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Ціннісна складова модернізаційних процесів у сучасному соціумі України

ВСТУП

Процеси модернізації потребують стратегічної узгодженості у суспільстві. Досягнення цілей та завдань модернізації можливе за умов зміцнення
інтеграції суспільства на принципах внутрішнього діалогу, пріоритету гуманістичних цінностей як системи найвищих цінностей для громадян незалежно від віросповідання чи політичних поглядів, громадянської єдності і громадянського патріотизму як основи для спільних дій, підвищення ролі науки
як ключового інструменту подальшої модернізації нашої країни, зміцнення її
конкурентоспроможності. Для вирішення цих та інших питань доцільно
отримати конкретні знання про особливості людського капіталу України, про
"больові точки" в процесі його формування, про схожість та відмінність ціннісних настанов населення України та інших країн світу, про можливі як
позитивні, так і негативні наслідки проведення політики модернізації в країні, – адже таких знань обмаль. Зважаючи на викладене, визначення ціннісної складової модернізаційних процесів у сучасному українському суспільстві
є дуже затребуваним у контексті державного управління соціально-гуманітарною складовою інноваційного розвитку.
Монографія підготовлена в межах проекту "Ціннісна складова модернізаційних процесів у сучасному соціумі України" цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України "Модернізація українського суспільства і економіки в контексті викликів XXI ст.", № держреєстрації
0112U002980, НДР No II.12.12. Мета дослідницького проекту полягала у
розвитку теоретичних засад щодо вивчення трансформацій системи цінностей та визначення впливу їх змін на модернізаційні процеси. Автори також
надають низку практичних рекомендацій з формування перспективної системи цінностей, яка має сприяти економічній та цивілізаційній модернізації
українського соціуму.
Емпіричною базою наукового аналізу слугували: доступні бази міжнародних соціологічних дослідницьких проектів (EVS, WVS, ESS, ISSP), в яких
Україна бере участь; національні соціологічні моніторинги – моніторинг Інституту соціології НАН України "Українське суспільство", моніторинг Українського інституту соціальних досліджень імені Олександра Яременка та
Центру "Соціальний моніторинг"; а також статистичні обстеження, матеріали державної статистики.
Монографія складається з чотирьох частин та 13 розділів, кожен з яких
є досить самостійним за змістом проблемних питань, що розглядаються.
5

За підсумками виконаного дослідження отримано наукові результати, що
дозволили загалом по-новому зрозуміти місце ціннісної складової модернізації у сучасних суспільствах, оцінити роль цінностей у складнощах модернізаційних перетворень українського соціуму і окреслити можливі шляхи їх змін.
Встановлено ключові принципи успішної модернізації: пріоритет стратегічного
бачення майбутнього; адаптивність, відкритість, пріоритет розвитку людини,
принцип забезпечення суспільної взаємодії (синергії), утримання процесів соціальної диференціації в певних межах. Запропоновано цінності-медіатори, які
можуть допомогти трансформувати поширені пострадянські цінності (зрівняльність, кар'єризм, ізоляціонізм, консерватизм, персональну безвідповідальність,
патерналізм) у цінності, властиві успішним модернізаційним проектам. Цінності-медіатори можуть включати еквівалентність соціального обміну, професіоналізм, засудження агресії, послідовність, самостійність та соціальну підтримку
слабких. У роботі показано, що низький модернізаційний потенціал соціального капіталу в Україні полягає не стільки в його дефіциті, скільки у слабкості
його громадського ефекту, коли наявні ціннісні орієнтації та норми обумовлюють використання ресурсу соціальних зв'язків таким чином, що це не працює
на соціальну інтеграцію. Акцентовано, що патерналістські очікування, властиві більше ніж половині населення України, не будуть ефективним ресурсом
модернізації, оскільки не сприяють встановленню стійких інститутів. Більшість
"патерналістів" вважають припустимими порушення громадянських норм, котрі
покращують функціонування держави на мікрорівні (наприклад несплату податків або хабарництво). Крім того, вони відрізняються дещо меншим бажанням
брати на себе відповідальність і нижчою підтримкою демократії, тобто меншою
готовністю самостійно ініціювати модернізаційні зміни. Встановлено, що актуалізація трудових ціннісних орієнтацій, що сприяють модернізаційним процесам в України пов'язана з необхідністю формування нового типу особистості,
що орієнтована на індивідуалізм, пріоритет приватного інтересу, розраховує
на власні зусилля та має амбіції професійного розвитку. Визначено, що постматеріалістичні ціннісні орієнтації є чинником активної позиції в політичній
сфері в Україні, хоча суттєво не впливають на громадянську і соціальну участь.
Механізм перетворення суб'єктивної незадоволеності у площину легітимної політичної дії практично не сформовано. Встановлено, що принциповими вадами
освіти в контексті потреб модернізації є неможливість масового відтворення людського капіталу і виховання компетенцій для соціально-політичної модернізації.
Робота дає відповіді на низку запитань, які важливі для визначення подальшої стратегії соціально-економічного розвитку нашої країни.
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Частина 1

МОДЕРНІЗАЦІЯ ТА ЇЇ ЦІННІСНИЙ ВИМІР:
СВІТОВИЙ ДОСВІД І ВИКЛИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Розділ 1. Підходи до розуміння модернізації
та її складових
Концепція модернізації в цілому та окремі аспекти "модернізації суспільства" останні десятиліття приваблюють багатьох вчених, теоретиків та практиків. Більшість наукових праць присвячених модернізації розглядають
модернізацію як процес, що охоплює сфери технологічної, економічної,
політичної, культурної, соціальної (або соціокультурної) модернізації, а також модернізацію свідомості. Отже, йдеться про множинні виміри процесу
модернізації, які значною мірою визначаються історико-культурною спадщиною, наявним характером розвитку та впливом груп спеціальних інтересів. Такий комплексний підхід зумовлює міждисциплінарність теоретичних підходів до вивчення широкого спектра проблем модернізації.
Звернемося ще раз до термінології. Модернізація (мodernization від
фр. мoderne – сучасний) у загальному розумінні – зміна відповідно до вимог сучасності, тобто надання сучасного характеру чому-небудь, пристосування до сучасних поглядів, ідей, потреб. У матеріально-технологічному
розумінні (стосовно, в основному, машин, устаткування, технологічних
процесів) – вдосконалення, поліпшення, оновлення об'єкта, приведення
його у відповідність з новими вимогами й нормами, технічними умовами,
показниками якості1. У соціальному розумінні: а) макропроцес переходу
Гавров С.Н. Модернизация во имя империи: социокультурные аспекты модернизационных
процессов в России. – М. : Едиторная УРСС, 2004. – 352 с.; Гавров С.Н. Модернизация России: постимперский транзит : моногр. / [предисловие Л.С. Перепелкина]. – М. : МГУДГ,
2010. – 269 с.; Крадин Н.Н. Проблемы периодизации исторических макропроцессов / отв.
ред. Л.Е. Гринин, А.В. Коротаев, С.Ю. Малков // История и математика: модели и теории. –
М. : ЛКИ, 2008. – С. 166–200; Межуев В.М. Ценности современности в контексте модернизации и глобализации [Електронний ресурс] // Информационный гуманитарный портал "Знание. Понимание. Умение". – 2009. – № 1. – Доступний з : http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2009/
1/Mezhuev/; Побережников И.В. Переход от традиционного к индустриальному обществу:
теоретико-методологические проблемы модернизации. – М. : РОССПЭН, 2006. – 240 с.;
Тарасов А.Н. Теория модернизации, вид оружия идеологической борьбы // Скепсис. – 2008. –
№ 5; Травин Д., Маргания О. Европейская модернизация : в 2-х кн. – Кн. 1. – М. : ООО "Издательство АСТ"; СПб. : Terra Fantastica, 2004. – 665 с.
1
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від традиційного до сучасного суспільства; б) взаємозумовлені суспільні
процеси та зміни в усіх соціальних інститутах, що супроводжують процес
індустріалізації й характеризуються: зростанням спеціалізації та диференціації праці, появою бюрократії, формуванням сучасних політичних
інститутів, відкритою стратифікаційною системою, високою мобільністю,
ослабленням традиційних цінностей (родини, релігії, моралі), зростанням
індивідуалізму тощо. У комплексному соціально-економічному розумінні –
організований і скоординований процес, чиїм завданням є розвиток економічної структури й політичних інститутів суспільства з метою підвищення його господарської конкурентоспроможності зокрема й соціальної привабливості в цілому2.
Сутність модернізаційних процесів полягає в постійному розвитку, змінах, переходу до нових знань, нових якостей, від однієї епохи до іншої. Існують три точки зору на те, коли почалася всесвітня модернізація: 1) відправною точкою послужила наукова революція в XVI–XVII ст.; 2) початком
була доба Просвітництва в XVII–XVIII ст.; 3) початком модернізації стали
промислова революція в Англії і французька революція XVIII ст. Саме слово "модернізація" з'явилося в XVIII ст. (1748–1770 рр.), а її дослідження почалися в XX ст. Не вдаючись до детального аналізу еволюції теорій модернізації, слід зазначити, що в розвиток класичних теорій модернізації (модернізм, сучасне суспільство, індустріальне суспільство, індустріальна економіка
та цивілізація) сформувалися теорії постіндустріалізму та постмодерну
(Белл, 1973), Світ-Система (1970-ті), інформаційного суспільства знань
(1970-ті), футуризму (Тоффлер, 1980), екологічної модернізації (Губер,
1985), рефлексивної модернізації (Бек, 1986), неомодернізації (Запф, 1991),
постмодернізму (Круг та ін., 1992; Інглехарт, 1997), економіка знань (1996),
глобалізації, множинної модернізації (Ейзенштадт, 1998), вторинної модернізації (Хе, 1998, 1999, 2003).
У ґрунтовній доповіді3, підготовленій китайськими вченими, наведено історичний огляд розвитку теорій модернізації (рис. 1.1) – від класичних до
нових (разом з теорією вторинної модернізації).
Иноземцев В. О невозможности модернизации России [Електронний ресурс]. – Доступний з :
http://www.inozemtsev.net/index.php?m=vert&menu=sub2&pr=107&id=905-_ftn1; Российская модернизация: размышляя о самобытности / под ред. Э.А. Паина, О.Д. Волкогоновой ; Институт
Кеннана. – М. : Три квадрата, 2008. – 416 с.
3 Обзорный доклад о модернизации в мире и Китае (2001–2010) / под ред. Хэ Чуаньци ; отв.
ред. рус. изд. Н.И. Лапин. – М. : Весь Мир, 2011. – 256 с.
2
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Классическая теория модернизации
Модернизм, современное общество, индустриальное общество,
индустриальные экономика и цивилизация
Постиндустриальность, постмодерн,
постмодернизм
Белл, 1973

Теория
постмодернизации
Крук и др., 1992
Инглехарт, 1997

Зависимость
Мир–Система
1970-е

Информационное
общество знаний
1970-е

Неомодернизация
или продолжающаяся модернизация
Запф, 1991

Глобализация

Множественная
модернизация
Эйзенштадт, 1998

Футуризм
Третьи волны
Тоффлер, 1980

Экологическая
модернизация
Губер, 1985

Экология
Пределы роста
1970-е

Рефлексивная
модернизация
Бек, 1986

Экономика знаний
ОЭСР, 1996

Теория вторичной модернизации
Общая теория модернизации
Хэ, 1998,1999,2003

Новые теории модернизации

Рис. 1.1. Історична еволюція теорій модернізації
Джерело: Обзорный доклад о модернизации в мире и Китае (2001–2010) / под ред. Хэ Чуаньци ; отв. ред русского изд. Н.И. Лапин. – М. : Весь Мир, 2011. – С. 256.

Часи, коли теорію модернізації підносили на вершину фундаментального соціального знання або піддавали анафемі як ідеологічну доктрину, далеку від наукового пізнання, – давно в минулому. Сьогодні панує обережний погляд як на сам феномен модерну, так і на похідні поняття модерності
та модернізації. І не важливо, в якій формі ця обережність проявляється –
чи йдеться про неомодернізацію (Е.Тірікьян), множинності модерностей
(Ш.Айзенштадт), контрмодернізацію і антимодернізацію (А.Турен), демодернізацію (А.Коен), модернізацію без вестернізації (С.Хантінгтон), пізній
модерн (Е.Гідденс), рефлексивну модернізацію (У.Бек) тощо – головне, що
сучасний модернізаційний дискурс не менш затребуваний в соціальному
пізнанні, ніж два найбільш популярні за останні десятиліття – постмодерністський і глобалізаційний. Особливо це помітно в сучасній соціології.
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Жоден з нині живих всесвітньовідомих соціологів не обійшов у своїх працях
тему модерності та модернізації (П.Бергер, А.Турен, П.Штомпка, Е.Тірікьян,
Дж.Александер, З.Бауман, Е.Гідденс, У.Бек, Р.Інглехарт). Особливо багато
говорять про модернізацію в країнах, де вона почалася значно пізніше, ніж
в країнах Заходу – і там, де мала успіх (Японія, Південна Корея, Китай, Туреччина), і там, де декларується, але не приносить очікуваних результатів.
Серед останніх є й Україна, де модернізація залишається швидше ідеологічним орієнтиром політичної та інтелектуальної еліти, ніж реальною соціальною практикою, що наближає країну до декларованих цілей побудови
сучасного суспільства масового добробуту з інноваційною економікою та
ефективною демократією.
За критеріями класичних теорій модернізації Україну можна віднести не
стільки до числа країн, де здійснюється процес наздоганяючого розвитку,
скільки до держав "пострадянської демодернізації", що проявляється у поступовій деградації радянської економічної, соціальної та комунальної інфраструктури, загостренні демографічної кризи, руйнуванні правової системи та неефективній демократії. І головне питання тут полягає в тому,
який шлях модернізації повинен стати реальним орієнтиром для України,
який з існуючих теоретичних підходів може створити ці орієнтири, які складові модернізаційного процесу повинні бути в першу чергу задіяні для вироблення нової модернізаційної стратегії.
Без відповіді на ці запитання залишається тільки визнати справедливість і обґрунтованість критики "модернізації по-українськи" тими вітчизняними соціологами, які спираються на антимодернізаційний дискурс орієнталістів, творців теорій залежного розвитку та світ-системного аналізу (П.Кутуєв,
А.Малюк, А.Арсеенко). Для України це питання набуває особливо драматичного звучання у зв'язку з остаточно невизначеною геополітичною стратегією – європейським або євразійським вибором. Останній неминуче
пов'язаний з пострадянською реінтеграцією. Такий вибір багато в чому відтворював би традиційний досвід спотвореної "радянської модернізації" в
суперечливому поєднанні з елементами вестернізації та постімперської
залежності. Неефективність "євразійського" підходу до вирішення проблем
соціально-економічного розвитку визначається низкою факторів: регіональною ідеологічною неоднорідністю України, переважною орієнтацією економічної та інтелектуальної еліти на європейський вектор розвитку, і нарешті,
невідповідністю самої моделі "євразійської модернізації" історичному досвіду, культурним традиціям і психології модального типу особистості.
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Разом з тим і модель наздоганяючого розвитку в контексті декларованої
євроінтеграції багато в чому виявилася неспроможною за основними складовими модернізаційних процесів – структурною, інстітуціональною, соціокультурною.
Структурна складова модернізації пов'язана насамперед із формуванням середнього класу і створенням соціально-економічних умов для обмеження численних форм соціальних нерівностей, що виникли внаслідок
становлення капіталістичної економіки на руїнах радянської економічної
системи. Сформована інституційна система не здатна підтримувати легітимність нових соціальних інститутів, які регулюють свідомість і поведінку
людей в основних сферах життя суспільства – економічній, політичній, правовій, духовно-культурній.
Пострадянський етап розвитку суспільства розпочався з великих сподівань та масової ейфорії, місце яких швидко зайняли розчарування й
ностальгічні настрої більшості населення. Зрештою демократичні інститути
не дістали належної масової підтримки, здатної створити передумови для
остаточного переходу суспільства до такого соціального порядку, в якому
формальна легальність політичної демократії, ринкової економіки, нової
правової системи не входила б у постійні конфлікти з масовою та й елітарною незгодою діяти відповідно до задекларованих легальних норм. Що
стосується соціокультурної складової, яка базується на цінностях людей,
то саме в ній полягає основне гальмо наздоганяючого розвитку України
відповідно до декларованої мети євроінтеграції.
Якщо відштовхуватися від теорій модернізації, які акцентують увагу на
культурній різноманітності модернізаційних проектів у різних країнах
(А.Турен, Ш.Ейзенштадт), слід окремо розглянути питання про співіснування традиційних та інноваційних компонентів у межах ціннісно-нормативної системи українського суспільства, що трансформується. Тобто має
бути досліджена культурна специфіка української моделі суспільного розвитку, що супроводжується суперечливою та вкрай повільною руйнацією
цінностей викривленої радянської модернізації, спробами відтворення
етнонаціональних домодерних традицій і декларованою орієнтацією у
розбудові державно-політичного устрою, економіки та культури на зразок
розвинених західних країн.
Аналіз класичних і сучасних теорій модернізації свідчить про те, що інноваційний розвиток економіки, підвищення рівня та покращення якості
життя населення пов'язується насамперед зі станом ціннісної системи сус11
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пільства, можливостями її трансформації або адаптації до вимог часу суспільних перетворень. Різниця між класичними і сучасними теоріями полягає
у розумінні критеріїв оцінки відповідності ціннісних пріоритетів вимогам модернізації. Якщо класичні теорії розглядають модернізацію як єдиний для
будь-яких країн шлях оновлення суспільства за зразком розвинених країн
Заходу, то для неомодернізаційних теорій більш властивий акцент на урахуванні культурної специфіки процесу модернізації у різних країнах. Йдеться насамперед про можливість поєднання соціоекономічної і політичної
модернізації та системи історично обумовлених традиційних ціннісних систем. Масштабні порівняльні дослідження цієї проблеми, здійснені Р.Інглехартом та К.Вельцелем, свідчать про те, що успіхи на шляху модернізації
суспільств обумовлені трьома визначальними складовими: економічною
модернізацією, демократизацією політичної системи та формуванням сучасної емансипативної системи цінностей.
Група китайських дослідників (під керівництвом Чуаньци Хэ) розглядають модернізацію як цивілізаційний процес та виділяють два типи – "первинну" модернізацію та "вторинну". Визначається, що первинна модернізація – це процес переходу від аграрної до індустріальної цивілізації, а
вторинна – це перехід від індустріальної цивілізації до "цивілізації знань".
Для визначення стадій модернізації використовуються система індексів.
Станом на 2006 р. індекс первинної модернізації для України становив 92,
що означає незавершений процес первинної модернізації4. Індекс вторинної модернізації для України розрахований у 57, за яким Україна віднесена
до групи середньорозвинених країн світу5.
Варто наголосити, що вторинна модернізація серед ключових ознак основних сфер суспільного буття (економіка, соціальна сфера, політика, культура, оточуюче середовище, індивідуальна поведінка) містить економіку
знань, інформатизацію, інновацію, деконцентрацію, розвинені соціальні
зв'язки, універсальну вищу освіту, навчання впродовж життя, плюралізм,
екологічний баланс, якість життя, культурну індустріалізацію (авт. – трансформацію), індивідуалізацію, задоволеність, самореалізацію тощо6.
Для сучасного стану розробки модернізаційних теорій характерна дискусія щодо змісту модернізації, її шляхів, цілей, критеріїв успіху, самої ідеоЗавершення первинної модернізації визначається, якщо індекс дорівнює 100.
China Modernization Report 2006: Social Modernization / Research Group for China Modernization Strategies. – Beijing : Peking University Press, 2006.
6 Цивилизация и модернизация : материалы российско-китайской конф. / Рос. акад. наук,
Ин-т философии ; редкол. : Н.И. Лапин, Чуаньци Хэ и др. – М. : ИФРАН, 2013. – 197 с.
4
5
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логії явища. Різноманітність моделей модернізаційних проектів, їхня неоднозначність та суперечливість породжують спроби перегляду положень
модернізації. Наприклад, уявлення щодо рушійних сил, коли замість національних еліт починають виступати маси, а отже, соціокультурна модернізація стає передумовою успішного розвитку інших її видів. Або, наприклад, трактування модернізації як процесу нав'язування елітами масам
"нових правил гри", а не процесу, що об'єктивно триває. Або висновки про
те, що перебігу процесів модернізації може мати негативні наслідки (неорганічна модернізація), і негатив може переважувати позитивні зміни.
Ліберально-модернізаційний проект визначає основним напрямом економічної модернізації дерегулювання, але наголошує, що йдеться не лише
про скорочення державного втручання в справи компаній і громадян, а й
радикальну його оптимізацію: держава має позбутися зайвих функцій, зосередившись на тих, що виконує погано або не виконує взагалі. До того ж
сучасна глобальна конкуренція виливається в конкуренцію інститутів, отже,
потрібна кардинальна зміна інституційного середовища та власне системи
цінностей і принципів (особливого значення набуває гуманітарна складова:
цінності й принципи, мораль і мотивації, установки й системи заборон). Але
хоча зміна інститутів необхідна – це вкрай конфліктний процес. Управління,
головний зміст якого – перерозподіл доходів, породжує особливе інституційне середовище з надлишковим регулюванням, масовою корупцією та
бізнесом на адміністративних бар'єрах7. І саме це відповідає українським
реаліям – нині підприємництво співіснує з бюрократією, а державні ресурси
тривалий час перерозподілялися як і в соціалістичні часи на основі кумівства, блату та "політичного даху". За ліберально-модернізаційним проектом, інноваційний розвиток і виробництво вимагають якісно іншого інституційного середовища, яке веде до загибелі паразитарного класу. Тому
спроби інституційних реформ можуть мати організований спротив, подолання якого потребує неординарної політичної волі задля забезпечення
твердої системної протидії. Інституційне середовище розподільної економіки блокує інституційні реформи, тому необхідне переналаштування самої
системи реформування, а саме: визначення зрозумілих алгоритмів проведення реформ із захистом від саботажу та імітації; уведення проектного
принципу номенклатурних призначень (на строк і завдання, а не на напрям
роботи); забезпечення нормальної ротації кадрів у вищому керівництві;

впровадження оптимальних систем управління інституційними реформами
та використання об'єктивних показників їхньої ефективності (не того, що
робилося, а що зроблено); гарантування громадської участі та контролю
(коли політична влада і громадянське суспільство "затискають" з двох боків
частину середньої та низової бюрократії, яка опирається реформуванню);
дистанціювання від інституційних реформ груп з явними конфліктами інтересів (відсторонення від реформ тих, хто життєво зацікавлений у їхньому
провалі, всупереч поширеній практиці віддавання реформ "на відкуп" саме
таким суб'єктам); подолання відомчого сепаратизму (відстеження та припинення реалізації державними відомствами власних стратегій, які конфліктують з централізованими установками щодо інституційних реформ). За
модернізованої системи державного управління ліберальний принцип (дозволено все, що не заборонено законом) стосується лише приватних осіб,
а стосовно носіїв влади діє протилежний принцип (чиновник має право робити тільки те, що йому дозволяє закон – інше незаконне). Відповідно першочергового значення набуває наведення порядку в розподілі владних
повноважень і в нормативній базі.
Ще одним важелем модернізаційного розвитку є "приклад" інших країн,
перш за все – сусідів. Соціальні модернізації породжуються нетерпимим
відставанням від більшості розвинених країн або тих сусідів, чий успішний
розвиток усвідомлюється елітами як погроза їхньому домінуванню в суспільстві. Тому переважна більшість модернізацій – елітарні проекти (хоча
потреба в них часто виникає "знизу", реалізуються вони практично винятково "зверху")8. Але успіх можливий, коли еліта усвідомлює: на відміну від
етапів індустріалізації, урбанізації тощо, повноцінні модернізації постіндустріальної епохи в умовах несвободи в принципі не реалізуються; у сучасному світі головним ресурсом розвитку стають творчі здібності людини, її енергія та ініціатива. На загал модернізація вимагає від політичної системи:
якісного й компетентного державного управління (котре забезпечуватиме
виконання базових функцій держави та надання народу базових суспільних
благ, є некорумпованим, прозорим, відповідальним, здатним підтримувати
постійний зворотний зв'язок з людьми, забезпечувати правопорядок, соціальну справедливість, суспільний консенсус, оптимальну економічну та соціальну політику, поступальний еволюційний розвиток країни); верховенства
права, захисту прав і свобод громадян, у тому числі – права власності; за-

Иноземцев В. Modernizatsya.ru: Враг модернизации [Електронний ресурс]. – Доступний з :
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/04/05/230317.
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Обзорный доклад о модернизации в мире и Китае (2001–2010) / под ред. Хэ Чуаньци ; отв.
ред. рус. изд. Н.И. Лапин. – М. : Весь Мир, 2011. – 256 с.
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безпечення вільного розвитку кожного громадянина та груп громадян не
лише в сенсі захисту державою особистої свободи, а й свободи економічної
та будь-якої творчої діяльності. Модернізація вимагає від держави, крім
виконання інших її базових функцій, обов'язку виступати арбітром у всіх
конфліктах інтересів (такий арбітраж має бути заснованим на законі, політично не заангажованим, гарантувати сталі політичні, соціальні та судові
практики сформованих інститутів). Але реальний повноцінний державний
арбітраж суперечить практиці олігархічних привілеїв щодо незаконного розв'язання конфліктів, зокрема у сфері перерозподілу власності, і загалом
працює на реалізацію принципу "закон один для всіх".
У сучасному світі процвітання країни вже не може забезпечуватися за
рахунок політичних та економічних обмежень прав і свобод громадян,
розвиток забезпечується на базі свободи й права. Зрозуміло, що кардинальна перебудова системи суспільних відносин від примату цінностей
розподілу ресурсів владою людям до примату цінностей стимулювання
творчо-продуктивних людських можливостей в умовах верховенства права одразу ставить свободу над владою, народ над державою (принцип
"громадяни на службі держави" змінюється принципом "держава на службі у громадян"); авторитаризм у політиці й управлінні, перерозподілі власності й контролі економіки, ідеології та культурі, комунікаціях і соціальній
сфері стає історичним рудиментом; нові цінності й принципи змінюють
співвідношення статусів влади й суспільства, держави й людини, а найсучаснішою стратегічною вимогою до еліти стає її здатність до раціонального самообмеження. Природно, за таких обставин виникатиме конфлікт
інтересів, коли усвідомлення елітою відставання як погрози домінуванню,
відповідно – потреби модернізації, яку сама вона й має ініціювати, стикається з неприйняттям необхідності прозорого служіння еліти не самій собі,
а державному інтересу. Звідси випливає наступне проблемне питання –
якою мірою еліта усвідомлює потребу модернізації як відвернення ризику
втрати свого домінування в українському суспільстві на користь інших
глобальних акторів; чи здатна до самообмежень заради майбутнього країни, який потенціал (за чисельністю, впливовістю) підтримки реформ та
спротиву існує нині в цьому середовищі?
Цільове завдання модернізації – підвищення якості життя – означає, що
необхідно знайти баланс між потребами розвитку людського капіталу та
наявними ресурсними можливостями з урахуванням того, що модернізацією не є здійснювані процеси, якщо вони призводять до скорочення трива-
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лості життя, демонтажу системи соціального забезпечення, ліквідації гарантій освіти та медичного обслуговування9. До того ж спроби компенсувати
брак ресурсів у традиційний командно-адміністративний спосіб приречені
на невдачу. Теоретики ліберально-модернізаційного проекту визначають,
що на нинішньому етапі розвитку спроби звичної для СРСР модернізації
ресурсно-мобілізаційного типу не тільки безперспективні, але й неможливі,
тому що ідеологічні ресурси віри та ентузіазму вичерпані на попередньому
етапі соціалістичного будівництва; процес розкріпачення суспільства в історичній перспективі незворотний, він виключає можливість "шикування"
народу на рішення модернізаційних завдань політичним тиском і дисциплінарними засобами; за обмежених можливостей натхнення народу та
застосування репресій демобілізується сам апарат авторитарної модернізації (політичний та адміністративний клас), навпаки – налаштований на
авторитарні дії він сам стає головним гальмом модернізації. До того ж система управління не зводиться до економіки, а містить регулювання й контроль у соціальній сфері, науці, культурі, освіті, інноваційній діяльності й
розвитку технологій, у сферах оборони, безпеки тощо.
Сучасна економіка (на відміну від економіки періоду модернізації кінця
XІX – першої половини XX ст.) неодмінно вимагає усвідомлено добровільного залучення до процесу модернізації значної частини суспільства (зокрема, наявності таких умов, як високого рівня освіти навіть працівників середньої ланки; якісної інфраструктури міжгалузевого обміну інформацією та
технологіями; ефективної системи впровадження науково-технічних досягнень у виробництво; істотного внутрішнього попиту на високотехнологічні
товари/послуги)10. Зазначені умови можуть бути створені лише за умови
максимального і добровільного залучення до модернізації наявного людського капіталу (найціннішими властивостями якого є самостійність у справах, незалежність у поглядах, здатність до рефлексії та раціональність,
критичність і реалістичне сприйняття дійсності, неприйняття патерналізму,
ініціатива й відповідальність, динамічність, трудова мобільність, орієнтація
на самореалізацію та самовираження), і саме це є ще однією ключовою
проблемою модернізації. Особлива роль належить тим, чия праця пов'язана зі створенням нових ідей та технологій, формуванням духовного та інформаційного середовища (відбувається в науці, сферах високих технологій, інженерії ВПК, венчурному й середньому бізнесі, створеному власноруч
9
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"з нуля"). Активні носії людського капіталу можуть бути зайняті й рутинною
працею, але мають психологічну налаштованість на застосування інноваційудосконалень у професійній діяльності, в тому числі чиновницько-бюрократичній. Загалом ознаками приналежності до тих активних носіїв людського
капіталу, які здатні бути опорою модернізації або "мотором модернізації" –
"креативним класом", є не стільки певний рівень доходів або соціальних
статусів, інколи й навіть не рівень освіти, скільки інноваційність, налаштованість на творчу працю та прагнення позитивних змін.
Спроба узагальнення деяких постулатів модернізаційних теорій показує,
що сучасна модернізація в комплексному соціально-економічному розумінні
найбільше ґрунтується на ліберально-модернізаційних ідеях і має досить
визначені характерні риси: усі модернізації кінця XX – початку XXI ст. ініціюються "зверху"; вони ініціюються в країнах, які протягом попередніх 50–
100 років залишалися осторонь магістральних ліній світового розвитку і
відчувають, що відставання може стати неподоланним; вони ґрунтуються
на відкритті для більшості членів суспільства можливостей входження в
ринкову економіку та особистого збагачення; в державній стратегії – передбачають спирання на промисловий сектор і відмову від сировинної або аграрної орієнтації економіки; у їхньому процесі здійснюється відкриття країни
зовнішньому світу і приймаються задані ними стандарти, які стають господарськими (часто також соціальними й політичними) орієнтирами; країна
стає конкурентоспроможною на міжнародному ринку, водночас економіка
перетворюється на дедалі краще збалансований і самодостатній господарський комплекс; у їхньому ході поступово зростає рівень життя й ступінь
освіченості населення, затверджуються правові норми та формуються основи для різних типів народного представництва.
Разом з тим, модернізація не означає беззастережного "тріумфу" ринкової економіки та ліберальної демократії, а її політичні форми можуть
значно відрізнятися. Зокрема, країни, що модернізуються, не обов'язково
стають союзниками Заходу, навпаки, економічне й політичне посилення
нових центрів впливу стає викликом західному домінуванню і головне питання – чи вдасться потенційним конкурентам реально заперечити провідні позиції Заходу, або (як уже траплялося раніше) вони "надірвуться"
не досягши мети.
Успіх сучасної (не мобілізаційної, а інноваційної) модернізації залежить
передусім від знаходження важелів забезпечення підтримки політичної волі
вищої державної влади народом, мінімізації спротиву зацікавлених середо17
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вищ (еліт, чиновництва, інститутів, що мають змінитися), якомога ширшого
залучення активних носіїв людського капіталу країни. Отже, до рушійних сил
модернізаційних процесів відносять: національну еліту, середній клас, клас
інтелектуалів (knowledge class), групи професіоналів, окремі політичні сили,
широкі маси. В окремих роботах є спроба визначення "креативного класу" як
"мотору" чи "потягу" модернізації. Добре відомим є факт, що під впливом модернізаційних перетворень в Японії виникли три групи інтелектуалів, які суттєво вплинули на подальшу еволюцію соціально-економічної системи країни:
ліберал-гуманісти, ліві та традиціоналісти. Група інтелектуалів стала тією
соціальною силою, що взяла на себе роль медіатора у критичний період історії країни11. Для українського суспільства визначення суб'єктів модернізаційних процесів є "вузьким місцем". До переліку потенційних сил сучасності
належать: середній клас, клас інтелектуалів, інноваційний бізнес, прогресивна бюрократія, активні групи за спільними інтересами, групи креативних індивідів, молодь, підприємці. Але теоретико-методологічна проблема полягає
у відсутності чітких критеріїв визначення рушійних сил модернізації та
складності прогностичного аналізу за умов високого ступеня невизначеності соціально-економічних процесів.
Тематика вивчення модернізації досить часто пов'язана з дослідженнями трансформаційних процесів, інноваційного розвитку, демократизації, а
також культурною (соціокультурною) динамікою, матеріалістичними – постматеріалістичними цінностями12. В одній з останніх робіт відомий американській соціолог Р.Інглхарт зазначає: "Основна ідея модернізації полягає в
тому, що економічний та технологічний прогрес породжують комплекс соціально-політичних трансформацій, а вони, як правило, ведуть до радикальних змін у цінностях та мотиваціях. Це тягне за собою зміни призначення
релігії, кар'єрних устремлінь, рівня народжуваності, гендерних ролей, сексуальних норм. Такі зміни також визначають масовий запит на демократичні інститути та посилення вимог до еліти"13. Разом з тим і він, й інші дослідники наголошують на стійкості традиційних культур, що соціально-економічКрасильщиков В.А. Модернизация: Зарубежный опыт и уроки для России // Модернизация
России: условия, предпосылки, шансы : сб. статей и материалов. – Вып. 1. – М. : Центр
исследований постиндустриального общества, 2009. – С. 279.
12 Inglehart R., Welzel С. Modernization, Cultural Change and Democracy: The Human Development Sequence. – N. Y. : Cambridge University Press, 2005.
13 Инглхарт Р. Модернизация и демократия // Демократия и модернизация: к искусству о
вызовах ХХІ века / Иноземцев В.Л. (ред., вступ. ст.) / Центр Исследований постиндустриального общества. – М. : Европа, 2010. – С. 166–167.
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ний розвиток призводить до передбачуваних змін, які водночас мають імовірнісний характер і не мають детерміністського навантаження. Культурні
зміни приймають нелінійний характер і навіть можуть мати зворотний напрямок14. Варто додати, що причинно-наслідкові зв'язки між змінами в економіці, процесами демократизації та трансформацією соціальної сфери
потребують й потребуватимуть подальшого вивчення.
У цій же роботі Р.Інглхарт стверджує, що теорія модернізації потребує
оновлення, та наводить чотири аргументи. По-перше, модернізація є нелінійним процесом. Кожний етап модернізації певним чином змінює світогляд людей. Суттєво впливають лідери країн та важливі події. Модернізаційні зміни не є незворотними. По-друге, соціально-культурні зміни
суттєво залежать від історичного шляху розвитку, а культурні настанови
та ціннісні орієнтації не уніфікуються, вони формуються як результат взаємодії рушійних сил модернізації та впливу традиції. По-третє, накопичено докази, що модернізація не є вестернізацією. І по-четверте, модернізація не означає безальтернативний перехід до демократії. Але логіка
модернізаційних перетворень означає перехід до суспільства знань, що в
свою чергу вимагає високоосвічених людей, які формують та закріпляють
цінності самовираження, свободи вибору та політичної участі. Отже, відбуваються культурні зрушення, які зумовлюють виникнення демократичних інститутів15.
Такі роздуми ще раз наголошують на важливості соціокультурної складової модернізаційних процесів, ролі цінностей та стану свідомості людей,
зокрема національних еліт.
Для успішної модернізації соціуму важливими є такі чинники: ефективні
соціальні інститути, наявність механізмів впровадження інновацій, консенсус стосовно бажаних цілей, атмосфера розвитку (зростання ролі самовираження), згуртованість та соціальний консенсус, культурна трансформація, зміна ціннісних орієнтирів, зміна взаємодії влади та народу. Отже, коли
йдеться про аналіз складних процесів, які мають комплексний характер
(як, наприклад, процес модернізації), фактори та умови успішності процесу
водночас характеризують бажаний результат. Адже ефективні соціальні
інститути, продуктивна праця, демократія, всебічний людській розвиток,
якість життя, соціальний прогрес тощо мають характеризувати результати
модернізаційних процесів.
14
15

Там само. – С. 172–173.
Там само. – С. 165–166.
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Дослідницький підхід цієї науково-дослідної роботи базується на широкому розумінні модернізації соціуму як процесу, що орієнтований на
бажаний науково обґрунтований результат змін у пріоритетних сферах
життєдіяльності суспільства, який забезпечує покращення життя кожного.
Можна цілком підтримати думку, що "модернізація – комплексний соціокультурний процес, в якому управлінські та технологічні рішення підпорядковані гуманітарним цілям, а гуманітарні цілі співвіднесені з економічними завданнями. (Росія, фонд "Стратегія 2020", 201116). І при цьому
культурна компонента процесу – це вся мережа формальних та неформальних інститутів, що відповідають за формування, руйнування, трансляцію та поширення цінностей. Головне проблемне питання – як працювати з наявними культурними факторами, наявною системою цінностей.
Російський дослідник Д.Травін, аналізуючи шляхи модернізації окремих
країн, дійшов висновку, що "… країна, котра рухається шляхом модернізації, на певному етапі свого розвитку опиняється в полоні ідеології, яка
допомагає народу адаптуватися до труднощів переходу від традиційного
суспільства до сучасного…", а також: "…модернізація – це аж ніяк не зручна, вимощена тротуарною плиткою дорога, якою прогулянковим кроком
можна рухатися до процвітання. Модернізація – це постійне подолання
таких великих труднощів, що тільки особливим чином скерована свідомість здатна їх витримати. Суспільство так чи інакше відшукує для себе
велику мету і тільки під прикриттям цієї мети виконує нудну, буденну роботу з реформування економіки, перетворення соціальної структури, формування буржуазних етичних цінностей…"17.
Заслуговує на увагу аналіз стану модернізації Росії та окремих її регіо18
нів . Один із загальних висновків стосується помітного гальмування процесів соціокультурної модернізації та перетворення її на псевдомодернізацію.
М.Лапін зазначає дві групи чинників гальмування – матеріальні та духовноКультурные факторы модернизации: доклад Фонда стратегии – 2020 [Електронний ресурс] / А.А. Аузан (руководитель проекта), А.Н. Архангельский, П.С. Лунгин, В.А. Найшуль. –
Доступний з : http://www.strategy-2020.ru/sites/default/files/public/64/kulturnye_faktory_modernizacii.pdf.
17 Травин Д. Модернизация общества и восточная угроза России // Пути модернизации:
траектории, развилки и тупики : сб. статей / под. ред. В. Гельмана и О. Маргания. – СПб. :
Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2010. – 408 с.
18 Лапин Н.И. Стадии, уровни и фазы модернизации регионов России, их модернизационные типы и кластеры // Цивилизация и модернизация : материалы российско-китайской
конф. / Рос. акад. наук, Ин-т философии ; Редкол. : Н.И. Лапин, Чуаньци Хэ и др. – М. :
ИФРАН, 2013. – С. 129–139.
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інституційні19. Параметри, що виступають бар'єрами матеріальної складової, добре описані економістами – застаріла структура економіки, незадовільний інвестиційний клімат, панування олігархічної структури, повільність
реформ, відсутність запиту на інновації тощо20. Щодо другої групи, автор
робить висновок – "відсутні базові соціокультурні умови модернізації", до
яких відносить: всеохоплююче слідування гуманістичним цінностям та нормам правової соціальної держави, зменшення різниці в умовах життя між
різними верствами населення як на рівні окремих регіонів, так і між регіонами, долання суттєвого відставання від рівня життя розвинених країн. А
також наголошує, що ці базові умови соціокультурної модернізації мають
забезпечуватися практичною діяльністю інститутів освіти, науки, правопорядку, соціальної політики та соціальною структурою суспільства21. На основі здійсненого аналізу російські дослідники побудували модернізаційні
кластери регіонів, що дозволило виявити модернізаційні "ядра" та визначити стратегії модернізації, диференційовані за регіонами.
Серед викликів модернізації українського суспільства головними є: відсутність сил, які готові очолити її вже сьогодні; невизначеність стратегії
соціально-економічного розвитку країни та відсутність стратегічного бачення майбутнього; криза морально-етичних норм, слабкість правового
поля, поширеність неправових методів вирішення будь-яких питань; корупція та безвідповідальність влади; несформованість суб'єктів модернізації; низька культура "соціального діалогу"; низький рівень громадської
активності та суспільної солідарності. В багатьох працях простежуються
"вузькі місця", що ускладнюватимуть реалізацію реформ: низький рівень
ініціативності людей; невміння, необізнаність, неготовність використовувати навіть доступні механізми впливу на прийняття рішень та контролю
за діями влади, нерозвиненість цих механізмів; відсутність власної відповідальності за стан справ у державі; побоювання (часто небезпідставні)
доводити та відстоювати власні погляди; готовність користуватися неправовими методами вирішення власних проблем; відчуття залежності від
влади різного рівня. Так само серед представників влади не сформовано
культуру ефективної взаємодії з людьми, поширене нехтування інтересаЛапин Н.И. Сверяем человеческие измерения модернизации (по результатам третьей волны
Европейського социального исследования, 2006) // Мир России. – 2011. – № 2. – С. 38.
20 Аганбегян А.Г. Размышления о современном кризисе в России и ее послекризисном развитии // Мир перемен. – 2012. – № 2. – С. 15–16.
21 Лапин Н.И. Стадии, уровни и фазы модернизации регионов России, их модернизационные типы и кластеры. – С. 135–136.
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ми суспільства в цілому й конкретних людей зокрема; швидше правилом,
аніж винятком стали схильність до корупції та використання службового
становища з корисливими цілями.
Усвідомлення сучасних викликів та соціально-економічних проблем
логічно підводить до висновку, що соціокультурній модернізації належить
ключова роль серед "пускових механізмів" та факторів перебігу модернізації загалом. Саме тому є підстави наголошувати, що трансформація
ціннісних орієнтацій стає важливою складовою сучасних модернізаційних
процесів.
Отже, держава, яка має на меті досягнути високого рівня добробуту та
сталого суспільного розвитку, повинна забезпечити умови для позитивних
змін одночасно в економічному, політичному та ціннісно-нормативному
аспектах.

Розділ 2. Модернізаційні проекти країн світу
та можливості їх впровадження в Україні
Загальна характеристика світового досвіду реалізації модернізаційних проектів: принципи, основні моделі, їхня специфіка та
результативність. Самий термін "модернізаційний проект" є відносно
новим поняттям, яке відображає істотні зміни в розумінні процесів модернізації, які почали рельєфно виступати в останній фазі ХХ ст. у зв'язку
з узагальненням досвіду розвитку менш розвинених регіонів світу та у контексті краху жорсткої біполярної моделі світоустрою. Ця зміна віддзеркалила прогресуючий процес диференціації поглядів на шляхи соціальноекономічного та політичного розвитку, оформлення та консолідацію альтернативних моделей, які враховували не лише важливу роль розвитку історично успадкованих інституційних форматів (Д.Норт22), але й активну
суспільно утворюючу роль інститутів, насамперед неформальних – на чому
наголошують прихильники соціологічного інституціоналізму та соціального
конструктивізму.
Така зміна поглядів поширилася навіть у традиційних осередках неокласичного мейнстріму економічної науки, який до останнього часу мав чи
Норт Дуглас. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики /
пер. с англ. А.Н. Нестеренко ; предисл. и науч. ред. Б.З. Мильнера. – М. : Фонд экономической книги "Начала", 1997.
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не за аксіому наявність єдиних рецептів реформування економіки та забезпечення ефективного економічного розвитку (див. зокрема дослідження
Нобелівського лауреата Дж.Стігліца23), а один з найвдумливіших американських економістів Д.Родрік висловив своє кредо в назві своєї книги – "Одна
економіка, багато рецептів"24.
Певним парадоксом є те, що така диференціація поглядів відбулася на
тлі інтенсивного процесу глобалізації, який досяг свого апогею в 1990-х роках і, здавалося, мав би підсилювати тенденції уніфікації на прикладі "передового досвіду" країн-лідерів. Проте сталося якраз навпаки, і такий перебіг подій ще раз підкреслив нелінійність процесів світового розвитку в
цілому та модернізаційних процесів зокрема, їхню залежність не тільки і не
стільки від посилення взаємозалежності різних країн світу, скільки від змін в
людській свідомості та накопиченому обсязі знань про навколишній світ.
Указаний процес урізноманітнення концепцій розвитку та модернізації
відображає ті новітні уявлення, що суспільний розвиток є надзвичайно варіативним процесом, для якого властива лише обмежена кількість загальних закономірностей при досить широкому колі специфічних особливостей, характерних для конкретного суспільного утворення. Саме тому ми
можемо говорити про велику кількість моделей розвитку та модернізації, які
не лише розрізняються за своїми усередненими характеристиками в макрорегіональному аспекті (східноазійська, латиноамериканська, африканська, центральноєвропейська, пострадянська моделі), але й вказують на
істотні відмінності навіть між сусідніми країнами.
Така різноманітність лише підкреслює критичне значення розвитку обмеженої кількості принципів, які виявили себе значущими практично у всіх
більш-менш успішних моделях.
По-перше, це принцип пріоритету довгострокового стратегічного
бачення майбутнього. Це означає, що будь-який успішний проект модернізації (соціально-економічного розвитку) може бути успішним лише за наявності реально працюючої стратегії, яка є компасом у бурхливому океані
зовнішніх обставин, що швидко змінюються, та не дозволяє країні потрапити у численні пастки, пов'язані зі структурними викривленнями, дисбалансами, дисфункціями соціально-економічної динаміки. При цьому йдеться не
Стиглиц Джозеф Юджин. Глобализация: тревожные тенденции / пер. с англ. и примеч.
Г.Г. Пирогова. – М. : Мысль, 2003.
24 Rodrik, Dani. One Economics, Many Recipes: Globalization, Institutions, and Economic
Growth. – Princeton and Oxford : Princeton University Press, 2007.
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просто про наявність задекларованих і навіть оформлених певними нормативними актами стратегій розвитку, а про реальні механізми формування та
досягнення ключових цілей суспільства, які спираються на певні формальні
та неформальні інституційні рамки, належне врахування фундаментальних
параметрів порядку, які є системоутворюючими в соціально-економічній
динаміці. У цьому контексті інтелектуальна і політична спроможність правильно визначати такі цілі і параметри розвитку, а також своєчасно ідентифікувати та виправляти істотні відхилення від них (викривлення, дисбаланси та дисфункції) виступає як критично важлива властивість будь-якого
ефективного національного уряду.
По-друге, це принцип адаптивності. Для будь-якої моделі розвитку та
модернізації визначальним є вкорінення базових засад та механізмів соціально-економічного прогресу у суспільну свідомість, її типові властивості
світогляду, що відображають історичний досвід країни та утворюють, так би
мовити, суспільний архетип, якщо застосувати термін К.Юнга стосовно
колективного підсвідомого, первісного образу25. Абстрактні організаційноуправлінські механізми, запроваджені безвідносно до наявних в суспільстві
культурно-ціннісних засад та специфіки суспільного світогляду, як правило,
приречені на невдачу, оскільки зазнають відторгнення з боку суспільного
організму з його культурно обумовленим кодом розвитку, втіленим у суспільні традиції і стереотипи.
По-третє, це принцип відкритості, який означає відкритість національних економік, що модернізуються, для впливу світогосподарського
середовища, участі в міжнародному поділі праці та міжнародній кооперації.
Практичний досвід соціально-економічного розвитку в період після Другої
світової війни довів безперспективність моделей, побудованих на автаркії.
Йдеться не лише про класичний приклад штучної самоізоляції Північної
Кореї чи аналогічного процесу, що відбувався в Китаї часів "великої культурної революції". Адже не можна ігнорувати ту обставину, що сьогодні, коли
на адресу глобалізації спрямовано стільки критичних стріл, найбільші проблеми в розвитку має саме та група найменш розвинених країн, які дефакто випадають з глобалізаційних процесів внаслідок свого специфічного
природно-географічного положення (так звані "територіально замкнені країни" – land-locked countries, розташовані поза основними світовими шляхами комунікацій) або ж в результаті наявності критично великого системного
25 Юнг, Карл Густав. Психологические типы / пер. с нем. – М. : АСТ ; АСТ Москва ; Хранитель, 2008.

24

Частина 1. Модернізація та її ціннісний вимір: світовий досвід і виклики для України

розриву в цивілізаційному рівні розвитку, що не дає можливості вписатися у
міжнародні відносини сучасності.
По-четверте, це принцип пріоритету розвитку людини, її знаннєвого
і творчого потенціалу. Якщо ще півсторіччя тому вважалося, що головними факторами економічного прогресу виступає наявність в країні підприємницького капіталу (сучасних засобів виробництва та активів у грошовій
формі), то сьогодні на перший план висувається рівень освіти, кваліфікація
та творчий потенціал працівників, що разом з оцінкою стану здоров'я формують нову форму капіталу – людський капітал. У цілому відбувається відмічений П.Бурдьє26 процес диференціації форм капіталу – з виділенням
його нових форм, які пробивають собі шлях в соціології, проте досі не вписуються належним чином в канони економічної науки. Інвестиції в ці нові
форми капіталу, і насамперед в людський та інтелектуальний капітал, стають стратегічно найбільш прибутковими, оскільки створюють довготермінові конкурентні переваги.
По-п'яте, це принцип забезпечення суспільної взаємодії (синергії), що
базується на соціальній зв'язаності та довірі (суспільний капітал). Досвід
здійснення успішних проектів модернізації однозначно вказує на істотну
залежність успіху в трансформаційних процесах від ступеня наявності суспільної згоди щодо ключових цілей розвитку та основних шляхів їх досягнення. Ефективна суспільна взаємодія, що ґрунтується на цій принциповій
згоді, створює додатковий енергетичний потенціал соціально-економічного
прогресу та породжує додаткові позитивні соціально-економічні ефекти, які
є недоступними за умов некооперативної суспільно-економічної поведінки.
Збільшення при цьому рівня взаємної довіри в суспільстві загалом та в
окремих професійних чи регіональних співтовариствах зокрема дозволяє
прискорювати здійснення трансакцій, заощаджувати час, зменшувати обсяг
контрольних процедур і, таким чином, заощаджувати на так званих трансакційних витратах, які є, як правило, значними в менш розвинених економіках. Це також збільшує обсяги інвестицій у розвиток, оскільки зменшує побоювання стосовно ризиків, пов'язаних з недовірою до дій уряду.
По-шосте, дія принципу суспільної взаємодії (синергії) неможлива, якщо ступінь соціальної диференціації є надмірним і породжує тим самим
антагонізми замість створення поля соціальної взаємодії. Саме тому критичного значення набуває питання утримання процесів соціальної дифе-
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ренціації в певних межах через функціонування систем соціального захисту та здійснення соціальних програм – не обов'язково на загальнонаціональному рівні.
Вказані вище основні принципи по-різному втілюються в різних моделях
розвитку та модернізації. При цьому серед різноманітних проектів модернізації, які спостерігалися в період після Другої світової війни, особливої уваги заслуговують чотири.
Найуспішнішими слід вважати моделі, використані в регіоні Східної Азії.
Найсильнішими їх властивостями виступають такі:
• неперервність та чітко визначена послідовність (стадійність) реалізації принципів розвитку залежно від досягнутого рівня зрілості суспільства,
що відображає відповідну політичну культуру стратегічного мислення та
акцентовану національну самосвідомість27;
• відсутність шаблонних підходів у політиці перетворень, завдяки
чому ми знаходимо в регіоні і екстремально ліберальні торговельноекономічні режими Гонконгу (Китай, САР), і помітний вплив уряду на економічні процеси в Республіці Корея; в аспекті структури власності – широкий діапазон від переважання підприємств з іноземним капіталом за
значної ролі підприємств, що контролюються державою, в Сінгапурі до
домінування національних приватних компаній в Республіці Корея та на
Китайському Тайвані, причому у першому випадку великих за розміром, а
в другому – малих та середніх підприємств; якщо в Малайзії очевидним є
спирання на адаптацію іноземних технологій, то в Республіці Корея, як і
раніше в Японії, – спирання на власні технологічні розробки (здебільшого
переходить на цей шлях і Китай);
• надзвичайно ефективна структурна політика, спрямована на прогресуючий перехід до виробництва дедалі складніших, досконаліших в технологічному плані та більш вартісних товарів та послуг; вона органічно пов'язана з політикою експортної експансії, що забезпечує для національного
виробництва дедалі ширший ринковий простір і тим самим робить проект
структурно-технологічної модернізації стабільним в аспекті фінансового
забезпечення;
• центральна роль у процесах розвитку інвестицій в людину, рівень
освіти та дифузію технологій, що спираються на традиційні для цього регіоХарактерно, що десятки мільйонів етнічних китайців, які проживають за межами КНР,
відчувають свою приналежність до своєї етнічної батьківщини і є надійним каналом проникнення китайських компаній на зарубіжні ринки.

27

Bourdieu P. Forms of Capital // The Sociology of Economic Life 2nd ed. / Granovetter M.,
Swedberg R. (eds.). – Boulder : Westview Press, 2001. – P. 96–111.
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ну релігійні уявлення (буддизм, конфуціанство, даосизм), які акцентують
увагу на самовдосконаленні особистості.
Певними слабкостями східноазійських модернізаційних проектів до
останнього часу залишалися недостатньо розвинена фінансова інфраструктура, певне відставання (за винятком Японії та Республіки Корея) у сфері
фундаментальних наукових досліджень, значні внутрішні регіональні відмінності за рівнем розвитку, а також надто високі для абсолютної більшості
країн рівні диференціації за доходами. Хоча і в цьому аспекті вживаються
досить енергійні заходи щодо усунення таких вузьких місць.
Постійний інтерес представляють і окремі моделі країн Латинської
Америки, зокрема Бразилії та Мексики. Для України вони цікаві насамперед
тим, що ці країни в минулому надмірно використовували важелі державного
патерналізму стосовно національної економіки, що не сприяло створенню
конкурентоспроможних компаній і спричинило значну зовнішню заборгованість, дестабілізацію державних фінансів та інфляцію. У цьому контексті
вказані країни дають приклади досить успішного виправлення макроекономічних дисбалансів у процесі модернізації та поступового прискорення прогресивних структурних зрушень, які затрималися на старті політики модернізації. Проте, порівняно з моделями Східної Азії, латиноамериканські
держави значно поступаються рівнем нарощування міжнародної конкурентоспроможності. Неадекватними є їхні показники стосовно соціальних
аспектів модернізації (рівень соціальної нерівності, стан людського капіталу): це обмежує цінність вказаних моделей для проведення модернізації в інших регіонах світу.
Показове у цьому контексті, що так званий "Вашингтонський консенсус",
який за допомогою МВФ невиправдано став ідеологічною концепцією стабілізації та структурних реформ пострадянських країн у 1990-і роки, був сформований на основі узагальнення досвіду макроекономічної стабілізації та
проведення реформ саме в країнах Латинської Америки28.
Особливий інтерес для України представляють модернізаційні проекти в
країнах Центральної та Східної Європи (ЦСЄ), реалізовані в процесі підготовки приєднання їх до Європейського Союзу. Їхнє головне значення – демонстрація ефекту модернізації, індукованої зовнішнім середовищем та
його інституційними вимогами, в умовах, коли ці інституційні стандарти є
Див. опубліковані результати узагальнення цього досвіду та викладені Дж.Вільямсоном
принципи "Вашингтонського консенсусу" : Williamson, John, ed. The Political Economy of Policy
Reform. – Washington, D.C. : Institute for International Economics, 1994. – P. 26–28.
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одночасно і певними символами, що формують базові очікування в країнах,
які модернізуються. Країни ЦСЄ модернізувалися саме через їх європеїзацію. Такий шлях має безумовні переваги, оскільки пропонує країнам, які
йдуть цим шляхом, уже відпрацьований і перевірений часом інституційний
формат, підкріплений значними коштами допомоги на інституційну адаптацію. Проте, з іншого боку, він може і не спрацювати належним чином, якщо
в інституційному середовищі певної країни або структурі її економіки є очевидні слабкі місця, як це сталося наприклад з Грецією, Португалією, Латвією, Угорщиною та деякими іншими країнами.
Нарешті слід взяти до уваги і проблемний досвід модернізації в Африці,
де розташована переважна кількість країн з дуже низьким вихідним рівнем
якості суспільних інститутів. За всієї різноманітності підходів на цьому континенті такий досвід цікавий насамперед з позиції вивчення різного роду
спотворень та викривлень, які можуть виникати внаслідок обставин інституційної незрілості, низького рівня соціалізації та, навпаки, гіпертрофії кланово-родинних чинників чи інших негативних факторів. Цей проблемний досвід є надзвичайно корисним для усвідомлення тісної взаємообумовленості
різних аспектів модернізаційних процесів – від техніко-економічних до інституційно-соціальних у найширшому розумінні останніх.
Світовий досвід модернізації: зростання впливу неекономічних
чинників на процеси розвитку. Для сучасного світового розвитку характерним стає посилення взаємозв'язку, взаємозалежності та взаємопроникнення економічних, соціальних і культурних чинників, що значною мірою
зумовлене зміною цінностей людського буття в умовах глобалізації. З іншого боку, технічні новації стали підґрунтям формування інформаційного суспільства, що змінює саму парадигму розвитку, в якому зростаючого значення, порівняно з традиційними ресурсами фізичного капіталу, земельними
і природними ресурсами, набувають матеріалізовані в інноваціях ідеї та
знання. Це ставить в центр розвитку людину як носія знань, кваліфікації,
інформації. Розвиток упродовж останніх 50 років дає підстави для висновку,
що процеси соціально-економічного розвитку і модернізації значною мірою
обумовлені дією неекономічних чинників – культурних пріоритетів, традицій,
моралі, етики, знань, творчості, інтелекту, освіти, виховання, рівня професіоналізму. Це обумовлює особливу увагу до культурного потенціалу суспільства – цінностей – які все більше визначають його соціально-економічний
розвиток. Саме врахування цих чинників дає можливість зрозуміти економічний успіх одних країн і застій в інших.
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У сучасних умовах розвитку, що супроводжується прискореним формуванням у провідних країнах світу шостого технологічного укладу, особливо
цінними факторами стають знання, освіта та процеси самовдосконалення.
Досвід країн світу, що ефективно здійснювали модернізацію, і насамперед
країн Східної Азії, свідчить, що успіх розвитку був зумовлений головним
чином посиленням людського потенціалу через розвиток освіти.
Починаючи з середини 1970-х років розвиток інформаційних технологій
стимулював підвищення попиту на працівників, які мають розвинений інтелект і високий рівень освіти, а це обумовило зростання суспільних витрат
на вказані цілі. Найвищий рівень освіченості сьогодні мають найбільш розвинені країни – члени ОЕСР, які продовжують виділяти на вказану мету
значні ресурси. Так, в країнах Євросоюзу в 2005–2010 рр. рівень державних
витрат на освіту варіював від 4,1% ВВП в Греції та Словаччині до 8,7% –
в Данії. В Японії цей показник становить 3,8%, Канаді – 4,8%, США і Швейцарії – 5,4%, Норвегії – 7,3%. Саме тому країни, які здійснюють модернізаційні проекти, намагаються активно долати своє відставання за рівнем освіченості через виділення ще більшої частки ресурсів на цю мету. В результаті
вказаний показник є значно вищим за середньосвітовий (4,9% ВВП) у таких
країнах, як Мексика – 5,3%, Бразилія – 5,7, Малайзія – 5,8, Аргентина та
Південно-Африканська Республіка – по 6,0; в країнах Африки на південь від
Сахари цей показник в середньому становить 5,2, країнах Латинської Америки – 5,3%. На цьому ж рівні перебувають й державні витрати на освіту
в Україні – 5,3%, що свідчить про те, що наша держава в цілому вписується
в загальносвітову тенденцію підвищення ролі освіти29.
Країни, що швидко модернізуються, мають значні державні витрати не
лише на освіту, але й на науково-дослідні розробки (НДР). Так, Республіка Корея в період 2005–2009 рр. виділяла на фінансування наукових досліджень та розробок 3,36% ВВП, Сінгапур довів цей показник до 2,66,
при тому, що найбагатші країни світу мають в середньому 2,44, а країни
зони євро – 2,09% ВВП. Хоча деякі країни (наприклад, Малайзія, Філіппіни), маючи незначний рівень витрат на НДР, покладаються у цьому питанні на закордонні технології, які масово передаються через канали транснаціональних корпорацій. А от Китай, будучи світовим лідером в галузі
29 ПРООН. Доклад о человеческом развитии 2013. Возвышение Юга: человеческий прогресс
в многообразном мире. – М. : Издательство "Весь мир", 2013. – С. 162–165. Слід відзначити,
що певне відставання країн Південно-Східної та Східної Азії за рівнем державних витрат на
освіту пов'язане з традиційною для цих країн практикою, коли значну частку витрат на освіту
покривають приватні корпорації, що навчають своїх співробітників.
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залучення в свою економіку ТНК, поєднує обидва шляхи, підвищивши
останніми роками частку витрат на науку до 1,47%. Виплати Китаєм роялті та ліцензійних платежів, більша частина з яких пов'язана з імпортом
технологій, становили в 2011 р. 14,7 млрд дол. США – більше, ніж сплатила на вказані цілі Німеччина (13,1), Велика Британія (10,5), Канада (10,4),
Франція (10,0) або Італія (7,2). В Сінгапурі вказані витрати взагалі досягли
16,4 млрд дол., Кореї – 7,3, навіть у Таїланді вони становили 3,1, Гонконгу
(Китай, САР) – 2,0, Індонезії – 1,8, Малайзії – 1,1 млрд, тоді як в Україні –
лише 746 млн дол. США30.
Якість знань у низці країн, які є успішними в модернізації, справляє
визначальний вплив на потенціал їхнього інноваційного розвитку і конкурентоспроможність. Так, у 2011 р. частка експорту високотехнологічних виробів у структурі експорту готових виробів була максимально
високою в Китаї – 25,8%, Республіці Корея – 25,7, Малайзії – 43,4, Сінгапурі – 45,2 та на Філіппінах – 46,4%, при середньосвітовому значенні
цього показника на рівні 17,6% та 17,9% у групі найбагатших країн світу,
а в Україні – лише 4,4%31.
Високотехнологічний експорт Республіки Корея і Філіппін останніми
роками зріс приблизно вдвічі, Гонконгу (Китай, САР) – приблизно втричі,
Китаю – у 5 разів, Індонезії – приблизно у 16 разів, в той час, як в розвинених країнах – лише у 1,5–2 рази. Завдяки значним витратам на освіту і
формуванню інтелектуального капіталу нації, низка країн Східної Азії виходить в лідери інноваційного розвитку. Регіональні центри, що розташовані тут, стали провідними в глобальній мережі виробництва комп'ютерної
електроніки. Так, станом на 2011 р. Китай забезпечував 29,6% світового
експорту офісного та телекомунікаційного обладнання (в 2000 р. – лише
4,5%), а інші країни Азії – ще 33,3%, у т.ч. Сінгапур – 7,4, Республіка Корея та Китайський Тайвань – по 5,7, Малайзія – 3,9%. Частка Китаю в світовому експорті обладнання для електронної обробки даних та офісної
техніки вже становить 39,5% (ще у 2005 р. – 23,7%), Сінгапуру – 5,0, Малайзії – 3,2, Таїланду – 3,0%, а загалом на провідні країни Східної Азії (за
виключенням Японії) – 57,4%. У світовому експорті інтегральних схем та
електронних компонентів список країн-лідерів очолює Сінгапур (16,9%), за
World Bank. World Development Indicators 2013 [Електронний ресурс] / on-line table
5.13_Science and Technology. – Доступний з : http://wdi.worldbank.org/table/5.13.
31 World Bank. World Development Indicators 2013. – Washington, D.C. : The World Bank,
2013. – P. 82–86.
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яким слідують Китай (14,1), Китайський Тайвань (13,3), Республіка Корея
(9,2), Малайзія (7,1) та інші країни Східної Азії, на які в цілому (без Японії)
припадає 65,3%32.
Проте східноазійські країни – не єдиний ареал, де інтелектуальний капітал торує шлях до модернізації та соціально-економічного прогресу. Показовим у цьому сенсі є феномен Індії, яка протягом 40 років поступово і цілеспрямовано готувала власний економічний прорив, який базувався на
довгостроковій політиці синхронізації промислового, наукового і освітнього
розвитку, підготовці висококваліфікованих фахівців у провідних навчальних
закладах країн Заходу і Радянського Союзу, з одночасним створенням власної освітньої і наукової інфраструктури через інвестування значних коштів
у провідні науково-освітні заклади (переважно індійські технологічні інститути). В результаті був сформований значний інтелектуальний фонд країни,
що складається з висококваліфікованих фахівців у галузі високих технологій, разом з тими, хто має досвід роботи в провідних наукових центрах Заходу, у тому числі Силіконовій долині США. Як наслідок, розвиток сектора
інформаційних технологій став одним з головних у державній політиці Індії,
де середньорічні темпи зростання становлять 23%. У 2010 р. загальний обсяг
експорту комп'ютерних послуг Індії досяг, за оцінкою СОТ, 40,5 млрд дол.
США, що впритул наблизило країну в цьому секторі торгівлі до світового
лідера – ЄС-27 (41,7 млрд)33.
Характерно, що у нинішньому технологічному прогресі Індії велику роль
відіграв притаманний світоглядній традиції Індії культ знання. Значну роль
тут відіграють й прагнення до збереження духовних цінностей, необхідних
для комунікацій та адекватної орієнтації в сучасному світі.
Але, безумовно, найбільш вражаючих результатів розвитку високих технологій за останній період досяг Китай, який упродовж одного десятиріччя
перетворився на провідного у світі експортера обладнання для електронної
обробки даних та офісної техніки, у тому числі комп'ютерів і комплектуючих
до них. Так, експорт Китаєм інтегральних мікросхем та електронних компонентів збільшився за період з 2000 р. по 2011 р. з 5,4 до 69,6 млрд дол.
(14,1% світового експорту за цією статтею), а обладнання для електронної
обробки даних та офісної техніки – з 18,6 до 218,5 млрд дол. (39,5% світового експорту), телекомунікаційного обладнання – з 19,5 до 208,7 млрд дол.
(33,0% світового експорту); загалом по вказаних трьох групах обсяг китай32
33

World Trade Organization. International Trade Statistics 2012. – Geneva : WTO, 2012. – P. 95–115.
Там само. – С. 174.
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ського експорту досяг 496,8 млрд дол., що становить 29,6% світового експорту, хоча ще в 2000 р. частка Китаю була на рівні 4,5%34.
Досвід технологічного піднесення в 1970–1980-х рр. низки нових індустріальних країн, особливо Республіки Корея, Сінгапуру і Китайського Тайваню, особливо показовий з огляду на те, що вони не мали мінеральної ресурсної бази, але володіли конкурентоспроможним освітнім потенціалом.
Починаючи з 1960-х років у цих країнах витрати на розвиток шкільної освіти
перевищували середні показники інших країн, що розвиваються, в декілька
разів. Високий рівень розвитку освіти дозволяє ставити якісно нові складні
завдання й в аспекті розвитку науки та технологій. Яскравим у цьому випадку може бути, зокрема, приклад Малайзії, де був створений мультимедійний
суперкоридор – гігантський технополіс, який повинен стати аналогом Силіконової долини в Каліфорнії, центром розробок в галузі мікроелектроніки та
інформатики. А Сінгапур став лідером серед країн світу за показником виявлених технологічних переваг у галузі нанотехнологій35.
Отже, завдяки інвестуванню в освіту, розвитку системи освіти і кваліфікації, а також пануючим в більшості країн регіону традиціям і цінностям
(насамперед, самовдосконалення і переважання суспільного схвалення та
визнання, а не матеріальної винагороди як основного критерію успіху особистості), країни Азійсько-Тихоокеанського регіону стають світовим полюсом економічної могутності, що формується. Частка АТР у сумарному світовому ВВП в період 1950–1995 рр. збільшилася з 4 до 25% і за прогнозами
до 2025 р. цей показник може становити 40–50%. Щоб подвоїти національний доход на душу населення, США та Великій Британії знадобилося 50–
60 років, тоді як Китаю і Республіці Корея – лише 10 років36.
Вказані модернізаційні досягнення слід, однак, розглядати не ізольовано, а у контексті трансформаційних тенденцій, що мають місце серед найбільш розвинених країн, які також перебувають у кардинальному трансформаційному процесі. За останні десятиріччя в розвинених країнах світу
економічний прогрес сприяв задоволенню базових матеріальних потреб
людини і призвів до того, що матеріальні мотиви добробуту, якими людина
Там само. – С. 95–109.
OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2009 [Електронний ресурс] / Chapter 2. –
Доступний з : http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-science-technology-andindustry-scoreboard-2009_sti_scoreboard-2009-en.
36 Герчикова И.Н. Международные экономические организации: регулирование мирохозяйственных связей и предпринимательской деятельности. – М. : Консалтбанкир,
2005. – С. 152.
34
35
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керувалася протягом багатьох віків, все більше поступаються місцем нематеріальним, які визначаються прагненням до вдосконалення і максимальної
самореалізації особистості37. Підвищення ролі високоінтелектуальної праці,
що забезпечує стабільно високий життєвий рівень, сприяло перенесенню
центру інтересів працівників з чисто матеріальних проблем на професійний
розвиток і творчість, створює принципово новий тип соціального розвитку,
якому притаманні ознаки "постекономічного суспільства"38.
Піднесення нематеріальних культурних цінностей і ролі соціальних пріоритетів може мати визначальні наслідки в перспективі для способу ведення
господарства, економічної динаміки та результативності процесів модернізації. Наскільки стане можливим розвиток людини не шляхом сходження на
нові рівні традиційних кар'єрних сходинок і нагромадження матеріальних
благ, а завдяки глибшому культурному досвіду – настільки буде цінною інша модель соціального розвитку, в якій акцент зміщується з "мати" на "бути" та "знати"39. У такій моделі господарська діяльність здебільшого спиратиметься на культурне середовище і соціальні зв'язки співробітництва та
переосмислені цілі розвитку.
Взаємодія людського, інтелектуального та соціального капіталів у сучасних процесах модернізації та інноваційного розвитку. Світовий досвід розвитку у другій половині ХХ ст., який відбувався в умовах
формування в передових країнах економіки, що базується на знаннях, доводить, що головним чинником економічного зростання, забезпечення конкурентних переваг і успішної модернізації стає людина – носій знань, ква37 Ця тенденція вперше була ідентифікована А.Маслоу, який у своїй теорії мотивації (так
звана "піраміда потреб Маслоу") встановив властивість руху від первинних фізіологічних
потреб та потреб у безпеці до соціальних потреб і далі – до потреби в повазі та в самовираженні (самореалізації): Maslow A.H. A Theory of Human Motivation // Psychological Review. –
1943. – Vol. 50. – № 4. – P. 370–396; Maslow A. Motivation and Personality. – New York :
Harper, 1954. Ці ідеї були в подальшому розвинені у низці робіт, у т.ч.: Inglehart R. Modernization and Postmodernization. – Princeton University Press, 1997; Inglehart R., Welzel C. Modernization, Cultural Change and Democracy: The Human Development Sequence. – Cambridge University Press, 2005.
38 Ознаки такого суспільства сформульовані В.Іноземцевим у низці його фундаментальних
праць. Див.: Иноземцев В.Л. К теории постэкономической общественной формации. – М. :
Таурус, 1995; Иноземцев В.Л. За пределами экономического общества: Постиндустр. теории
и постэкон. тенденции в соврем. мире. – М. : Academia : Наука, 1998; Иноземцев В.Л. За
десять лет. К концепции постэкономического общества. – М. : Academia, 1998.
39 Колодко Гжегош В. Глобализация, трансформация, кризис – что дальше? / пер. с пол. –
М. : Магистр, 2011. – С. 135; Колодко Гжегош В. Мир в движении / пер. с пол. Ю. Чайникова. –
М. : Магистр, 2009. – С. 380.
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ліфікації, досвіду, інформації. Усвідомлення цієї обставини знайшло віддзеркалення в обґрунтуванні концепції людського капіталу, яка з часів її
фундатора Г.Беккера40 набула надзвичайного поширення і визнання у світі.
Ключовими поняттям цієї концепції є інвестиції в освіту, здоров'я, соціальне
забезпечення41, які в умовах формування постіндустріального суспільства є
найважливішими серед інших видів інвестицій, оскільки саме вони формують ресурс для забезпечення міжнародних конкурентних переваг на основі
інновацій, знань, професійних навичок.
Світовий досвід свідчить, що віддача від вкладень в людський капітал,
як правило, суттєво перевищує ефект від інвестицій в основний капітал.
Наприклад, в США, за оцінкою Р.Земскі, Л.Лінч та П.Капеллі, граничний
прибуток від інвестицій в людський капітал майже втричі перевищує прибуток від капіталовкладень в техніку, тоді як за оцінкою Р.Шиллера 72,1% національного багатства країни становить саме людський капітал42.
Значне зростання ролі людського капіталу в сучасних процесах модернізації підтверджується тим, що країни, які досягли упродовж останніх десятиліть успіху в процесах модернізації, як правило, вкладали чималі ресурси
в освіту, охорону здоров'я, добробут громадян, досягаючи тим самим високих показників Індексу розвитку людського потенціалу (ІРЛП) ПРООН. Так,
за 1990–2012 рр. спостерігалася тенденція до найбільшого зростання ІРЛП
в низці країн з високим темпом модернізації, серед яких Китай, Індія, Туреччина, Мексика, Бразилія.
Досягнення високого рівня розвитку людського капіталу, як доводить
світовий досвід сучасних процесів модернізації, створює належне підґрунтя для істотної активізації створення інтелектуального потенціалу суспільства, який відіграє в сучасних процесах розвитку систематично зростаючу роль і з початку 1990-х років став розглядатися (Т.Стюарт, Л.Едвінсон) як інтелектуальний капітал. Останній містить у собі знання, досвід,
інформацію та інтелектуальну власність і бере участь у створенні цінносBecker Gari S. Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, 2d ed. – New York : National Bureau of Economic Research, 1975.
41 У сучасних наукових розробках російських вчених до людського капіталу, окрім переліченого, належать також загальна і поведінкова культура членів суспільства. Див.: Богомолов О.Т. Уроки глобального и российского кризиса // Неэкономические грани экономики:
непознанное взаимовлияние. Научные и публицистические заметки обществоведов / рук.
междисципл. проекта и науч. ред. О.Т. Богомолов. – М. : Институт экономических стратегий,
2010. – С. 12.
42 Обидві оцінки цит. за: Стюарт Томас А. Интеллектуальный капитал. Новый источник богатства организаций / пер. с англ. – М. : Поколение, 2007. – С. 132–134.
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тей. Представляючи собою колективну розумову енергію, інтелект стає
засобом виробництва, "коли ця енергія організована на користь справи,
тобто коли їй надана чітка форма…, і вона може бути використана для
створення чогось такого, що неможливо створити, доки вона залишається
у невпорядкованому стані"43.
В умовах прискореного розвитку з 1990-х років нової економіки процеси
модернізації дедалі більше зумовлюються станом інтелектуального капіталу за відносного зменшення значення традиційних факторів економічного
зростання – фінансового капіталу, некваліфікованих трудових і природних
ресурсів. Ключовим фактором для досягнення міжнародної конкурентоспроможності стає вивільнення творчого потенціалу нації. Економіка перетворюється на систему, що функціонує на принципах обміну знаннями, а
суспільство починає базуватися на цінностях, які тісно асоціюються або
прямо створюються знаннями. Здатність створювати, поширювати, використовувати знання стає необхідною передумовою успішної стратегії забезпечення інноваційного розвитку і конкурентоспроможності.
Досвід успішних країн доводить, що для формування інтелектуального
капіталу недостатньо мати лише значну кількість науковців та дослідницьких установ або ж виділяти на цілі досліджень та розробок належну частку
суспільних ресурсів. Для цього має складатися стратегічно орієнтована
система, що базується на високорозвиненій інноваційній культурі. Завдяки
саме такому підходу з'являються можливості відтворювати знання на розширеній основі, тим самим породжуючи значну додаткову вартість і перетворюючи науку на капітальний актив.
Але таке перетворення, як доводить досвід успішних країн, можливе
лише в рамках певного стану соціуму, в якому мають існувати умови для
якнайширшої взаємодії та кооперації. Тобто розвиток інтелектуального капіталу органічно пов'язаний не лише з розвитком людського капіталу як
відображенням потенціалу економічної діяльності сукупності індивідів, але й
з розвитком соціального капіталу, що відображає здатність останніх до
ефективної взаємодії і породження тим самим ефектів синергії. Адже сутність соціального капіталу, як його визначає один з фундаторів цієї концепції Дж.Коулмен44, спроможність, здатність людей заради реалізації спільної
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мети працювати разом, в одному колективі. Формування ідеї соціального
капіталу, зокрема, пов'язане з тим, що в багатьох випадках господарюючі
суб'єкти спираються в своїй діяльності не на зафіксовані регламентації, а
на взаємні моральні зобов'язання. Здатність до асоціації залежить від існування всередині суспільства норм і цінностей, що поділяються всіма його
членами, а також від готовності підпорядкувати свої інтереси інтересам
групи. Соціальний капітал – це норми взаємності і мережі громадянської
активності, що розширяють можливості соціального та економічного розвитку, сприяючи координації дій людей.
Ключовими елементами соціального капіталу суспільства є довіра, спільність ціннісних установок і сформовані на цій основі соціальні зв'язки, які
сприяють координації і співробітництву для взаємної користі. Зміст цього
поняття становлять норми і цінності, що поділяються соціальними групами
або суспільством в цілому та реалізуються в суспільних відносинах, які виникають на основі спільності нормативних установок і ціннісних орієнтацій
і необхідні для підтримання соціальної єдності та успішної взаємодії всіх
структур та інститутів45.
При цьому, якщо для ефективного утворення інтелектуального капіталу
необхідне досягнення певного рівня розвитку, то передумови для соціального капіталу, з досвіду низки країн, можуть формуватися в будь-яких суспільствах на основі притаманних ним традиційних морально-етичних імперативів. Соціальний капітал відрізняється від інших форм людського
капіталу тим, що, як правило, створюється і передається завдяки таким
культурним механізмам, як релігія, традиції або історичне буття46. Тому
соціальний капітал визначається як набір неформальних цінностей або
норм, котрі поділяються членами групи і роблять можливою співпрацю всередині цієї групи. Подібно іншим формам капіталу, він продуктивний, сприяє досягненню певних цілей, робить свій внесок у результати виробничої
діяльності. Саме відсутність або недостатній розвиток соціального капіталу
не дозволяє розвивати або реалізувати переваги, який має людський або
інтелектуальний капітал країни – як це переконливо доводить проблемний
досвід України та Росії з початку 1990-х років.
Соболева И.В. Деформации социального капитала и перспективы их преодоления // Неэкономические грани экономики: непознанное взаимовлияние. Научные и публицистические
заметки обществоведов. – М. : Институт экономических стратегий, 2010. – С. 375.
46 Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию / пер. с англ. – М. :
ООО "Издательство АСТ": ЗАО НПП "Ермак", 2004.
45

Там само. – С. 12, 108.
Coleman, James S. Social Capital in the Creation of Human Capital // American Journal of
Sociology. – 1988. – Vol. 94, Supplement: Organizations and Institutions: Sociological and Economic Approaches to the Analysis of Social Structure. – P. 95–120.
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Російські вчені, зокрема, О.Богомолов47, надали ширшого тлумачення
поняттю соціального капіталу, в який включають, окрім довіри, впевненість
в справедливості і життєздатності суспільного устрою, згуртованість суспільства, схильність до активної громадянської і патріотичної позиції громадян.
Соціальний капітал дає переваги, які поширюються за межі економічної
сфери та окремого підприємства і є необхідною умовою створення здорового
громадянського суспільства. Він представляє певний потенціал суспільства,
який виникає як результат існування довіри між його членами, що дозволяє
різним групам всередині неоднорідного суспільства об'єднуватися один з
одним для захисту своїх інтересів. Створення соціального капіталу потребує адаптації до моральних норм певної спільноти і засвоєння в її рамках
таких якостей, як відданість, чесність і надійність.
Саме кращий стан соціального капіталу в найуспішніших країнах дає
пояснення високої ефективності як в діяльності окремих компаній, так і в
процесах формування і розвитку великого та середнього бізнесу, інститутів
власності, корпоративного менеджменту. Він прямо асоціюється з довірою
до соціальних інститутів, а в цілому – з якістю інституційного середовища,
що стимулює модернізацію.
Роль регулювання розподілу доходів та соціального захисту у
світових процесах модернізації: порівняльний аналіз різних моделей.
Поняття справедливості займає важливе місце в багатьох системах суспільних цінностей. Хоча воно є доволі складним, і стосовно нього існують
різні, інколи прямо протилежні точки зору, навряд чи можна заперечувати
те, що одним з визначальних аспектів поняття справедливості є розуміння
суспільно допустимих межі бідності і соціальної нерівності.
Проблема справедливості – це не лише етична проблема. Світовий досвід свідчить, що суспільство зі значною соціальною поляризацією не може
розвиватися ефективно, оскільки розподіл доходів значно впливає на темпи
економічного зростання. Зниження ступеня нерівності в розподілі доходів
нижче певної межі в довгостроковій перспективі обертається проти макроекономічної ефективності, збільшення виробництва і підвищення соціальноекономічного розвитку. Подібне відбувається і за перевищення деякого
верхнього порогу нерівності. В різних соціально-економічних системах і в
різні історичні періоди ці межі різні. За досвідом різних країн, значення індексу Джині нижче 25 тягне уповільнення економічного зростання, оскільки
зрівнялівка і психологія утриманства послаблює мотивацію до праці і нега47

Богомолов О.Т. Уроки глобального и российского кризиса. – С. 12.
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тивно позначається на зайнятості та продуктивності праці. Водночас при
значенні коефіцієнта вище 35 нерівність також працює проти економічного
зростання48.
Між розподілом доходів та економічним розвитком існує тісний зв'язок
через наявну в суспільстві модель споживання, яка визначається певним
рівнем та структурою платоспроможного попиту на товари і послуги. Потреба в матеріальних благах стимулює інвестиції, розвиток виробництва,
вдосконалення технологій, інновації та зростання конкурентоспроможності продукції. Навпаки, за умов падіння попиту формується спрощена модель споживання для більшості населення, яка не стимулює розвиток
національного виробництва і вдосконалення його технологічної бази. Наявність у суспільстві значного прошарку бідних створює структурно спрощений попит, який не дає розвиватися технологічно досконалим видам
діяльності.
Водночас, масштаби соціально прийнятної нерівності змінюються в різних суспільствах залежно від досягнутих рівнів освіченості, стану здоров'я,
людських здібностей і талантів, регіональних особливостей, гендерного
фактора та ін. Вони також є істотно різними залежно від культурних особливостей та історичних традицій стосовно співвідношення між інтересами
індивіда і суспільства. Тому й спостерігається таке розмаїття соціальноекономічних моделей країн світу (табл. 2.1).
Отже, зарубіжний досвід засвідчує, що в межах установленого діапазону
індексу Джині (від 25 до 35) немає єдиного оптимального ступеня нерівності. Все залежить від історичного і культурного контекстів певної країни, а
також досягнутого рівня економічного розвитку. Країна, яка перебуває в
стані системної трансформації, може, наприклад, погодитися на тимчасово
підвищений рівень соціальної нерівності, якщо він супроводжується прискореним темпом нагромадження капіталу, необхідного для розвитку, а не марнотратним накопиченням суспільно непродуктивного багатства.
Показовим у цьому відношенні є досвід високодинамічних країн Азії
(див. табл. 2.1). Так, для таких країн, як Китай, Сінгапур, Малайзія, Таїланд,
Філіппіни, Індонезія, а також для Гонконгу (Китай), характерними є дуже
високі рівні соціальної диференціації – з коефіцієнтом Джині в діапазоні
38,1–46,2. Але примітно, що з досягненням вищого рівня економічного розвитку у цьому регіоні рівні соціальної диференціації спадають: в Республіці
Корея вони становлять 31,2, Японії – 32,1.
48

37

Колодко Гжегош В. Глобализация, трансформация, кризис – что дальше? – С. 78–79.

38

Частина 1. Модернізація та її ціннісний вимір: світовий досвід і виклики для України

Ціннісна складова модернізаційних процесів у сучасному соціумі України

Таблиця 2.1
Індикатори здійснення соціальних програм і забезпечення
соціальної справедливості в різних моделях розвитку країн світу
Сукупні суспільні витрати на
Країна
соціальний
захист, % ВВП
Світ в цілому
8,4
Західна Європа
25,1
Північноєвропейська модель
Швеція
29,4
Данія
27,1
Фінляндія
26,1
Норвегія
21,6
Рейнська модель
Німеччина
26,7
Франція
29,2
Південноєвропейська модель
Італія
25,0
Іспанія
21,2
Греція
20,5
Португалія
23,1
Туреччина
13,7
Північна Америка
16,0
Ліберальна англосаксонська модель
Велика Британія
21,3
США
15,9
Канада
16,5
Ірландія
16,7
Центральна та Східна
18,9
Європа в цілому
Чеська Республіка
19,5
Польща

21,0

Словацька Республіка

16,6

Словенія
Естонія
Латвія
Литва

22,8
12,2
12,8
15,3

Угорщина

22,5

Азія і країни басейну
Тихого океану
Східна Азія
Китай
Гонконг (Китай)

Співвідношення доходів
Рівень Коефіцієнт або споживання 10% найбідності Джині (рік)*
багатших громадян до
10% найбідніших, разів (рік)

5,6**
5,6**
6,5**
7,1**

24,0 (2008)
25,0 (2005)
26,0 (2008)
25,0 (2008)

6,2 (2000)
8,2 (1997)
5,7 (2000)
6,0 (2000)

8,4**
7,3**

30,0 (2008)
28,0 (2008)

6,9 (2000)
9,0 (1995)

12,8**
14,2**
14,3**
…
18,1***

31,0 (2008)
31,0 (2008)
33,0 (2008)
36,0 (2008)
40,0 (2010)

11,7 (2000)
10,2 (2000)
10,4 (2000)
14,9 (1997)
14,5 (2010)

11,6**
17,3**
13,0**
16,2**

34,0 (2008)
38,1 (2005)
31,7 (2005)
30,0 (2008)

13,6 (1999)
15,7 (2000)
9,5 (2000)
9,4 (2000)

4,9**
11,5**/
16,6***
7,0**/
16,8***
н/д
8,9***
5,9***
н/д
6,4**/
17,3***

25,0 (2008)

5,3 (1996)

32,7 (2011)

7,8 (2011)

26,0 (2009)

5,1 (2009)

23,0 (2008)
31,0 (2008)
34,8 (2009)
37,6 (2008)

7,2 (2004)
10,4 (2004)
9,5 (2009)
11,1 (2008)

25,0 (2008)

7,3 (2007)

2,8***
н/д

42,1 (2009)
43,4 (1996)

Країна
Індонезія
Республіка Корея
Малайзія
Сінгапур
Таїланд
Філіппіни
Китайський Тайвань
Японія
Південна Азія
Індія
Близький Схід
Ізраїль
Кувейт
Катар
Латинська Америка
і Карибський басейн
Аргентина
Бразилія

4,1
10,2
16,5
11,1
н/д

Співвідношення доходів або
Рівень Коефіцієнт споживання 10% найбагатбідності Джині (рік)* ших громадян до 10% найбідніших, разів (рік)
12,5*** 38,1 (2011)
9,5 (2011)
н/д
31,2 (2005)
7,8 (1998)
3,8*** 46,2 (2009)
19,5 (2009)
н/д
42,5 (1998)
17,3 (1998)
8,1*** 39,4 (2010)
11,1 (2010)
26,5*** 43,0 (2009)
13,0 (2009)
н/д
н/д
н/д
11,8** 32,1 (2005)
4,5 (1993)
29,8*** 33,9 (2010)

7,8 (2010)

н/д
н/д
н/д

39,2 (2001)
н/д
41,1 (2007)

13,7 (2001)
н/д
27,6 (2007)

н/д
21,4***
18,4**/
51,3***
15,1***

44,5 (2010)
54,7 (2009)

22,1 (2010)
55,8 (2009)

47,2 (2010)

18,8 (2010)

52,1 (2009)

28,0 (2009)

15,8***
5,4***
8,2***
21,9***
11,1***
2,9***

33,7 (2008)
26,5 (2011)
29,0 (2009)
33,0 (2010)
40,1 (2009)
25,6 (2010)

8,1 (2008)
5,5 (2011)
5,9 (2009)
7,9 (2010)
11,5 (2009)
4,9 (2010)

23,0*** 63,1 (2009)

44,2 (2009)

9,8
12,6
12,7

Мексика

7,4

Чилі
СНД
Азербайджан
Білорусь
Казахстан
Молдова
Російська Федерація
Україна
Північна Африка
Африка на південь
від Сахари
Південно-Африканська
Республіка

8,4
13,5
8,5
18,0
6,9
12,9
12,3
22,7
13,6
5,3
12,4

Примітки: * Коефіцієнт Джині вказує на рівень відхилення структури доходів країни від ідеального рівномірного розподілу і змінюється в діапазоні [Примітки: від 0 до 100], де 0 означає максимально можливий рівномірний розподіл, а 100 – максимально нерівномірний. ** Частка населення нижче межі бідності
50% медіанного доходу (2000–2005 рр.). *** Частка населення, що проживає нижче національної межі
бідності за доходами (останній з наявних показників за 2000–2012 рр.).
Джерело: складено за даними: ILO. World Social Security Report 2010/11. Providing Coverage in Times of
Crisis and Beyond. – Geneva: International Labour Office, 2010. – P. 258–266; ILO. World Social Security
Report 2010/11. – 188–191; World Data Bank. Poverty and Inequality Database [Електронний ресурс]. –
Доступний з : http://databank.worldbank.org; ПРООН. Доклад о человеческом развитии 2013, 2011, 2010,
2009. – М. : Издательство "Весь мир", 2013. – С. 160–161; С. 143–145; С.161–163; С. 176–180.

5,3
6,0
4,6

Продовження табл. 2.1
Сукупні суспільні витрати на
соціальний
захист, % ВВП
2,3
6,9
6,5
1,5
3,3
3,1
14,9
18,6

17,7 (2009)
17,5 (1996)
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На цьому тлі дисонансом виглядає картина в регіоні СНД, де значні
коливання в рівнях соціальної нерівності зумовлені не стільки історичною
та культурною традицією (всі країни мали відправною точкою єдину радянську соціально-економічну модель), скільки розбіжностями в моделях
постсоціалістичних трансформацій. Більше того, слід враховувати й роль
тіньової економіки, яка значно викривлює дані про реальний рівень соціальної диференціації. Так, за оцінками російських фахівців, реальне значення показника співвідношення доходів 10% найбагатших і найбідніших
верств населення в Росії є набагато вищим (25–3049), ніж це фіксує офіційна статистика. Ще жорсткіші оцінки даються українськими експертами –
понад 4050. Таким чином, в Україні та Росії здійснення реформ супроводжувалося колосальним соціальним розшаруванням, яке приховують офіційні
статистичні дані.
З системою розподілу доходів і багатства в суспільстві пов'язана не
менш важлива проблема формування численного середнього класу, що
уособлює в собі інтелектуальний, кваліфікований капітал нації та є носієм
національної культури і ментальності суспільства. Рівномірний у певних
межах розподіл благ є доцільним і в сенсі формування соціального капіталу, необхідного для суспільної злагоди заради досягнення цілей соціальноекономічного розвитку країни. У цьому контексті слід звернути увагу на дуже різні темпи скорочення обсягів бідності в різних регіонах світу, про що
свідчать дані рис. 2.1. Найбільш високі темпи такого скорочення – в регіоні
Східної Азії, найменші – в Південній Азії (включаючи Індію) та в Африці на
південь від Сахари, де такого скорочення майже немає. Слід також звернути увагу і на помітний сплеск нерівності в регіоні країн Європи та Центральної Азії в критичний період реформ у 1990-і роки.
Показовим в аспекті взаємозалежності між економічним зростанням та
удосконаленням розподілу доходів в суспільстві є досвід, накопичений у
1970-х роках в Малайзії, Індонезії та Республіці Корея, де в результаті економічного зростання відбулося зниження рівня бідності, оскільки стратегія
Шевяков А.Ю. Социальное неравенство: тормоз экономического и демографического роста //
Неэкономические грани экономики: непознанное взаимовлияние. Научные и публицистические
заметки обществоведов. – М. : Институт экономических стратегий, 2010. – С. 402.
50 Саме ця цифра стосовно України була офіційно оголошена у виступі голови Федерації профспілок України Ю. Кулика під час 50-ої сесії Комісії ООН з соціального розвитку у Нью-Йорку
3 лютого 2012 року. – Див.: В работе Комиссии ООН по социальному развитию впервые приняла участие Федерация профсоюзов Украины [Електронний ресурс] / ООН. Отдел новостей и
СМИ. Радио ООН. – Доступний з : http://www.unmultimedia.org/radio/russian/archives/105283.
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зростання цих країн сприяла розширенню економічних можливостей малозабезпеченого населення і відносно рівномірному розподілу землі, фінансового і фізичного капіталу. Отримані в результаті цього економічного зростання ресурси були спрямовані значною мірою на сприяння процесу
розвитку людини, особливо на покращення якості послуг охорони здоров'я,
освіти і професійної підготовки населення. Навпаки, зростання в Бразилії в
період промислового розвитку 1950 – початку 1960-х років, не мало впливу
на стан бідного населення і тому в той період воно не привело до ефективної модернізації суспільства.
200

100

0
1981

1984

1987

1990

1993
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1999

2002
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2008

Східна Азія і басейн Тихого океану

Китай

Європа та Центральна Азія

Латинська Америка і Карибський басейн

Близький Схід та Північна Африка

Південна Азія

Індія

Африка на південь від Сахари

Загалом

Рис. 2.1. Динаміка частки населення в країнах, що розвиваються,
яке перебуває нижче міжнародної межі бідності
у 2 дол. на день за ПКС 2005 р.
Джерело: World Bank. World Development Indicators 2012. – Washington, D.C. : The World
Bank, 2012. – P. 72.

В умовах сучасних технологічних модернізацій яскравим прикладом
вдалого поєднання технологічного розвитку і розвитку держави добробуту є
Фінляндія, яка стала однією з найбільш конкурентоспроможних економік
світу і має найвищий приріст продуктивності в Європі, а також є лідером у
розвитку інноваційних галузей, насамперед у телекомунікаційних мережах
і в стільниковому зв'язку. Зараз Фінляндія, поряд з Сінгапуром та Швецією,
очолює рейтинг за Індексом мережевої готовності (Networked Readiness
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Index)51 і входить до першої п'ятірки країн з найвищим Індексом розвитку
інформаційно-комунікаційних технологій (ICT Development Index)52. Ці досягнення здійснені за короткий історичний період, адже лише три покоління
тому вона була бідною країною з переважаючим сільським господарством,
залежала від своїх лісових ресурсів та була слабо інтегрована в основні
канали капіталу, світові ринки та технології. Країна посіла провідні позиції в
світі за показниками міжнародної конкурентоспроможності та технологічного
розвитку завдяки поєднанню технологічних інновацій та економічного динамізму із здобутками держави добробуту, що містить високоякісну безкоштовну державну освіту, загальне медичне обслуговування, загальне пенсійне страхування та страхування від безробіття, а також високі податки та
активну роль національного уряду в управлінні процесом розвитку.
Можливості впровадження в Україні світового досвіду реалізації
модернізаційних проектів. Криза соціалістичної моделі та перехід до
ринкової економіки породили і поширили хибні уявлення про те, що успішне
реформування та подальший розвиток можна забезпечити шляхом слідування якійсь успішній моделі реформ (розвитку), випробуваній раніше іншими країнами. Апофеозом цього помилкового підходу стала політика реформ в окремих державах пострадянського простору, яка здійснювалась із
застосуванням принципів згаданого "Вашингтонського консенсусу", яка, як
відомо, призвела до прискореної руйнації галузей, що випускали продукцію
з підвищеним вмістом доданої вартості, ерозії науково-технологічного потенціалу, швидкого соціального розшарування та наростання бідності.
Цей негативний досвід виявив принципову неадекватність тих підходів до
формування політики розвитку та модернізації, які спираються на механічне
копіювання тих чи інших інструментів або механізмів безвідносно до інституціональної структури суспільства, особливо в частині неформальних інститутів, а у ширшому контексті – безвідносно до культурної основи суспільства,
яка визначає ієрархію суспільних цінностей, характер і механізми взаємовідносин між індивідами та соціальними групами, способи самореалізації та позиціонування особистості у соціумі, критерії оцінки життєвого успіху.
Цей сумний, але корисний досвід однозначно довів, що принципово
неправильно ставити питання про імплементацію якогось позитивного
INSEAD and World Economic Forum. The Global Information Technology Report 2013 / B. BilbaoOsorio, S. Dutta, B. Lanvin (eds). – Geneva : World Economic Forum, 2013. – P. xxi.
52 International Telecommunicztions Union. Measuring the Information Society 20 12. – Geneva :
ITU, 2012. – P. 21.
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іноземного досвіду в тканину національного соціально-економічного організму. Адже при цьому така спроба або призведе до відторгнення чужорідного органу із втратою часу для проведення дійсно важливих реформ,
або ж, що ще гірше, може ініціювати масштабну деградацію соціальноекономічної структури суспільства, яке намагалися таким чином реформувати і модернізувати.
Глибинні причини суспільної деградації випливають з того, що за неправильної пересадки закордонних інститутів всередину чужорідного для них
культурного середовища відбувається роздвоєння інституціональної структури суспільства. При цьому формальні інститути вибудовуються в логіці
запозиченого зарубіжного досвіду, але неформальні інститути (моральні та
етичні норми, звичаї, системи ціннісних оцінок), будучи надзвичайно інерційними, залишаються в старих координатах. Як наслідок, утворюється
розрив між формально легальними діями та легітимними, тобто виправданими з позиції суспільних цінностей, діями. Зрозуміло, що така суспільна
система розвиватися ефективно не може, оскільки буде занурена в перманентні інституціональні конфлікти. Саме в такому середовищі формальні
інститути можуть вироджуватися і виступати в абсолютно спотвореній формі, коли приватизація перетворюється на прихватизацію, економічна свобода – на свавілля, заробітна плата – на подачку для жебраків, державний
бюджет – на годівничку для олігархів тощо.
Таким чином, іноземний досвід в жодному разі не повинен механічно
трансплантуватися з одного соціального середовища в інше. Він має використовуватися виключно для глибшого пізнання закономірностей суспільного розвитку, розширення уявлень про можливі альтернативні підходи у
процесі здійснення тих чи інших реформаторських та модернізаційних проектів і формування після цього власних проектів розвитку та модернізації
з урахуванням отриманих нових знань.
У цьому контексті слід насамперед спиратися в національній політиці на
ті тенденції, які є спільними для різних моделей розвитку та різних культурних співтовариств, що свідчить про відображення певних загальних закономірностей розвитку. Стосовно України врахування іноземного досвіду
має сконцентруватися на наведених нижче питаннях:
1. Формування у політичній культурі суспільства схильності до стратегічного мислення та переважання довгострокових рішень над короткостроковими на всіх рівнях суспільної структури – у сфері державного управління,
бізнесі, діяльності політичних партій, професійних спілок та співтовариств.
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Без цього неможлива реалізація жодного національного модернізаційного
проекту, який має спиратися насамперед на довгострокові цілі розвитку, що
відображають суттєві національні інтереси, а не поточні уподобання.
2. Чітка прив'язка пріоритетів політики розвитку і модернізації в Україні
до особливостей української ментальності, пануючих в українському суспільстві цінностей та пріоритетів, які проявили себе на довгому історичному
шляху і були, як стверджують провідні дослідники цих питань53, пов'язані
з відносно виразнішим індивідуалізмом та стремлінням до свободи (Д.Чижевський), перевагою особистості над спільністю (М.Костомаров), "малих
гуртів" (сім'я, братство, громада) перед "великими спільнотами" (В.Янів),
переважанням ідей гармонії та миру перед ідеєю боротьби ("плюралістична
етика" Г.Сковороди), сприйняттям природи як чогось рідного та близького,
властивим українцям інтровертизмом як особливою рисою характеру
(О.Кульчицький). Ці характерні особливості, зокрема, створюють сприятливе підґрунтя для поширення в Україні передового досвіду гармонічного і
взаємно доповнюючого розвитку різноманітних форм власності та господарювання, малого та середнього бізнесу, у тому числі інноваційно спрямованого, екологічно безпечних технологій, формування гнучких мережевих відносин, які сьогодні стають дедалі важливішими в сучасних наукомістких і
технологічно інтенсивних сферах.
Указані характерні властивості українців історично сформувалися під
значним впливом цівілізаційних тенденцій, які йшли з Заходу через їхніх
західних сусідів. Як зазначає Ю.Павленко54, Україна "споконвічно була причетна до Західної цивілізації, але не в її Приатлантичній, а в Центральноєвропейській (Польща, Чехія, Угорщина) формі". Саме тому для України генетично найближчим може постати сучасний модернізаційний досвід сусідніх
країн Центральної Європи. Адже у ньому закладені механізми можливого
пристосування загальних модернізаційних принципів Заходу до специфічних умов, що існують в регіонах, які століттями відчували підвищений рівень впливу Російської імперії (євразійської цивілізаційної спільноти).
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3. Водночас слід наголосити на тому, що певні характерні риси українців не
сприяють процесам модернізації. Саме до такого роду характеристик належать: властивість цінити більше розмах і кількість, ніж внутрішню якість, більше
вираз форми вияву змісту, ніж зміст самий, більше "здаватися", ніж "бути"
(Д.Чижевський55); індивідуалізм, який "перейшовши межі – веде нас над провалля анархізму" (В.Янів56), анархічний та егоїстичний індивідуалізм (В.Липинський57); виразна перевага почуттєвості над вольовитістю та раціоналізмом;
роздвоєння прагнень коли поруч з ідеалом повного, героїчного життя ("vita
maxima") – "пасивізм", утеча у приватне життя, "моя хата з краю", "тихіше води,
нижче трави" – "vita minima" (В.Янів58). Зазначені негативні властивості українського характеру зумовлюють надзвичайно проблематичний і непослідовний
перебіг суспільних реформ, нерідко їхню імітацію, відмову від назрілих змін на
користь спокійного і звичного життя, підпорядкування суспільних цілей реформ
індивідуальним прагненням до збагачення та збереження влади за будь-яку
ціну. Отже, принцип адаптації стосовно здійснення суспільних перетворень
(модернізації) має передбачати не лише пристосування їх загальних принципів
до локальних умов, але й можливість обережної зміни окремих елементів
локального культурно-ціннісного середовища, які виступають історичною
формою консервації негативного культурно-ціннісного спадку.
Сучасні порівняльні дослідження систем цінностей серед країн Європи
виявляють в українців надмірний наголос на матеріальні цінності з гіпертрофією намагань статусного самоутвердження через володіння престижними
об'єктами власності59. Такий ухил також має бути подоланий, оскільки він
не лише блокує нарощування людського, інтелектуального та соціального
капіталів суспільства, але й відволікає обмежені фінансові ресурси на цілі,
мало сумісні зі змістом сучасних модернізаційних процесів в розвинених
країнах Європи.
4. Проведення політики широкого залучення країни до міжнародного
співробітництва, особливо щодо участі у великих міжнародних проектах
Чижевський Д. Український народний характер і світогляд. Нариси з історії філософії на
Україні. – С. 21.
56 Янів В. Нариси до історії української етнопсихології. – С. 281.
57 Липинський В. Листи до Братів-Хліборобів: про ідею та організацію українського монархізму. – Відень, 1919–1926. – С. 294.
58 Янів В. Нариси до історії української етнопсихології. – С. 287–290.
59 Корреспондент: Украинский диагноз. Исследование ценностей разных народов Европы
показало, к чему стремятся украинцы [Електронний ресурс] // Корреспондент.net. – 2011. –
16 марта. – Доступний з : http://korrespondent.net/ukraine/events/.
55

Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні. – К.: Вид-во "Орій" при УКСП "Кобза",
1992. – С. 230 с.; Костомаров Н. Две русские народности // Исторические монографии и
исследования Николая Костомарова. – Спб. : тов.-во "Общественная польза", 1863. – Т. 1. –
С. 221–287; Янів В. Нариси до історії української етнопсихології / Володимир Янів. – Мюнхен:
Український Вільний Університет, 1993; Кульчицький О. Світовідчуття українця // Українська
душа. – К., 1992. – С. 48–65.
54 Идентичности и ценности в эпоху глобализации / под ред. Ю.Н.Пахомова и Ю.В. Павленко. – К. : Наукова думка, 2013. – С. 244.
53
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розвитку, у ході реалізації яких відбуватиметься осучаснення "культурного
коду" українців шляхом їхнього взаємозбагачення з іншими учасниками
співробітництва. Передання досвіду через механізми тривалої кооперації,
як показує практика багатьох країн світу, є надійнішим каналом, оскільки
вона виправдовується спільною справою з отриманням від неї додаткового
прибутку. У цьому контексті визначну роль повинно мати скасування візових режимів щодо поїздок громадян України до країн – членів ЄС, яке сприятиме розвиткові людських контактів на різних рівнях та у різних сферах, а
також участь України у реалізації великих коопераційних проектів розвитку
на європейському континенті.
5. Встановлення чітко окреслених та обов'язкових для виконання довгострокових орієнтирів (індикаторів) в галузі забезпечення розвитку людини,
передусім стосовно системи освіти, наукової діяльності та соціального забезпечення – аналогічно тому, як це здійснює ООН в рамках Цілей розвитку
тисячоліття. Будь-які кількісно окреслені цільові показники стають реальним
інструментом ефективного управління лише за умови, що відбувається постійний моніторинг у процесі їх досягнення та встановлена жорстка політична відповідальність за це з боку відповідних урядових структур та урядовців. На жаль, в Україні упродовж тривалого часу законодавчо закріплені
норми бюджетних витрат на освіту, науку та інші гуманітарні цілі залишаються побажаннями, а не юридичними імперативами.
6. Проведення політики, яка спрямована на ліквідацію надмірної соціальної диференціації, побудована на нелегітимному – з позицій суспільства в
цілому – збагаченні, котре стає можливим внаслідок приватизації держави
правлячим класом – симбіозом бізнес-олігархів та корумпованої бюрократії.
Порівнюючи "модернізаційний" досвід України з досвідом успішної модернізації в інших регіонах світу, можна дійти однозначного висновку про те, що
головною перешкодою на цьому шляху для України є значна ерозія соціального капіталу, що найтісніше пов'язана з прогресуючою недовірою в
суспільстві до всіх основних державних інститутів. Саме тому неможливо
забезпечити скільки-небудь значну модернізацію економіки чи соціальної
сфери без попередньої модернізації самої держави, тобто без перетворення її зі свого роду квазікомерційної компанії, яка максимізує добробут осіб,
причетних до керування нею60, на дійсно суспільний інститут, що створює
рівні і максимально сприятливі умови для всіх членів суспільства.
60 Саме такий тип держави є характерним для багатьох інституційно недорозвинених суспільств і описується в термінах постулатів так званої нової політичної економії.
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7. Загальний формат упровадження в Україні передового світового
досвіду реалізації модернізаційних проектів визначатиметься укладанням з
Європейським Союзом Угоди про асоціацію. Це означатиме, що Україна
бере на себе зобов'язання приєднатися до системи спільних європейських
цінностей, як вони визначені положеннями Хартії основних прав Європейського Союзу61, з особливим наголосом на цінностях демократії, повазі до
прав людини і основоположних свобод та верховенства права62. Дії за цими
напрямами мають стати магістральним шляхом розвитку ціннісних засад
українського суспільства – що, однак, вимагає у подальшому спеціального
наукового дослідження.

Розділ 3. Безальтернативність інноваційномодернізаційної моделі розвитку України
Соціальна база суспільної та економічної модернізації в Україні.
Українське суспільство має ознаки одночасного переходу від традиційного
до сучасного (індустріального) та від сучасного до інформаційного (постіндустріального) суспільства. Такий багатоаспектний перехід іноді називають
стадією інтегрованої модернізації63. Натомість відсутність модернізації
означає не тільки відставання розвитку, але й загрозу економічних та суспільних потрясінь.
На відміну від модернізації попередніх часів модернізація ХХІ ст. вирішує комплексні завдання (політичні та управлінські, економічні та соціальні,
культурні та особистісні), які стоять перед державою, суспільствами та індивідами в контексті внутрішніх та зовнішніх загроз і ризиків. Оскільки модернізація розглядається нами як спосіб вирішення різноманітних завдань,
необхідно, з одного боку, визначити характеристики способу дії, а з іншого, – розкрити зміст завдань модернізації сучасного українського соціуму у
всіх зазначених вище цілях.
61 Містять такі групи ціннісних засад: гідність людини, свобода людини, рівність, солідарність, громадянські права, правосуддя (загалом 50 ціннісних принципів). – Див.: Charter of
Fundamental Rights of the European Union (2007/C 303/01) // Official Journal of the European
Union. – 2007. – 14 грудня. – C. 303.
62 Преамбула та стаття 6 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом і його державами-членами, з іншої сторони [Електронний ресурс]. – Доступний
з : comeuroint.rada.gov.ua.
63 Обзорный доклад о модернизации в мире и Китае (2001–2010) / пер. с англ. под общ. ред.
Н.И. Лапина ; [предисл. Н.И. Лапин, Г.А. Тосунян]. – М. : Издательство "Весь Мир", 2011. – 256 с.
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Спосіб дії щодо забезпечення процесів модернізації в сучасних умовах
детермінується ринковими відносинами, наріжним каменем яких є домінування приватної власності на ринках товарів, послуг, капіталу й праці.
Ефективний розподіл праці знижує трансакційні витрати та підвищує продуктивність, сприяє насиченню ринку товарами та послугами. Зростання
попиту на якісні товари та послуги вимагає безперервного нагромадження
знань і використання інновацій, які сприяють динамізму розвитку економіки. Економічне піднесення часто супроводжується зростанням безробіття
та поглибленням нерівності в суспільстві. Мінімізація суспільних втрат
забезпечується шляхом розвитку інститутів соціальної держави, покликаної скоротити диференціацію, зменшити ступінь незахищеності людей у
капіталістичному суспільстві. Інноваційні надбання в технологічній і соціальній сферах підтримують динамізм у розвитку економіки постіндустріальних суспільств і залежать від нагромадження знань та прискореного
обміну ними через інформаційно-комунікаційні технології. Формуються та
розвиваються технологічні ресурси, завдяки яким підтримується не тільки
конкурентоспроможність економіки, але й забезпечується орієнтація праці
на використання можливостей і результатів безперервного нагромадження знань; підвищується роль людського капіталу, який сполучає і
технологічні характеристики, і соціалізацію. У такий спосіб прискорене
нагромадження нового знання і його трансформація в повсякденне при
розширеному використанні ІТ-технологій та інновацій змінюють життя.
Суспільства, що не слідують таким модернізаційним шляхом, приречені
на постійне відставання.
Кожен етап модернізації має свої особливі характеристики (мотиви, способи дії, підтримуючі інституції, методологію здійснення тощо), які постійно
змінюються з прирощенням нових знань. Виклики сучасності, що формують
глобальну системну кризу, потребують потужного імпульсу для економічної
теорії, яка має сполучати різні моделі, їх практичну перевірку, урахування
культурного контексту та історичних реалій64.
Поширення світової кризи уповільнило економічний розвиток багатьох
країн і стало переломним моментом для усієї світової економіки – старі
цінності економічної лібералізації та демократії нині ставляться під сумнів, натомість активізується важливість державного капіталізму та моCoyle D. The Economist as outsider. Prospect-magazine. 19/07/2013 [Електронний ресурс]. –
Доступний з : http://www.prospectmagazine.co.uk/blog/the-economist-as-outsider-diane-coyle/#.
UkKo0n9-Riw.
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дернізованого авторитаризму65. Проте обов'язкове врахування ціннісної
складової (мотивів і поведінки людей, культурних та історичних традицій)
у модернізаційних процесах потребує також модернізації і самої системи
цінностей. Так, до економічних драйверів модернізації залучаються соціальні, вони взаємопов'язані та взаємозалежні, а неврахування соціальної складової призводить до економічної кризи та гальмування суспільної
модернізації загалом.
Нинішні вітчизняні реалії демонструють, що нехтування соціальною складовою та суперечливі процеси в економіці уможливлюють демодернізаційні
зміни в українському соціумі та деіндустріалізацію (повернення до видів
діяльності, характерних для традиційних суспільств). Довгострокова тенденція розвитку України у напрямі переходу від аграрної фази до індустріальної та завершення первинної модернізації впродовж 2006–2011 рр. зазнала
трансформацій. Хоча показник доданої вартості в сільському господарстві
відповідає допустимому стандартові, характерному для індустріальних країн,
однак співвідношення між доданою вартістю в промисловості та сільському
господарстві на користь останнього свідчить про певне повернення назад у
частині аграрної фази розвитку (табл. 3.1).
Таблиця 3.1
Співвідношення модернізаційних індикаторів України
та індустріальних країн
Показник

Фаза розквіту

Фаза розвитку

Відношення доданої вартості
в сільському господарстві до ВВП,
%
Україна
Індустріальні
країни
2006
2011

Відношення доданої вартості в
сільському господарстві до доданої
вартості промислової продукції
Україна
Індустріальні
країни
2006
2011

8,7%
9,5%
≥5, ≤11%
Відношення зайнятості
в сільському господарстві
до загальної зайнятості, %
16,7%*
≥15%; <30% 17,5%

0,31
0,44
≥2, <0,8
Відношення зайнятості
в сільському господарстві
до зайнятості в промисловості
–
–
–

Примітка:
* без додаткової аграрної зайнятості, яка оцінюється в межах 1,4 млн осіб.
Джерело: за даними про стандарти класифікації та значення сигнальних індикаторів первинної модернізації в індустріальних країнах світу приведені згідно з: "Обзорный доклад о модернизации в мире и Китае (2001–2010)". – С. 61.
65
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50

Частина 1. Модернізація та її ціннісний вимір: світовий досвід і виклики для України

Ціннісна складова модернізаційних процесів у сучасному соціумі України

Такі ж суперечливі процеси економічного розвитку підтверджуються показниками співвідношення зайнятості в сільському господарстві та загальної зайнятості. Подібне співвідношення перебуває в межах стандарту первинної, тобто індустріальної модернізації. Однак значна додаткова аграрна
зайнятість (близько 1,4 млн осіб) та збільшення частки некваліфікованої
праці у виробництві загалом нівелюють до деякої міри поширення постмодернізаційних (вторинних) видів діяльності у сфері послуг і вказують на певну демодернізацію української економіки.
Негаразди економічного характеру супроводжуються соціальними, адже в
українському селі дедалі більше поширюються культура бідності, пасивна
економічна поведінка та девіації (основні зусилля витрачаються на виживання; значно звужується сільський ринок праці; відсутні перспективи продуктивної самозайнятості та можливості самому заробляти). Крім того, сільська молодь не бачить майбутнього у селі, зіштовхується зі значними бар'єрами при
отриманні освіти та професійної підготовки, нехтує здоров'ям тощо66.
Вторинна модернізація, яка характеризується інноваційністю та зростанням економіки знань, суттєво загальмувала упродовж 2006–2012 рр.
(частка витрат на НДДКР у структурі ВВП скоротилась і становить усього
21% рівня, що визнається в світі як один з найбільших – 3,5% ВВП), скорочується чисельність вчених та інженерів у сфері НДДКР у розрахунку на 10 тис.
осіб населення, а також число заявок на патенти в розрахунку на 1 млн осіб.
Однак зростання показників питомої ваги населення, що отримує вищу та
середню освіту, та кількості користувачів Інтернет свідчить про збереження
потенціалу модернізації. Серед інших ознак вторинної модернізації на шляху від індустріального до постіндустріального суспільства вирізняються показники якості життя. В Україні впродовж 2006–2012 рр. середня очікувана
тривалість життя при народженні зросла на 4,5%, а рівень дитячої смертності зменшився на 23%.
Проте помірно позитивні окремі показники освітньої сфери та якості
життя на тлі негативних змін в інноваціях та розвитку економіки знань свідчать про значні загрози модернізації постіндустріального характеру. Без
нагромадження власних знаннєвих ресурсів та інновацій неможливе зростання економіки і якості життя.
Нагромадження знань необхідне не лише для формування економічного
модернізаційного ресурсу, воно є основою ціннісних орієнтацій населення

для активізації та соціального залучення до модернізації. Нині ж громадянська та соціальна участь в Україні є суттєво меншими, порівняно з
політичною, а недостатні для сучасного постіндустріального суспільства
рівні солідарності, довіри і самоврядування, дуже низька активність у сферах захисту прав людини, природоохоронної діяльності тощо стають перешкодами для модернізації67.
Гальмування нагромадження знань зумовлюється різким скороченням
фінансування та відповідним зменшенням НДДКР, інноваційних розробок
і застосування високотехнологічних продуктів у виробництві, обмеженням
патентної діяльності. Власна науково-технічна база в Україні поступово
розмивається і відстає від світових лідерів у сферах кадрового потенціалу,
генерації нових знань та науково-дослідних розробок, обсягів фінансування
тощо. Відбувається постійне зменшення ступеня інноваційного розвитку,
тому поширення в кращому разі політики запозичень, а то й повна відмова
від високотехнологічних виробництв і розвитку економіки знань, сприяють
утвердженню "доганяючого розвитку", який приховує суттєві обмеження
і не дає змоги успішно реалізувати постіндустріальну модернізацію, яка в
Україні перебуває на початковій фазі.
За роки трансформацій відбулася значна деіндустріалізація, мали місце
втрати науково-технічного потенціалу, тому подальша модернізація в разі її
успішності пов'язана виключно з активізацією нових точок зростання, базованих на знаннєвих ресурсах. В іншому разі уникнути інерційності розвитку
та гальмування модернізаційних процесів не вдасться. Трансформації економіки та суспільства не супроводжувалися нагромадженням соціального
потенціалу та формуванням соціальних інституцій і об'єднань, які б підтримували впровадження модернізації в усіх сферах життя, оскільки мали місце чисельні перешкоди:
• скорочення зайнятості та втрата професійних навичок до продуктивної діяльності серед інженерних та робітничих професій, що
супроводжувалося масовою трудовою міграцією високоосвічених
спеціалістів;
• втрата управлінських кадрів, здатних до організації та реалізації процесів модернізації в реальному секторі економіки, та часті
зміни управлінських кадрів у державному секторі/управлінні при постійних політичних загостреннях;

Кириченко І. Бідність і соціальний капітал суспільства: множити чи ділити? // Дзеркало
тижня. – 2013. – 10 серпня.

67 Савельєв Ю.Б. Участь як прояв соціального включення в процесі модернізації: Україна
в європейському контексті (1999–2010 рр.) // Український соціум, 2013. – № 2. – С. 95.
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• втрата інтелектуальної підтримки еліт, як основного носія ідей
модернізації – суспільні трансформації спричинили втрати інтелектуальним прошарком населення свого соціального статусу та рівня
життя, тому трансформаційні перетворення в суспільстві та економіці не мали домінуючого модернізаційного характеру;
• незавершеність модернізаційних перетворень в економіці, коли наприкінці майже завершеної індустріальної модернізації не відбувся перехід до постіндустріального етапу, базованого на ресурсах
наукомісткого суспільства та економіки знань.
У 2006 р. у групі з 29 середньорозвинених країн Україна посідала
останнє місце за індексом первинної модернізації з показником 92. Натомість 14 країн цієї групи вже завершили стадію модернізації, а наші найближчі сусіди наближалися до них з вищими індексами – 94 у Білорусі та
97 у Росії68.
За індексом вторинної модернізації (яка супроводжується формуванням
економіки знань, ростом сфери послуг, екологізацією, глобалізацією, інформатизацією, інноваціями, поширенням навчання впродовж життя, індивідуалізацією діяльності, розширенням сфер самореалізації тощо), який у
2006 р. мав значення 57, Україна посідала 19 місце і перебувала у другій
половині групи 25 середньорозвинених країн69.
Успіх модернізації значно залежить від домінуючого спектра поглядів
щодо способів дії – вже сформованих і тих, що формуватимуться під час
змін. Ключовими будуть ті зміни, які узгоджуватимуться з ідеологічними
концептами, масово підтриманими більшістю населення, відповідатимуть
поширеним і усталеним мотивам, цінностям та орієнтаціям. Тільки таким
чином може сформуватися соціальна база для реалізації відповідного сценарію модернізації для подолання корупції, бюрократизації, безвідповідальності та відродження соціальної справедливості. З огляду на це важливо
визначитися щодо ролі держави, її взаємовідносин з ринком та його інституційною обумовленістю, ставленням до поширених нині в світі державного
капіталізму та модернізованого авторитаризму. На який соціальний устрій
орієнтоване населення України?
Аналіз відповідей респондентів щодо оцінки ступеня присутності держави в регулюванні суспільних стосунків найважливіших сфер життєдіяльності
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України демонструє значні патерналістські орієнтації та сподівання, високі
вимоги до ролі держави та її відповідальності в суспільному та економічному житті (табл. 3.2–3.3). В уявленнях більшості українців постає держава,
що є ефективною в своїх діях та зберігає орієнтацію на повернення планової економіки (33,4%). Водночас не заперечуються і ринкові відносини
(більш як 40% опитаних є прихильниками поєднання державного управління з ринковими методами в часи пожвавлення економіки (2002 р.) і в посткризовий період (2012 р.)).
Таблиця 3.2
Динаміка поглядів населення України на ключові аспекти
суспільного устрою 2002–2012 рр.
№
з/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ступінь державної присутності

2002

2012

Участь держави в управлінні економікою
– поєднати державне управління і ринкові методи
– мінімізувати участь держави
– повернутися до планової економіки

46,1
6,5
29,3

42,4
6,1
33,4

Підтримка прихильників
– соціалізму
– капіталізму
– і тих, і тих, аби не конфліктувати
– не підтримую нікого з них

27,5
12,1
16,3
22,4

22,9
8,9
19,9
26,9

Чого люди бояться найбільше
– безробіття
– невиплати заробітної плати, пенсій тощо
– зростання цін

73,0
64,7
71,3

79,4
65,8
80,6

Порядок у суспільстві
– не вистачає
– вистачає

75,4
4,1

73,2
6,2

Дотримання діючих законів
– не вистачає
– вистачає

70,8
5,2

71,8
6,1

Негативне ставлення до приватизації
– великих підприємств
– малих підприємств
– приватизація землі

55,1
21,4
27,0

62,7
31,1
55,8

Джерело: Українське суспільство 1992–2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг. – К. : Ін-т соціології НАН України, 2012. – СС. 530–531, 533, 591, 594.

Обзорный доклад о модернизации в мире и Китае (2001–2010). – С. 112.
69 Там само. – С. 115.
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Таблиця 3.3
Характерні ознаки суспільного устрою,
на який зорієнтоване населення України, %
№
Ступінь державної присутності
з/п
1. Соціальні гарантії держави (у тому числі)
– забезпечувати роботою тих, хто хоче працювати
– забезпечувати прийнятний рівень життя безробітним
– надавати соціальні пільги, допомоги, бонуси
– забезпечувати належний догляд за дітьми, батьки яких працюють
– забезпечувати інтереси інвалідів у суспільному житті
2. Рівність можливостей для всіх громадян: що визначається рівністю перед законом, рівністю прав
3. Держава повинна регулювати рівні розшарування доходів
4. Держава має більшою мірою забирати статки у багатих
та віддавати бідним
5. Отримання освіти:
– на платній основі
– доступність якісної вищої освіти для всіх громадян
6. Отримання медичної допомоги
для хворих повністю має забезпечуватися державою
7. Уряд повинен вжити заходів щодо зменшення різниці у рівні
доходів людей
8. Україні, скоріше, не вистачить сильної руки

за

проти

80,9
67,3
80,9
73,2
86,0

10,5
21,8
10,5
17,9
7,8

74,0

–

56,0

20,4

40,6

31,1

7,2
77,4

78,1
13,7

72,1

1,0

88,0

3,8

59,0

26,0

Джерела: Балакірєва О.М., Дмитрук Д.А. Основні пріоритети соціальної політики очима населення України // Український соціум, 2013. – № 3. – С. 143–156; Офіційний сайт Центра Разумкова [Електронний ресурс]. – Доступний з : http://razumkov.org.ua/ukr; Європейське соціальне
дослідження [Електронний ресурс]. – Доступний з : http://lss.nsd.nib.nuo (http://www.ess-ru.ru/
index.php?id=334); Кілька тез про ціннісні орієнтири українців [Електронний ресурс] / Соціологічна група "Рейтинг", травень, 2013. – Доступний з : ratinggroup.com.ua.

Відповідальність держави і політикуму щодо моделі модернізації та перспектив розвитку країни важко переоцінити. Питання полягає у виборі прийнятної для більшості моделі. Досвід попередніх трансформацій та шлях
країни від повного заперечення держави минулого і віри в успіх за умов
мінімізації державного втручання та абсолютизації дії ринкових сил до повернення настроїв та очікувань сильної держави, відповідальної за майбутнє народу, сполучається з втратою ілюзій та впевненістю, що Україна йде
не тим шляхом. Отже, очевидним є ідеологічний злам і амбівалентність
орієнтацій та установок більшості населення щодо майбутніх траєкторій
розвитку. Настав новий час для України. Але куди рухатися?
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Україна, як більшість країн соціалістичного табору, свого часу зазнавала
значних труднощів з організацією творчої діяльності людей, генеруванням і
підтриманням достатнього запасу творчої енергії мас та інноваційності, завдяки яким забезпечувався б не лише високий рівень життя, але й розвивалася конкурентоспроможна економіка.
Системність кризи абсолютистського домінування держави минулого проявилася насамперед у обмеженні креативності людської діяльності, адже
треба було йти строєм до комунізму згідно з "правилами гри" часів КПРС70.
Це призвело до руйнування системи ціннісних орієнтацій та установок, механізмів прийняття рішень та їх реалізації. Пропаговані цінності того часу виявилися недосяжною мрією, фікцією, навіть за умов порівняно високої соціальної захищеності. Крім зруйнованих ціннісних засад життєдіяльності населення
трансформувалися вартісні співвідношення, що призвело до поширення диспропорцій у політиці та економіці. В результаті були втрачені орієнтири у
структурних перетвореннях, необхідних для інноваційного розвитку.
Роки незалежності та новітня історія України – це час формування державності й одночасна трансформація суспільного та економічного життя
(якщо трансформацію розглядати як пошук шляху і як власне шлях до якісно нового стану справ у суспільстві, державі, економіці).
З огляду на те, що кінець XX ст. позначився в глобальному масштабі успіхами країн з ринковою економікою, в яких воля й демократія є наріжними
каменями суспільного та економічного життя, то орієнтиром подальшого
розвитку України став вільний ринок, який при переході від соціалізму до
капіталізму набув абсолютистських рис і лібералізував усі сфери громадського життя (особливо відносини між державою та бізнесом). Сформовані в
такий спосіб переважно нелегальні, непрозорі, а подекуди й злочинні, ринкові відносини між державою та бізнесом стали основою магістрального
шляху вітчизняної версії абсолютизації ринку – ринку, якому дозволено все.
Натомість декларувалося, що країна поставила за мету утвердження цивілізованої ринкової економіки та досягнення високого результату, який би
став ключовою моделлю життя.
За великим рахунком колишня модель абсолютизму держави радянського зразка була замінена абсолютизмом ринку. Поширювалася суспільна атмосфера, в якій "нова ідеологія" стала "тотальною волею"71, що даваШтайльманн К. Новая философия бизнеса. Т. I. Реформы, революции, трансформации...
Размышления делового человека. – М. : Берлин, 1998. – 403 с.
71 Там само. – С. 390.
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ла змогу йти шляхом збагачення без будь-яких обмежень, а псевдоринкові
відносини стали домінувати в багатьох сферах, особливо у взаємодії держави й бізнесу. Законних дієвих інструментів обмеження та стримування
апетитів збагачення не було, а оцінка населенням нелегітимності таких дій
не бралася до уваги. Це сформувало поширення серед більшості населення негативної думки щодо приватизації великих, середніх і навіть малих
підприємств, а також масове небажання працювати у приватного власника.
Несприйняття нових методів організації економічного життя та ностальгія за
соціальними гарантіями радянських часів закріпили амбівалентність ціннісних уявлень та установок українців, які прагнуть жити й працювати в умовах
поєднання планових і ринкових методів управління.
Сформувалося несприятливе суспільне тло подальших трансформацій,
які не лише не надали нової якості, але й погіршили рівень життя більшості
населення. Нині менш як 5%72 населення країни можуть собі ні в чому не
відмовляти, натомість іншим доводиться економити або на харчуванні, або
на одязі та відпочинку, або на освіті (своїй і дітей).
Трансформаційні перетворення, розпочаті законним чином (Конституція
1996 р. остаточно затвердила відхід країни від переважного домінування
державного абсолютизму в усіх сферах суспільного й економічного життя і
дала старт ринковим перетворенням на принципах розвитку демократії та
свободи суспільного й економічного життя), виявилися малоефективними.
Не були враховані окремі економічні ринкові та інституційно-управлінські особливості новітніх трансформацій, які відбувалися під адміністративним тиском, а не еволюціонували одночасно. В Україні не було ні державних, ні ринкових інститутів і діяли одночасно і нова Конституція, і більшість
законів і стандартів держави, яка перестала існувати. Крім того, колишня
система залишила у спадок усталену модель державного управління (хоча вже не план, а жорсткий адміністративний контроль), якою скористався
в своїх інтересах державний істеблішмент під гаслами необхідності сприяння бізнесу.
Нова держава проходила становлення на засадах демократизації, що
мала забезпечити реалізацію прав і свобод громадян шляхом закріплення
їх у новій Конституції. Сам конституційний процес затягнувся до 1996 р., а
пізніше, вже після прийняття Конституції, її норми неодноразово порушувалися і порушуються дотепер – після більш ніж 20 років існування незалеж-

ної держави. Виявилося, що морально-етичні засади, на яких ґрунтується
цивілізована людська життєдіяльність та ринкові відносини, однакові і для
державного службовця, і для бізнесмена, відсутні та не унормовуються нічим і ніким. Державотворення часто відбувалося не за нормами законів, а
за показником політичної доцільності, тому і бізнес міг собі дозволити масово ігнорувати виконання законів.
Нинішня ринкова система західних країн – результат поєднання, з одного боку, генезису ділових відносин, які формувалися на протестантській
етиці середньовіччя, а з іншого, – результат постійної боротьби широких
мас населення за права, свободи та ту частину доходів, які забезпечують
відтворення і розвиток продуктивної сили праці. Однак ще досі не втратила
актуальності теза, що рушійними силами ринку (незважаючи на тривалу
еволюцію та встановлення цивілізаційних норм з метою одержання законного прибутку) є страх і жадібність73. Події глобальної кризи початку XXI ст.
свідчать про правдивість цієї тези.
Оскільки ринок можна і варто розглядати як певне інформаційне середовище, то ідеї, емоції й ліквідність на стадії пошуку можливостей і обґрунтування рішень є важливими складовими модернізації. Відповідно, підходи,
адекватні для використання при прийнятті рішень на ринку – інформаційному середовищі, можуть бути прийнятними і для ринку в умовах трансформаційних перетворень. Так сталося з домінуючою в розвиненому світі
другої половини XX ст. ідеологією неолібералізму, що відстоювала ідеї
вільного ринку й обмеженого втручання держави.
При переході від абсолютизму держави та панівної комуністичної ідеології – "лютих" ворогів капіталізму та вільно регульованого ринку, – процес трансформаційних перетворень одержав ззовні потужну політичну
підтримку. Не потребували додаткових аргументів переконання незворотності нових реформ: яким би чином не відбувався відхід від колишньої
системи, які б помилки не робилися при формуванні вільного ринку в нашій країні – все виправдовувалося недопустимістю зворотних кроків до
колишньої системи. Вважалося, що треба йти до ринку, чого б це не коштувало, аби тільки не назад. Насправді ж нова система, що зароджувалась, як і колишня, підтримувала антагонізм економіки та політики. Однак
базою такого конфлікту було вже не ідеологічне домінування абсолютних
форм управління суспільним і економічним життям з боку держави, а не-

72 Дані моніторингу УІСД/ЦСМ за участю відділу моніторингових досліджень соціальноекономічних трансформацій ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України".
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Вайн С. Глобальный финансовый кризис: механизмы развития и стратегии выживания. –
М. : Альпина Паблишер, 2009. – 302 с.
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заперечність ідеї формування ринку як "абсолюту". Зовнішня політична
підтримка ідеї створення ринку в країнах, що розвиваються, стала частиною глобального процесу мирного співіснування – вже не капіталізму із
соціалізмом як двох глобальних проектів, а установки, що демократії не
воюють. Криза початку ХХІ ст. є не просто економічною кризою, а кризою
неоліберальної моделі глобального капіталізму, заснованого на ідеології
вільного або саморегульованого ринку.
В умовах трансформації завдяки необмеженій свободі дій і контролю
над ліквідністю бажання та можливості збагачення були доступними невеликій частині населення, а реалізували їх ті, хто контролював інформаційні
потоки: державний істеблішмент та менеджмент підприємств – зв'язка силової та економічної влади, сформована в умовах попередньої суспільноекономічної формації. Таким чином, була реалізована емоційна складова
обґрунтування та прийняття рішень щодо контролю над високоліквідними і
високопродуктивними активами. Спотворена ідея вільного, а насправді –
абсолютизованого ринку стала двигуном невгамовного задоволення потреби нагромадження багатства та спричинила швидку консолідацію прошарку
дуже багатих людей. Проте морально-етичну неоднозначність такого прагнення до багатства доповнювала незворотність системної кризи як наслідок
абсолютизму та необмеженої свободи ринку, що й підтвердили події останніх років. Отже, нові економічні обставини спонукали передові країни світу
до пошуків нового осмислення державного капіталізму74.
В Україні на початку XXI ст. після кризи моделі абсолютизації держави
під час ринкових трансформацій мали місце такі явища:
• домінування поглядів щодо абсолютизації можливостей ринку та повної свободи підприємництва стали поштовхом до прагнення егоїстичного
нагромадження надмірного багатства та розкошів;
• функціонально-організаційна слабкість держави не чинила опір злиттю інтересів силової та економічної влади;
• зростання тіньового сектора економіки, в якому замість колишнього
опосередкованого грошового впливу на процес обміну головну роль стали
відігравати фінансові інструменти, що сприяло значному майновому розшаруванню;
• домінування нелегітимного присвоєння капіталу і прибуткового продукту замість законного одержання прибутку та його капіталізації;

Ціннісна складова модернізаційних процесів у сучасному соціумі України

• домінування політичної або економічної доцільності над конституційною демократією спричинило деформацію судової системи та посилило
беззахисність інтересів громадянина і власника;
• формування у зовнішній підтримці трансформаційних перетворень
політики, на основі якої повинен забезпечуватися вільний рух товарів, капіталу й робочої сили;
• переважання в умовах ринку, що формується, присвоєння замість
етики ділових відносин з одночасним виконанням соціальних зобов'язань
бізнесу й підтримки суспільних цінностей.
Ці особливості трансформаційних процесів в Україні ілюструють загалом викривлену ідеологію вітчизняного варіанта вільного ринку, в якому
відсутні ключові суспільні стабілізатори – насамперед ринкові цінності, уявлення та моделі поведінки на ринку праці. Інерційність соціокультурних
традицій українців утвердила в масовій свідомості більшості населення
переважання патерналістських очікувань та економічну пасивність на відміну від домінуючих в країнах Заходу модернізму, індивідуалізації діяльності
та відповідальності за прийняття рішень.
Відсутність традицій і досвіду індивідуального самоврядування, переважання общинних поглядів та низький рівень політичної освіти населення75
уможливлюють маніпулювання свідомістю виборців та передбачуваність
результатів будь-яких виборів. Крім того, низький рівень життя більшості
виборців робить можливим підкуп за допомогою найрізноманітніших обіцянок та матеріальних стимулів.
Такі елементи квазіринку легітимізуються в свідомості населення і впроваджуються в суспільне й політичне життя. Одним з наслідків подібних
стратегій стало затвердження свого часу Верховною Радою такого обсягу
пільг, виконання якого перевищувало б не тільки можливості бюджетного
року, але й усього ВВП. Кабінет Міністрів України за роки незалежності нагромадив величезну кількість найрізноманітніших державних програм, які
здебільшого не виконувалися, насамперед, через брак необхідних ресурсів
(продовжувані з року в рік вони поступово втрачали джерела фінансування
або остаточно, або – щонайбільше – в межах 30% потреби).
В інтересах окремих політичних груп і окремих політичних лідерів різного рівня утверджується "приватизація" розподільчих функцій держави щодо
Лише близько 40% населення вважають свій рівень знань достатнім (за даними соціологічного моніторингу "Українське суспільство 1992–2012. Стан та динаміка змін". – К. : Ін-т
соціології НАН України, 2012. – С. 542).
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доступу до фінансових і матеріальних ресурсів, закріплюється олігархічний
контроль дій української держави незалежно від того, яка політична партія
перебуває при владі. Партійна приналежність нівелюється, адже партії контролюються групою надмірно багатих людей, які здійснюють контроль над
багатоміліардними доларовими активами та мають монопольний доступ до
державних фінансових і матеріальних ресурсів. Усе це відбувається на тлі
постійних порушень моральних принципів західної ліберальної економічної
доктрини, на яку покладалися надії під час реформ першої хвилі.
Великий бізнес часто не пов'язує свої життєві інтереси з країною походження, тому в результаті подібних дій руйнується середовище перебування, не модернізується виробництво, а інноваційний процес з року в рік
уповільнюється. Внутрішній ринок заповнюється неякісними продуктами
харчування, медикаментами та вакцинами.
Отже, навіть не ліберально-ринкові відносини, за яких держава забезпечує конкурентність ринків, визначають сучасну модель взаємодії держави
та бізнесу в Україні. Верх узяла ортодоксальна система монопольного контролю бізнесом розподілу суспільних ресурсів, яка має слабку інституціональну обумовленість і супроводжується невизначеністю або навіть відсутністю власної чітко сформульованої стратегії національного розвитку76,
слабкістю та корумпованістю політичних і державних інститутів. Відповідно,
ринок (і легальний, і нелегальний) як "всемогутня рушійна сила" став основою нового проекту державного будівництва, підкріплений неправдою та
зневагою до людини, і за роки незалежності продемонстрував ступінь "державної зрілості" України77.
За більш як двадцятирічну історію незалежності, впродовж якої реалізовувався проект трансформаційних перетворень, в Україні понад 13 років мали місце постійні кризи найрізноманітнішого характеру. З моменту
утворення України як незалежної держави і до 2000 р. в Україні мала
місце трансформаційна криза, що супроводжувалася безпрецедентним,
майже десятирічним спадом в економіці, макроекономічною нестабільністю, фінансовою кризою 1998–1999 рр., зростанням безробіття та сплеском трудової міграції; масовими невиплатами заробітної плати, пенсій,
допомог, стипендій; руйнуванням інфраструктури, формуванням тіньової
економіки.
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Старт цим деструктивним процесам був даний незаконною і нелегітимною "приватизацією", що при потуранні державного бюрократичного апарату здійснила первісне нагромадження капіталу та сформувала надбагатий
прошарок населення, який володів багатомільярдними активами, контролював їх та поступово виводив капітали за кордон. Хижацький характер
економічних перетворень відбувався під ідеологічними гаслами боротьби з
тимчасовими труднощами переходу до ринку, й прагненням переконати
населення стійко долати труднощі життя та усвідомлювати необхідність
зміцнення державності та боротьби з корупцією.
Навіть за умов відносної економічної стабільності, політична неврегульованість або протистояння можуть стати імпульсом нового кризового
етапу, як це сталося в другій половині 2004 р., коли, незважаючи на зростання ВВП на 12%, розпочався тривалий п'ятирічний кризовий період. Він
супроводжувався деградацією судової влади, функції якої обмежувалися
лише обслуговуванням інтересів політичних угруповань. В єдиному суспільно-економічному організмі держави кризові потрясіння викликають моментальну негативну реакцію. Так, у 2009 р. у період чергового загострення
політичної кризи було зафіксовано мізерне зростання рівня демократії (на
1,5 в.п.) та вражаюче падіння рівнів життя (на 39,2), культури (на 45,4),
загальної економічної ситуації (на 45,6), суспільної моралі (на 48,7), соціальної захищеності (на 51,0), знань (на 56,9) на тлі зростання на 73,9 в.п.
рівня корупції78.
Міцність держави, її соціально-економічна збалансованість та надійність
державного організму в непередбачуваних кризових ситуаціях здебільшого
формуються в процесі природного державотворення, впродовж тривалого
еволюціонування національних властивостей, просторово-часових станів
тощо, ніж у відповідності з буквою законів та Конституції79. Багатоаспектність функцій цивілізованої держави підтверджує важливість віддзеркалення культури у державних діях – держава має бути обличчям культури. Натомість тривале падіння культури й суспільної моралі в сучасній Україні,
коли понад 60% населення80 зауважають про погіршення ситуації в країні,
свідчать про розгортання в країні серйозної системно-структурної кризи, яка
стала результатом абсолютизації ринку.
Там само.
Шпенглер О. Закат Европы. – М. : Мысль, 1998. – 672 с.
80 За даними соціологічного моніторингу "Українське суспільство 1992–2012. Стан та динаміка змін". – С. 557.
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Абсолютизація ринку доведена в Україні до абсурду – в інтересах окремих політичних і олігархічних угруповань "приватизуються" розподільчі
функції держави, домінує інтерес надмірного збагачення представників
влади та буржуазії, компрадорська поведінка великого бізнесу досить часто
підтримувалася міжнародними інститутами в частині домінуючої ідеології
абсолютизації ринку, замість побудови ефективно орієнтованої соціально
відповідальної держави. Визнання свого часу України країною з ринковою
економікою (здебільшого політичне рішення) так само не сприяло утвердженню цивілізованої економічної системи, як і абсолютизація бюрократичної, планово-розподільчої та централізованої моделі попередніх років. Ситуація, що склалася, укорінює патерналістські орієнтації та переконання
більшості населення у необхідності підвищення ролі й відповідальності
держави у багатьох аспектах життєдіяльності (на ринку праці, в житловокомунальній сфері, освіті, медицині тощо). Це значно ускладнює процес
модернізації, адже в черговий раз ми віддаляємося від нової ролі держави –
безальтернативного тренду передових країн світу, де в боротьбі з природою остання відіграє ключову роль.
Нині світ шукає шляхи виходу з кризового стану не тільки у сфері економіки та фінансів, але й суспільного життя. Без їхнього вирішення ситуацію
буде важко змінити, адже мають місце протиріччя фундаментального, глобального характеру між економікою та політикою. З одного боку, для підтримки рівня життя населення країн з розвиненою ринковою економікою
необхідно забезпечити відповідний рух капіталу. З іншого – в інтересах
збереження миру й розвитку демократії важливими є підвищення рівня життя населення країн, що швидко розвиваються, та допомога менш розвиненим країнам, які, тим не менш, зуміли в XX ст. зберегти державність, підтримати цілісність і дієздатність.
На думку багатьох експертів, вирішення цього протиріччя можливе шляхом реалізації політики стримування апетитів розвиненого світу з одночасною ліквідацією в країнах з повільним рівнем розвитку глобальних дисбалансів рівня життя населення та активізації економічної діяльності. Останнє
особливо актуальне й для України, якій конче необхідно вирішити внутрішні
протиріччя між політикою й економікою для забезпечення економічного зростання на модернізаційній основі, а також модернізації суспільного життя.
Модернізація держави шляхом її абсолютизації так само є безперспективною, як і мінімізація, приниження значення держави (як це було в минулому). Крім того, нинішнє завдання модернізації України ускладнюється
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внутрішніми суперечностями та неоднозначними зовнішніми процесами –
у сучасному світі національні держави втрачають свою силу перед обличчям глобалізації, а ступінь захищеності в кожній країні неоднаковий і залежить від особливостей державного, політичного, суспільного, економічного
життя, традицій, культури тощо.
Особливу роль у модернізаційних процесах відіграють міждержавні відносини в межах інтеграційних об'єднань різного рівня. Однак безповоротна
одновекторність і прерогатива одного з можливих об'єднань перед іншими
створює бар'єри на шляху власної модернізації, оскільки часто економічні
та політичні рішення в інтересах одних суперечать іншим. Бажання мати
високий рівень життя, співмірний з тим, який мають жителі країн з розвиненою ринковою економікою, не підкріплене високопродуктивною працею. І ця
проблема не може бути вирішена одномоментно або за допомогою законів
чи міжнародних договорів. Більше того, це проблема не лише усього суспільства конкретної держави, що прагне вищих життєвих стандартів, а усього людства81, адже проблема конс'юмеризму у світі поки нікуди не зникає,
а навпаки, ставатиме ще суперечливішою.
Нині модернізаційні процеси в державі не можуть відбуватися без участі
усього громадянського суспільства, його інститутів та окремих представників, що мобілізують на активні дії мережеві структури. Однак за умови рівних можливостей, наданих усім політичним силам, представники деяких з них
керуються досить суперечливими, з точки зору державного будівництва,
інтересами і способами боротьби за владу. Результативність такої боротьби буває далеко не однозначною для майбутнього країни, тим більше, що
глобальна боротьба за контроль над територією та ресурсами далека не
тільки від завершення, але й має тенденцію до загострення. Подібні конфлікти створюють виклики всьому суспільству та державі, успішний розвиток
якої можливий лише завдяки модернізації. Відповіддю таким викликам стало посилення ролі держави, особливо в країнах, в яких актуалізується питання модернізації та стійкого економічного розвитку. А з огляду на це протиставлення приватного та державного бізнесу неконструктивне82.
Також належить урахувати, що суперечливі й нездійсненні вимоги до
держави в частині забезпечення стандартами сучасного життя при незадовільній продуктивності трудової діяльності формують безпідставні надії та
ілюзії, посилюють фрустрації та незадоволеність життям, наслідки яких
81
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відомі ще з античних часів83. Підтвердженням цього є відчутне зростання
злочинності за роки перетворень і несправджених мрій, що сформувалися в
результаті необґрунтованих обіцянок і політичної короткозорості. Упродовж
років незалежності мало приділялося уваги цілеспрямованому вихованню
та формуванню економічної активності, орієнтації на продуктивну працю і
самозайнятість – важливих складових проекту модернізації.
Отже, модель розвитку майбутнього має спиратися на модернізаційний
проект, в якому поєднуються остаточне формування індустріального суспільства з подальшим просуванням постіндустріальних особливостей, а
гострота соціальних наслідків ринкових перетворень має пом'якшуватися
ефективною дією соціальної держави, що має полягати в забезпеченні
справедливості, стабільності, рівності всіх перед законом, захисті прав людини, збереженні традицій та цінностей тощо. Важливе місце в розбудові
держави майбутнього – модернізованій та соціально орієнтованій – відводиться якісній освіті, від рівня якої багато в чому залежить постіндустріальна модернізація. Однак ситуація з освітою нині неоднозначно оцінюється
населенням: 43% вважають, що державні ВНЗ надають кращу освіту, а
близько третини (28%) впевнені, що державні та приватні ВНЗ дають приблизно однакову освіту84.
Саме в руслі розбудови ефективної держави (з адекватним соціальним навантаженням) і сучасних інститутів ринку слід здійснювати соціально-економічну модернізацію України на шляху до її постіндустріального
майбутнього. Досягнення бажаного можливе завдяки реалізації успішної
нової соціально-економічної моделі, орієнтованої на реалізацію ідеології
розвитку та розширення витрат, пов'язаних з формуванням нової інфраструктури, відповідної вимогам постіндустріального поступу (виробничої,
інформаційно-комунікаційної, житлово-комунальної тощо), а також сучасних охорони здоров'я, освіти та науки. Останні є потужними і незамінними
драйверами нагромадження нових знань, створення нової управлінської
культури та якості управлінських кадрів, спроможних забезпечувати високу функціональність сучасних видів діяльності бізнесу та державних інститутів. Таке комплексне задіяння всіх необхідних ресурсів для модернізації
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спроможне мінімізувати втрати попередніх етапів трансформації та змін
майбутнього періоду.
Модернізаційний проект майбутнього суспільства, держави та
економіки України. З 70-х років ХХ ст. почали формуватися глибинні підвалини руйнації сучасної економіки, в якій економізація діяльності стала
домінуючою. Найбільш відчутної руйнації зазнала ідеологія вільного ринку,
в якому почали домінувати фінансові спекулянти, перешкоджаючи розвиткові реального сектора. Не витримали випробувань також філософські засади економічної теорії85, які не змогли передбачити загрозу сучасної глобальної кризи. Підґрунтям цієї філософської доктрини була наявність
глибокої суперечності, конфлікту між спонтанною та свідомою цілеспрямованою взаємодією так званого "розсіяного знання"86 Ф.Хайєка.
Отже, одним з основоположних філософських обґрунтувань ідеології
сучасного ринку є концепція "розсіяного знання" Ф.Хайєка – знання, що
нагромаджуються в людей, концентруються для модернізації суспільства
та економіки в силу їх неорганізованості та спонтанності, а знання як виробнича сила праці найбільш ефективно організовуються конкуруючими
ринковими силами. Однак економічна взаємодія ринкових сил не виключає "розумового" початку взаємодії ринкових суб'єктів. При цьому, на відміну від одноканального централізованого планування соціалістичного
характеру, ринкове планування за Ф.Хайєком здійснюється "багатьма індивідами". Зміст планування багатьма індивідами як в суспільному, так
і економічному вимірах на різних стадіях їх розвитку не був, не є і не залишатиметься одноманітним. До настання часів трансконтинентального
корпоративізму сума суб'єктів індивідуального планування вимірювалася
багатьма мільйонами.
У сучасних умовах глобалізованого світу їх кількість значно знизилась і
основоположні рішення, від яких залежать процеси модернізаційного характеру, значно звужено – 8% найбагатших людей планети отримують половину сукупних світових доходів, а 1% найбагатших людей володіє майже
половиною всього приватного майна в світі87.
Лангер Р. Философия в новом ключе. – М. : Республика, 2000. – 287 с.
Вільний ринок відіграє значну роль в генерації цілеспрямованої діяльності сукупності людей, кожен з яких володіє певною обмеженою сумою знань, яка і отримала назву "розсіяного
знання". (Хайек Ф.А. Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма. – М. : Новости,
Catallaxy, 1992. – С. 18).
87 Восемь процентов самых багатых людей планеты получают половину ее доходов [Електронний ресурс] / Mixed News, 31.05.13. – Доступний з : http://mixednews.ru/archives/36891.
85

"Надежда – это скорее зло, чем благо. Надежда – удел тех, кто не заботится о собственном благополучии, положась на собственный труд. Пустые надежды толкают человека на
преступление. Они результат нужды, а нужда – продукт праздности. Труд в поте лица – вот
истинная надежда человека. Это великое средство развития и прогресса, но это и божья
кара" [Гесиод. Работы и дни. Теогония. Щит Геракла. М., 2012. – С. 82].
84 За даними опитувань Центру Разумкова.
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Крім того, нині очевидна надконцентрація багатства та влади в світі –
не більш як 150 суб'єктів ринку контролюються 1318 власниками, тісно
пов'язаними між собою, а 147 компаній отримують 40% усього світового
багатства, а загалом пов'язані між собою 43 тис. транснаціональних корпорацій утворюють одну надвелику гігантську корпорацію88. Отже, розум завдяки сучасним досягненням (інформаційно-комунікаційним технологіям,
мережевому простору, проривним фізичним відкриттям), навчився концентрувати "розсіяне знання" за межами ринкових сил і торує шлях поєднання
макро- та мікросвіту в єдине ціле. Ключову роль у цьому відіграють знання як такі та процеси їх нагромадження й обміну. Це розширює можливості
доступу до знань будь-кому і "розсіяне знання" окремих індивідів перестає
бути одиноким, натомість мережеві об'єднання спрямовують дії багатьох,
навіть організаційно не оформлених. Так стихійно створюються складні
системи, подібні до біологічних або хімічних систем, навіть мозок людини
формується схожим чином, хоча на перший погляд є очевидною дія випадкових факторів89.
В умовах економіки та суспільства знань, розвитку інформаційних
технологій і мережевих взаємодій постулат Ф.Хайєка про необхідність
збереження капіталізму як найкращої форми економічної організації,
спроможної використовувати "розсіяне знання", втрачає актуальність. У
мережевому просторі зовсім не обов'язково зберігати капіталізм, оскільки
в такому виді простору може формуватися відкрите суспільство. В ньому
формуються важелі, що не допускають вседозволеності, адже відкрите
суспільство – це суспільство, в якому панує розум та критичне мислення,
сповідується принцип непогрішимості та практикується "часткова соціальна інженерія"90.
Для реалізації модернізаційного проекту Україні, яка перебуває в політичному та бюрократичному хаосі, потрібен прогрес, базований на соціальному договорі народу та влади91. А саму модернізацію слід розуміти як
економічну та соціальну стратегію, засновану на свідомому неприйнятті
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існуючого стану речей, невдоволеності господарською та політичною системою і готовності до радикальних перетворень. Отже, модернізація має
стати процесом усунення бар'єрів, через які соціально-економічна система поступається найближчим конкурентам. Здійснення усіх цих планів у
сучасних умовах вимагає послідовності, всебічного застосування економіки знань, а також найшвидшого завершення індустріальної (первинної)
стадії модернізації.
Необхідність модернізації в Україні, вироблення конкретного проекту її
реалізації визріла в суспільстві давно – люди, мотиви та поведінка, які
формують рушійну силу перетворень, перебувають у пограничному стані92, коли ймовірнішими є акції протесту та непокори замість модернізаційних перетворень. На заваді модернізаційного проекту, що ґрунтується
на "соціальному договорі" народу та влади, стоять вседозволеність і корупція бюрократії, непідконтрольна економічна могутність великого бізнесу93. І якщо європейська культура подібний стан якось переросла, наше
суспільство цю філософію тільки починає опановувати94, хоча події кінця
ХХ ст. демонструють повернення "хвороби" в цивілізовані суспільства та
економіки. Очевидною є необхідність такого філософського підґрунтя для
подальшого суспільно-економічного розвитку, яке зуміло б інтегрувати
світ, що розпадається, і свідомість цілісного народу, а не його окремих
груп (особливо – бізнесменів). Тобто без об'єднавчої філософії "суспільного договору" народу і влади (на відміну від її приватизації корпораціями), що є виключною основою модернізаційного проекту, досягти розуміння неприйнятності існуючого порядку справ, рішучої відмови від них і
здійснення радикальних змін не вдасться.
Базування змісту модернізаційного проекту на основі економіки знань
потребує наявності необхідних складових: освіченого та професійно підготовленого населення; інфраструктури, що забезпечує обмін знаннями; навчальних і дослідницьких закладів, здатних продукувати, залучати та адапЩе наприкінці 2008 р., за даними Інституту соціології НАН України, 85% громадян були
упевнені, що події в країні розвиваються в неправильному напрямі, і якщо 27% громадян
готові взяти участь хоча б в одній законній акції протесту, а 18% готові взяти участь хоча б в
одній незаконній, то 11% – хоча б в одній з незаконних форм протесту, пов'язаних із силовими діями: Українське суспільство 1992–2008. Соціологічний моніторинг / за ред. д. ек. н.
В. Ворони, д. соц. н. М. Шульги. – К. : Інститут соціології НАН України, 2008. – 656 с.
93 Філософія такого бізнесу розкрита ще Ф. Ніцше: "Там, хоть в колокола звони про свою
мудрость: торгаши на базаре перезвонят ее звоном своих грошей" (Ницше Ф. Так говорил
Заратустра. – М., 1990. – С. 161.).
94 Мареев С. Философия для бизнесменов // Свободная мысль. – 2008. – № 11. – С. 95.
92

Фитуни Л.Л., Абрамова И.О. Закономерности формирования и смены моделей мирового
экономического развития // Мировая экономика и международные отношения. – 2012. –
№ 7. – С. 3–15.
89 Дослідження Швейцарського Федерального інституту технологій (м. Цюріх) [Електронний
ресурс]. – Доступний з : http://www.rate1.com.ua/ua/ekonomika/finansi/2062/.
90 Ольсевич Ю. Психологические аспекты современного экономического анализа // Вопросы
экономики. – 2009. – № 3. – С. 39–54.
91 Иноземцев В. Призыв к порядку // Свободная мысль. – 2008. – № 10. – С. 65.
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тувати знання; середовища для нагромадження та використання знань95.
Сукупно всі ці ознаки створюють систему, в якій на стадіях формування та
використання знання забезпечують своє домінування в економічному розвитку країни та професійному розвитку її населення.
Знання можуть використовуватися з різними цілями для різних потреб –
в загальному сенсі, в межах суспільства, держави чи економіки, знання як
результат творчого натхнення можуть продаватися та сприяти розвитку
бізнесу і підвищенню конкурентоспроможності; в індивідуальних цілях знання розглядаються як ресурс збагачення. Останнє суперечить ідеям гуманітарного розвитку, без якого успішність модернізаційного проекту ставиться
під сумнів – суспільний договір не може реалізуватись, а вихід з кризи на
основі філософії безконфліктності між спонтанною та цілеспрямованою
діяльністю стає проблематичним.
Розгляд знань як ресурсу був залишковим і не потребував пояснення у
двофакторній виробничій функції, в якій фактори капіталу та праці розглядалися як ключові ресурси. Відповідно, незрозумілий залишок пізніше був
пов'язаний з фактором знань і теж отримав трактування як ресурс, хоча
знання слід розглядати як змістовнішу категорію, в якій закладені ознаки
змісту буття та розвитку людини і суспільства, завдяки знанням відбувається усвідомлення того та іншого96, а також розширюються можливості людини для цілеспрямованої діяльності замість стихії вільного ринку.
Розгляд знань під ширшим кутом зору сприяв розкриттю суті сучасного
суспільства97 – знання є ресурсом такого змісту і такого характеру, що дозволяє формувати вже не тільки сенс економіки (економіки знань), але й
суспільства знання (суспільства, в якому знання стають одним з ключових
ресурсів розвитку й основою формування суспільної свідомості, а на кожному етапі розвитку відповідно еволюціонує і сама свідомість).
Так, постіндустріальний етап розвитку складається з двох стадій. На
першій стадії (інформаційній) ключову роль відіграють процеси збору, обробки та передачі інформації в глобальному масштабі, які сприяють уніфікації загальнодоступних знань. Наприкінці цієї стадії окреслюються межі
розвитку суто інформаційних процесів, і починають діяти протилежні глобалізаційним – локалізуючі – інформаційні процеси. Ідентифікація нової інфорThe Knowledge-Based Economy. Paris: Organisation for economic cooperation and development. – 1996. – P. 9.
96 Рац М. Власть разума или власть идеи ? // Вопросы философии. – 2007. – № 10. – С. 3.
97 Миндели Л.Э., Пиния Л.К. Как сохранить российскую фундаментальную науку? // Вестник
РАН. – 2002. – Т. 72. – № 2. – С. 99–106.
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мації з відомою раніше ускладнюється, тому реалізація влади в суспільстві
потребує нових інформаційних засобів. Розширення антиглобалізаційних
процесів стає початком другої стадії, в якій головним інструментом набуття
знань стає власне пізнання (процес особистісного й інституційного сприйняття та освоєння інформації), а також креативні знання, які об'єднують
створення з осмисленням98.
Отже, люди не можуть бути щасливими поодинці (володіючи виключно
"розсіяним знанням"). Людина як егоїстична особа згідно з економічними
уявленнями, потребує спільного співіснування з іншими індивідами99. Розв'язання такої дилеми лежить в площині креативного пізнання, яке дає креативні знання та спонукає до креативних дій, використовуючи сучасні інформаційні можливості мережевого простору.
Формування креативного пізнання в суспільстві потребує креативності
управлінських дій, тому наше трактування економіки та суспільства знань
відрізняється від наданого, наприклад, експертами Світового банку. Адже в
економіці мають бути присутніми такі знання, ознаки яких стосуються діяльності держави як своєрідної системи управління, що постійно трансформується (не тільки і не стільки залежно від етапу розвитку суспільства, а завдяки переосмисленню процесів розвитку, піддаючи сумніву рішення тих,
хто їх приймав і застосовуючи соціально визнані механізми змін кадрових
та інституційних ознак). На другій стадії розвитку економіки знань ці дії є
необхідними та креативними, а реалізація вимагає часу, на відміну від попередньої стадії, де ключовим було питання відповідності поведінки індивіда прийнятим у суспільстві інститутам.
Економіка та суспільство знань як дві взаємодоповнюючі складові можуть бути успішними у випадку наявності третьої складової – держави. Має
бути цілеспрямована взаємодія тріумвірату "суспільство – держава – економіка". У цьому тріумвіраті час від часу гору брала та чи інша складова.
Були періоди, коли лідируючі позиції займала сукупність своєрідних на той
час організаційних форм бізнесу – ядра економіки, а держава як інститут
була слабкою. Пізніше стала актуальною сильна держава, головне завдання якої полягало в забезпеченні контрольованості суспільних процесів в
інтересах економіки та бізнесу.
ХХ ст. супроводжувалося різноспрямованими тенденціями, коли держава
і суспільство для економічного зростання, тобто щодо третього суб'єкта –
98
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економіки, утворювали різноманітні форми взаємодії. При цьому управління
в економіці знань передбачає оцінку відносин між державою та суспільством, політичних мереж, трудової політики, можливих шляхів розвитку, зміни
соціального капіталу, зростання та зміни інститутів, вплив на економічну
політику та економічне зростання. Серед варіантів взаємостосунків у тріаді
"суспільство – держава – економіка" та визначення ролі держави в економіці показовими є приклади провідних світових країн – економічних лідерів:
США – ринковий капіталізм із слабкою державою (так званий "Вашингтонський консенсус"), Китаю – адміністративна економіка з сильною державою,
Німеччини – соціальний корпоративізм (тристороння система: держава, капітал, організація робочої сили)100. Отже, далеко не всі політико-економічні
моделі розвитку сьогодення ґрунтуються на узгодженості в тріаді "суспільство – держава – економіка". Там, де баланс досягнутий, зокрема у Німеччині,
де соціал-корпоративізм отримав перемогу, золота середина стала можливою завдяки акценту на закони та інститути. Тобто досягнута інституційна
рівновага між базовими цінностями (які є носіями та виразниками суспільних інтересів) і моделями відносин, які впливають на характер інститутів,
створених для цілей економічного управління.
З огляду на тлумачення суспільства знань як такого, де "інститути та
організації дають змогу людям та інформації розвиватися вільно, а також
можливість масово виробляти та використовувати всі види знання в масштабах усього суспільства"101, стає можливим уникнути конфлікту між спонтанними цілеспрямованими діями суб'єктів, які володіють "розсіяним знанням". А наявність у суспільства знань множини ознак (зростання значення
фундаментальної науки як продуктивної сили, підвищення ролі знання як
основи індивідуальних і колективних дій, поява політичної економії знання
тощо102) дає можливість конкретизувати зміни вже в самому суспільстві
знань, які допомагають передбачати його майбутній етап розвитку та долати обмеження нинішнього.
Отже, нині можна говорити про якісний стрибок у суспільстві знань за
рахунок залучення цінностей і послаблення жорстких норм раціоналізації та
цілераціональності техногенної цивілізації (характерних для західних цінБродбент Дж. (Университет Минесоты, США). Сети социального капитала / Модернизация экономики и общественного развития. – Т. 1. – М. : Изд. дом ГУВШЭ, 2007. – С. 154.
101 Understanding Knowledge Societies: In Twenty Questions and Answers with the Index of
Knowledge Societies. – Departament of Economic and Social Affairs (DESA). United Nations. –
New York, 2005. – P. 141.
102 Ster N. Knowledge Societies. L., 1994. – P. 42–90.
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ностей). Це обмеження долається та розширює горизонт цінностей завдяки
цінностям докапіталістичних суспільств і культур незахідних народів103.
Така постановка питання щодо розширення обсягу цінностей суспільства
знань і в глобальному, і в національному масштабах окреслює перспективи
формування суспільства знань в окремій країні та його ролі в загальноцивілізаційному вимірі. Тобто закладається методологічне підґрунтя національного проекту суспільної модернізації на основі знаннєвого підходу, в якому
є місце і технологічним, і культурологічним та соціологічним критеріям,
особливим для кожної країни.
Структуроутворюючою основою суспільства знань є економіка знань,
адже саме вона здатна здійснити масове продукування знань та їх використання104. Лише домінантне значення знань забезпечує економічний розвиток, як це відбувається в сучасних високорозвинених країнах, де утвердження економіки знань надає нової якості економічному зростанню. Однак
нинішній етап розвитку економіки знань демонструє важливість спільних
цілеспрямованих дій суспільства та держави, а також реалізації своєрідного
партнерства держави і бізнесу. Такий аспект принципово відрізняється від
класичного поняття партнерства держави та бізнесу в реалізації суспільно
значущих проектів. Подібне партнерство нині може розглядатись як суспільно-державно-приватне та може формувати суспільство знань.
Суть взаємодії тріади "суспільство – держава – економіка" при реалізації
проекту модернізації на основі економіки знань полягає у формуванні бази
продукування і використання знань шляхом взаємодії держави та бізнесу з
одночасним суспільним контролем і суспільними зобов'язаннями двох перших інститутів. Сучасні продуктивні та високотехнологічні знання, спроможні значно прискорити економічне зростання, з'являються завдяки системі
науково-дослідницьких та конструкторських робіт, частка витрат на які в
передових країнах світу становить 3,5% ВВП. При цьому оптимальною вважається пропорція, за якою половину витрат несе держава, а половину –
бізнес (та частина економіки, яку він уособлює). При цьому, як правило, такі
знання стають загальнодоступними для всіх суб'єктів господарювання, хоча
часто в умовах жорсткої конкуренції чиняться перешкоди. Тим не менше,
навіть конкуренція не стоїть на заваді дифузії знань – та частина бізнесу,
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яка продукувала або привласнила знання, не володіє ним одноосібно.
У кращому випадку проблема розв'язується через патентування та продаж,
у гіршому – знання стають доступними широкому загалу внаслідок нерегламентованих дій конкурентів.
Дослідження особливостей функціонування освітнього компоненту економіки знань демонструють, що найбільш успішною й ефективною є модель,
у якій витрати на освіту рівномірно розподілені між державою та населенням. Це означає, що у формуванні та розповсюдженні знань одночасно
беруть участь усі три компоненти тріади, однак держава задіяна одномоментно і в освітянській, і в науково-технічній частинах.
З огляду на важливість досягнення стратегічного успіху в продукуванні
та використанні знань, необхідні інституційна обумовленість і управлінська
модель, спроможні це забезпечити, долаючи загрози. Деякі з них зазначимо
далі при розгляді ролі інформаційно-комунікаційних технологій у формуванні економіки та суспільства знань. Варто наголосити, що ризики в суспільстві знань можуть призвести не лише до переважання вузько спрямованих
тенденцій (відсутність гармонійності у змінах соціальної структури суспільства та механізмах, що налаштовуються самі, на основі демократії та публічної прозорості), але й до деструктивних наслідків для самих суспільств
знань. Так, у разі недоступності знань для людей з різним рівнем статків і
відсутністю можливостей скористатися ресурсами держави можливе настання деструктивних процесів. Це є зайвим доказом необхідності рівної
участі всіх компонентів тріади, зрівнювання їх прав.
Шлях до економіки та суспільства знань можливий виключно за умов
існування інституційних основ реалізації паритетного партнерства. Системною основою такої взаємодії має бути національна інноваційна система,
залучена до процесів інтернаціоналізації через глобальне взаємопроникнення інноваційних продуктів, а також відкрите для диверсифікованих джерел фінансування наукових досліджень з боку іноземних держав, міжнародних інституцій та іноземного бізнесу. Цей процес є неоднозначним,
оскільки у випадку, коли обсяг іноземного фінансування науки в країні перевищує 30% загального обсягу фінансування НДДКР, то результати стають підконтрольними іноземним суб'єктам. Тобто держава фінансуватиме
затрати на науку, результати якої можуть використовуватись іноземними
суб'єктами – конкурентами на ринку, як у межах бізнесу, так і серед держав.
Такий спосіб фінансування НДДКР в країні є нераціональним, його слід уникати для недопущення науково-технічної залежності.
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Однією з суттєвих загроз суспільству знань є також зниження цінності
та престижу "чистої науки" через доступність впливу інших – позанаукових
агентів. Постіндустріальне суспільство формує замовлення на знання, що
використовується у виробництві або впливає на повсякденне життя людини. Такий продукт можуть виробити не лише вчені, але й крупні менеджери фінансового ринку, рекламні аналітики та інші інтелектуали інформаційної епохи105.
Постіндустріалізм у тому вигляді, в якому він зародився та реалізується
(коли домінуюча світова фінансова система зазнала відчутних шоків глобальної кризи 2008 р.), свідчить про необхідність зміни основоположних
принципів. Економіка та суспільство знань потребують відходу від моделі
домінування агресивної фінансової системи, яка, починаючи з 70-х років
ХХ ст., продукувала "дешеві" гроші. Профінансований за рахунок таких ресурсів технічний розвиток, здавалося, модернізував життя. Однак ключ до
нового ступеня розвитку не у технічному розв'язанні проблем, а у площині
фізіологічних і біохімічних засад функціонування людини та зміни якості
життя, синтезі натурального і штучного, органічного та неорганічного, природного і соціального буття. Тому потрібні подальші наукові дослідження
у багатьох сферах одночасно.
Початок ХХІ ст. засвідчив, що без єдності людини та природи подолання
глибокого розриву (в середині якого – технократизм і відчуженість) техногенного загострення та обмеженості в розвитку не уникнути. Тобто економіці знань та суспільству знань важко розвиватися в існуючій системі координат, де масово переважає знання про техніку та відповідність природним і
суспільним процесам. За таких умов перетворення знань у необмежений
ресурс (на відміну від ресурсів землі, корисних копалин тощо) буде значно
ускладнене і поставить під сумнів майбутнє економіки та суспільства знань.
В основі поняття економіки знань сьогодення лежать нові знання, що
мають інформаційну основу та втілюються в інноваціях, які у високорозвинених економіках через новітні технології та продукцію забезпечують домінуючу питому вагу приросту ВВП. Отже, інновативно-інноваційний106 розви105 Водопьянова Е. Другие науки: заказ инновационного общества // Свободная мысль. –
2007. – № 4. – С. 133.
106 Інновативно-інноваційний шлях розвитку на відміну від просто інноваційного, пов'язується,
у тому числі, з фундаментальними надбаннями, створеними в науково-технічному та гуманітарному середовищі певної країни, хоча ми виходимо з Шумпетерівського трактування інновації, що відповідає циклу, в якому все починається з наукового дослідження та закінчується
широким використанням, але для підкреслення важливості в цьому циклі наукових розробок
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ток може розглядатись як модернізаційний проект економіки та суспільства
для України, нещодавно визнаної країною з ринковою економікою. Такий
напрям розвитку може забезпечити конкурентоспроможність, адже завдяки
його реалізації в економіці створюватимуться умови та перспективи для
динамічного зростання.
При цьому і суспільство має бути таким, де згідно з суспільним договором існуватиме, діятиме та розвиватиметься прагнення до досягнення
насамперед вищої якості людських стосунків. Історично випереджаючий
розвиток може змінюватися доганяючим, і навпаки. Якщо брати до уваги
класичні основи модернізаційної теорії, то останнє означає, що сучасне
суспільство – це таке суспільство, в якому мають місце: "...переважання
інновацій над традицією; світський характер соціального життя; поступальний (нециклічний) розвиток; формування демократії; виділена персональність, переважна орієнтація на інструментальні цінності; демократична система влади; наявність налагодженого попиту, тобто спроможності виробляти
не задля нагальних потреб, а заради майбутнього; індустріальний характер;
масова освіта; набутий статус; активна діяльність, психологічний склад;
світоглядне сприйняття точних наук і технологій (техногенна цивілізація);
переважання універсального над локальним тощо"107.
Навіть побіжний аналіз ознак сучасного суспільства, яке принципово відрізняється від традиційного, доводить, що нинішнє українське суспільство
у своїх характеристиках має лише окремі ознаки сучасності (наприклад,
світський характер соціального життя), хоча, за окремими ознаками, внаслідок трансформаційних перетворень міфологічні уявлення у суспільстві
дещо посилилися.
Поряд з цим в українському суспільстві очевидними є багато в чому декларативні процеси формування демократії та демократичної системи влади. Вони перебувають поки що на початковій стадії свого розвитку. Потрібні
серйозні політичні й економічні реформи для того, щоб наблизитися до таких форм існування, де "філософія торгаша" не буде домінуючою. Формально суспільство й економіка близькі до стадії повного завершення індустріального етапу модернізації. Однак трансформаційні процеси в багатьох
секторах економіки призвели до фізичного та морального зношування

основних фондів, припинення їх відновлення. Це явно свідчить про відсутність не тільки активної інноваційної, але й інвестиційної діяльності, завдяки
яким можна досягати вищого рівня розвитку. У деяких секторах (наприклад,
в житлово-комунальному господарстві) стоїть завдання, як і багато років
тому, індустріалізувати діяльність.
Модернізація має складну природу, адже є складовою природного історичного процесу спонтанного характеру і, разом з тим, є керованим процесом свідомо організованих дій. Отже, модернізація як власне цивілізаційний
процес є нерівномірною та зазнає впливу різних обставин (криз, нестачі
ресурсів, змін у політиці, історичному самопізнанні суспільства108 тощо).
Суспільства, що обрали модернізаційний шлях, мають усвідомлювати: модернізація потребує значних обсягів капіталу, культури та розширення інституційної мережі. Готовність суспільства до модернізації залежить від
зрілості самого суспільства й усвідомлення необхідності змін його базових
підвалин – інститутів та політики. Модернізація не відбувається автоматично, необхідний потужний ментор, спроможний переконати населення, парламент і всіх учасників цього процесу в необхідності перетворень. Таким чином,
питання модернізації дуже залежить від визначення ролі держави109.
Без готовності суспільства до модернізації його самого, держави й економіки (на засадах економіки знань) модернізаціний процес може настільки
уповільнитися, що країна програє свою конкурентоспроможність. Така готовність повинна формуватися за участі громадських і політичних лідерів,
керуватися державою цілеспрямовано, з використанням можливостей
спонтанних змін ринку та конкурентних відносин, які без участі держави
стають монопольно контрольованими. Це означає, що модернізація можлива в суспільстві з відповідальними елітами, які служать суспільству та
керують державою на основі довіри населення. Дієвість фактора довіри в
модернізаційному проекті на засадах економіки знань є необхідною, хоча
й недостатньою умовою, адже без підготовленого населення здійснити
модернізацію неможливо. У підготовці населення виключну роль відіграє
освіта, підтримка та фінансування якої рівними частинами мають бути
розділені між державою та суспільством (через витрати особистих доходів населення).

вживаємо додатково термін "інновативний" (науковий) аспект діяльності, який зароджує
винаходи та нововведення і без яких країна не може постійно підтримувати власну конкурентоспроможність, залишаючись, наприклад, на засадах технологічних запозичень.
107 Федотова В.Г. Неоклассические модернизации и альтернативы модернизационной теории // Вопросы философии. – 2002. – № 12.

108 Кравченко И.И. Модернизация мира и сегодняшней России. Выход из кризиса // Вопросы
философии. – 2002. – № 9. – С. 4.
109 Танзи В. Готово ли общество к модернизации? В кн. : Модернизация экономики и общественное развитие. – Т. 1. – М. : Изд. дом ГУ ВШЕ, 2007. – С. 151.
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Нині в світі має місце загрозлива тенденція відставання у розвитку значної кількості країн від країн – лідерів світового прогресу внаслідок їх хронічної бідності та неможливості розв'язати проблеми самостійно (зокрема,
шляхом опанування досягнень науково-технічного, технологічного та гуманітарного прогресу). Проте є багато прикладів країн, які подолали своє відставання. Україна може стати на шлях подальших перетворень прогресивного характеру завдяки оволодінню навичками, необхідними для досягнення
вищого рівня розвитку. Інакше ми можемо опинитися серед тих, хто або
противиться прогресу (тобто серед найбільш відсталих), або серед тих, хто
вважає, що зміни (навіть демократичного характеру) можна здійснити шляхом імпорту цінностей замість природного ендогенного розвитку з урахуванням надбань сучасної цивілізації.
Ми далекі від бажання дати повний і всеохоплюючий аналіз усіх ознак
сучасного суспільства, зокрема суспільства знань майбутнього, а надто –
сформулювати всі необхідні заходи щодо здійснення проекту модернізації
на основі знань та інновацій у всіх сферах суспільного життя. В деяких з них
це поки що гальмується (враховуючи, що значна частина населення фактично виживає, а на місце тих, хто виїздить у пошуках кращого життя, прибувають мігранти з менш розвинених країн, з іншою ментальністю та нижчим рівнем освіти).
Наше завдання полягає в тому, щоб привернути увагу та загострити подальшу дискусію щодо питань, пов'язаних з наступними трансформаційними перетвореннями, їх спрямованістю в бік модернізаційного проекту, суспільними змінами інновативно-інноваційного характеру, нагромадженням
нових знань та їх поширенням серед якомога більшої кількості людей. Необхідна активізація дій щодо отримання та використання (впровадження)
надбань прогресивного характеру в усіх сферах суспільного життя. Це
значно розширює можливості забезпечення перспектив еволюції суспільства та модернізації економіки.
Прогресивний рух не може ґрунтуватися виключно на використанні здобутків країн-лідерів, адже такі запозичення прирікають на постійне відставання. Тому новий модернізаційний проект розвитку повинен мати частину
власних відкриттів та інновацій, що дозволило б стати рівноправним учасником модернізації за рахунок соціальної активності. Отже, у власному
модернізаційному проекті має бути місце і соціальним, і культурним, й ідеологічним інноваціям за рахунок імманентно притаманних кожній країні національних надбань історичного минулого. Це особливо важливо, якщо
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враховувати, що розв'язання проблем інноваційного розвитку має планетарний характер, адже процеси глобалізації в умовах надвисокого антропогенного навантаження та соціальної нерівності вимагають взаємодії всіх
без винятку країн, а не відокремлених дій.
Однак в Україні зберігається високий рівень національного дистанціювання населення. За 1994–2012 рр. він зріс з 4,4 до 5,2 бала110. Отже по
суті триває процес віддалення від економіки та суспільства знань. Адже в
економіці знань, пов'язаній у тому числі з розвитком інформаційно-комунікаційних технологій і можливостями щодо інтеграції інтелектуальних ресурсів, відбувається процес дистанціювання на психологічній основі. Тобто в
сфері мотиваційної діяльності кожної людини на мікрорівні не спостерігається проникнення нових знань у повсякденне життя та діяльність людини.
З огляду на подібні несприятливі процеси реформування економіки та
суспільства актуалізується усвідомлення важливості економіки знань для
здійснення модернізаційного проекту. Насамперед необхідно призупинити
процеси, які посилюють відчуження людей, інакше ми не наблизимося, а
віддалимося від сучасних модернізаційних процесів, властивих розвиненому світові. В іншому разі дистанціювання створюватиме стійкий бар'єр прогресивним комунікаціям, які не матимуть необхідного ступеня впливу на
модернізаційні процеси.
Також слід зважати на необхідність збереження самобутності та взаємний процес збагачення на основі взаємодії національних та інтернаціональних відкриттів у науці, техніці, технологіях, соціальній і культурній сферах при здійсненні суспільної модернізації. Важливо розрізняти суть або зміст
самобутності – творча, активна, дієва самобутність докорінно відрізняється
від беззмістовної, наповненої безпідставними претензіями, забобонами, міфами, замріяністю та фантазіями. Продуктивна самобутність проявляється
через економічну могутність, цивілізований політичний і соціальний устрій,
розвинену культуру111. Слід зауважити, що ми часто припускаємося помилки на цьому шляху та зупиняємося в своїх аргументах щодо перспектив
розвитку виключно на власній самобутності далекого та недалекого минулого і не дбаємо про досягнення могутності в сьогоденні та на перспективу,
забуваючи або принижуючи роль науки і освіти.
Цікавими та корисними для розуміння власного модернізаційного шляху
є дослідження російських учених щодо мотиваційних передумов модерні110
111
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зації в російському суспільстві. Так, в ціннісному аспекті (категорії консервативній і змінюваній надзвичайно повільно) відбувся рух у напрямі до
Китаю: зросли цінність ієрархії, цінність консерватизму, цінність ефективної
автономії. Натомість, цінність творчої та інтелектуальної автономії знизилася. Такі показники є керівництвом до подальших дій і свідчать про погіршення рівня культури, інститутів і загальної готовності російського суспільства до модернізації112.
Подібна до російської ситуація вітчизняної психологічної дистанційності
населення та домінування традиціоналізму в установках та уявленнях більшості свідчить про проблемність реалізації модернізаційного проекту для
суспільства, держави й економіки в цілому на засадах економіки знань. Це
підтверджується даними опитувань населення, згідно з якими зростає частка людей, які визнають, що норм і цінностей, які об'єднують людей у державі
та суспільстві, не вистачає (якщо у 1992 р. таких було 33,2%, то у 2006 р. –
вже 36,9%, а тих, хто визнає, що таких норм вистачає, у 2006 р. було всього
15,2%, хоча їх питома вага з 1992 р. зросла більш ніж удвічі)113.
Сьогодні трансформації переживають не тільки країни з перехідними
суспільствами та перехідними економіками. У світі внаслідок глобалізації
активізувалися трансформаційні процеси, що проходять під потужним тиском "усуспільнення" життя внаслідок домінування технологій у сфері інформатики, телекомунікацій, транспорту, зв'язку та транснаціоналізації багатьох видів діяльності. Усе це підвищує ступінь комунікативності, хоча й не
завжди в напрямі рівноправності та доступності загальносвітових цивілізаційних здобутків, а здебільшого для збагачення. Водночас особистість перебуває під тиском і навіть контролем тих самих інформаційно-комунікаційних
технологій. Внаслідок цього людина часто відчуває себе відчуженою від
участі в громадському житті, хоча саме завдяки громадянським інституціям
вона багато в чому могла б реалізувати та продовжувати процес модернізації суспільства.
В Україні вже впродовж тривалого часу має місце низький ступінь довіри
громадянським інституціям – благодійним фондам, громадянським асоціаціям та об'єднанням тощо. Людей, які б повністю або частково довіряли
зазначеним інституціям, у 2004 р. було 15,2%, у 2005 р., після виборів Президента України, в яких громадянські інституції відіграли значну роль, ступінь
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довіри знизився та становив усього 13,5%, за підсумками 2010 р. – зріс до
15,5%, а у 2012 р. – знову знизився до 13,6%. Станом на липень 2013 р.
тих, хто повністю або частково довіряють громадянським інституціям, було
17,8%, натомість тих, хто не довіряє – 41,6%114. Незважаючи на низький
рівень довіри громадянським інституціям, понад 64% населення вважають
важливою участь громадян у діяльності політичних партій і громадських
об'єднань, хоча беруть безпосередню участь у їх діяльності лише близько
6%115. Якщо членами політичних партій в європейських країнах є близько
4,3% населення, то в Україні цей показник становить лише 2,4%.
Зазначені тенденції свідчать не тільки про певну пасивність населення,
яка може мати досить непередбачувані наслідки в контексті модернізаційних перетворень (суспільство в такому разі не отримує достатнього сучасного рівня знань і досвіду впливу на розвиток подій), а й фактично про недовіру до модернізації. Аморфність і неоднозначність уявлень і готовності
населення разом з пасивністю та нечітким розумінням модернізаційних перетворень не дають можливості однозначно говорити про зміст та властивості майбутнього суспільства.
За такого стану справ навіть збуджена політична активність населення
зовсім не обов'язково перейде у модернізаційний проект, оскільки модернізаційні проекти сучасності в перехідних суспільствах значно ускладнюються, тому що орієнтири стають неоднозначними і неповторними. Перетворення у суспільстві та економіці можуть руйнувати гносеологічні корені
(пов'язані з національними традиціями) розвитку, який може піти за невірними траєкторіями (вестернізація або щось інше) і в перспективі може
утворитися нежиттєздатний гібрид.
Незважаючи на певний негативізм в українському суспільстві, ситуація
не набула незворотного напряму завдяки глибоким національним традиціям. Однак загроза зберігається, і про це слід постійно пам'ятати. Попередні
етапи розвитку країни продемонстрували, що замість використання подарованого Україні історією унікального стартового рівня для всебічної модернізації, країна потрапила в ситуацію кризового синдрому модернізації
(сполучення одночасно кількох видів криз: ідентичності, легітимності, участі,
проникнення, розподілу)116. Внаслідок збігу історичних обставин Україна
Українське суспільство 1992–2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг. – 660 с.
За даними Моніторингу громадської думки населення України, що був проведений у грудні
2005 р. Центром "Соціальний моніторинг" та Українським інститутом соціальних досліджень.
116 Горбатенко В. Стратегія модернізації суспільства. – К. : Академія, 1999.
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Ясин Е.Г. Модернизация необходима. Готово ли общество. – С. 174.
113 Українське суспільство 1992–2008. Соціологічний моніторинг. – К. : Інститут соціології
НАНУ, 2008. – С. 568.

115

79

80

112

Частина 1. Модернізація та її ціннісний вимір: світовий досвід і виклики для України

започатковує власну модернізацію в умовах незавершеності стадії етнодержавного становлення, а тому цей процес досить суперечливий.
Негативна дія сукупності криз та відсутність дієвих інституційних механізмів врегулювання конфліктів загострюють загрозу конфліктогенності. Це
створює тло нестабільності, яка породжує невпевненість, ризикованість,
відчуженість – умови, в яких творчий потенціал індивідуумів та суспільства
в цілому проявляється як другорядний. Породжена конфліктністю нестабільність не сприяє інноваційному шляху модернізації, знижує індекс соціального самопочуття населення (впродовж тривалого часу при визначенні
більшості аспектів життя переважають негативні оцінки, а рівень довіри всім
інститутам влади та політичним силам на кінець 2012 р. був надзвичайно
низьким (Верховна Рада – 7,3%, уряд – 9,9%, Президент – 15,8%) і мав
тенденцію до зниження)117.
Очевидно, що серед завдань, пов'язаних з модернізацією суспільства й
економіки, одним з першочергових має бути підвищення рівня соціального
самопочуття. Насамперед, виправдання надій щодо прогнозованого та стабільного майбутнього України (у 2006 р. лише третина населення мала оптимізм щодо майбутнього, а криза 2008 р. знизила його питому вагу ще
більше). Показовим є вплив політичних подій на економічні процеси. У
2004 р. під час подій, пов'язаних з виборами Президента України, населення висловлювалося у першу чергу щодо протесту проти тодішньої влади
(41,9%), а вже потім покладало надії на поліпшення свого матеріального
стану (30,5%). Надалі ресурс задоволення й оптимізму поступово втрачався (розчарованими після виборів були 14,6% населення, а задоволеними та
щасливими – 35,4%, у 2012 р. – лише 30,6%)118.
Накопичені проблеми під час пошуку шляхів модернізації суспільства й
економіки та необхідність мінімізації конфліктогенності потребують розробки і реалізації модернізаційного проекту, який започаткував би стабільний
довгостроковий розвиток. При цьому слід враховувати вплив нових постмодерних поглядів на модернізацію (на основі інновацій) і необхідність поєднання традицій та інновацій в усіх сферах суспільного й економічного життя, а також досвід реалізації успішних модернізаційних проектів. Спроба
побудови ринкової економіки західного зразка, про яку мріяли та за якою
діяли реформатори першої хвилі, виявилася невдалою в багатьох моментах.
За даними Моніторингу громадської думки населення України, що був проведений у грудні
2005 р. Центром "Соціальний моніторинг" та Українським інститутом соціальних досліджень.
118 Українське суспільство 1992–2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг. – 660 с.
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Про це застерігав М.Вебер, який свого часу зауважував, що неможливо
досягти успіху без відтворення відповідних духовних витоків, неможливо
монізувати людей і суспільства, в яких вони жили і живуть, маючи власні
історичні традиції та національні корені.
На сьогодні найбільш прийнятною для модернізації економіки на основі
інноваційного шляху розвитку вважається концепція множини модернізмів –
результату національних проектів модернізації, які свого часу з різним ступенем успішності проходило багато країн. Серед найбільших – проекти модернізації країн Південно-Східної Азії, кожний з яких мав виключно своєрідні
власні модернізаційні складові, поєднані з загальноприйнятими (властивими сучасному суспільству, що сформувалося в результаті переходу від
традиційного, де домінував авторитаризм). Прикладом високорозвиненої
країни з сучасним модернізаційним проектом у довгостроковій перспективі є
сучасна Японія. Ключовими засадами модернізації є ендогенні можливості,
адже нинішній рівень розвитку є високим, а можливості залучення екзогенних моделей та досвіду вичерпані – попереду шлях у майбутнє на основі
власних здобутків і помилок. Японія нині шукає нову філософію розвитку,
спроможну охопити все суспільство.
Подібні модернізаційні проекти, а особливо їх підвалини, видаються досить привабливими з огляду на переважно доганяючий розвиток країн периферії (поза межами ЄС та країн "золотого мільярду"), який уже впродовж
тривалого часу не сприяв подоланню відставання. А для східноєвропейських країн – нових членів ЄС (Угорщини, Румунії, Польщі та ін.) після оптимістичних і успішних перших кількох років інтеграції постало завдання
реалізації нової моделі модернізаційного розвитку, який відкрив би вікно
можливостей у майбутньому.
Побудова теоретичного базису модернізаційного проекту потребує врахування особливостей традиційних суспільств (до яких належить і наше), в
яких доволі часто домінує так звана "недіяльна особистість" – не орієнтована на задоволення потреб майбутнього на основі дій інноваційного спрямування, а підпорядкована переважно задоволенню поточних потреб. Цей
фактор істотно обмежує наші перспективи.
Пошук шляхів розвитку майбутнього довгий час був прерогативою обраних, а ініційовані ними зміни часто набували політичного забарвлення та не
враховували стан суспільства, його цінності, а також адекватний тодішнім
орієнтаціям вибір суспільного устрою. Особливо важливо нині при моделюванні стратегії модернізації оцінити наявність критичної маси людей, зорієн82
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тованих на творчу, спрямовану на майбутнє діяльність. Власне саме це
підтвердили підсумки виборів Президента України 2004 р., коли 61,2% населення, що брали участь у політичних акціях під час виборів, пов'язували
свої дії з майбутнім. Це означає, що суспільство у своїй основній масі може
бути налаштованим на таку діяльність, щоб наздогнати тих, хто попереду,
використовуючи передусім наявні здобутки.
Але ні населенню, ні державі поки що не притаманні якості, які б дозволяли успішну модернізацію. Нині має місце тенденція до дистанціювання в
суспільстві та державі, через що формування та використання передових
знань та досвіду гальмується. Подібне дистанціювання у сполученні з нелегітимними діями (криміналізацією, корумпованістю, беззаконням) відвертатиме основну масу населення, яке не буде зацікавлене в активізації власних дій саме інноваційного спрямування завдяки, насамперед, науці та
освіті. Нелегітимність не формує явного носія змін, який персоніфіковано
взяв би на себе відповідальність за інноваційні дії. Також уповільнюється
загальне тяжіння суспільства, в якому механізмом розвитку є інновація.
Саме тому на шляху модернізації стоїть завдання не допустити будьякими інституціями нелегітимних та протиправних дій, які призвели б до
гальмування процесів модернізації на основі економіки знань. Потребує
докорінних змін поширена економічна модель поведінки з домінуванням
безвідповідальності та життя в кредит, коли власні витрати не співвідносяться з заробітками, недорозвинений механізм заощадження, майже все
зароблене витрачається на поточне споживання і не лише окремі індивіди,
але й все суспільство орієнтуються на життя в борг і стають зацікавленими
в патерналістській державі.

Розділ 4. Ціннісні засади і бар'єри модернізації
в Україні
Часи, коли теорію модернізації підносили на вершину фундаментального соціального знання або піддавали анафемі як ідеологічну доктрину, далеку від наукового пізнання, – давно в минулому. Сьогодні панує обережний погляд як на сам феномен модерну, так і на похідні понятті модерності
та модернізації. І не важливо, в якій формі ця обережність проявляється –
чи йде мова про неомодернізацію (Е.Тірікьян), множинності модерностей
(Ш.Айзенштадт), контрмодернізацію і антимодернізацію (А.Турен), демодернізацію (А.Коен), модернізацію без вестернізації (С.Хантінгтон), пізній мо83
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дерн (Е.Гідденс), рефлексивну модернізацію (У.Бек) тощо – головне, що
сучасний модернізаційний дискурс нітрохи не менш затребуваний у соціальному пізнанні, ніж два найбільш популярних за останні десятиліття –
постмодерністський і глобалізаційний.
Особливо це помітно в сучасній соціології. Жоден з нині живих всесвітньо відомих соціологів не обійшов у своїх працях тему модерності та модернізації (П.Бергер, А.Турен, П.Штомпка, Е.Тірікьян, Дж.Александер, З.Бауман, Е.Гідденс, І.Валерстайн, У.Бек, Р.Інглхарт). Особливо багато говорять
про модернізацію в країнах, де вона почалася значно пізніше, ніж на Заході – і там, де вона мала успіх (Японія, Південна Корея, Китай, Туреччина),
і там, де вона декларується, але не приносить очікуваних результатів. Серед останніх знаходиться і Україна, де модернізація залишається радше
ідеологічним орієнтиром політичної та інтелектуальної еліти, ніж реальною
соціальною практикою, що наближає країну до декларованих цілей побудови сучасного суспільства масового добробуту з інноваційною економікою та
ефективною демократією.
За критеріями класичних теорій модернізації Україну можна віднести не
стільки до країн, де здійснюється процес наздоганяючого розвитку, скільки
до держав "пострадянської демодернізації", що виявляється в поступовій
деградації радянської економічної, соціальної та комунальної інфраструктури, загостренні демографічної кризи, руйнуванні правової системи та неефективній демократії. І головне питання тут полягає в тому, який шлях
модернізації повинен стати реальним орієнтиром для України, який з існуючих теоретичних підходів може створити ці орієнтири, які складові модернізаційного процесу повинні бути в першу чергу задіяні для вироблення нової
модернізаційної стратегії.
Без відповіді на ці питання залишається тільки визнати справедливість і
обґрунтованість критики наздоганяючої модернізації "по-українськи" тими
вітчизняними соціологами, які спираються на теоретичний дискурс орієнталістів, творців теорій залежного розвитку та світ-системного аналізу119. Для
України це питання набуває особливо драматичного звучання у зв'язку з
остаточно невизначеною геополітичною стратегією – європейським або
євразійським вибором. Останній неминуче пов'язаний з пострадянською
реінтеграцією. Такий вибір багато в чому відтворював би традиційний досвід спотвореної "радянської модернізації" в суперечливому поєднанні з
119 Кутуєв П.В. Концепції розвитку та модернізації: еволюція дослідницьких програм соціологічного дискурсу. – К. : Сталь, 2005. – 500 с.
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елементами вестернізації і постімперської залежності. Неефективність "євразійського" підходу до вирішення проблем соціально-економічного розвитку визначається низкою факторів: регіональною ідеологічною неоднорідністю України, переважною орієнтацією економічної та інтелектуальної еліти
на європейський вектор розвитку, і нарешті, невідповідністю самої моделі
"євразійської модернізації" історичному досвіду, культурним традиціям і
психології модального типу особистості. Разом з тим і модель наздоганяючого розвитку в контексті декларованої євроінтеграції багато в чому виявилася неспроможною за основними складовими модернізаційних процесів –
структурної, інституціональної, соціокультурної.
Структурна складова модернізації пов'язана насамперед із формуванням середнього класу і створенням соціально-економічних умов для обмеження численних форм соціальних нерівностей, що виникли внаслідок
становлення капіталістичної економіки на руїнах радянської економічної
системи. Але соціальне розшарування і нерівність останніми роками збільшуються, а середній клас у сучасному розумінні в Україні формується
вкрай повільно.
Сформована інституційна система не здатна підтримувати легітимність
нових соціальних інститутів, регулюючих свідомість і поведінку людей в
основних сферах життя суспільства – економічній, політичній, правовій,
духовно-культурній. Пострадянський етап розвитку суспільства розпочався
з великих сподівань та масової ейфорії, місце яких швидко заступили розчарування й ностальгічні настрої більшості населення. Зрештою демократичні інститути не дістали належної масової підтримки, здатної створити
передумови для остаточного переходу суспільства до такого соціального
порядку, в якому формальна легальність політичної демократії, ринкової
економіки, нової правової системи не входила б у постійні конфлікти з масовою та й елітарною незгодою діяти відповідно до задекларованих легальних норм.
Що стосується соціокультурної складової, яка базується на цінностях
людей, то саме в ній полягає ключове гальмо наздоганяючого розвитку
України відповідно до декларованої мети євроінтеграції. Ціннісно-культурна
специфіка української моделі суспільного розвитку супроводжується суперечливою та вкрай повільною руйнацією цінностей викривленої радянської
модернізації, спробами відтворення етнонаціональних домодерних традицій і декларованою орієнтацією у розбудові державно-політичного устрою,
економіки і культури на зразки розвинених західних країн.
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Аналіз класичних і сучасних теорій модернізації свідчить про те, що інноваційний розвиток економіки, підвищення рівня та покращення якості
життя населення пов'язується насамперед зі станом ціннісної системи суспільства, можливостями її трансформації або адаптації до вимог часу суспільних перетворень. Різниця між класичними і сучасними теоріями полягає
у розумінні критеріїв оцінки відповідності ціннісних пріоритетів вимогам модернізації. Якщо класичні теорії розглядають модернізацію як єдиний для
будь-яких країн шлях оновлення суспільства за зразком розвинених країн
Заходу, то для неомодернізаційних теорій більш властивий акцент на урахуванні культурної специфіки процесу модернізації у різних країнах. Йдеться насамперед про можливість поєднання соціоекономічної і політичної
модернізації та системи історично обумовлених традиційних ціннісних систем. Масштабні порівняльні дослідження цієї проблеми, здійснені Р.Інглехартом та К.Вельцелем, свідчать про те, що успіхи на шляху модернізації
суспільств обумовлені трьома визначальними складовими: економічною
модернізацією, демократизацією політичної системи та формуванням сучасної емансипативної системи цінностей120. Отже, держава, яка має на
меті досягнути високого рівня добробуту та сталого суспільного розвитку,
повинна забезпечити умови для позитивних змін водночас у економічному,
політичному та ціннісно-нормативному аспектах. Про це свідчить і досвід
поетапного розвитку українського суспільства доби незалежності.
На першому етапі (1991–1998 рр.) помітний розвиток інститутів політичної демократії, що забезпечив вільні вибори Президента та Верховної Ради
України, супроводжувався стрімким падінням економіки, суттєвим погіршенням рівня життя переважної більшості населення, на другому етапі
(1999–2004 рр.) почалось економічне зростання та покращення показників
соціального самопочуття людей, але водночас поступово погіршувалися
умови розвитку політичної демократії, на третьому етапі (2005–2009 рр.)
помітний розвиток політичної демократії супроводжувався гальмуванням
темпів зростання економіки та кризою довіри до політико-правової системи.
Отже, невдалий досвід реформування економіки і політичної системи України, незважаючи на окремі періоди економічного зростання і розвитку демократичних політичних інститутів, був зумовлений насамперед невідповідністю людських цінностей тим вимогам, які в сучасному світі визначають саму
можливість успішної модернізації.
Инглхарт Р., Вельцель К. Модернизация, культурные изменения и демократия: Последовательность человеческого развития. – М. : Новое изд-во, 2011. – 464 с.
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Цінності розуміються як складова світогляду людей, а саме як культурно обумовлені стійкі уявлення про те, що саме у певному соціумі є соціальним благом для людини. З цінностей випливають життєві цілі і плани
людей, тобто їх цілеспрямована діяльність. Якщо цінності не відповідають
вимогам часу і соціальним обставинам, будь-яка навіть на перший погляд
раціональна діяльність виявляється стратегічно неефективною. Так сталося з пострадянськими цінностями, які суперечили не тільки сучасним
європейським, а й багатьом загальнолюдським цінностям (наприклад,
цінності так званої "класової моралі", які суперечать навіть традиційним
вимогам релігійної моралі).
Ще до моменту розвалу СРСР і утворення незалежних пострадянських
держав у західному суспільстві стали помітні тенденції принципової зміни
ціннісно-нормативної системи, в результаті яких до традиційних загальнолюдських цінностей органічно додалися ті, які сьогодні називають європейськими. Ці цінності визначені у статті 2 Договору про Євросоюз: "Цінностями, на яких заснований Союз, є повага людської гідності, свободи,
демократії, рівності, верховенства закону і поваги прав людини, включаючи
права осіб, що належать до меншин. Ці цінності є спільними для сукупності
держав-членів, яка характеризується плюралізмом, недискримінацією, терпимістю, справедливістю, солідарністю і рівністю між жінками та чоловіками"121. Є багато спроб визначити конкретні переліки європейських цінностей, з огляду на загальні уявлення європейців про те, що їх об'єднує. Для
мене головне в цих цінностях – те, що реально додалося у розвинених демократичних країнах за кілька останніх повоєнних десятиліть. Перше – це
цінність самореалізації людини: 1) як особистості, гідність і свобода якої –
передусім, 2) як члена соціальних меншин, а не тільки всевладної більшості, 3) як громадянина, відповідального за себе, за своє оточення, суспільство і державу. Зважаючи на це перелік сучасних європейських цінностей
має такий вигляд:
• рівність перед законом,
• самореалізація,
• толерантність,
• відкритість змінам,
• індивідуальна відповідальність,
• взаємодопомога.
Договор о Европейском Союзе [Електронний ресурс]. – Доступний з : http://zakon3.rada.
gov.ua/laws/show/994_029.
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Ці цінності, що набули поширення в період постіндустріального розвитку
та становлення інформаційного суспільства, багато в чому чужі традиційній
культурі індустріального суспільства, де панували цінності статусної ієрархії,
етатизму, зовнішньо орієнтованої відповідальності, соціально-класового відчуження тощо. І в Європі досі спостерігається конфлікт між традиційною і модерною ціннісними системами, проте загальна тенденція полягає в тому, що
за останні десятиліття саме нові європейські цінності об'єднували європейців
і створювали духовні передумови для поглиблення європейської інтеграції.
Яка ж ситуація з ціннісною системою в Україні, яких саме змін вона потребує з точки зору приведення її у відповідність з тією, що поєднує більшість країн Європи? Щоб зрозуміти українську специфіку, слід насамперед
звернутися до історії формування пострадянських цінностей, яка у багатьох
рисах відтворює радянську систему. Це обумовлено як загальною сталістю
будь-яких ціннісних систем, так і розчаруванням людей тим суспільством,
яке створювалося начебто на нових ціннісних засадах.
Етап пострадянської "демодернізації" (за визначенням сутності трансформаційних процесів у пострадянському просторі, даним С.Коеном), який пережила Україна в перші два десятиліття незалежного існування, не можна оцінювати однозначно як суто деструктивний процес з точки зору трансформації
ціннісно-нормативної системи. Радянська модернізація була задумана як
прискорений процес переходу від традиційного суспільства до індустріального соціального устрою. Однак це була особлива модернізація, в результаті
якої отриманий "інший модерн" (за термінологією Е.Гіденс). Його принципова
відмінність від західноєвропейської моделі полягала в спробі "вмонтувати"
традиційні аграрно-патріархальні цінності колективної відповідальності та
особистої безініціативності в систему цінностей індустріального суспільства.
В результаті мобілізаційної стратегії індустріалізації та прискореної урбанізації утворився специфічний ціннісний конгломерат, який виявився також ключовим бар'єром наздоганяючої модернізації після розвалу СРСР, і механізмом збереження певної соціальної стабільності.
Відносна стійкість ціннісної ієрархії визначала саму можливість збереження суспільних зв'язків в умовах кардинальної зміни принципів соціальної
організації. У зв'язку з цим об'єктивні зміни, пов'язані з пострадянською інституціональною кризою, не призводять ні до радикальної реорганізації
суспільного життя, ні до фатальної її дезорганізації. Масова ціннісна свідомість виконує функцію інерційного механізму, вкрай важливого в умовах
руйнування традиційних інститутів, аномії та недостатньої легітимності нових
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соціальних інститутів. Саме цей механізм дозволив українському суспільству, що переживає інституційну кризу, зберегти відносну стабільність і уникнути агресивних соціально-політичних конфліктів. Інакше кажучи, руйнування нормативної структури було частково компенсовано стійкістю ціннісної
ієрархії, в якій провідні місця займають цінності сім'ї, матеріального благополуччя, здоров'я та безпеки. Проте соціальна стабільність, яка спирається
виключно на ці цінності, визначила і крах спроб модернізації суспільства.
На невдачі наздоганяючої модернізації перших років незалежності пострадянські держави реагували по-різному – від прагнення авторитарними методами зберегти соціальний порядок, заснований на залишковій радянській
інституційній системі (Білорусь, Росія), до спроб реалізації радикальних
реформ в економіці і правовій сфері (Грузія). Користуючись термінологією
А.Турена, соціальні зміни в Білорусі можна інтерпретувати як "антимодернізацію", в Росії – як "контрмодернізацію".
На відміну від згаданих пострадянських держав, Україна чітко декларувала європейський шлях розвитку і намагалася дотримуватися моделі наздоганяючої модернізації, незважаючи на те, що успіхів на цьому шляху ні
в економічній, ні в політичній сфері не спостерігалося, а за взірець брався
позитивний досвід тих держав колишнього соціалістичного табору, які на
практиці реалізували саме таку модель. Однак у цих державах спочатку
існували інші умови модернізації, ніж в пострадянському соціальному просторі. По-перше, соціалістичний лад як такий сприймався більшістю населення нав'язаним ззовні, а по-друге, цінність громадянського суспільства та
індивідуальної ініціативи зберігали свій вплив навіть в умовах державної
ідеологічної монополії. Тому до моменту розвалу соціалістичного табору і
більшість населення, і державний апарат управління були готові еволюціонувати у напрямі, обумовленому домінантою цінностей громадянського
суспільства і приватних інтересів громадян.
Інша картина спостерігається в пострадянському просторі, де цінніснонормативна система складалася як результат вбудовування цінностей спотвореної радянської модернізації в традиційну пізньофеодальну культуру,
засновану на становому структуруванні суспільства, патріархальних, антисекулярних і антиліберальних принципах організації суспільного життя. На
жаль, регулярних досліджень системи специфічних пострадянських цінностей у соціології немає. І хоча радянські соціологи приділяли значну увагу емпіричним дослідженням цінностей, методична оснащеність цих досліджень
була дуже обмеженою, що обумовлювалося й ідеологічними причинами, по89
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в'язаними з "табу" на фіксацію свідчень деформації ціннісної системи, і недостатньо розвиненою методологією соціологічних досліджень ціннісної свідомості, які традиційно були пов'язані з ранжируванням основних соціальних
цінностей на підставі частоти їх декларативного вибору респондентами в
масових опитуваннях. Метод ранжування отримав широке визнання завдяки
тому, що одержувані в результаті емпіричних досліджень ієрархії суб'єктивного вибору соціальні цінності мають достатню стійкість і відтворюваність, а це
дозволяє розглядати їх як усталену складову масової свідомості, не тотожну
сукупності кон'юнктурно обумовлених думок, настроїв, емоційних оцінок.
Саме завдяки усталеності традиційних цінностей штучна комуністична
система цінностей входила у суперечність із цінностями реального життя.
Конфлікт приватних та ідеологічних цінностей багато в чому сприяв краху
радянської системи. Невипадково КПРС боролася з міщанством – адже
вбачала загрозу в цінностях нормального міського обивателя, одначе перемогти їх виявилося неможливо, зважаючи і на технічний прогрес, і на
появу предметів цивілізованого побуту – телевізорів, холодильників тощо,
однак мусила брати до уваги настрої, побоюючись зростання незадоволення – цінності споживання завдяки механізму отримання матеріальних благ
як дефіциту, що вимагав величезних зусиль і мав неабиякий престиж, ставали дедалі значимішими і несумісними з ідеологічними цінностями.
У процесі пострадянських перетворень збереглася нормальна ціннісна
складова: матеріальна заможність, здоров'я, сім'я, мир, благополуччя дітей.
Усталена частина ціннісної системи, здавалося б, саме й мала виконувати
інтеграційну роль у суспільстві, сприяти його стабілізації. Але здебільшого
це були цінності мікросередовища, цінності міжособистісних, а не загальносуспільних відносин. Вони можуть організувати життя окремої людини,
окремої сім'ї, навіть окремого колективу, але зорганізувати життя суспільства загалом така система не в змозі. Мали виникнути нові ідеологічні цінності, які б наближували громадян демократичної України до інших демократичних держав. Але не виникли. Так само сталося і в Росії.
В одній з останніх робіт відомих російських дослідників проблем зміни
ціннісної свідомості в пострадянських суспільствах В.Магуна і М.Руднєва на
матеріалах "Європейського дослідження цінностей" (2010 р.) було переконливо показано, що системи цінностей в різних суспільствах істотно розрізняються за показником "підпорядкування – самостійність"122. У цьому досліМагун В., Руднев М. Ценностная гетерогенность населения европейских стран: типология
по показателям Р.Инглхарта // Вестник общественного мнения. – 2012. – № 3–4. – C. 12–24.
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дженні шляхом агрегації окремих показників ціннісної свідомості, запропонованих Р.Інглхартом, були отримані три основних ціннісних класу: "владної ієрархії" (підпорядкування), "ініціативної автономії (самостійності), "ні
ієрархії, ні ініціативної автономії" (проміжний клас). Розподіл різних груп
європейських держав за належністю населення до різних ціннісних класів
представлено в табл. 4.1.
Таблиця 4.1
Розподіл населення чотирьох груп європейських країн та України
за ціннісними класами, %
Країна
Скандинавські
Західноєвропейські
Середземноморські
Соціалістичні
Україна

Клас 1
"владна
ієрархія"
10
18
40
53
66

Клас 2
"ні ієрархії, ні ініціативної
автономії"
22
40
37
42
33

Клас 3
"ініціативна
автономія"
68
42
23
5
1

Джерело: Магун В., Руднев М. Ценностная гетерогенность населения европейских стран: типология по показателям Р.Инглхарта // Вестник общественного мнения. – 2012. – № 3–4. – C. 12–24.

Отже, людей з цінностями ініціативної автономії в Україні майже немає.
Автономний індивід у нас – це рідкість, але саме він закладає підвалини нового суспільства, нової політичної, правової та соціальної культури. А якщо
не чекати, коли атомізований індивід поступово перетвориться на автономізованого, і як ресурс подальшої модернізації за європейськими зразками в
Україні розглядати ціннісну свідомість третини населення, яка належить до
перехідного ціннісного класу? Однак ці люди, як вказують автори роботи,
позбавлені не тільки зовнішніх, а й внутрішніх джерел активності. Їм властива
спонтанна непослідовна активність, викликана ситуативними чинниками, що
спираються переважно на емоційне ставлення до суспільної ситуації. Тобто
доводиться визнати, що на відміну від більшості країн Європи, Україна на
шляху змін не може розраховувати на підтримку значної частини населення,
переважна більшість якого орієнтована на традиційні цінності соціального
підпорядкування (коли цінність людини визначається її місцем у соціальній
ієрархії), а третина не визнає ні ієрархії ні автономності особистості.
У цьому контексті слід визнати частку справедливості в позиції відомого
українського економіста Ю.Пахомова, який критично ставиться до самої
можливості зміни цінностей в Україні за західними стандартами: "Наша система цінностей не просто відрізняється від західної – вона багато в чому їй
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протилежна. На Заході один тип індивідуалізму, у нас зовсім інший. Якщо
там завдяки раціоналізму і жорсткому утилітаризму відбувається загасання
емоційної сфери, то у нас, навпаки, емоційна сфера дуже багата, а вона –
теж спосіб пізнання світу. Ми відсахуємось в різні сторони, так і не знаючи,
хто ми такі. І це не таке вже й невинне явище. Принаймні сьогодні ми повинні проводити реформи, адекватні власній природі"123.
Така точка зору цілком відповідає популярній нині теорії множинності
модернів, згідно з якою культурна унікальність різних типів суспільств неминуче обумовлює для кожного з них свій шлях модернізації. Однак поряд
з культурною (у тому числі й ціннісною) унікальністю завжди були, є і будуть
культурні універсалії (наприклад, загальнолюдські цінності), без яких ніяка
унікальність не може забезпечити інтеграції "унікального суспільства" в сучасний глобальний світ. А в цьому світі універсаліями стають цінності, які
представлені у свідомості більшості громадян України в спотвореному вигляді, відповідному особливостям їх формування в процесі спотвореної
радянської модернізації та пострадянської демодернізації:
• зрівняльність,
• кар'єризм,
• ізоляціонізм,
• консерватизм,
• персональна безвідповідальність,
• патерналізм.
Виникає питання, чи можуть такі орієнтири масової свідомості відповідати
уявленням людей про соціальні блага, тобто сприйматися саме як цінності?
Давнє питання про так звані "негативні цінності". Ніхто не буде заперечувати,
що в тоталітарних державах з антигуманною ідеологією саме такі цінності
визначають духовну атмосферу і масову свідомість. Але й в умовах відносної
свободи і демократії посттоталітарного суспільства, яким досі є суспільство
українське, саме такі цінності залишаються домінантними. На жаль, ще не
вироблена методика для чіткої фіксації орієнтацій на негативні соціальні цінності. Але опосередковано про їх розповсюдженість в українському суспільстві свідчить двадцятирічний досвід відтворення радянської інституціональної
системи, яка базується на відповідній системі цінностей124.
Пахомов Ю.М. Ми переживаємо хаос ідентифікації // Вісник НАНУ. – 2002. – № 4. – С. 7–8.
Головаха Є.І. Інституціональні зміни в Україні: шлях до кризи і шляхи виходу з неї // Українське суспільство: 20 років незалежності. – Т. 1 : Аналітичні матеріали. – К. : Ін-т соціології
НАНУ, 2011. – С. 36–54.
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Саме тому, що зрівняльність як основоположна традиційна цінність широко представлена у свідомості більшості громадян України, декларативне
прийняття принципу рівності всіх перед законом не підкріплюється в масовій свідомості реальними ціннісними підставами. Закони, які допускають
істотну нерівність доходів і відповідну нерівність у сфері споживання самі
по собі не викликають поваги у більшості "нерівних". Звідси виникає масова
неповага до законів (правовий нігілізм), що виключає саму можливість рівності перед законом. Рівними люди можуть бути тільки перед тими законами, які вони самі поважають.
Що стосується кар'єризму, то ця цінність стає домінуючою в умовах, де
пригнічується особиста ініціатива, яка дозволяє людині реалізовувати особистий потенціал незалежно від її соціального статусу. У цьому випадку
єдиним реальним механізмом самореалізації стає кар'єра. У наших дослідженнях 80-х років минулого сторіччя було виявлено, що переважна більшість
випускників середньої школи хотіла в майбутньому стати керівниками різного рівня. Іншого шляху самореалізації, крім кар'єри керівника, вони для себе
не бачили. І сьогодні цінності самореалізації представлені переважно у свідомості представників окремих верств суспільства – елітарної інтелігенції,
молоді, жителів великих міст. При цьому для нашого суспільства залишається відкритим питання про самоцінність особистості. Адже не випадково
героями нашого суспільства залишаються люди, які створювали потужні
військові бюрократичні машини. У нас найпопулярнішими політичними діячами досі є Богдан Хмельницький на Сході України і Степан Бандера на Заході. У розвинених демократичних державах сьогодні зовсім інші кумири –
Махатма Ганді, Мартін Лютер Кінг, Нельсон Мандела, для яких основними
цінностями є свобода, неприйняття насильства, права і гідність кожної людини незалежно від того, яке місце вона займає в соціальній ієрархії.
Цінність толерантності по відношенню до представників різних соціальних груп в наших умовах прийняла форму ізоляціонізму, який проявляється
у збільшенні соціальної дистанції стосовно "чужих". Масова поширеність,
фактори формування і роль цього феномену в стримуванні соціальних змін
в українському суспільстві були переконливо розкриті в роботах Н.Паніної125. Ізоляціоніст упевнений, що від "чужих" краще триматися подалі, навіть якщо вони живуть, думають і діють краще, ніж "свої". Саме тому за
Панина Н.В. Избранные труды по социологии : в 3-х т. Т. 3. Социология политики, национальных отношений, общественного мнения и социальная психиатрия / сост., ред. Е.И. Головахи. – К. : Институт социологии НАНУ, 2012. – 328 с.
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шкалою соціальної дистанції росіяни та білоруси набагато ближче нам, ніж
американці і західні європейці. Ізоляціонізм, безумовно, є стабілізуючою
цінністю, оскільки ґрунтується на обережності до потенційних джерел міжкультурних конфліктів. Однак ціна такої стабільності – психологічна замкненість, неможливість освоїти корисний досвід тих, від кого дистанціюєшся.
З ізоляціонізмом пов'язаний і консерватизм українського суспільства,
який виявляється і в близьких відносинах між людьми, де все ще сильні
патріархальні установки, і в економіці, де більшість населення з підозрою
ставиться до приватної власності як джерела соціальної несправедливості,
і в політичній сфері, де у виборчому процесі конкурують не ідеології і програми діяльності, а окремі лідери, що персоніфікують владу, як у минулому
її персоніфікували монархи і партійні вожді.
Багато в чому взаємопов'язані безвідповідальність і патерналізм масової ціннісної свідомості в Україні. Безвідповідальність проявляється у відчуженні більшості пересічних громадян від держави, яка залишила їх на сваволю соціальної стихії, викликану руйнуванням звичного соціального порядку,
а патерналізм – у марній надії отримати від пострадянської держави хоча б
ті скромні блага, які забезпечувала держава радянська. І хоча очевидна
неефективність цього механізму відтворює бідність і нерівність у суспільстві, альтернатив у формі індивідуальної відповідальності та громадянської
взаємодопомоги досі немає як масового явища. Патерналізм потрібно сприймати як сталу систему відношень між пересічними громадянами та владою,
що є наразі однією з найсуттєвіших проблем для українського суспільства.
Всі наші дослідження виявляли досить усталену тенденцію збереження
патерналістських очікувань громадян від влади126. І сама влада підтримує
таку модель, де не потрібно докладати зусиль для створення умов, в яких
би люди були здатні проявляти та розвивати себе самостійно. Відтворювати в суспільстві патерналістську систему зручно для некомпетентної влади,
бо за рахунок дрібних подачок перед "доленосними" виборами можна
отримати новий мандат від патерналістські налаштованих виборців.
Чи можливо на таких ціннісних засадах здійснити прорив, унаслідок якого
Україна перетвориться з однієї з найбільш відсталих країн Європи в "СхідноЄвропейського тигра", який спирається в процесі модернізації на власну ціннісно-культурну унікальність? Думаю, що навіть ортодоксальні прихильники
теорії множинності модернів засумніваються в такій можливості.
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126 Зоткін А. Патерналізм в українському суспільстві //Українське суспільство: 20 років незалежності. – Т. 1 : Аналітичні матеріали. – К. : Ін-т соціології НАНУ, 2011. – С. 236–244.
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Натомість, Україна продовжує декларувати європейський вибір, а відтак,
і вибір європейських цінностей. Які для цього є підстави? На мою думку,
вони потенційно містяться саме в тих цінностях, які досі стримували Україну на шляху до Європи. У кожній з цих цінностей є складова, впливаючи на
яку можна змінити пострадянську ціннісну систему, наблизивши її до європейської. Так, домінуюча цінність зрівняльності містить не тільки орієнтацію
на відомий принцип "все взяти і поділити", а й цінність еквівалентності
соціального обміну, коли кожен отримує в суспільстві стільки, скільки заслуговує за свій соціальний внесок. Цінність кар'єри, коли вона не стає
самоцінністю, припускає цінність професіоналізму, спираючись на яку можна розвивати прагнення до самореалізації. У цінності ізоляціонізму важлива
та складова, яка пов'язана з засудженням агресії як механізму вирішення
соціальних протиріч. Ця цінність є домінантною в українському суспільстві.
Саме з неї можна поступово формувати толерантність у сучасному європейському сенсі цього феномену.
Консерватизм як цінність не тільки масової, а й елітарної свідомості
в Україні охороняє державу і суспільство від авантюрних геополітичних рішень, від зміни вже традиційного для пострадянської України курсу на євроінтеграцію. Соціальна безвідповідальність як зосередженість на цінності
власного виживання у ворожому середовищі містить і орієнтацію на самостійність як необхідну умову прийняття цінності індивідуальної відповідальності. І нарешті патерналізм, пов'язаний з цінністю соціальної підтримки
слабких у суспільстві, з розумінням, що вони не виживуть без людської солідарності. Саме в цьому розумінні є ознаки перспективи формування цінності громадянської взаємодопомоги.
Розглянуті вище ціннісні складові можуть виступати медіаторами процесу трансформації ціннісної системи на шляху модернізації українського суспільства від сучасних пострадянських цінностей до сучасних європейських
(відомо про необхідність пошуку факторів-медіаторів для розуміння модернізаційної перспективи України127). Нижче наведені цінності – медіатори між
пострадянською та європейською системами цінностей.
Як конкретно може бути здійснена процедура ціннісної медіації? Візьмемо, наприклад таку європейську цінність, як толерантність. Вона розповсюджується на соціальні меншини, які в Україні сприймаються переважно негаСавельєв Ю.Б. Ціннісний вимір суспільного розвитку: суперечності змін цінностей в процесі модернізації // Проблеми розвитку соціологічної теорії : матер. ІХ Всеукраїнської наук.практичної конф., 2 листопада 2012 року (м. Київ). – К. : Логос, 2013. – С. 34–41.
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тивно. Скільки б ми не пояснювали українцям, що геї нічим не відрізняються
від гетеросексуалів з точки зору їх прав і свобод, "євроефекту" не досягнемо.
А от пояснити, що агресія у сприйнятті геїв суперечить нашій традиційній доброзичливій культурі, справа досить вдячна. Саме із заперечення агресії можна починати виховання толерантності за європейськими зразками. Подолати
звичний український кар'єризм закликами до цінності самореалізації на будьякому щаблі соціальної ієрархії нереально. Натомість апеляція до цінності
професіоналізму у цьому випадку може бути ефективною.
Схема 1
Пострадянські цінності vs Європейські цінності:
можливі медіатори між ними
Пострадянські цінності
Зрівняльність
Кар'єризм
Ізоляціонізм
Консерватизм

Цінності-медіатори
Еквівалентність соціального
обміну
Професіоналізм
Неприйняння агресії
Послідовність у стратегічному
виборі

Безвідповідальність

Самостійність

Патерналізм

Соціальна підтримка слабких

Європейські цінності
Рівність перед законом
Самореалізація
Толерантність
Відкритість до змін
Індивідуальна
відповідальність
Взаємодопомога

Джерело: розроблено автором.

Вибір конкретних шляхів і механізмів соціального впливу на цінностімедіатори з метою послідовного формування на їх основі системи європейських цінностей в українському суспільстві визначається ресурсами державних інститутів, громадянського суспільства та інтелектуальної еліти України,
ступенем їх відповідальності за реалізацію декларованого курсу на євроінтеграцію. Але вже зараз можна окреслити можливу систему впливу держави
і громадянського суспільства на масову ціннісну свідомість з метою її зміни
відповідно до вимог успішної модернізації суспільства:
1) зосередження уваги на цінностях-медіаторах у матеріалах ЗМІ, коли
безпосередня пропаганда сучасних європейських цінностей може призвести до "ефекту бумерангу",
2) розроблення спеціальних просвітницьких програм, спрямованих на
тренінг використання "медіаторного дискурсу" у спілкуванні державних і
громадських лідерів і активістів з масовою аудиторією.
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Частина 2

МОДЕРНІЗАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ
ЕКОНОМІЧНИХ ОРІЄНТАЦІЙ НАСЕЛЕННЯ

Розділ 5. Виробничий сектор та ціннісні орієнтири
Виробнича сфера України є продуктом взаємодії складного комплексу
внутрішніх і зовнішніх факторів економічного розвитку. В умовах глобалізації механізм економічного зростання все більше виходить за межі країн. На
цей момент переважає ситуація, коли основні проблеми у функціонуванні
та розвитку цього механізму виникають не у національній виробничій сфері,
а поза її межами, причому держава як основний агент розвитку позбавлена
засобів регулювання, які б відповідали масштабам цих проблем.
Як закономірний наслідок, включення національної економіки у міжнародний поділ праці здійснило на неї суперечливий вплив: створивши певні
передумови для економічного зростання, це включення водночас надало
зростанню однобічний характер, поставивши його у повну залежність від
структурних зрушень та господарської кон'юнктури у країнах-лідерах. На
цій основі в Україні фактично сформувався залежний тип розвитку виробничої сфери, індукований передусім зовнішніми впливами. Це обумовило
прогресуюче відставання національної виробничої сфери від високорозвинених економік.
Україні необхідно по-новому осмислити свої місце і роль як на європейському просторі, так і у світі. Зважаючи на це, українське суспільство
та економіка зараз гостро потребує високих технологій. Тим більше, що
понад ціле десятиліття з моменту набуття незалежності країна була
вкинута у тектонічні процеси приватизації та перерозподілу власності. У
цей період владній еліті було не до високих технологій, а інновації зводилися до однієї мети – нагромадженню капіталу. При цьому відтворювальний контур сировинного сектора національної економіки замкнувся
на світовий ринок. А експортуючи напівсировину та імпортуючи вироби з
високою доданою вартістю, Україна втрачала невідтворювальну природну ренту, обмінюючи її на чужу інтелектуальну ренту й фінансуючи у
такий спосіб науково-технічний та технологічний прогрес й економічне
зростання за кордоном. Саме тому поки інші країни рухались уперед,
українська економіка відтворювала застарілу технічну та технологічну
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базу, все більш відстаючи від передових країн, тому на сьогодні єдиним
виходом є модернізація.
Модернізація виробничої сфери у традиційному розумінні пов'язується
з розвитком науки і промисловості, інноваціями, впровадженням високотехнологічних та наукомістких виробництв, але необхідно усвідомити, що
модернізаційні можливості будь-якої країни пов'язані не тільки з реформами, що провадяться державою на макрорівні, а й з готовністю та спроможністю на мікрорівні підтримувати модернізаційні ініціативи. У цьому
разі це пов'язується не лише зі знаннями, навичками, кваліфікацією та
компетенціями робочої сили але і й власників великих підприємств, підприємців які повинні усвідомлювати суб'єктивні передумови модернізації
країни на рівні соціокультурної модернізації. Це стосується нормативноціннісної системи, економічної культури та економічної свідомості, установок, орієнтацій населення щодо процесів модернізації та очікуваних
змін від її впровадження.
З розвитком ринкових відносин різко відбувається зміна поведінки,
цінностей, норм, пов'язаних із економікою (загальноприйнятих у суспільстві та його окремих групах стійких уявлень про такі блага, як влада, статус, багатство, різні види зайнятості, джерела й способи доходу) та пріоритетність одних і неважливість інших. Тому ефективність модернізації
виробничої сфери в Україні багато в чому залежить від специфіки реформування національного господарства та стану трудового потенціалу, особливостей способу, характеру поведінки та економічних дій, а також готовності населення країни до них.
Система індикаторів для визначення ціннісної складової модернізації в
Україні, використана в опитуванні підприємств, ґрунтується на співставленні
потреб і можливостей підприємств виробничої сфери у фінансовому, технологічному, інституціональному та кадровому розрізах, що дало можливості
дослідити особливості трансформації трудової мотивації суб'єктів ринку
праці та націленість на модернізаційні цілі.
Для реалізації політики модернізації повинен спрацьовувати ланцюг
цінностей: держава, через свою політику, заохочує (чи навпаки, спричиняє
перешкоди) підприємців-роботодавців, які, у свою чергу, заохочують (або
дестимулюють) безпосередньо співробітників до інноваційної праці. Ефективна модернізація є реальною при взаємній і злагодженій участі держави
і суспільства в інноваційних трансформаціях, і гальмується чи зупиняється,
якщо одна із ланок ланцюга випадає із нього.
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3,09

46,9

3,28
Середнє, бали

40,2

3,06

50,0

3,41
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3,04

45,6

3,30

38,5

2,82

48,5

3,20

1
% респондентів за
кожною оцінкою

Джерело: тут і далі в межах розділу складено за результатами вторинного аналізу опитування керівників підприємств України 2011 р., що було проведено в межах НДР "Модернізація виробничої сфери – стратегічний напрямок інвестування в Україні" (№ держреєстрації
0111U006530).
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Технічні
службовці

81,9

Робітники

1. Висока вартість кредитних ресурсів
2. Відсутність податкового стимулювання
(пільг) інвестування у розвиток виробництва
Недосконалість законодавства щодо
інвестиційної діяльності
3. Відсутність власних коштів для
реінвестування
4. Високий ризик для іноземних інвесторів
5. Відсутність пропозицій щодо
привабливих інвестиційних проектів
6. Захоплення ринку збуту потенціальної
продукції іноземними виробниками
7. Вплив вітчизняних бізнес-об'єднань
олігархічних кланів через недопущення
інших капіталів у зайняті ними
(або перспективні) ніші ринку
8. Нестача висококваліфікованих кадрів
для розширення або технологічного
переоснащення виробництва
9. Неефективний менеджмент підприємств

Спеціалісти
конструкторського бюро

Фактори,
які розглянуті як бар'єри отримання
підприємствами необхідних їм
інвестицій

Для конкретного
Для галузі у цілому
підприємства
% респонден% респондентів, хто вватів, хто вваСереджає чинник
жає чинник Середнє,
нє,
бали
бар'єром
бар'єром
бали
(оцінив у 4, 5
(оцінив у 4, 5
або 6 балів)
або 6 балів)
88,1
5,03
90,2
5,15

За результатами проведеного опитування керівників підприємств128, лише
38% зазначили, що перешкодою для оновлення виробництва є нестача висококваліфікованих кадрів для розширення або технологічного переоснащення
виробництва, на високу вартість кредитних ресурсів вказали 88%, на недосконалість законодавства щодо інвестиційної діяльності – 84%.
Модернізація виробничої сфери, розвиток галузей економіки й реалізація інвестиційних та інноваційних проектів потребують скоординованих дій
держави і бізнесу зі створення нових робочих місць та їхнього забезпеченню кадровими ресурсами.
Керівний склад підприємств оцінює рівень кваліфікації працівників різних
категорій на рівні вище за середній. Так, якщо за шкалою рівня кваліфікації
від 1 до 5 середній бал становить 2,5, то керівництво виробництв оцінює
рівень кваліфікації своїх менеджерів, керівників у 4,2 бала, професіоналів, фахівців – 4,3, ІТ-спеціалістів та спеціалістів КБ – 4,1, технічних службовців –
4,0 та робітників у 3,9 бала (табл. 5.2).
Таблиця 5.2
Оцінка респондентами рівня кваліфікації працівників
різних категорій у цілому, за шкалою від 1 до 5, де: 1 – дуже низька;
2 – низька; 3 – середній рівень; 4 – висока; 5 – дуже висока
IT-спеціалісти

(за шестибальною шкалою від "1" – "фактор зовсім не є бар'єром"
до "6" – "фактор є дуже значним бар'єром")

– принципу пріоритету людини, її знанневого і творчого потенціалу;
– забезпечення синергетичної взаємодії.

Професіонали,
фахівці

Нижченаведені результати опитувань підтверджують відсутність окремих
найбільш значущих принципів порівняно успішних моделей модернізації:
– пріоритету довгострокового стратегічного бачення через відсутність інвестиційної, податкової, кредитної політики, яка б стимулювала
інвестиції підприємств (табл. 5.1);
Таблиця 5.1
Оцінка керівниками підприємств значущості окремих факторів
для отримання підприємствами необхідних їм інвестицій
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Менеджери,
керівники
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4,1
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4,0
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0,9

0

0

0,9

0,9
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1,8

0

1,0

4,8

0

0,9

3

13,4

12,0

14,9

12,9

32,7

23,4

4

44,6

46,3

52,5

43,5

38,1

45,8

5

40,2

40,7

31,7

38,7

28,3

29,0

За результатами вторинного аналізу опитування керівників підприємств України 2011 р.,
що було проведено в межах НДР "Модернізація виробничої сфери – стратегічний напрямок
інвестування в Україні".
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На думку керівників підприємств, високим і дуже високим рівнем професійної кваліфікації (оцінки 4 і 5 сумарно) володіють 87,0% професіоналів,
фахівців, 84,8 – менеджерів, керівників, 84,2 – ІТ-спеціалістів та 82,2% спеціалістів КБ. На дещо нижчому рівні оцінено професійну кваліфікацію технічних службовців (74,8%) та робітників (66,4%).
Модернізація виробничої сфери неможлива без новітніх працівників,
здатних ефективно конкурувати та реалізовувати свій потенціал, без
створення нових робочих місць та формування конкурентоспроможності
людського капіталу. У контексті професійної компетентності, розкриття
творчого потенціалу, впровадження інновацій, стимулювання інноваційної активності особливого значення набувають фактори ресурсного забезпечення. Вони пов'язані насамперед із збільшенням інвестицій у технології, обладнання та людський капітал, витрат на науково-технічні
розроблення, створення нових робочих місць і найм висококваліфікованого персоналу.
Порівнюючи фактори, що перешкоджають впровадженню новітніх технологій, керівники підприємств висувають на перший план далеко не
проблему кадрів та низької кваліфікації персоналу, що підтверджує відсутність пріоритету знаннєвого ресурсу і творчого потенціалу. На їхню
думку, модернізація виробничої сфери гальмується насамперед через
обмеженість фінансування (83% респондентів), відсутність необхідної сторонньої науково-технічної підтримки – 37, організаційні та правові проблеми – 36%. При цьому вважають, що перешкоджають впровадженню
високих технологій такий чинник, як неспроможність управлінців різних
рівнів оцінити нові технології лише 26% або низькокваліфікований персонал – 23% респондентів.
Узагальнена думка керівного складу українських підприємств щодо
продуктивності праці та мотиваційних принципів, що гальмують модернізаційні процеси визначила такі тенденції. На загал не вважають продуктивність праці низькою на власному підприємстві 66% керівників, а у галузі
в цілому – 45%. Щодо причин низької продуктивності праці переважає
проблема недостатнього рівня технологій. При цьому зазначається, що на
власному підприємстві ситуація з сучасними технологіями краща, аніж у
галузі в цілому (вдвічі). І лише 15% керівників підприємств вважають, що
негативні явища у продуктивності праці як на власному підприємстві, так
і у галузі в цілому відбуваються через низьку продуктивність робочої сили,
низьку якість людського капіталу (табл. 5.3).
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Таблиця 5.3
Розподіл відповідей респондентів на запитання "Яка Ваша думка
щодо причини низької продуктивності праці на Вашому підприємстві/
у Вашій галузі?", %
Показник
Низька продуктивність робочої сили
Низький рівень технологій
Не вважаю продуктивність праці низькою

На підприємстві
15
19
66

У галузі в цілому
15
41
44

Питання модернізації виробничої сфери має вирішуватися на стику двох
проблем: зростання потенціалу технічної бази виробництва, підвищення
гнучкості та якості праці, з одного боку, та активізація людського фактора,
відтворення якісно нової робочої сили, здатної працювати за новими технологіями – з іншого.
На думку керівників підприємств, найвищий ранг впливу на продуктивність праці обіймає такий чинник, як кваліфікаційний рівень працівників.
Найбільші вимоги щодо рівня кваліфікації висуваються стосовно таких категорій, як менеджери, керівники, професіонали, фахівці, ІТ-спеціалісти і спеціалісти КБ для яких середній бал становить 4,5 (табл. 5.4).
Дещо меншою мірою продуктивність праці пов'язується з рівнем кваліфікації працівників робітничих професій – 4,2 бала та технічних службовців –
4,1 бала. Майже у 5 балів оцінено силу впливу на продуктивність праці такого чинника, як організація робочого місця для професіоналів і фахівців.
Проте для працівників робітничих професій, порівняно з іншими категоріями, більші вимоги висуваються до таких чинників, як дисципліна та втрата
робочого часу.
Отже, керівники підприємств вважають, що на продуктивність праці найбільшою мірою впливають дисципліна та втрати робочого часу робітників,
а також рівень кваліфікації керівного складу та фахівців (менеджери, керівники, професіонали, фахівці, ІТ-спеціалісти і спеціалісти КБ), що підтверджує відсутність стратегічного бачення майбутнього як мотиваційного
принципу модернізації.
За відповідями керівного складу підприємств найбільша кількість інвестицій у людський капітал припадає на мотивацію працівників, яка в основному стосується матеріальної сторони. Так на систему оплати праці, систему преміювання та морального заохочення, кар'єрне зростання, соціальне
забезпечення та соціальні гарантії припадає 44% загальних інвестицій у
людський капітал (табл. 5.5).
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Таблиця 5.4
Оцінка респондентами ступеня впливу перелічених чинників
на продуктивність праці на власному підприємстві для кожної
з категорій працівників

Технічні
службовці

Втрати
робочого
часу

Робітники

Дисципліна

Спеціалісти КБ

Організація
робочого
місця

IT-спеціалісти

Кваліфікація

Середній бал
% респондентів, які вважають,
що вплив є дуже значним
(оцінка 5 балів)
Середній бал
% респондентів, які вважають,
що вплив є дуже значним
(оцінка 5 балів)
Середній бал
% респондентів, які вважають,
що вплив є дуже значним
(оцінка 5 балів)
Середній бал
% респондентів, які вважають,
що вплив є дуже значним
(оцінка 5 балів)

Професіонали,
фахівці

Чинники впливу
на продуктивність праці

Менеджери,
керівники

(за п'ятибальною шкалою від 1– чинник практично не впливає
на продуктивність праці до 5 – вплив чинника є дуже значним)

4,5

4,5

4,5

4,5

4,2

4,1

62,1

64,7

59,8

60,0

46,7

49,0

4,2

4,9

4,3

4,3

4,3

4,2

37,3

42,9

47,8

45,5

51,4

44,0

4,4

4,4

4,4

4,2

4,5

4,4

55,8

56,4

52,2

45,5

63,6

55,9

4,0

4,0

4,2

4,0

4,3

4,2

42,0

47,4

48,3

41,5

59,2

49,0

Таблиця 5.5
Розподіл відповідей респондентів на запитання "Якщо всі інвестиції
Вашого підприємства у людський капітал прийняти за 100%,
то як вони розподіляться за цими напрямами:?", %
Показник
Середнє серед тих, хто
робить інвестиції у ЛК
0%
1–9%
10–20%
21–50%
51–100%
Немає вiдповiдi

Освіта та спеціальЗдоров'я
на підготовка

Мотивація Мобільність

23

21

44

12

5,2
10,4
41,7
33,0
7,0
2,7

3,5
9,6
44,3
37,4
2,6
2,6

1,7
1,7
16,5
47,0
30,4
2,7

11,3
22,6
43,5
13,0
0,9
8,7
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На професійну освіту витрати в період адаптації на робочому місці,
професійне навчання та підвищення кваліфікації, перепідготовку працівників, міжнародний обмін та стажування підприємства вкладають у середньому 23% загальних інвестицій у людський капітал, а на охорону праці, профілактичні заходи та діагностику, оплату лікування та відновлення здоров'я,
добровільне медичне страхування – 21%.
Мотиваційні механізми у більшості випадків враховують лише матеріальну складову, залишаючи без уваги нематеріальну. Проте в умовах формування конкурентоспроможності людського капіталу мотиваційний механізм
як цілісна система має бути спрямованим на стимулювання робітника на
розвиток інноваційної діяльності, освіту та спеціальну підготовку, навчання
впродовж життя, підвищення кваліфікації та кар'єрне зростання, формування здорового способу життя.
Для конкурентоспроможного працівника та інноваційного робітника такі
особистісні характеристики, як ініціативність, готовність брати на себе відповідальність, націленість на результат, вмінні працювати у команді відіграють не менш важливу роль, аніж професійні компетенції та досвід. Тобто,
сутність концептуальних вимог до професійної компетентності в умовах
формування людського фактора модернізації економіки суттєво доповнюється соціально-особистісним чинником і мотивацією, відповідно до конкретних потреб працівників.
Для реалізації модернізаційної політики важливо, що роботодавці розуміють важливість трансформації ціннісних орієнтацій у сфері праці від рівня
лише матеріальної винагороди за труд до ініціативної, творчої, цікавої, з
умовами до кар'єрного зростання роботи. Так, вони здебільшого погоджуються з думкою, що модернізація економіки потребує зростання важливості
змісту й умов праці робітників (табл. 5.6).
За даними опитування у 2011 р., керівного складу підприємств встановлено, що сучасні працівники володіють трудовими якостями на досить
високому рівні. Так, за 5-ти бальною шкалою (де "1" – "якість дуже низька"; "2" – "низька"; "3" – "середній рівень"; "4" – "висока"; "5" – "дуже висока") найвищий рівень якостей, необхідних для модернізації виробничої
сфери притаманний спеціалістам КБ, оцінки котрих коливаються на рівні
4,2–4,3 балів (табл. 5.7).
Аналіз оцінок роботодавців щодо ключових якостей працівників свідчить, що спеціалістів КБ, менеджерів і керівників, окрім власне професійних
знань та компетенцій, значною мірою характеризують ініціативність, готов104
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ність до інновацій, відповідальність, націленість на результат, вміння застосовувати знання та продуктивність праці. Робітничій персонал за особистісними якостями, ставленням до професії, мотивацією праці залишається
поки що у більш вузькому "коридорі інноваційних можливостей", й значною
частиною є носієм застарілих компетенцій та ціннісних трудових орієнтацій,
що потребує зміни мотивацій та ціннісних орієнтирів, без яких неможлива
успішна модернізація виробничої сфери.
Таблиця 5.6
Розподіл відповідей респондентів на запитання:
"Чи згодні Ви з твердженням: "Модернізація національної економіки
потребує зміни пріоритетів трудових цінностей від суто матеріальних
стимулів до зростання важливості змісту й умов праці"?", 2011 р., %
Зовсім не згоден

1
2
3
4
5
6
7

Повністю згоден
98. Важко відповісти

3,5
3,5
7,0
14,8
25,2
15,7
20,0
10,3

Середнє
значення – 5,03

IT-спеціалісти

Спеціалісти КБ

Робітничий
персонал

Технічні
службовці

Ініціативність
Готовність до інновацій
Відповідальність
Націленість на результат
Постійний професійний розвиток
Вміння працювати як самостійно,
так і у команді
Вміння застосовувати знання
Продуктивність, інтенсивність праці

Професіонали,
фахівці

Ключові якості працівників

Менеджери,
керівники

Таблиця 5.7
Середні оцінки роботодавцями ключових якостей різних категорій
працівників, бали (за 5-ти бальною шкалою)

4,0
3,8
4,2
4,2
4,0

3,9
3,8
4,2
4,2
3,9

3,8
3,9
4,0
4,1
4,0

4,3
4,3
4,2
4,3
4,3

3,4
3,3
3,8
3,8
3,5

3,6
3,6
3,9
3,8
3,6

4,1

4,1

3,9

4,2

3,8

3,8

4,2
4,2

4,2
4,1

4,1
4,0

4,3
4,3

3,8
3,9

3,8
3,9
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Відомо, що вектор особистого, у тому числі матеріального успіху має
залежати від рівня освіти та професійної кваліфікації. За даними опитування, проведеного в серпні 2009 р., 61% (у 2011 р. – 62%) економічно активного населення країни вказали, що здійснюють трудову діяльність, яка відповідає їхньому професійно-освітньому рівню (табл. 5.8). Це означає, що
набутий освітньо-професійний рівень і вірність основній професії при виборі
роботи (небажання або острах змінити роботу) не забезпечує більше як
половині спеціалістів та службовців належних доходів та відповідного (навіть середнього) рівня життя.
Таблиця 5.8
Розподіл відповідей респондентів на запитання: "Чи відповідає характер
Вашої теперішньої роботи Вашому професійно-освітньому рівню?", %
Соціально-трудовий
статус
В цілому населення, що
має роботу, у тому числі:
керівник організації/
структурного підрозділу
підприємець
спеціаліст
службовець
самозайнятий
працівник промисловості/
сільського господарства

Ступень відповідності професійно-освітнього рівня
характеру роботи, що здійснюється
Так
Ні
Важко відповісти
серпень квітень серпень квітень серпень квітень
2009
2011
2009
2011
2009
2011
61

62

36

38

3

-

80

84

19

16

1

-

49
72
67
38

40
81
78
30

49
25
30
57

60
19
22
70

2
3
3
5

-

56

56

41

44

3

-

Примітка: дані за 2009 р. подано за результатами опитування ЦСМ/УІСД ім. О. Яременка за
участі відділу моніторингових досліджень соціально-економічних трансформацій ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України".
Джерело: за даними моніторингів громадської думки УІСД/ЦСМ за відповідні роки.
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На думку керівного складу підприємств, найбільшою мірою потребують
додаткового навчання/підвищення кваліфікації працівники робітничих професій – 23,3%. Менеджери та керівники, професіонали та фахівці спеціалісти КБ та технічні службовці потребують такого навчання на рівні 20% від
загальної кількості працівників певної категорії. Керівники підприємств вважають, що найменшою мірою потребують додаткового навчання ІТ-спеціалісти (табл. 5.9).
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Професіонали,
фахівці

IT-спеціалісти

Спеціалісти КБ

Робітники

Технічні
службовці

Потреба/можливість навчання

Менеджери,
керівники

Таблиця 5.9
Думка керівного складу підприємств щодо частки працівників
відповідної категорії, які мають …, %

20,4

20,3

14,4

20,5

23,3

20,4

17,5

17,5

15,0

17,5

16,6

14,4

…потребу пройти
додаткове навчання/підвищення
кваліфікації протягом 2011 р.
…можливість пройти
додаткове навчання/підвищення
кваліфікації протягом 2011 р.

Проте найгірші можливості для отримання знань, підвищення кваліфікації, кар'єрного зростання мають представники робітничих професій. Так,
наприклад, у 2011 р. 6,7% працівників робітничих професій, які мали потребу пройти навчання через різні причин не мали такої можливості. Це свідчить про те, що існуюча потреба підвищення освітнього і кваліфікаційного
рівня працівників стримується певними чинниками, що призводить до погіршення конкурентних позицій підприємств.
Таблиця 5.10
Розподіл відповідей респондентів на запитання "Вкажіть,
для яких категорій працівників у якій формі проводилось навчання
протягом 2010–2011 рр.?", %
Час
навчання

25,6
15,5
17,5
20,9
14,9
13,8

Позаробочий

23,1
23,9
11,1
14,0
16,2
15,4

Робочий

29,5
36,6
30,2
23,3
55,4
43,1

Дистанційне корпоративне
навчання (самостійне
навчання на підприємстві
за допомогою інформаційних
навчальних систем)

Менеджери, керівники
Професіонали, фахівці
IT-спеціалісти
Спеціалісти конструкторського бюро
Робітники
Технічні службовці

На Вашому підприємстві
із залученням зовнішніх
викладачів, тренерів,
експертів
У спеціалізованому
навчальному закладі

Категорія
працівників

На Вашому підприємстві
із залученням власних
спеціалістів/менеджерів

Форма навчання

17,9
18,3
17,5
7,0
4,1
7,7

83,1
79,6
80,0
76,0
72,1
69,8

16,9
20,4
20,0
24,0
27,9
30,2
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Навчання на власному підприємстві із залученням зовнішніх викладачів,
тренерів, експертів найчастіше використовується при підвищені кваліфікації, вдосконалені майстерності професіоналів і фахівців – 23,9% та менеджерів і керівників – 23,1%.
Розвиток кадрів підприємств має бути спрямованим на підтримку здатних до навчання працівників, розповсюдження знань та передового досвіду,
навчання молодих кваліфікованих робітників, усвідомлення управлінськими
кадрами важливості розвитку працівників і підвищення конкурентоспроможності людського капіталу. У роботі з кадрами керівний склад підприємств
орієнтується у першу чергу на ефективність потрібних матеріальних і фінансових витрат і організаційних зусиль.
Зазначені витрати є капіталовкладеннями підприємств у розвиток своїх
робітників, від котрих вони очікують віддачі у вигляді підвищення продуктивності праці, але без зміни ціннісних орієнтирів як керівників, так працівників
неможливо реалізувати модернізаційні процеси.
Загалом керівники підприємства правильно розуміють мету навчання
працівників та формування конкурентоспроможного людського капіталу,
що відповідає сучасним специфічним вимогам, але відсутнє розуміння
необхідності синергетичного ефекту, тобто комплексної взаємодії. Щоб
модернізація через сферу праці була успішною, має сформуватись ставлення до персоналу не як до джерела витрат, а як до об'єкту пріоритетних
інвестицій.
Так, 45% респондентів зазначили, що при навчанні робітників та задоволені професійних перспектив і потреб необхідно брати до уваги специфіку роботи компанії та орієнтуватись на свої власні стратегічні задачі
(табл. 5.11).
Для вирішення проблем модернізації необхідні переміщення акцентів
економічної політики у бік заходів, що орієнтовані на інновацію промислового потенціалу, розвиток трудових ресурсів і підвищення якості робочої сили,
розвиток інститутів ринку праці та підвищення ефективності його функціонування. Проте низька продуктивність праці (хоча керівники підприємств не
вважають її низькою) стає системним викликом модернізації економіки та
створення інноваційних точок зростання, особливо за соціально-демографічних умов скорочення чисельності молоді та постаріння працюючого населення. Отже, все вищезазначене вимагає вибудовувати ціннісні орієнтири
виробничої сфери в руслі реалізації комплексу закономірностей, але враховуючи специфіку нашого суспільства. Для вибудовування модернізаційних
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Таблиця 5.11

Сума двох виборів

Здійснювати навчання тим же знанням, навичкам, методам
роботи, які вже опановані конкурентами та партнерами
(Стратегія рівняння на конкурентів)
Прогнозувати розвиток своєї ринкової ніші, і рухатись уперед,
враховуючи інтереси теперішніх і майбутніх клієнтів
(Стратегія випередження конкурентів)
Брати до уваги специфіку роботи компанії та орієнтуватись на свої
власні стратегічні завдання (Стратегія свого шляху)

Другий за важливістю
принцип (одна відповідь)

Стратегічні принципи
навчання працівників

Провідний принцип
(одна відповідь)

Розподіл відповідей респондентів на запитання:
"Якими принципами керуються на Вашому підприємстві,
впроваджуючи навчання працівників?", %

19,8

17,8

37,6

35,2

40,1

75,3

45,0

42,1

87,1

орієнтирів у керівників виробничої сфери зміна ціннісних пріоритетів може
відбуватися лише за умов розробки і реалізації державними інститутами
економічних стимулів та інструментів.
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блага, безвідносно волі останніх130. Йдеться про "прийняття ролі батька
владою, а з іншого боку – згода з таким станом речей – "дітей", громадян
держави. Діти залежні від батька, бо він вирішує їхню долю фактично в
усьому, переважна більшість наших громадян вважає це прийнятним"131.
У західних суспільствах, більшою або меншою мірою ліберальних,
дискусії щодо патерналізму точаться навколо окремих питань медичного
догляду, соціальної допомоги, правил дорожнього руху, обігу наркотиків
або навколо загального філософського питання, наскільки припустимо
впливати на свободу дій особи за умов обмеженої раціональності132. Тоді
як в українському контексті патерналізм, як правило, стосується соціально-економічної сфери, тобто очікувань громадян, що держава буде вирішувати їхню долю в економічній сфері, регулюючи розвиток і забезпечуючи
добробут133. Далі в тексті ми матимемо на увазі саме такий патерналізм і
говоритимемо про відповідні очікування як патерналістські.
Про поширеність патерналістських очікувань свідчать, зокрема, такі дані.
За даними Європейського соціального дослідження (ЄСС) 2008–2009 рр.,
абсолютна більшість українців очікувала непомірно високої відповідальності
від держави у забезпеченні роботою і практично в усіх основних сферах соціального захисту (від 66 до 90% опитаних)134. За висновками А.Горбачика і
О.Куценко, Україна (разом із Росією і Молдовою) належить до європейських
держав із найвищим рівнем патерналізму і соціальних очікувань, порівняних
хіба що з кризовою Грецією і Кіпром – причому, ці очікування парадоксально
поєднуються з вираженою недовірою до державних інститутів135. З цим узгоDworkin G. Paternalism / Gerald Dworkin [Електронний ресурс] // The Stanford Encyclopedia
of Philosophy / [ed. Edward N. Zalta]. – 2010. – Доступний з : http://plato.stanford.edu/archives/
sum2010/entries/paternalism//.
131 Головаха Є. Здолавши патерналізм, через 15 років Україна стане самостійною європейською державою [Електронний ресурс] // Диалог.ua. – 2008. – 17 березня. – Доступний з :
http://dialogs.org.ua/ru/dialog/page79-1294.html.
132 Огляд відповідних робіт див. у: Сусак В. Патернализм // Социология : Теория, методы,
маркетинг. – 2007. – № 3. – С. 76–94.
133 Головаха Є. Здолавши патерналізм, через 15 років Україна стане самостійною європейською державою [Електронний ресурс]. – Доступний з : http://dialogs.org.ua/ru/dialog/page791294.html.
134 Сприйняття населенням напрямів соціально-економічного розвитку країни як передумова
готовності до системних реформ та модернізації / [О.М. Балакірєва, В.А. Головенько,
Д.А. Дмитрук та ін.] // Український соціум. – 2010. – № 4. – С. 18.
135 Кириченко І. Соціальної культури потрібно навчати [Електронний ресурс] // Дзеркало
Тижня. – 2013. – № 32. – Доступний з : http://gazeta.dt.ua/socium/socialnoyi-kulturi-potribnonavchati-_.html.
130

Розділ 6. Неефективність патерналістських очікувань
населення як ресурсу модернізації
Описуючи принципові риси українського суспільства і його громадян,
фахівці майже неодмінно згадують вельми поширені патерналістичні настанови129. Термін "патерналізм" зазвичай описує соціальні відносини, що
імітують взаємини між батьком і дітьми у традиційній сім'ї, коли агент (держава, організація або індивід) обмежують дії інших індивідів заради їхнього
129 Кириченко І. Суспільство між патерналізмом і самостійністю: хистка рівновага : інтерв'ю
з В. Паніотто [Електронний ресурс] // Дзеркало тижня. – 2012. – № 42. – Доступний з :
http://gazeta.dt.ua/SOCIETY/suspilstvo_mizh_paternalizmom_i_samostiynistyu___histka_rivno
vaga. html.
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джуються дані, що близько 60% населення не відчувають особистої відповідальності за стан справ у країні або навіть у своєму поселенні136.
Питання, яке ми розглядаємо в цьому підрозділі – чи можуть такі поширені патерналістські очікування стати опорою та ресурсом модернізації в
Україні? Більшість фахівців відповідають на це негативно. Але окремі науковці вважають, що патерналізм збільшує можливості модернізації зверху,
оскільки дає державі свободу дій і потенційно більшу підтримку. Нижче ми
докладніше розглянемо аргументи сторін і на підставі даних соціологічних
опитувань виокремимо риси патерналістських очікувань українців, щоб зробити висновок – якій з цих двох позицій очікування відповідають.
Для початку зауважимо щодо завдань і ключових передумов модернізації. Завданнями модернізації на сучасному етапі, як правило, вважають побудову конкурентоспроможної постіндустріальної економіки на основі знань,
інновацій і розвиненого людського капіталу, котра буде здатна до стійкого
тривалого зростання137. Необхідність саме такої модернізації в Україні підкреслювалася неодноразово138. На рівні суспільства загалом модернізація
пов'язується з людським розвитком і збільшенням індивідуальної свободи,
що, в свою чергу, спонукає до встановлення більш демократичних і підзвітних народові політичних режимів139.
Відповідно, ключовими передумовами успішної модернізації на індивідуальному рівні є більша самостійність, підприємливість, здатність існувати
в конкурентному середовищі, достатньо високий рівень знань і вміння покращувати їхній рівень, загалом – покладання на себе більшої відповідальності за своє життя і здатність генерувати і запроваджувати нові ідеї та
рішення. На рівні країни стійка модернізація практично неможлива без
створення умов для залучення в економічне і суспільне життя максимальної кількості ініціативних суб'єктів і забезпечення їм всім рівних шансів для
Степаненко В. Безвідповідальне суспільство? // Українське суспільство 1992–2009. Динаміка соціальних змін / [за ред. В. Ворони, М. Шульги]. – К. : Ін-т Соціології НАН України,
2009. – С. 358–370.
137 Дубровский В. Дождемся Ликуанъюненко? [Електронний ресурс] // Зеркало недели. –
2013. – № 13. – Доступний з : http://gazeta.zn.ua/foreign_economics/dozhdemsya-likuanyunenko-_.html.
138 Геєць В.М. Суспільство, держава, економіка: феноменологія взаємодії та розвитку / НАН
України ; Ін-т екон. та прогнозув. НАН України. – К., 2009. – 864 с.
139 Sudhir A., Sen A. Human Development and Economic Sustainability // World Development. –
2000. – Vol. 28. – № 12. – P. 2029–2049; Inglehart R., Welzel C. Modernization, Cultural Change,
and Democracy: The Human Development Sequence. – New York : Cambridge University Press,
2005. – 333 p.
136
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конкуренції. Такі умови сучасні інституційні економісти називають інклюзивними економічними і політичними інститутами140 або суспільством відкритого порядку141. Чи не найголовнішими інститутами зазвичай називаються
невідчужуване право власності, незалежне судочинство, мінімізація зрощення державної влади з бізнесом і корупції.
Зважаючи на це, погляд на патерналізм як гальмо модернізації має такі аргументи. По-перше, патерналістська свідомість суперечить індивідуальним рисам, які є запорукою і рушієм модернізації. Замість того, щоб
брати на себе відповідальність і намагатися винайти способи самостійного покращення власного добробуту (в межах закону) патерналіст очікує,
що це має зробити держава. Крім того, правдоподібною виглядає теза, що
патерналізм консервує некомпетентність з питань політичного управління
і громадського життя. Носії патерналістських поглядів, навіть пристосувавшись до умов ринку, продовжують вважати, що, з одного боку, це не їхня
справа, з іншого – що держава все одно повинна влаштовувати покращення життя142.
По-друге, політичні еліти, які мають державну владу, часто не хочуть
або не можуть здійснювати модернізаційні реформи, оскільки це вимагає
від них поступитися своїм впливом і надприбутками143. Хоча В.Геєць вважає, що абсолютизм радянської держави змінився абсолютизмом ринку144,
на наш погляд, пострадянські трансформації не призвели до встановлення
конкурентного ринку, так само, як і ефективної демократії. Адекватнішою
класифікацією економічно-політичного устрою України є напівдемократичний і напівавторитарний гібридний режим145, де відбулося "захоплення
Acemoglu D. Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty / Daron Acemoglu and James Robinson. – London : Profile Books, 2013. – 529 р.
141 North D.C., Wallis J.J. and Weingast B.R. Violence and Social Order. – Cambridge
(Mass.), 2009.
142 Наранович С., Кертман Г. Данные опросов используют фатально, катастрофически неправильно [Електронний ресурс] : интервью с Г. Кертманом. – 2013. – 15 октября. – Доступний з : http://rusplt.ru/society/pollsteri.html.
143 Acemoglu D. and Robinson J. Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty. – London : Profile Books, 2013. – Р. 84.
144 Детальніше про це у розділі 3 "Безальтернативність інноваційно-модернізаційної моделі
розвитку України".
145 Гельман В.Я. Уроки украинского // ПОЛИС: Политические Исследования. – 2005. –
№ 1. – С. 36–49; Diamond L.J. Thinking about Hybrid Regimes // Journal of Democracy. –
2002. – Vol. 13. – № 2. – P. 21–35; Levitsky S., Way L. The Rise of Competitive Authoritarianism // Journal of Democracy – 2002. – Vol. 13, № 2. – P. 51–65.
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держави" орієнтованими на пошук ренти агентами146. Іншими словами, владу в країні має великий бізнес, тісно зрощений з політичною елітою, надприбутки яких є результатом не збільшення продуктивності виробництва,
а отримання і перерозподілу ренти від нерівного доступу до благ. В умовах
слабкої підзвітності, яка підтримується патерналістськими очікуваннями
населення, ці актори не зацікавлені у модернізаційних реформах, оскільки
їхній успіх є неочевидним, а втрати свого положення і, відповідно, ресурсів
дуже ймовірними.
По-третє, патерналістські стосунки за своєю логікою суперечать інститутам модернізації, і навіть здатні її блокувати. Патримоніальні патронклієнтські стосунки, які в усіх традиційних суспільствах були звичайним втіленням патерналізму, передбачають що доступ до ресурсів є дуже обмеженим, а контроль над ними зосереджено в руках невеликого кола елітних
патронів. В таких умовах патерналізм логічно призводить до непотизму,
фаворитизму і корупції. На певному етапі це знищує стимули для розвитку
і запобігає утворенню нортіанського відкритого порядку доступу147.
Понад те державний патерналізм у соціальному забезпечені став інституційною пасткою – тобто, нормою і способом поведінки, яка є неефективною, проте стійкою і самовідтворювальною148. Однією з неодмінних дій
українських політиків, які бажають залишитися чи прийти до влади, є популістські підвищення зарплат бюджетного сектора і соціальних виплат у відповідь на масові очікування, що держава покращить добробут. Ці відносини
можна представити як підвищення соціальної ренти для населення тими,
хто отримує корупційну ренту від непрозорих схем перерозподілу бюджетних коштів і регулювання економіки на свою користь149. Це дозволяє уникати фундаментальних реформ, здатних забезпечити стабільне зростання,
яке не залежить лише від світової кон'юнктури на металургійну і сільськоHellman J.S., Jones G. and Kaufmann D. Seize the State, Seize the Day: State Capture and
Influence in Transition Economies // Journal of Comparative Economics. – 2003. – Vol. 31. –
№ 4. – P. 751–773; Движущие силы нежелательных реформ: уроки украинского переходного
периода / [В. Дубровский, Я. Ширмер, У. Грейвс Третий, Е. Головаха, А. Гарань] // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2010. – № 1. – С. 56–72.
147 North D.C., Wallis J.J. and Weingast B.R. Violence and Social Order.
148 Полтерович В. Институциональные ловушки и экономические реформы [Електронний
ресурс] // Экономика и математические методы. – 1999. – Т. 35. – № 2. – С. 1–37. – Доступний з : http://mpra.ub.uni-muenchen.de/27257/.
149 Кухта П. Выросла рента большая-пребольшая : Чем грозят Украине высокие социальные
расходы при непродуктивных доходах // Коммерсантъ Деньги. – 2013 (ноябрь, 18) – № 14. –
С. 24.
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господдарську продукцію
ю. Але збільшення соціального наваантаження не супровооджується таким ссамим ростом ВВП
П і продуктивності праці150. Частка
соціалльних витрат від В
ВВП України у 20112 р. становила 225%, а пенсійних
виплаат – 16, тоді як у 22000 р. вони станоовили лише 7% (риис. 6.1). Середні
темпии зростання розміррів пенсійних випллат у 2000-х рокаах у кілька разів
переввищували зростанння номінального ВВП
В 151 (рис. 6.2). Інншими словами,
згода великої частини населення на паатерналістські стоосунки легітимує
корум
мпований політичниий режим, не зацікавлений у модернізації.

Рис. 6.1. В
Відношення пенсій
йних виплат до В
ВВП
Джерелло: Кухта П. Пенсионнный вопрос, часть перрвая [Електронний рессурс] / EconoBlog. –
2010. – April 20. – Доступний з : http://econoblogg.com.ua/2010/04/penssionnyj-vopros-chastpervayaa/.

Сккладно протиставиити щось такому переконливому
п
поггляду на шкідливість ппатерналізму для розвитку. Можна припустити,
п
що позитивними рисами патерналізму – за ум
мови, якщо державві все ж вистачить далекоглядності
і політтичної волі розпоччати реформи – є широкий діапазоон можливих реформ через карт-бланш
ш від населення. Але
А при цьому, на наш погляд, паНоввий курс: реформи в Україні 2010–2015 : Національна допоовідь / за заг. ред.
В.М. Геейця [та ін.]. – К. : НВЦ
Ц НБУВ, – 2010. – С. 82–84.
8
151 Кухт
та П. К вопросу о со циальности украинсккого государства [Елеектронний ресурс] /
EconoB
Blog. – 2013. – June 1. – Доступний з : htttp://econoblog.com.ua/22013/01/k-voprosu-osocialnoosti-ukrainskogo-gosudaarstva/.
150
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терналізм населення має супроводжуватися двома рисами, які робили б
його не стільки поглядом утриманців, скільки поглядом людей, яким не вистачає загальних правил гри в економіці.
35%
30%
25%
20%

Пенсійні витрати
Реальний ВВП

15%
10%

Інфляція

5%
0%

Рис. 6.2. Середньорічне зростання показників у 2000-х роках
Джерело: Кухта П. К вопросу о социальности украинского государства [Електронний ресурс] / EconoBlog. – 2013 – June 1. – Доступний з: http://econoblog.com.ua/2013/01/k-voprosu-o-socialnosti-ukrainskogo-gosudarstva/.

По-перше, індивіди мають поєднувати патерналістичні очікування з готовністю самим дотримуватися єдиних правил гри, навіть коли це невигідно
індивідові в конкретній ситуації, наприклад, не давати хабара чи ухилятися
від податків. Дотримання подібних норм громадянської моралі152 можна
розглядати як існування неформальних інститутів, на які держава може
спиратися під час модернізації.
По-друге, громадяни мають жадати від держави не стільки прямого забезпечення добробуту, скільки підтримання порядку і облаштування спільних правил гри, рівних прав і стартових шансів. Результати деяких опитувань дають підстави для надії, що в українському суспільстві таке може
існувати. Так, у 2008 р. 61,3% опитаних вважали, що держава має створити
такі умови, щоб громадяни самі могли забезпечити собі гідний рівень життя
і лише 35,6 – що держава повинна забезпечити всім громадянам пристойний
Luijkx R., Brislinger E. and Zenk-Möltgen W. European Values Study 1999/2000-A Third Wave:
Data, Documentation and Databases on CD-ROM // ZA-Information. – 2003. – Vol. 52. – P. 171–
183; Keefer P. and Knack S. Social Capital, Social Norms and the New Institutional Economics
[Електронний ресурс] // Handbook of New Institutional Economics. – Springer, 2005. – P. 701–
725. – Доступний з : http://link.springer. com/chapter/10.1007/0-387-25092-1_28.
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рівень життя, хай не дуже високий, але всім153; а 70,7% вважали, що рівність
має бути у правах і перед законом, а не в матеріальному плані154.
Для перевірки того, чи можна назвати патерналістські очікування в Україні
сприятливим ресурсом для модернізації, а також для відслідковування динаміки цих очікувань, ми проаналізували дані Європейського дослідження
цінностей (EVS) в Україні за 1999 і 2008 рр. Для вимірювання патерналізму
ми сконструювали відповідну шкалу, яка складається з відповідей на запитання щодо збільшення або зменшення частки держави в бізнесі, її контролю над підприємствами, шкідливості або корисності конкуренції, і щодо того, держава чи індивід має нести більше відповідальності за забезпечення
свого добробуту. Шкала змінювалася від 1 до 10, де значення більші, ніж 5,5
ідентифікували людей з патерналістськими очікуваннями, які загалом бажали збільшення ролі держави в соціально-економічній сфері155.
У 2008 р. понад половину респондентів бажали збільшення ролі держави в економіці (63,7%). Причому цей показник кардинально змінився з 1999 р.
(36,3%). Беручі до уваги вищезгадані дослідження поглядів українців щодо
бажаних обсягів соціального забезпечення від держави, немає підстав очікувати, що цей показник суттєво зменшився за останні 5 років.
Зв'язок вираженості патерналістських очікувань з декларованими настановами на дотримання громадянських норм156 виявився слабким і таким,
що знижувався протягом часу. Якщо у 1999 р. позитивна кореляція між патерналізмом і нормами дорівнювала 0,21, то у 2008 – лише 0,06. Іншими
словами, питома вага прихильних до громадянських норм була трохи вищою серед умовних "патерналістів", ніж "не патерналістів". Хоча вона дещо
зросла за 9 років, вона все одно охопила менше половини "патерналістів"
(табл. 6.1). Причому серед їхніх опонентів вона досягла схожих значень,
153 Соціологічне опитування : Виберіть твердження, з яким Ви більшою мірою згодні (роль
держави) [Електронний ресурс]. – Доступний з : http://www.razumkov.org.ua/ukr/poll.php?
poll_id=340. – Назва з екрана.
154 Соціологічне опитування : Виберіть твердження, з яким Ви більшою мірою згодні (рівні
доходи чи рівні можливості) [Електронний ресурс]. – Доступний з : http://www.razumkov.org.
ua/ukr/poll.php?poll_id=341. – Назва з екрана.
155 Слід вказати, що через певну кількість респондентів, які вагалися з відповідями принаймні на одне із зазначених запитань, загалом 16,4% респондентів 1999 і 2008 років не враховувалися у цих обчисленнях.
156 Показник розраховувався як середнє відповідей на три запитання щодо припустимості
ухиляння від сплати податків, хабарництва і несплати проїзду в громадському транспорті.
Шкала варіювала від 1 (завжди припустимо) до 10 (ніколи не припустимо). Ми вважали, що
респонденти декларували прихильність до громадянських норм у разі, коли середній показник перевищував 9,5.
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тобто, патерналістські очікування не обов'язкові для розуміння пагубності
хабарництва або ухиляння від сплати податків.
Таблиця 6.1
Частка прихильників громадянських норм
серед прихильників і противників патерналізму, %
Категорія опитаних
Противники патерналізму
Прихильники патерналізму

1999
19,5
31,5

2008
38,5
40,5
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Таблиця 6.2
Поширеність поглядів на пріоритетність підтримання порядку
в країні як цілі на найближчі 10 років, %
Категорія опитаних
Противники патерналізму
Прихильники патерналізму

1999
80,5
80,0

2008
68,5
69,6

Примітка: статистично значущі відмінності між противниками і прихильниками патерналізму
для відповідного року відсутні.

Джерело: розрахунки автора за даними Європейського дослідження цінностей (EVS) за
відповідні роки.

Джерело: розрахунки автора за даними Європейського дослідження цінностей (EVS) за
відповідні роки.

Для порівняння поширеності серед "патерналістів" і їхніх опонентів очікувань, що держава наведе порядок чи забезпечить добробут, а не дасть
більше можливості для самостійних рішень, ми використали показники, що
зазвичай використовуються для обрахунку індексу постматеріалізму авторства Р.Інглхарта. Йдеться про запитання, в якому просять обрати дві з чотирьох цілей, які респондент вважає найважливішими для розвитку країни
на найближчі десять років. До варіантів входять підтримання порядку в країні,
боротьба зі зростанням цін, надання народу можливості більше впливати
на урядові рішення, захист свободи слова. Передусім необхідно зауважити,
що українці в цілому набагато частіше обирають матеріалістичні цілі (порядок і боротьбу з цінами), а не постматеріалістичні (вплив народу на урядові
рішення і свобода слова). Зміни з 1999 по 2008 роки полягали передусім в
тому, що порядок в країні першочерговим завданням стали обирати рідше,
тоді як боротьбу з цінами частіше.
Порівняння індивідів з патерналістськими і непатерналістськими очікуваннями показує, що їхня підтримка пріоритетності порядку є фактично однакова (табл. 6.2). Відмінності підтримки можливості більше впливати на
уряд трохи більші, але теж не є статистично значущими (табл. 6.3). Водночас боротьбу з цінами "патерналісти" вважають пріоритетом трохи частіше,
ніж їхні опоненти (табл. 6.4). Разом з тим помітне збільшення з 1999 по
2008 рр. частки тих, хто вважає боротьбу з цінами пріоритетом, серед обох
категорій опитаних.
Ці порівняння показують, що індивіди з патерналістськими очікуваннями
значущо частіше бажали б, щоб держава боролася за їхній добробут напряму, оскільки регулювання цін є одним із способів це робити. Проте не
можна сказати, що на загальному тлі тих, хто жадає передусім більшого
порядку і нижчих цін, "патерналісти" виділяються дуже радикально.

Таблиця 6.3
Поширеність поглядів на пріоритетність боротьби зі зростанням цін
як цілі на найближчі 10 років, %
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Категорія опитаних
Противники патерналізму
Прихильники патерналізму

1999*
52,6
63,4

2008**
68,9
75,7

Примітки:
* відмінності між противниками і прихильниками патерналізму для вказаного року статистично значуща на рівні 0,001.
** відмінності між противниками і прихильниками патерналізму для вказаного року статистично значуща на рівні 0,01.
Джерело: розрахунки автора за даними Європейського дослідження цінностей (EVS) за
відповідні роки.

Таблиця 6.4
Поширеність поглядів на пріоритетність надання людям можливості
більше впливати на урядові рішення як цілі на найближчі 10 років, %
Категорія опитаних
Противники патерналізму
Прихильники патерналізму

1999
51,4
47,1

2008
53,1
48,4

Примітка: статистично значущі відмінності між противниками і прихильниками патерналізму
для відповідного року відсутні.
Джерело: розрахунки автора за даними Європейського дослідження цінностей (EVS) за
відповідні роки.

Крім того, є певні ознаки меншої компетентності і демократичної налаштованості патерналістично орієнтованих індивідів. Порівняно з тими, хто
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виступає за зменшення ролі держави, вони частіше вагаються з відповіддю
стосовно того, чи підходить демократія для українських умов (табл. 6.5).
Також вони були більш скептичними в оцінці того, наскільки демократія підходить Україні (табл. 6.6), і більш критичними щодо ефективності демократії загалом (табл. 6.7).
Таблиця 6.5
Частка опитаних, котрі не мають певної думки щодо того,
чи підходить демократичний режим для України, %
Категорія опитаних

1999*

2008**

Противники патерналізму

11,0

12,2

Прихильники патерналізму

22,5

18,8

Примітки:
* відмінності між противниками і прихильниками патерналізму для вказаного року статистично значуща на рівні 0,001.
** відмінності між противниками і прихильниками патерналізму для вказаного року статистично значуща на рівні 0,01.
Джерело: розрахунки автора за даними Європейського дослідження цінностей (EVS) за
відповідні роки.

Таблиця 6.6
Середня оцінка того, наскільки демократичний режим
підходить для України серед прихильників
і противників патерналізму, бали*
1999**

2008

Противники патерналізму

Категорія опитаних

3,2

2,9

Прихильники патерналізму

2,9

2,8

Примітки:
* Оцінка варіювала від 1 (дуже погано) до 4 (дуже добре).
** відмінності між противниками і прихильниками патерналізму для вказаного року статистично значуща на рівні 0,05.
Джерело: розрахунки автора за даними Європейського дослідження цінностей (EVS) за
відповідні роки.

Якщо підсумувати, то більшість населення України слід сміливо віднести до "патерналістів", які очікують високої ролі держави в регулюванні
соціально-економічного життя. Також можна стверджувати, що принаймні
з 1999 по 2008 рр. їхня частка дещо зросла.
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Таблиця 6.7
Середня оцінка рівня заперечення того, наскільки демократичний
режим є ефективним в принципі157, бали*
Категорія опитаних
Противники патерналізму
Прихильники патерналізму

1999**
2,5
2,8

2008**
2,3
2,7

Примітки: * Оцінка варіювала від 1 (зовсім не погоджуюсь із запереченням) до 4 (зовсім
погоджуюсь); ** відмінності між противниками і прихильниками патерналізму для вказаного
року статистично значуща на рівні 0,001.
Джерело: розрахунки автора за даними Європейського дослідження цінностей (EVS) за
відповідні роки.

З'ясувалося, що патерналістські очікування населення не можуть вважатися опорою і ефективним ресурсом модернізації. Їхні прихильники продемонстрували дещо більше бажання, щоб держава покращувала добробут шляхом регуляції цін, і меншу підтримку і обізнаність щодо демократії.
"Патерналісти" більше схильні до беззаперечної підтримки норм, необхідних для функціонування держави на мікрорівні (наприклад, сплата податків
або хабарництво), ніж "ліберали", але цей зв'язок є слабким. Більшість "патерналістів" все одно вважають припустимим їхнє порушення. Втім, заради
справедливості слід сказати, що за наявними даними відмінності "патерналістів" від решти населення є хоч і значущими, але не надто великими.
У цілому теза про контрпродуктивність патерналістських очікувань для
модернізації швидше підтвердилася, оскільки їхні носії показали знижену
ініціативність, відповідальність за своє життя і меншу компетентність про
політичне управління.
Враховуючи зазначену нами інституційну пастку економічно необґрунтованого соціального забезпечення в обмін на збереження влади корумпованими елітами, що підтримується поширеними патерналістськими очікуваннями, патерналізм слід розглядати не як опору можливих модернізаційних
реформ, а як фактор, що їх блокує.
На наш погляд, можна говорити про необхідність реформ із оптимізації
соціальної підтримки населення і скорочення державного регулювання економіки (за умови забезпечення недоторканості приватної власності, незалежності судів і відсутності силового тиску на бізнес), незважаючи на непопулярність цих заходів серед населення.
Показник було обраховано як середнє відповідей на запитання, в яких вимірювався ступень згоди з судженнями про те, що при демократії поганий розвиток економіки, мало діла
і багато базікання, як важко підтримувати порядок.
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Розділ 7. Трудові ціннісні орієнтації,
мотиваційний спектр праці, готовність
населення до підприємництва
Модернізацію зазвичай пов'язують з технічним, технологічним оновленням, економічними перетвореннями тобто, з "модернізацією виробництва".
Проте соціальна природа модернізації полягає, у першу чергу, у зміні моделей поведінки, ціннісних орієнтацій, настанов людини і суспільства, що
матимуть відповідати вимогам соціальної держави, гуманістичного суспільства. За цих умов, економічна модернізація виступає передумовою для досягнення високих соціальних стандартів суспільства, що змінюється.
Під впливом соціальних змін, процесів трансформації українського соціуму та економіки змінюються ціннісні настанови у сфері праці, ставлення
населення до роботи загалом та окремих її аспектів зокрема. Серед багатьох функцій праці (створення матеріально-культурних благ, забезпечення
матеріального добробуту працівника і його сім'ї, формування особистості та
набуття професійних компетенцій, соціально-диференційна і статусна функція тощо) важлива роль належить ціннісній функції роботи, зокрема орієнтаціям, установкам, мотивації працівника.
За даними міжнародного дослідження "Європейські цінності" (EVS –
2008 р.)158 серед усього населення України на важливість роботи у житті вказують 57% респондентів (відповіді "дуже важливо") Слід ураховувати, що в
опитуванні брали участь респонденти віком від 18 до 93 років, тобто у вибірці
присутня певна частина осіб поза межею працездатного віку. Якщо виокремити лише економічно активне населення, то на необхідність роботи як важливої ціннісної настанови вказали 90% безробітних, 96 – самозайнятих та
97% – найманих працівників. Економічно активне населення з повною вищою
освітою зазначає важливість роботи на більш високому рівні (98%), порівняно
з респондентами із початковою та базовою середньою освітою (90%).
Актуальним, з точки зору модернізаційних процесів в Україні, є питання
порівняльного аналізу ціннісних настанов щодо роботи серед населення
European Values Study [Електронний ресурс] // About EVS. – Доступний з : http://www.
europeanvaluesstudy.eu/evs/about-evs/. Українську частину EVS-2008 було проведено відділом моніторингових досліджень соціально-економічних трансформацій ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАНУ" спільно з Київським міжнародним інститутом соціології (керівник
EVS-2008 в Україні – заввідділом ДУ "ІЕП НАНУ" О. Балакірєва). Вибіркова сукупність становила 1507 респондентів віком від 18 років і старше.
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різних країн. У межах цього дослідження обрано декілька країн колишнього
радянського простору: Україна, Росія, Білорусь та п'ять європейських держав з числа засновників ЄС з високим економічним розвитком – Бельгія,
Італія, Нідерланди, Німеччина та Франція159. Встановлено, що серед трьох
країн колишнього Союзу цінність роботи є приблизно однаковою. На її важливість вказали 57% українців, 52 білорусів та 51% росіян. На дещо вищому
рівні оцінюють важливість роботи французи (67%) та італійці (64) і незначно
менше жителі Німеччини (47) і Нідерландів (45%). Отже, в уявленнях населення зазначених країн щодо важливості роботи, не виявлено суттєвих
розбіжностей. Це означає, що існуючи настанови у населення України щодо
цінності роботи можуть якщо не сприяти, то, принаймні, не заважати проведенню модернізаційних процесів в країні. Понад те, під впливом соціальноекономічних змін цінність роботи набирає вагу – вона зросла з 47% у 1996 р.
до 60% у 1999 р. та 57% у 2008 р.
Незважаючи на це, рівень задоволеності роботою в Україні є майже самим низьким серед європейських країн (середній бал – 6,37). Нижчим він
є лише у Румунії (5,29), Росії (6,17) та Болгарії (6,34). Більше ніж у 7 балів
оцінюють рівень задоволеності роботою жителі Бельгії та Нідерландів
(табл. 7.1), а найвищим він є у Данії (7,82), Швейцарії (7,72) та на Кіпрі
(7,70)160. Встановлено, що рівень задоволеності роботою тісно корелює з
рівнем задоволеності матеріальним становищем та життям взагалі.
Важливим фактором модернізації українського суспільства і економіки є
специфіка мотивації населення, що спонукає до роботи. Існує багато класифікацій мотивів трудової діяльності залежно від методологічного підходу
та схеми дослідження, але у найбільш узагальненому вигляді вони поділяються на матеріальні і моральні мотиви. Мотиви першого порядку викликаються змінами у сфері суспільних матеріальних відносин і пов'язані з сисВикористання даних EVS-2008 та вибір для порівняння особливостей ціннісних настанов
населення України, Росії та Білорусі обумовлений тим, що ці країни є близькими за свідомістю і ментальністю людей. У необхідних випадках для порівняння зазначених країн з деяким
умовним співтовариством країн ЄС з найбільш характерним для "старої" Європи менталітетом було обрано п'ять європейських держав із числа засновників ЄС. Ці країни по показнику
частки ВВП від загальноєвропейського являли собою в 2008 р. (тобто під час проведення
EVS-2008) дві перших (Німеччина та Франція), 4-у (Італія), 6-у й 7-у (Нідерланди та Бельгія)
економіки Європи. До першої "п'ятірки" європейських економік для аналізу не залучалися
країни з 3-ю на той час (Англія) і 5-ю (Іспанія) економікою Європи, тому що вони не входять
до числа країн-засновників ЄС.
160 Бурова О.І. Поселенська диференціація життєвого комфорту населення Європейських
країн: порівняльний аналіз // Укр. соціум. – 2012. – № 1 (40). – C. 23–38.
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темою оплати праці, стимулювання, соціальних пакетів та інших матеріальних благ. Моральні мотиви пов'язані із змінами у сфері духовних цінностей
та відносин і стосуються ідейно-політичних мотивів, які діють у масштабах
усього суспільства або у межах конкретного трудового колективу161.
Встановлено, що у масовій свідомості українців, як і росіян і білорусів,
найважливішою характеристикою роботи виступає оплата праці, тобто матеріальний ресурс роботи є домінуючою ознакою, що визначає значення роботи у житті різних професійно-статусних груп населення. В усіх трьох країнах важливість хорошої оплати праці обіймає 1-е місце з показником у 93%
(табл. 7.1). Серед країн ЄС зазначеній характеристиці праці віддали 1-е місце
тільки італійці, притому з набагато меншим показником (76%). У Німеччині й
Бельгії цей фактор був другим (73% і 60% відповідно), у Франції – третім (58%),
а в Нідерландах взагалі п'ятим (76%).
Таблиця 7.1
Відповіді на запитання "Що з цього списку особисто для Вас
важливо в роботі?" у країнах-засновниках ЄС та Україні,
Росії і Білорусі (за даними EVS-2008)
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Джерело: за даними міжнародного дослідження "Європейські цінності" (EVS – 2008 р.).
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Важливість мотиву високої оплати праці в Україні зросла з 89% у 1999 р.
до 93% у 2008 р. Значною мірою орієнтуються на роботу з високою оплатою праці молоді люді. Так, за даними 2005 р. та 2008 р. 99% респондентів
з числа учнівської молоді й студентів у віці від 18 до 24 років, які готуються
до виходу на ринок праці, вважають важливим при пошуку роботи мотив
високої оплати. Установки респондентів з вищою освітою щодо високої
оплати праці на 10% вищі, порівняно з людьми з базовою середньою освітою. Більш вимогливими щодо високого рівня оплати праці є респонденти із
середнім матеріальним становищем, тобто "умовний середній клас" за цією
ознакою. Отримані дані свідчать, що висока оплата праці протягом останнього десятиріччя залишається головною пріоритетною цінністю у сфері
трудової діяльності.
Соціологічні дослідження проблем праці в Росії, проведені у останні
два десятиліття, також вказують на те, що мотив високого заробітку є
ключовим фактором у структурі мотивації та економічній поведінці для
всіх категорій працівників, незалежно від соціально-демографічних характеристик. Переважна більшість робітників постійно вказували на важливість мотиву заробітку як головного, що значно випереджав решту мотивів.
Зазначається, що у останні роки для працівників актуалізується мотив
справедливої винагороди за працю, котрій є важливим фактором соціальної стабільності, умовою економічного зростання та соціально-економічної
модернізації суспільства162.
Одним із важливих напрямів модернізації українського суспільства і
економіки є зниження рівня бідності та зменшення надмірної нерівності.
Суттєва нерівність за доходами, несправедлива поляризація працюючого
населення за отриманими прибутками та матеріальним становищем підсилює низхідні переміщення до малозабезпечених страт. Малозабезпеченість (низькі доходи) значної частини працюючого населення є основним чинником незадовільного самопочуття, низької оцінки власного стиля
життя та негативних поглядів на майбутні можливі зміни у життєдіяльності
та добробуті.
Зневіра людей у покращенні свого добробуту шляхом підвищення соціально-економічної активності підтверджується тим, що дві третини населення погоджуються з твердженням, що заробляти на гідне життя чесним
Никифорова О.А. Роль справедливости в модернизации трудовых отношений на современном предприятии // Пятые Ковалевские чтения: материалы научно-практ. конф. (12–
13 нояб. 2010 г.) / отв. ред. Ю.В. Асочаков. – СПб. : Скифия-принт, 2010. – С. 350–352.
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161 Человек и его работа в СССР и после: учебное пособие для вузов / А.Г. Зравомыслов,
В.А. Ядов. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Аспект Пресс, 2003. – 485 с. – С. 41.
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шляхом нині в Україні майже неможливо, а близько 60% не погоджуються з
твердженням, що зараз краще живуть ті, хто більше працює163. Зазначена
проблема є найбільш актуальною для України порівняно з іншими країнами.
Так, дотримуються думки, що "той, хто більше працює, повинен отримувати
більше" 48% українців, 34 росіян, 18 італійців, 14 білорусів, 12 французів,
11 бельгійців, 6 голландців та 5% німців. Отже, сфера соціально-трудових
відносин в Україні потребує оптимізації державного регулювання оплати
праці, створення соціально економічних умов для підвищення економічної
ініціативи економічно активної частини населення.
Якщо гарантії збереження робочого місця для росіян по важливості були
другими (70%), українців – четвертими (61), білорусів – п'ятими (56), то для
голландців – останніми (16-е місце з показником 44%), французів – дванадцятими (28), бельгійців – дев'ятими-десятими (32%). Отже, в країнах колишнього СРСР більш пріоритетними для населення є гарантії збереження
робочого місця, напевно через гірші умови на ринку праці та стабільну присутність загрози безробіття.
В економіках пострадянських країн, у тому числі в Україні, в процесі соціально-економічних трансформацій домінують два базові типи економічної
поведінки: доринковий і ринковий. Ринковий тип поведінки характеризується переважанням стратегії "максимум доходу через вкладання максимуму
витрат" (додаткова, вторинна зайнятість, ризикована поведінка на ринку
праці, у тому числі у сфері підприємництва).
Результати проведених досліджень в Україні за останні 12 років
(1999–2011 рр.) свідчать, що ціннісні орієнтації населення щодо вибору
життєвих економічних стратегій на ринку праці мають певні коливання. З
переліку життєвих економічних стратегій, які можна коротко визначити
прагненнями: а) отримувати невелику, але гарантовану заробітну плату;
б) мати постійний заробіток, намагаючись одночасно "робити капітал"
додатковим шляхом; в) ризикувати, терпіти труднощі, намагаючись заробити "капітал"; г) займатися домашніми справами, перекладаючи необхідність заробляти гроші на іншого члена родини (чоловіка/дружину);
д) застосовувати інші варіанти отримання доходу, протягом 2004–2006 рр.
переважала стратегія постійної роботи у суміщенні з додатковим заробітком (табл. 7.2).
Соціологічний вимір соціально-економічних процесів в Україні [Балакірєва О.М., Головенько В.А., Левін Р.Я. та ін.] ; за ред. О.М. Балакірєвої ; НАН України ; І-нт екон. та прогнозув. – К., 2009. – 320 с. – С. 139.
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Таблиця 7.2
Зміни вибору життєвих економічних стратегій населення України
протягом 1999–2011 рр., серед усього населення, %
Варіант вибору стратегії 1999 2004 2005 2006
Мати невелику, але гарантовану заробітну плату
Мати постійний заробіток,
але "робити капітал"
додатковим шляхом
Ризикувати, терпіти, але
заробляти "капітал"
Займатися домашніми
справами, щоб чоловік/
дружина заробляв(ла)
Інше

серпень грудень грудень жовтень
2009
2009
2010
2011

46

29

34

31

43

39

43

38

25

40

40

37

34

38

29

31

8

14

12

16

13

12

14

15

10

10

8

10

7

8

8

9

11

7

6

6

3

3

6

7

Джерело: за даними моніторингів громадської думки УІСД/ЦСМ за відповідні роки.

У кризових умовах (серпень 2009 – грудень 2010 р.) починає переважати стратегія доринкового типу – мати невелику, але гарантовану зарплату.
В умовах реального звільнення та очікування звільнення працівників знижується ініціативна поведінка та зростає прагматичний компонент трудової
мотивації. Якщо у вересні 2006 р. 16% обрали для себе такий спосіб поліпшення добробуту, як ризикувати, терпіти, але заробляти "капітал", то у
серпні 2009 р. зазначений показник зменшився до 13%, а у грудні – до 12%.
У грудні 2010 р. зазначена стратегія зростає до 14%, а у жовтні 2011 р. – до
15%, що може свідчити про поступове відновлення ринку праці та сфери
зайнятості.
Встановлені тенденції щодо вибору життєвих економічних стратегій стосуються усього населення України, включаючи економічно неактивних. Зрозуміло, що при аналізі економічної поведінки за вибіркою лише економічно
активних (не враховуючи пенсіонерів, учнів/студентів, домогосподарок
тощо) економічні стратегії щодо досяжної мотивації зростають. Так, серед
працюючого населення орієнтації на ризиковану економічну поведінку на
ринку праці та досяжна мотивація у серпні 2009 р. сягала 17%, у грудні
2010 р. зросла до 18%, а у жовтні 2011 р. – до 19%.
Одночасно зменшується кількість працюючих осіб, які погоджуються на
роботу з невеликою, але гарантованою заробітною платою (з 40% у 2010 р.
до 36% у 2011 р.). Отже, орієнтації працюючих неринкового типу у 2011 р.
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повертаються до показників серпня 2009 р. – 36%. Зазначені зміни у ціннісних орієнтаціях в сфері зайнятості можуть свідчити про поступове (хоча й
незначне) підвищення економічної активності населення та початок вгасання кризових явищ на ринку праці. Відносно ініціативної, ризикованої поведінки (ризикувати, терпіти, але заробляти "капітал") працююче населення
продовжує відноситися з осторогою (у більшості груп працюючих за соціально-трудовим статусом відбулося зменшення зазначеної стратегії протягом
серпня–грудня 2009 р. на 1–3%). Проте, починаючи з кінця 2010 р., спостерігалися дещо інші процеси: серед усіх працюючих незначно зростає ризикована поведінка, зменшилися орієнтації на множинну зайнятість.
За видом зайнятості (формою власності суб'єкта господарювання) найменш активну економічну поведінку на ринку праці демонструють наймані
працівники підприємств державного сектора. Серед зазначеної категорії
працюючого населення найбільша частка респондентів має установки на
роботу з невеликою, але гарантованою заробітною платою (від 38% у грудні 2009 р. до 50% у грудні 2010 р. та 45% у жовтні 2011 р.), а лише 10–12%
орієнтуються на вибір такої стратегії, як ризикувати, терпіти, але заробляти
"капітал".
Проте ціннісні орієнтації, що можуть сприяти модернізаційним процесам
в країні пов'язані, насамперед з досяжним типом трудової мотивації, орієнтованим на установки ініціативності населення. Якщо в Україні, Росії і Білорусі ранг такої характеристики роботи, як можливість виявляти ініціативу
коливається на рівні 11–12 пунктів, то, наприклад, у Нідерландах її ранг є
значно вищим. Вона обіймає четверту сходинку після таких цінностей праці,
як приємний колектив (1 місце), однакове ставлення до всіх співробітників
(2 місце), робота, що відповідає здібностям працівника (3 місце), й навіть
випереджає високу оплату праці (5 місце).
Результати досліджень свідчать, що в Україні мотиваційний блок ефективної праці, орієнтації на успіх, ініціативної поведінки, службового просування протягом 1996–2005 рр. зростав (табл. 7.3).
Установки населення на пошуки роботи з гарними можливостями для
підвищення свого кваліфікаційного та інтелектуального рівня за цей час
зросли на 10%. Майже вдвічі збільшилась кількість респондентів з орієнтацією на пошуки роботи з гарними умовами для кар'єри і просування службовими сходами. Приблизно в такому ж співвідношенні змінилася громадська думка відносно пошуку роботи з добрими умовами для реалізації власної ініціативи (зростання з 28% у 1996 р. до 75% у 2005 р.), хоча на початку
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економічної кризи значущість цього фактора знизилася (38% у 2008 р.).
Таким чином, в умовах певної стабільності та економічного зростання збільшується кількість прибічників мотивації на досягнення успіху, відбувається
стабільний зсув у бік орієнтацій на ініціативну поведінку. Й навпаки, в умовах кризового стану, погіршення економічної ситуації, починаючі з 2008 р.,
мотивація на ініціативу зменшується та зростають орієнтації на збереження
будь-якого робочого місця. І ця складова ціннісних орієнтацій починає зростати і вступає в протиріччя з потребами модернізації українського суспільства й економіки.
Таблиця 7.3
Ознаки "хорошої роботи", які респонденти вважають важливими
при пошуку роботи і подальшої трудової діяльності, %*
Варіанти відповідей респондентів
Гарні можливості для підвищення свого
кваліфікаційного, інтелектуального рівня
Гарні умови для "кар'єри", просування
службовими сходами
Добрі умови для реалізації власної ініціативи

1996

1999

2001

2005

2008

*

*

68

78

49

*

39

56

75

*

28

42

66

75

38

Примітка:
* такий варіант відповіді у зазначені роки не пропонувався.
Джерело: опитування "Ціннісні орієнтації населення – 1996, 1999; моніторинг УІСД/ЦСМ:
червень 2001, грудень 2005; дослідження "Європейські цінності", 2008 р.

Модернізаційні процеси в сучасному соціумі, формування конкурентоспроможності людського капіталу, інноваційний процес вимагають більшу
творчу насиченість праці, високу її інтенсивність. За даними опитування
керівного складу підприємств164 встановлено, що українські роботодавці
розуміють важливість трансформації ціннісних орієнтацій у сфері праці лише від рівня матеріальної винагороди за труд до ініціативної, творчої, цікавої роботи. Значна кількість опитаних погоджуються з думкою, що модернізація економіки потребує зростання важливості змісту й умов праці (табл. 7.4).
Сума оцінок від 5 до 7 балів становила 60,9% респондентів, що свідчить
164 Протягом жовтня 2011 р. опитано представників 115 підприємств у 26 територіальноадміністративних одиницях України (зафіксовано 15 відмов). В дослідженні взяли участь
представники керівництва підприємств (керівники, директори, заступники, керівники бухгалтерської служби, фінансово-економічної служби, начальники відділів, підрозділів). Анкету
могли заповнювати декілька осіб, які є компетентними в тому чи іншому питанні. Анкета
представляє собою збір даних щодо випадково обраних підприємств і не відображає окрему
думку лише одного опитаного з числа керівного складу підприємства.
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Зовсім не згоден
(1 бал)

Повністю згоден
(7 балів)
Важко відповісти

1

3,5

2
3
4

3,5
7,0
14,8

5
6

25,2
15,7

7

20,0

Середнє
значення –
5,03

10,3

Джерело: за даними опитування Інституту економіки та прогнозування НАН України представників 115 підприємств у 26 територіально-адміністративних одиницях України у жовтні
2011 р.

Успішна реалізація процесів модернізації залежить також від ставлення
населення до конкурентного середовища, від існування в країні умов, стимулів і культурних навичок для рівної участі всіх громадян у вільній конкуренції на ринку праці за рахунок особистих здібностей. У системі ціннісних
орієнтацій це стосується, насамперед, розуміння і готовності населення
працювати в умовах ринку та його реальної підготовленості до діяльності
в умовах ринкової, конкурентної економіки. В Україні позитивне ставлення
до конкуренції, уявлення, що конкуренція стимулює людей до наполегливої
праці та інновацій виявляє четверта частина населення (табл. 7.5). На такому ж рівні позитивно оцінюють наявність конкуренції населення Росії (25%)
та Італії (24%). Більш схвально та з більшим розумінням до неї ставляться
жителі Білорусі (31%) та Німеччини (37%).
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Сума відповідей на 1 та 2 бали ("Конкуренція – це добре.
Вона стимулює людей до того, щоб багато працювати й
розвивати нові ідеї")
Сума відповідей на 9 і 10 балів ("Конкуренція шкідлива,
тому що вона виявляє в людях найгірші якості")

Франція

Нідерланди

Італія

Німеччина

Україна

Варіант відповідей

Бельгія

Таблиця 7.5
Ставлення населення до конкуренції у країнах-засновниках ЄС
та Україні, Росії та Білорусі (за даними EVS-2008), %*
Росія

про важливість зростання змісту праці та зміни пріоритетів трудових цінностей. В умовах модернізації економіки на новому ринку трудових можливостей регламентація праці не повинна стримувати ініціативу робітника, а
навпаки, сприяти підвищенню кар'єрної мотивації, готовності до інновацій,
самоорганізації праці як прояву економічної й організаційної свободи трудової діяльності.
Таблиця 7.4
Розподіл відповідей респондентів на запитання:
"Чи згодні Ви з твердженням: "Модернізація національної економіки
потребує зміни пріоритетів трудових цінностей від суто матеріальних
стимулів до зростання важливості змісту й умов праці"?", 2011 р., %
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Примітка: *Інструментарій EVS-2008 передбачав у цьому випадку 10-бальну шкалу варіантів відповідей. Сума відповідей у кожному стовпчику менше 100%, тому що для наочності
сприйняття тенденції не наведені менш певні відповіді (у діапазоні 3–8 балів) і в окремих
країнах 1–8% респондентів відмовилися відповідати на це запитання або не змогли зробити
певний вибір.

Проте в Україні виявилась значно більша частка населення (12%), порівняно з країнами, що було піддано аналізу, яка вважає, що конкуренція
шкідлива. Наприклад, у Німеччині та Нідерландах так вважають лише по
2% населення. Це означає, що у суспільстві існує певний прошарок населення з низьким рівнем готовності до адаптації к конкуренції відповідно до
вимог ринкового ринку праці.
У контексті модернізації йдеться не лише про конкурентоспроможність
та професійну стійкість, а й про професійну мобільність особистості: її адаптивність, сприйнятливість до новацій, здатність до переміни професійної
сфери діяльності, перехід у більш престижну і більш доходну сферу праці,
підвищення рівня освіти і соціального статусу тощо. У цьому випадку неконкурентоспроможними стають люди (за винятком осіб, які такими стають
через медико-вікові причини) з низькою пристосованістю до життя у новому
соціально-економічному середовищі через відсутність знань і навичок для
отримання будь-якої престижної роботи, стійкість традицій та застарілих
норм і зразків, інші соціокультурні стереотипи поведінки.
Не сприяє процесам модернізації також те, що майже за 10 років (з 1999 р.
по 2008 р.) в Україні частка тих, хто вважає, що "Конкуренція – це добре, що
вона стимулює людей до того, щоб багато працювати й розвивати нові ідеї"
зменшилася з 37 до 25%. Вочевидь, що в Україні населення поки-що позбавлено стимулів до чесної конкуренції у законний спосіб, а влада майже
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нічого не робить задля виховання в людей схильностей до відкритого змагання за загальноприйнятими правилами. Державою не створені інституціональні умови, за яких чесна робота і легалізація своїх доходів були б надійним способом соціальної самореалізації особистості. Зазначене може стати
суттєвою перешкодою для реалізації модернізаційних процесів.
Окрім цього, більшість працюючих не відчувають потребу у навчанні
впродовж життя, не впевнені, що набуті професійні знання і компетенції їм
знадобляться для кар'єрного зростання та збільшення доходів, тобто зростає зневіра населення у чесні заробітки та патерналістські настрої165.
Так, в українському соціумі покладаються на державу та вважають, що
держава значною мірою за самих людей повинна нести відповідальність за
забезпечення громадян 21% населення, тоді як у Нідерландах – 3, Німеччині – 4, Франції – 7, Бельгії – 8%. Це свідчить про те, що кожний п'ятий громадянин України сподівається на державу, не виявляє власної ініціативи та
активної громадянської позиції. Через різні причини населення України не
є активним й у залученні до підприємницької діяльності.
Щодо стратегії модернізації країн на пострадянському просторі зазначається, що основними цілями соціально-економічного розвитку суспільств є
забезпечення гідної праці та високої якості життя, створення сучасних демократичних інститутів та розвиток громадянського суспільства166. Так, В.Полтерович указує, що досягнення визначених цілей має відбуватися через
розширення індивідуальної ініціативи та конкуренції; оптимальну взаємодію
бізнесу, держави та суспільства; забезпечення високої якості людського
капіталу; створення інноваційної економіки; підвищення якості інститутів
підприємництва167.
Розвиток малого і середнього бізнесу як основи становлення середнього класу та фактора підвищення зайнятості населення – важливий напрям
реалізації модернізаційних процесів у сучасному соціумі України. Соціологічний моніторинг ІС НАН України фіксує стабільне схвальне ставлення
Національна доповідь про людський розвиток 2011 "Україна: на шляху до соціального
залучення" / Програма розвитку ООН в Україні. – 2011. – С. 61–69. – 128 с.
166 Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004–2015 роки) "Шляхом Європейської інтеграції" [А.С. Гальчинський, В.М. Геєць та ін.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж., Ін-т
екон. прогнозув. НАН України, М-во економіки та з питань європ. інтегр. України. – К. : ІВЦ
Держкомстату України, 2004. – 416 с.; Достойный труд. Доклад Генерального Директора на
87-й сессии Международной конференции по труду. – Женева : МОТ, 1999. – 33 с.
167 Полтерович В. Стратегии модернизации, институты и коалиции // Вопроси экономики. –
2008. – № 4. – С. 4–24.
165

131

Ціннісна складова модернізаційних процесів у сучасному соціумі України

населення до розвитку приватного підприємництва (бізнесу) в Україні на
рівні 50,9% у 2005 р. (сума відповідей "Цілком схвалюю" та "Скоріше схвалюю"), 53,8 у 2008 р., 54,4 у 2010 р. та 50,7% у 2012 р. Тобто, починаючи з
2005 р., понад половини населення України позитивно ставляться до розвитку приватного підприємництва в країні.
Отримані соціологічні дані характеризують загальний підприємницький
потенціал українського суспільства, вони враховують усіх бажаючих займатися підприємництвом: і тих, хто розраховує працювати офіційно, і тих, хто
бажає працювати у "тіні", на основі самозайнятості, не реєструючи офіційно
фірму або підприємство.
На відміну від загального підприємницького потенціалу проведений
моніторинг ставлення населення України до офіційної підприємницької
діяльності протягом 2001–2005 рр. свідчить про наявний ресурс українського соціуму у напряму вибору підприємницької сфери діяльності на
дещо нижчому рівні: 27–32%. Проте більша частина не є прихильниками.
Якщо у 2001 р. частка тих, хто не бажав за будь-яких обставин офіційно
займатися підприємництвом, становила 55%, то 2005 р. – 59%. Тобто можна стверджувати, що приблизно третина населення виявляє потенційну
готовність щодо офіційної підприємницької діяльності. Отримані дані опитування населення у 2012 р.168 свідчать, що громадська думка населення
майже не змінюється. Відповідаючи на запитання "Чи хотіли б Ви займатись підприємницькою діяльністю?", 66% респондентів дали негативну
відповідь. Щодо готовності населення до підприємницької діяльності або
позитивного ставлення до неї, 7% опитаних відповіли, що "Я вже цим займаюся", 3% зазначили, що мають намір цим зайнятися найближчим часом, а 17% обрали відповідь "Цілком ймовірно, що цим можу зайнятися".
Тобто, у 2012 р. як і у 2005 р. кількість діючих підприємців і бажаючих зайнятися підприємницькою діяльністю (потенційних підприємців) не змінюється і залишається на рівні 27%.
Установки та орієнтації щодо відкриття власної справи значною мірою залежать від матеріального становища населення (оцінка матеріального становища за самовизначенням респондентів). Так, серед опитаних із матеріальним становищем вище середнього бажають створити власне підприємство
Опитування УІСД/ЦСМ "Ваша думка: грудень 2012 р." проводилося 5–15.12.2012 р.
в усіх областях України, АР Крим та м. Києві. Всього опитано 2004 респондентів віком від
18 років методом індивідуального інтерв'ю за місцем проживання респондента. Стандартні відхилення при достовірних 95% і співвідношенні змінних від 0,1:0,9 до 0,5:0,5 становили 1,34–2,24%.
168

132

Частина 2. Модернізаційний потенціал економічних орієнтацій населення

23%, середнім – 17, низьким – 8, дуже низьким – 4%. Не хочуть за жодних
умов займатися підприємництвом 82% серед опитаних, які оцінюють власне матеріальне становище як дуже низьке169.
Отже, бідні й незаможні верстви населення переважно обирають пасивну економічну поведінку через низький рівень матеріального становища. Та
сама тенденція спостережена в російському суспільстві, де близько половини (48%) "бідних" сімей обирають пасивний тип адаптації: обмежують
власні потреби до мінімуму, задовольняються тим, що мають, уявляють своє
становище як абсолютно безперспективне і сподіваються лише на зовнішню фінансову допомогу170.
В Україні не лише бажання, а й оцінки населенням спроможності займатися підприємницькою діяльністю пов'язані з матеріальним станом людей.
Встановлено, що чим вище добробут соціальної групи, тим вищі оцінки
спроможності займатися підприємницькою діяльністю. Відчувають себе
цілком спроможними до підприємництва 53% респондентів з високим рівнем матеріального становища, 21 – з середнім, 12 – з нижчим за середнє
і тільки 5% з низьким. Й навпаки, рівень неспроможності зростає з 14% у
групі з високим рівнем добробуту, до 37 – в групі з середнім, до 53 – у групі
з нижче за середнє і до 74% – в групі з низьким рівнем матеріального становища. Отже, прошарки з рівнем матеріального становища нижчим за середнє виявляють меншу готовність до підприємництва.
Прошарок населення з середнім рівнем матеріального становища частіше вказує на те, що потребує поглиблення знань та набуття навичок в
сфері підприємництва. Це означає, що зазначена цільова група (за ознакою
матеріального стану), як основа формування середнього класу, орієнтована на підвищення рівня знань, навичок, компетенцій в сфері підприємництва як засобу поліпшення конкурентоспроможності на ринку праці.
Опитування населення України "Інноваційний потенціал українського суспільства: вересень 2006 р.", проведене у вересні 2006 р. Українським інститутом соціальних досліджень
ім. О.Яременка й Державною установою "Інститут економіки та прогнозування НАН України"
як складова НДР "Людський фактор інноваційного розвитку українського суспільства". Опитано 2143 респондента від 18 років і старших в усіх областях України, АР Крим, мм. Києві
й Севастополі (у 132 населених пунктах України: 72 містах та 60 селах). Вибіркова сукупність
територіально-поселенська, репрезентативна за основними соціально-демографічними ознаками, метод отримання інформації: індивідуальне інтерв'ю за місцем проживання респондента ("віч-на-віч"). Стандартні відхилення при достовірних 95% і співвідношенні змінних від
0,1:0,9 до 0,5:0,5 становлять 1,28–2,13%. Рівень досягнення респондентів – 75%.
170 Бондаренко Н. Особенности адаптации бедных и состоятельных семей // Вестник общественного мнения. – 2006. – № 1 (81). – С. 54.
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Встановлено, що в Україні умовний середній клас (ті, хто за самооцінкою відніс себе до середнього класу) більш позитивно ставиться до розвитку приватного підприємництва (бізнесу). Серед них 35% цілком схвалюють
розвиток приватного підприємництва, тоді як серед усього економічно активного населення таких виявилося 25%. Понад те, серед тих, хто за самооцінкою відніс себе до середнього класу, 47% дали ствердну відповідь "Так"
щодо бажання відкрити власну справу, тоді як серед усього економічно активного населення – 36%. Це свідчить про більшій потенціал середнього
класу в країні щодо залучення до малого та середнього бізнесу.
За результатами проведених досліджень встановлено, що середній
клас демонструє й більшу економічну активність взагалі на ринку праці.
Вона виявляється у більш високих показниках зайнятості й менших масштабах безробіття. Хоча, наприклад, більшість представників російського
середнього класу акумулюється у прошарку найманих працівників, все ж
таки середній клас, порівняно з представниками інших соціальних груп,
більшою мірою віддає перевагу підприємницької діяльності і через це
частіше досягає соціально-економічної успішності та економічної заможності171.
Найбільш високим рівнем готовності до підприємництва відрізняються
молоді люди. Так, за даними опитування 2012 року, 65% молоді України
відповіли, що мають намір найближчим часом зайнятися підприємництвом.
Отже, молодь частіше за інші верстви населення із сподіванням дивляться
у майбутнє й розглядає підприємницьку діяльність як соціально-економічний ліфт. Впевнені, що у майбутньому житті підприємництвом не будуть
займатися 17% молоді та 64% населення у віці від 51 року і старші.
Рівень потенційної готовності займатися підприємницькою діяльністю
серед молоді був завжди вищим за решту населення. За даними попереднього опитування172, проведеного у квітні 2010 р. серед молоді у віці 15–
35 років, 5% зазначили, що вже є підприємцями, 6 підкреслили, що тяжіють
до підприємництва і найближчим часом, скоріше за все, стануть підприємцями, а 41% зазначили, що бажають відкрити власний бізнес, але заважають різні обставини. Отже, загалом 52% молоді у віці 15–35 років позитивно
Гонтмахер Е., Григорьев Л., Малева Т. Средний класс и российская модернизация.
[Електронний ресурс]. – Доступний з : http://www.riocenter.ru/ru/news/analytics/248.
172 Соціологічне дослідження за темою "Демографічна складова молодіжної політики",
проведене у квітні 2010 р. УІСД/ЦСМ на замовлення Громадської організації "Український центр соціальних реформ". Усього опитано 1812 респондентів віком від 15 до
35 років.
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ставляться до підприємництва і вже є підприємцями або бажають відкрити
власний бізнес. З-поміж основних чинників, що заважають організувати
власну справу або створити власне підприємство молодь зазначила такі
причини: 74% вказали на відсутність первинного капіталу та недоступність
кредиту; 32% – на складну економічну та політичну ситуацію; 29% – на високі податки; 19% – на бюрократичні перепони; 18% – на недостатній рівень
освіти; по 7% – на нестачу здібностей лідера та відсутність можливостей
вигідного збуту продукції; а 5% зазначили протидію керівників різного рівня
(за умовами опитування респонденти могли обрати не більше трьох варіантів відповіді). Результати досліджень свідчать, що основні перешкоди розвитку підприємництва молодь вбачає в ускладненні доступу малого бізнесу
до фінансових ресурсів, нестабільній, складній ситуації в країні та високому
податковому навантаженні.
Суперечливий період формування ринкових відносин та гостра необхідність модернізаційних перемін потребують більш детального аналізу мотивації підприємницької діяльності, що є складовою ціннісних орієнтацій
працездатного населення. Серед усіх категорій економічно активного населення домінують два мотиви, що, на думку респондентів, спонукають до
підприємництва – прагнення до забезпечення високого рівня власного добробуту та намагання до самостійності та незалежності в діях. Зрозуміло, що
для усіх груп населення головним мотивом виступає прагнення до забезпечення високого рівня власного добробуту. Проте важливим для успішної
модернізації є те, що молодь у віці 18–28 років, порівняно з іншими віковими категоріями населення, частіше вказує на такі стимули, як прагнення мати
пристойний імідж, соціальний статус у суспільстві (30%) та потребу зробити
кар'єру (18%), тобто на відносно високому рівні відзначається досяжна мотивація підприємництва молоді173.
Важливим питанням для модернізації є оцінка економічно активним
населенням перспектив розвитку підприємництва в країні. Встановлено,
що в суспільстві зберігаються й навіть загострюються негативні оцінки
населенням відносно перспектив розвитку підприємництва, а саме збільшується частка тих, хто погоджуються з думкою, що підприємництво в
Україні буде бурхливо розвиватися лише у віддаленій перспективі, при
цьому найбільшою мірою підприємницька діяльність буде розвиватися в
Детермінанти соціально-економічної нерівності в сучасній Україні : монографія / [Балакірєва О.М., Головенько В.А., Дмитрук Д.А. та ін.] ; за ред. канд. соціол. наук О.М. Балакірєвої;
НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2011. – С. 334. – 592 с.
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тіньовій сфері. Високою залишається частка населення, яка зневірена за
існуючих умов у розвитку підприємництва й вважає, що за нинішньої державної політики підприємництво реальних перспектив не має174. Подібні
настрої, очікування та ціннісні орієнтації населення суттєво гальмують дію
такого важливого чинника модернізаційних процесів та розвитку економіки, як підприємництво.
Підсумовуючи викладене, можна сказати, що в ході трансформації суспільства змінюються традиції і норми соціально-економічної поведінки всіх
учасників процесу суспільного відтворення, соціокультурні цінності, що їх
зумовлюють, а проблеми і невдачі соціально-економічних змін призводять
до певних деформацій свідомості і часто викликають деструктивну економічну поведінку у сфері зайнятості.
Незважаючи на суперечливість та неоднозначність динаміки трудової
ціннісної системи українців, в українському соціумі є певний соціокультурний ресурс для реалізації процесів модернізації. За умови побудови ефективної інституціональної системи, що здатна мобілізувати зазначений
ресурс, існуюча на сьогоднішній день система цінностей у сфері праці
відповідає початковому етапу модернізації. Подальше підвищення соціально-трудової активності потребує зняття бар'єрів, що перешкоджають зазначеній активності, підвищення впевненості людей у власні сили. Оновлена інституціональна матриця у сфері соціально-трудових відносин має
забезпечити перехід індивідів, які пасивно орієнтовані на ринку праці, в
активну фазу облаштування власного життя.
Позитивом для процесів модернізації є те, що економічно активне населення України на досить високому рівні визнає важливість роботи у
їхньому житті (оцінки на рівні 90–98%). Сприяє модернізації й те, що під
впливом соціально-економічних змін цінність роботи у свідомості людей
зростає. Водночас до негативних проявів у сучасній структурі трудових
установок і ціннісних орієнтацій слід віднести такі: переважаючи установки населення про відсутність об'єктивного зв'язку ефективності праці та її
справедливої оплати; обмежені можливості самореалізації особистості;
превалювання прагматичного компоненту трудової мотивації; переважаючи орієнтації на роботу з невеликою, але гарантованою заробітною платою; зневіра людей у тому, що набуття нових професійних знань і компетенцій вплинуть на кар'єрне зростання; низький рівень розуміння переваг
конкуренції та готовності до роботи в умовах конкурентного середовища.
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Водночас у свідомості значної частини населення знизився інтерес до
змісту праці, орієнтації на ініціативність та досягнення успіху залишаються на низькому рівні, що може пригальмовувати модернізаційні процеси.
Збільшення соціальної напруги в українському суспільстві через поляризацію за доходами, стан розгубленості людей, зростання недовіри населення до влади зменшують відчуття готовності займатися підприємницькою діяльністю. В результаті серед українців зараз домінують установки
на залежність економічної трудової поведінки від зовнішніх обставин, відповідальність покладається, у першу чергу, на державу. Отже, люди значною мірою зневірені, що в інституціональних умовах, що склалися у соціумі, від них щось залежить.
Актуалізація трудових ціннісних орієнтацій, що сприяють модернізаційним процесам в сучасному соціумі України пов'язується з необхідністю
формування нового типу особистості, що є орієнтованою на індивідуалізм,
пріоритет приватного інтересу, розрахунок на власні зусилля та кар'єрні
амбіції. Модернізаційні процеси висувають більш високі вимоги до самовдосконалення, ініціативності, заповзятливості людини і загалом готовності
людей до енергійної та ефективної праці. Реалізація нових кар'єрних
можливостей пов'язана із формуванням ціннісних орієнтацій, що соціально обумовлюють спонукання до трудової діяльності у нових економічних
умовах та актуалізує, насамперед, досяжний тип трудової мотивації та
ініціативність населення. Модернізація актуалізує соціальну та трудову
мобільність особистості: її адаптивність, сприйнятливість до новацій, здатність до переміни професійної сфери діяльності, перехід у більш престижну і більш доходну сферу праці, підвищення рівня освіти і соціального
статусу тощо.
Проте це один бік готовності до інноваційних перемін і реалізації модернізаційних процесів. З іншого боку, успіх модернізації залежить від
того, наскільки для цього створюються умови на ринку праці, наскільки
адекватні можливості знаходить людина для реалізації своїх здібностей,
інтересів, особистісних властивостей та життєвих цінностей у професійній
діяльності.
Зважаючи на це, практичні рекомендації щодо реалізації модернізаційних процесів в Україні стосуються двох основних блоків питань:
1) активізація політики держави щодо сприяння ефективній зайнятості
населення шляхом створення прийнятних для працівників робочих місць на
підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності та
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організаційно-правових форм господарювання. Головний пріоритет політики держави на ринку праці – перехід від стратегії низького рівня безробіття
(стримування процесів вивільнення) до стратегії ефективної зайнятості;
реалізація політики переходу від дешевих некваліфікованих робочих місць
до професійної зайнятості з гідною заробітною платою і високою кваліфікацією праці. Для модернізації необхідно терміново прибрати перешкоди для
вільного входження молоді у формальну зайнятість. Саме молоді працівники – носії нових компетенцій, котрі відповідають запитам модернізації, вимогам сучасного економічного розвитку;
2) розроблення і реалізація Державної програми "Навчання впродовж
життя", спрямованої на формування життєвих і професійних ціннісних
орієнтацій всіх верств населення, захист і забезпечення реалізації прав
працівників, спроможних і бажаючих працювати з високою трудовою віддачею, гарантуючи їм рівень якості трудового життя, достатній для ефективного відтворення трудового потенціалу. Мета такої програми – підвищення
ефективності цільової підготовки кадрів для інноваційної економіки та формування ринкових трудових ціннісних орієнтацій.
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Частина 3

СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ, УЧАСТЬ
І ГРОМАДЯНСЬКА АКТИВНІСТЬ У КОНТЕКСТІ
ПОТРЕБ МОДЕРНІЗАЦІЇ

Розділ 8. Соціальний капітал як ресурс модернізації
У контексті українського суспільства розвиток соціального капіталу часом розглядають як універсальні ліки для подолання інституційної кризи,
вважаючи це необхідною умовою формування діалогу між владою та населенням, становлення громадянського суспільства та правової держави.
Нестачу соціального капіталу в Україні пов'язують з широким загалом проблем: від занепаду демократії до зростання нерівності та соціального виключення. Така всюдисущість концепту виходить з базової ідеї його формування як продукту соціальних взаємодій, що створюють соціальні мережі,
стимулюють довіру, впливають на формування цінностей та норм і роблять
суспільство консолідованим. Разом з тим соціальний капітал уособлює економічну та не економічну природу водночас, провокуючи дискусію щодо
його дизайну як ресурсів особистості чи соціальних відносин.
Цей розділ присвячено огляду основних підходів до розгляду та вимірювання соціального капіталу, а також його ролі у контексті соціальноекономічного розвитку. Такі компоненти соціального капіталу, як довіра,
громадська участь та неформальні комунікації розглядаються як потенційні джерела індивідуального добробуту та соціальної солідарності. На
меті аналізу пошук відповідей на такі запитання: "Як пов'язані між собою
складові соціального капіталу в Україні?", "Чи відрізняється український
конструкт соціального капіталу від інших країн?" та "Чи є соціальний капітал ресурсом модернізації?".
Теорії соціального капіталу. Починаючи з 80-х років, наукова дискусія
щодо поняття соціального капіталу налічує тисячі публікацій, що включали
конкретизацію терміну, його структуру та способи вимірювання, доцільність
застосування самого терміну "капітал" як ознаки економічної природи, а
також позитивні та негативні функції соціального капіталу. Роботи Дж.Коулмена, П.Бурдьє та Р.Патнема визначають три ключові концептуалізації соціального капіталу.
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У розумінні Дж.Коулмена соціальний капітал не є приватним благом з
економічної точки зору, оскільки його не можна відчужувати та ним не можна ділитися175. Він скоріше розглядає соціальний капітал як вид колективного блага, що з'являться спонтанно і збільшується з його використанням. Для
Коулмана соціальний капітал проявляється в таких формах: зобов'язання
та очікування; довіра; інформація, яку можна назвати і корисною і сприятливою для соціального капіталу; норми і санкції, наприклад, ті, що перешкоджають злочини; соціальна організація і соціальні мережі. Так, слабкий
запас взаємних зобов'язань всередині суспільства може призвести до ерозії соціального капіталу: "Якщо в результаті багатства, державної допомоги,
або будь-якого іншого фактора, люди повинні один одному менше, менше
соціального капіталу генерується"176. Стабільність соціальної структури,
горизонтальні зв'язки у соціальних мережах, що сприяють рівності шансів,
альтруїстична ідеологія та тісна співпраця між інститутами освіти та сім'ї, на
думку Коулмена, є фундаментом для побудови соціального капіталу.
Натомість, у дослідженнях П.Бурдьє соціальний капітал скоріше описується як атрибут осіб та організацій, що є продуктом особистих зв'язків, а не
як колективне благо, доступне кожному177. Він вбачає у соціальному капіталі соціально побудований об'єкт, що вимагає величезних зусиль для його
створення і підтримки. Соціальний капітал у цій концепції є інвестиціями
людини у відносини з іншими людьми, що забезпечують доступ до мереж.
Це дружні, робочі і більш загальні контакти, що надають можливість використання інформації, яку інші не мають, можливість контролювати дії інших
людей, не даючи контролювати власні дії. П.Бурдьє визначає соціальний
капітал як сукупність реальних і потенційних ресурсів, що пов'язані з володінням мережею більш-менш інституціоналізованих відносин взаємного знайомства і визнання, як приналежність до групи і ідентифікація як агентів, що
об'єднані на основі постійних і корисних зв'язків. Обсяг капіталу залежить від
обсягу соціальних зв'язків, які може мобілізувати окремий агент, а також обсягу капіталів, що належать кожному з тих, з ким має зв'язки окремий агент.
Р.Патнем визначає соціальний капітал як особливості соціальної організації, такі як мережі, норми і соціальна довіра, що сприяють координації та
Coleman J.S. Social capital in the creation of human capital // The American Journal of Sociology. – 1988. – № 94. – Р. 95–120.
176 Coleman J.S. Foundations of Social Theory. – Cambridge, MA and London, England : The
Belknap Press of Harvard University Press, 1994. – 993 p.
177 Bourdieu P. The Forms of Capital // Handbook of Theory and Research for the Sociology of
Education by Richardson J.G. (ed.). – New York : Greenwood, 1986. – P. 46–59.
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співпраці на основі взаємної вигоди178. Для нього соціальний капітал є синонімом громадської участі, що формує кооперацію, з одного боку, на основі горизонтальної довіри між учасниками руху, а з другого – на основі вертикальної довіри, яка полягає у взаємозв'язку з органами державної влади
на різних рівнях. Він погоджується з П.Бурдьє всупереч Дж.Коулману, що
соціальний капітал необхідно створювати та підтримувати. Р.Патнем підкреслює, що соціальний капітал не є індивідуальною власністю, а характеристикою групи чи суспільства, тим самим погоджуючись з Дж.Коулменом.
Соціальні норми заохочують людей поступатися своїми особистими інтересами з метою вибору вигідної поведінки для спільноти. Так, Дж.Коулман
визнає, що вони можуть також негативно вплинути на суспільство: приєднання до певних дій може відбити у людей брати участь в інших. Для
Р.Патнема соціальний капітал є соціальним капіталом тільки коли він формує позитивний ефект. Іншими словами, ті угоди та мережі, що формують
клієнтарні відносини та сприяють поширенню корупційних зв'язків, на думку
Р.Патнема, не можуть визначатися як соціальний капітал.
Французький соціолог Томас Подер розглядає всі концептуалізації соціального капіталу крізь призму дихотомії "ресурси – відносини"179. Вибір того
чи іншого полюсу дихотомії визначає позицію дослідника у відповіді на запитання: що формує соціальний капітал та на якому рівні акумулюється
соціальний капітал. Є вчені, які розглядають соціальний капітал як ресурси,
ідеї, інформацію, доступні тільки внаслідок конкретних відносин (наприклад
П.Бурдьє). Структура таких відносин, а саме агенти, частота і умови таких
взаємодій є основними характеристиками, що впливають на розподіл ресурсів, доступних для індивіда. Іншими словами, той, хто займає стратегічну позицію у соціальній мережі має більше соціального капіталу, ніж інші.
Другий підхід характеризує багатоманіття неформальних та формальних
громадських організацій (сюди відносяться Дж.Коулмен та Р.Патнем, а також їхні послідовники). Тут соціальний капітал міститься не в ресурсах, а у
самих відносинах. Починаючи із взаємодії з друзями до участі у роботі неурядових організацій чи політичних партій, соціальний капітал використовується для характеристики різноманітних способів взаємодій у таких комунікаціях. За таким підходом проблеми бідності, злочинності чи безробіття

пов'язані з ступенем інвестиції суспільства у соціальний капітал. Повертаючись до "батьків – засновників" теорії соціального капіталу, можна сказати,
що Р.Патнем і П.Бурдьє, маючи досить різні концепції, погоджуються, що
формування соціального капіталу вимагає інвестицій, у той час як для
Дж.Коулмена це неможливо, оскільки його створення не є інтенціональним.
Разом з тим, для Дж.Коулмена і Р.Патнема соціальний капітал прирівнений
до характеристик групи, водночас як для Бурдьє соціальний капітал є тим,
що створює відмінності між людьми.
Зважаючи на комплексність терміну та його наслідків, у домінуючій парадигмі прийнято розрізняти "зв'язуючий" (bonding) та "об'єднуючий" (bridging)
соціальний капітал. Така класифікація була запропонована Р.Патнемом на
основі ідей дослідників соціальних мереж щодо різних типів соціальних
зв'язків180. Так, зв'язуючий соціальний капітал формується усередині конкретної соціальної групи як соціальні взаємини між людьми одного віку, статі
чи релігії, а об'єднуючий соціальний капітал дозволяє розвивати зв'язки між
різними соціальними групами та мережами. Класифікація ґрунтується на
ідеї Грановеттера щодо стійких і слабих зв'язків у соціальній мережі181. За
його думкою, ми можемо розрізнити стійкі відносини, які є, наприклад, серед індивідів із близькими характеристиками, від відносин зі знайомими.
Слабкі зв'язки є найбільшим джерелом інформації, яка може сприяти соціальній мобільності суб'єкта, в той час як у мережі стійких зв'язків, інформація, що циркулюється, найменшою мірою відрізняється від тієї, яку має
кожний суб'єкт окремо. Стійкі зв'язки або зв'язуючий соціальний капітал
створюють сильне почуття приналежності, що може розвивати антагонізм
проти не членів групи. У цьому сенсі об'єднуючий соціальний капітал допомагає консолідувати суспільство. Об'єднуючий соціальний капітал, в першу
чергу, ґрунтується на громадській участі, тоді як зв'язуючий соціальний капітал розкриває неформальні відносини та характеристики соціальної мережі
(наприклад, щільність, частота спілкування тощо). Довіра може характеризувати обидва типи капіталів; різниця полягає у тому, що у випадку об'єднуючого соціального капіталу довіра є безособовою.
Вимірювання соціального капіталу. Абстрактність терміну "соціальний капітал" та наявність численних способів його вимірювання суттєво

Putnam R. Bowling alone: America's declining social capital // Journal of Democracy. – 1995. –
№ 6 (1). – Р. 65–78.
179 Poder T.G. What is Really Social Capital? A Critical Review // The American Sociologist. –
2011. – № 42. – Р. 341–367.

180

178

141

Putnam R. Bowling alone: America's declining social capital // Journal of Democracy. – 1995. –
№ 6 (1). – Р. 65–78.
181 Granovetter M. The strength of weak ties // The American Journal of Sociology. – 1973. –
№ 78 (6). – Р. 1360–1380.

142

Частина 3. Соціальний капітал, участь і громадянська активність...

впливає на висновки щодо ролі соціального капіталу у соціально-економічному розвитку. Практично кожне дослідження соціального капіталу є окремою пропозицією на ринку його операціоналізації. Існує низка причин, що
обумовлюють відсутність єдиного уніфікованого індикатора для виміру соціального капіталу. По-перше, зважаючи на численні теоретичні концептуалізації поняття, визначення соціального капіталу є багатовимірним, включає
різні рівні та одиниці аналізу. По-друге, жодне з доступних міжнародних
порівняльних досліджень не було розроблено спеціально для вимірювання
"соціального капіталу", в результаті чого сучасні дослідники схильні використовувати агреговані індекси згідно з власними цілями та завданнями або
аналізувати окремі компоненти соціального капіталу (наприклад, соціальна
довіра, довіра до інститутів, участь у виборах, участь у протестних діях,
волонтерство тощо).
Більшість сучасних досліджень соціального капіталу як на індивідуальному, так і агрегованому рівні грунтуються на базах даних "Європейські
цінності", "Світові цінності" та "Європейське соціальне дослідження". Робота естонського соціолога Іва Партса містить один з найбільш систематичних оглядів індикаторів соціального капіталу, що доступні у таких базах даних (рис. 8.1)182.
Він виділяє мережеві характеристики як приналежність до формальних
організацій та неформальну комунікацію; соціальну (міжособистісну) та інституційну довіру; соціальні норми, що включають ставлення до моралі та
неправових практик і сприйняття громадянства; відчуття спільності; політичну участь як загальний інтерес до політики та участь у політичних діях.
Варто зазначити, що вказані індикатори не завжди відображені у всіх хвилях опитування, а отже, інтегральні показники соціального капіталу можуть
відрізнятися з методологічної точки зору. Іншим недоліком є те, що традиційні джерела даних, такі як ESS і WVS/EVS включають індикатори соціального капіталу на індивідуальному рівні, що можуть бути агреговані на
регіональному рівні або рівні країни, проте не на рівні групи (наприклад
соціальний капітал підприємств).
Розглядаючи такі латентні конструкти як довіра, відчуття спільності
тощо, Партс доходить висновку, що кожна складова сама по собі є надійParts E. The dynamics and determinants of social capital in the European Union and Neighbouring Countries [Електронний ресурс] // IAREG – Intangible Assets and Regional Economic
Growth. – 2013. – Working Paper WP5/01. – Доступний з : http://www.ub.edu/searchproject/wpcontent/uploads/2013/01/WP-5.1.pdf.
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ним інндикатором, протее зв'язки між окреемими компонентаами соціального
капітаалу суттєво відрізнняються в залежності від країни, баази даних та рівня агрегації таких консструктів. Іншими словами, окремийй аналіз довіри,
громаадської участі чи неформальних звв'язків з точки зорру їх позитивних
або ннегативних ефектів є більш коректнним, ніж створенння інтегрального
індекссу соціального каппіталу.

Рис. 8.11. Індикатори соцііального капіталуу
уд
дослідженнях EVS
S/WVS та ESS
Джерелло: систематизованоо автором за матеріалами: Parts E. TThe dynamics and
determinants of social capital in the European Unioon and Neighbouring Countries. [Електронний ресурс] // IAREG – Intanngible Assets and Regional Economic Growthh. – 2013. – Working
Paper WP5/01. – Доступнийй з : http://www.ub.edu/searchproject/wp-conteent/uploads/2013/01/
WP-5.11.pdf.

У цілому, формальна та неформалььна соціальна мережа, довіра та
громаадська, (зокрема пполітична) участь створюють
с
основнне поле соціального капіталу у більшоості досліджень. Компоненти
К
"соціаальні норми" та
"відчууття спільності" вкключають надійніссть, громадську поозицію, ставлення до норм порядку (нааприклад, до покуппки краденого, хаббаря тощо). Ряд
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вчених стверджують, що такі індикатори особливо важливі для вимірювання соціального капіталу на агрегованому рівні183. Між тим, є точка зору,
що такі характеристики є вторинними і скоріше відносяться до підтримки
існуючої системи соціального порядку, ніж іманентної характеристики соціального капіталу184.
Світовий банк використовує спеціально розроблені опитувальники, які
враховують п'ять компонентів соціального капіталу: соціальні групи та
мережі, довіра, колективна дія, соціальна інтеграція, інформація та комунікація185. Щодо характеристик груп і мереж, вчені Світового банку оцінюють щільність членства, різноманітність членів, ступінь демократичного
функціонування, ступінь зв'язку з іншими групами. Показники довіри повторюють індикатори, що наявні у дослідженнях цінностей (EVS, WVS):
соціальна довіра як довіра до незнайомців та довіра до інститутів, включаючи їхню оцінку з позиції соціальної справедливості. Індикатори колективної дії включають волонтерство, а також участь у подіях місцевої спільноти. Індикатори соціальної інтеграції містять як загальні питання щодо
сприйняття соціальної згуртованності, так ііндивідуальний досвід соціального виключення, наприклад,у контексті прийняття рішень або доступності
певних послуг. Такий компонент, як "інформація та комунікація" вимірює
доступність технічних засобів для комунікації усередині громади та за її
межами – це доступність послуг пошти, телефонного зв'язку, ЗМІ та інтернет. Отже, поточна система індикаторів Світового банку скоріше має соціологічний зміст, ніж економічний.
Knack S., Keefer P. Does social capital have an economic payoff? A cross-country investigation // Quarterly Journal of Economics. – 1997. – № 112. – Р. 1251–1288; Schaik T.
Social capital in the European Values Study Surveys [Електронний ресурс] // OECD-ONS
International Conference on Social Capital Measurement. – 2002. – Доступний з : http://
www.afsp.msh-paris.fr/publi/banques/evssocialcapital2002.pdf; Raiser M., Haerpfer C., Nowotny T., Wallace C. Social Capital in transition: a first look at the evidence [Електронний
ресурс] // European bank for Reconstruction and Development. – 2001. – Working Paper
№ 61. – Доступний з : http://www.ebrd.com/downloads/research/economics/workingpapers/
wp0061.pdf.
184 Voicu B. Social capital: bonding or bridging Europe? [Електронний ресурс] // EU Integration
Process from EAST to EAST: Civil Society and Ethnic Minorities in a Changing World. – 2005. –
Доступний з : http://www.iccv.ro/valori/texte/bogdan%20-%20b&b%20sc.pdf.
185 The initiative on defining, monitoring and measuring social capital [Електронний ресурс] / The
World Bank Social Development Family Environmentally and Socially Sustainable Development
Network // Social Capital Initiative. – 1998. – Working Paper № 1. – Доступний з : http://siteresources.worldbank.org/INTSOCIALCAPITAL/Resources/Social-Capital-Initiative-Working-PaperSeries/SCI-WPS-01.pdf.
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Загальна критика терміну з боку економістів полягає у тому, що наявні індикатори не завжди відображають характеристики капіталу, а саме
уособлення трьох основних компонентів: виробництво – створення внаслідок коштовних інвестицій у ресурси, які акумулюються; продуктивність – позитивні результати від використання капіталу; та тривалість,
тобто споживання не має бути одиничним актом, хоча тривале використання пов'язано зі знеціненням. Аналогічно до людського капіталу в економічному розумінні соціальний капітал має відображати процес інвестування, а також пояснювати індивідуальний та агрегований ефект
кооперації. З такої точки зору, наявність економічних відносин є обов'язковою для створення соціального капіталу. Наприклад, іспанські економісти пропонують розраховувати соціальний капітал на основі економічних показників186. Вони розглядають соціальний капітал як комбінацію
витрат на інвестування у соціальний капітал, що вимірюється як робочий час, еквівалентний зусиллям, спрямованим на кооперацію, та очікувані переваги від інвестицій, що виражається у добробуті – середньому
очікуваному доходу скоректованому щодо нерівності. Додатково використовуються індикатори довіри, граничних витрат на інвестиції у соціальний
капітал, рівня вживаності соціального капіталу, часового періоду приналежності до суспільства. Співвідношення кількості кредитів до загальної
кількості економічних транзакцій позначається як показник довіри, оскільки кредитні відносини здебільшого будуються на відносинах довіри. Людський капітал використовується як непрямий показник граничних витрат
на інвестиції у соціальний капітал. Автори такої системи індикаторів припускають, що однаковий рівень освіти означає близьке сприйняття життя,
подібне ставлення до норм, схожі цінності, що в свою чергу призводить до
менших витрат на кооперацію. Щодо темпів знецінення або рівня вживаності соціального капіталу, за основу береться досвід безробіття та його
тривалість як негативна подія, що може призводити до втрати довіри.
Розмір соціальної мережі розуміється як кількість економічно активного
населення, оскільки, як вже було зазначено, за економічним підходом,
економічні відносити є обов'язковою умовою створення соціального капіталу. Очікувана тривалість життя та середній вік населення використовуGarcía F.P., Perez F., de Guevara J.F., Serrano L., Montesinos V. Measuring of social capital
and growth: an economic methodology [Електронний ресурс] // BBVA Foundation. – 2002. –
MPRA Paper № 16006. – Доступний з : http://mpra.ub.uni-muenchen.de/16006/1/MPRA_paper_
16006.pdf.
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ються як непрямі змінні часового періоду, впродовж якого індивід є членом суспільства та генерує соціальний капітал. На основі цієї методології
створена база даних часових рядів соціального капіталу, яка включає
78 країн та охоплює період з 1970 по 2005 роки. Розрахунки по Україні
доступні, починаючи з 1995 р.
З розвитком комунікації в Інтернет, набувають популярності методи
вимірювання соціального капіталу у віртуальному просторі. Так, за допомогою спеціального програмного забезпечення та інформації з професійних (LinkedIn) або соціальних (Facebook, MySpace тощо) мереж, окремі
дослідження спрямовані на визначення кількості зв'язків індивіда, його
зустрічей з метою розширення мережі, а також доступності контактів
впливових людей187.
Позитивний вплив соціального капіталу для суспільства. На думку
деяких авторів, головним агентом, що актуалізував соціальний капітал як
необхідну умову соціально-економічного розвитку та політичного консенсусу на порядку денному, є Світовий банк188. Аргументуючи, що неефективність ринку та уряду може бути вирішена шляхом підвищення рівня довіри
та розвитку мережі колективних дій, Світовий банк використовує теорію
соціального капіталу в якості додаткового інструменту для викорінення бідності та сприяння розвитку у країнах третього світу шляхом заохочення та
фінансування неурядових організацій та громадських проектів.
Численні дослідження доводять позитивну роль соціального капіталу
щодо підвищення якості життя, економічного зростання, ефективного управління і розвитку демократії. Так, спираючись на "теорію ігор", Джеймс С.
Коулман припускає, що взаємна довіра є необхідною умовою для ефективної діяльності ринку189. На його думку, компанії та інші організації використовують соціальний капітал для того, щоб звести до мінімуму вартість угод,
а отже, соціальний капітал є ланкою в ланцюжку доданої вартості. На рівні
Shah D.V. "Connecting" and "disconnecting" with civic life: patterns of Internet use and the
production of social capital / Dhavan V. Shah, Nojin Kwak, R. Lance Holbert // Political Communication. – 2001. – № 18. – Р. 141–162.
188 Fine B. The developmental state is dead – long live social capital? / Ben Fine // Development
and Change. – 1999. – № 3. – Р. 1–19; Schuurman F.J. Social capital: the politico-emancipatory
potential of a disputed concept / Frans J. Schuurman // Third World Quarterly. – 2003. – № 24 (6). –
Р. 991–1010; Smith S.S. It may be social, but why is it capital? The social construction of social
capital and the politics of language / Stephen Samuel Smith, Jessica Kulynych // Politics & Society. – 2002. – № 30 (1). – Р. 149–186.
189 Coleman J.S. Social capital in the creation of human capital / James S. Coleman // The American Journal of Sociology. – 1988. – № 94. – Р. 95–120.
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організацій соціальний капітал позитивно корелює з ефективністю підприємств, а саме: розвиває організаційну приналежність, полегшує скоординованість дій для досягнення бажаних цілей, сприяє виправданню організаційних зобов'язань, має значний позитивний вплив на інноваційний
розвиток підприємств190.
Ф.Фукуяма погоджується, що наявність або відсутність соціального капіталу або "довіри" в суспільстві є одним з ключових чинників економічного успіху191. Робінсон і Сілес емпірично доводять зв'язок між соціальним
капіталом та ступенем нерівності доходів192. Кнек і Кіфер показали, що
такі аспекти інституційної якості як довіра, верховенство закону, громадянські свободи і якість бюрократії позитивно корелюють з економічним
ростом193. Разом з тим вони підкреслюють, що окремі соціальні групи можуть отримувати приватні вигоди за рахунок суспільства. Це так званий
"ефект Олсона" або рентоорієнтована поведінка груп, яка сприяє відсутності кореляції між рівнем членства у громадських організаціях чи рівнем
довіри та економічними показниками. У цьому контексті, соціальний капітал іноді називають клубним благом.
Дослідження економістів і вчених із сфери суспільного здоров'я показують наявність кореляції між різними індикаторами соціального капіталу та рівнем здоров'я, включаючи його суб'єктивну оцінку194. Останнім
Cook J. New work attitude measures of trust, organizationalcommitment and personal need
non-fulfillment / John Cook, Toby Wall // Journal of Occupational Psychology. – 1980. – № 53. –
Р. 39–52; Fulk J. Trust in supervisor and perceived fairness and accuracy of performance evaluations / Janet Fulk, Arthur P. Brief, Steve H. Barr // Journal of Business Research. – 1985. –
№ 13. – Р. 301–313; Nahapiet J. Social capital, intellectual capital, and the organizational advantage / Janine Nahapiet, Sumantra Ghoshal // The Academy of Management Review. – 1998. –
№ 23 (2). – Р. 242–267.
191 Fukuyama F. Social Capital and Civil Society [Електронний ресурс] / Francis Fukuyama //
IMF Working Paper. – 2000. – Доступний з : http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2000/
wp0074.pdf.
192 Robison L.J. Social capital and household income distributions in the United States: 1980,
1990, and 2000 / Lindon J. Robison, Marcelo E. Siles, Songqing Jin // The Journal of SocioEconomics, Elsevier. – 2011. – № 28 (1). – Р. 43–93.
193 Knack S. Does social capital have an economic payoff? A cross-country investigation / Stephen
Knack, Philip Keefer // Quarterly Journal of Economics – 1997. – № 112. – Р. 1251–1288.
194 Folland S. Does 'Community Social Capital' contribute to population health? / Sherman Folland
// Social Science and Medicine. – 2007. – № 64. – Р. 2342–2354; Harpham T. Measuring social
capital within health surveys: key issues / Trudy Harpham, Emma Grant, Elizabeth Thomas //
Health Policy and Planning. – 2002. – № 17. – Р. 106–111; Iversen T. An exploratory study of
associations between social capital and self-assessed health in Norway / Tor Iversen // Health
Economics Policy and Law. – 2008. – № 3 (4). – Р. 349–364; Scheffler R.M. Social capital, eco190

148

Частина 3. Соціальний капітал, участь і громадянська активність...

часом, набувають популярності інтервенції та профілактичні програми,
що ґрунтуються на розбудові соціального капіталу. Так, одна з публікацій доводить ефективність стратегії підвищення солідарності, взаємності та членства у громадських організаціях у контексті зменшення ризику
сексуального насильства та інфікування ВІЛ серед жінок у Південній
Африці195.
Окремим, напрямком досліджень є вивчення ролі цінностей у формуванні соціального капіталу з одного боку, та модернізаційного розвитку –
з іншого. Вельцель, Інглехарт та Дойч розглядають соціальний капітал
як все те, що стимулює колективну дію, яка в свою чергу забезпечує
прозорість, надійність та відповідальність інститутів (рис. 8.2)196. Принципова відмінність підходу цих авторів полягає у виокремленні ціннісних
орієнтацій як окремого компоненту соціального капіталу та переосмислення ролі громадської участі, що, на їх думку, є не стільки компонентом
соціального капіталу, скільки його продуктом. Щодо ціннісного компоненту, підкреслюється вагома роль цінностей, які стимулюють громадську
участь. Автори наголошують, що громадське суспільство стає таким не
завдяки конкретному виду колективних дій, а завдяки цінностям, що актуалізують такі дії. Іншими словами, тільки певні цінності мотивують використовувати індивідуальний соціальний капітал так, що це сприяє продуктивній роботі соціальних інститутів та формуванню держави загального
добробуту. Відштовхуючись від концепції постматеріалізму, автори наголошують, що цінності самовираження, а саме: кластер цінностей, які
включають соціальну терпимість, задоволеність життям, публічне вираження і прагнення до свободи, є ключовим джерелом "позитивного" (або
емансипованого, за визначенням авторів) соціального капіталу і модернізації. Ключовим висновком є те, що соціальний капітал присутній у
будь-якому суспільстві, проте тільки емансипована форма соціального
капіталу забезпечує підзвітність, відповідальність та демократичність
суспільства.
nomics, and health: new evidence / Richard M. Scheffler, Thomas T. Brown // Health Economics
Policy and Law. – 2008. – № 3 (4). – Р. 321–331.
195 Pronyk P.M. A combined microfinance and training intervention can reduce HIV risk behaviour
in young female participants / Pronyk P.M., Kim J.C., Abramsky T. et al. // AIDS. – 2008. – № 22. –
Р. 1659–1665.
196 Welzel C. Social capital, voluntary associations and collective action: Which aspects of social
capital have the greatest 'civic' payoff? / Christian Welzel, Ronald Inglehart, Franziska Deutsch //
Journal of Civil Society. – 2005. – № 1 (2). – Р. 121–146.
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Рис. 8.2. Аспекти сооціального капітал
лу у контексті проодуктивності
соціальних інституутів за схемою Веельцеля – Інглехаарта – Дойч
Джерелло: Welzel C. Social capital, voluntary associattions and collective action: Which aspects of
social ccapital have the greateest 'civic' payoff? / Chhristian Welzel, Ronald Inglehart, Franziska
Deutschh // Journal of Civil Society. – 2005. – № 1 (2). – Р. 121–146.

Шоолом Шварц, відоомий власною меттодикою для вивччення цінностей
особиистості, також намагався шукати зв'язки між соціальним капіталом та
цінніссними конструктам
ми. Наприклад, одне
о
з дослідженьь доводить, що
рівеньь довіри до соціалльних інститутів поояснюється місцем
м індивідуальних
цінніссних орієнтацій у ппросторі між "збереженням" та "відккритістю до змін"
(цінніссні кластери за м
методологією Шваарца)197. Інститути скоріше сприяють ппромоції традиції, стабільності та спадкоємності
с
сусспільства, отже,
довіраа до інститутів значною мірою власстива індивідам, ччиї цінності асоціюютться зі "збереженнням", а саме ціннностями безпеки, конформізму і
традииції.
Devvos T. Conflicts amonng human values and trust in institutions / Т. Devos, D. Spini,
S.H. Scchwartz // British Journaal of Social Psychology. – 2002. – № 41. – Р. 4881–494.
197
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Поширеною є точка зору, що у контексті соціально-економічного значення соціального капіталу коректніше говорити про окремі "режими" такого капіталу у різних країнах Наприклад, Девід Халперн стверджує, що
високий рівень зв'язуючого та об'єднуючого соціального капіталу характеризує так звані країни "соціальної можливості", і найчастіше зустрічається
у промислово розвинених суспільствах, таких як скандинавські країни або
США198. Високий рівень зв'язуючого та низький рівень об'єднуючого соціального капіталу, з іншого боку, відповідає закритим спільнотам, що зустрічаються на півдні Італії і в міських гетто ("аморальний фамілізм"). Коли
і зв'язуючий, і об'єднуючий соціальні капітали є низькими, виникає ситуація "аморального індивідуалізму", іншими словами – суспільство егоїстичних індивідів, які не створюють сталих спільнот. Щодо суспільств з низьким
рівнем зв'язуючого та високим рівнем об'єднуючого соціального капіталу,
він описує їх як "аномію", що виникає у результаті повторної модернізації
чи наздоганяючого розвитку; сюди відносяться посткомуністичні країни
Центральної Європи. Модель Халперна була емпірично протестована
Волесом та Пічлером на прикладі європейських країн199. Вони погоджуються, що об'єднуючий соціальний капітал – це характеристика соціальної
держави з усталеною демократією. Соціальна держава гарантує основні
соціальні безпеки і це сприяє розвитку громадської участі та довіри. Однак, на їх думку, держави з високим рівнем соціально-економічного добробуту не обов'язково характеризуються високим рівнем зв'язуючого соціального капіталу. Разом з тим вони роблять висновок, що країни, які
мають переважно зв'язуючий соціальний капітал і недостатньо розвинений об'єднуючий капітал, є країнами соціальної незахищеності, де проект
соціальної держави не працює. Волес та Пічлер емпірично доводять, що у
посткомуністичних країнах рівень об'єднуючого соціального капіталу є
досить низьким. Загальна недовіра призводить до того, що люди в першу
чергу орієнтовані на власну мережу друзів і родичів, що створює систему

неформального контролю ресурсів на основі тісних контактів. Така форма
соціального капіталу створює соціально виключені групи, призводить до
цинізму і недовіри, особливо в ситуації, коли ресурс зв'язків використовується як метод використання державних ресурсів в особистих цілях200.
Ф.Фукуяма взагалі називає суспільства, де домінуюча форма соціального
капітала передбачає братерство, корупцію і домовленості, несучасними201.
Такі висновки узгоджується з дослідженнями Вулкоку, згідно з якими, коли
соціальний капітал суспільства концентрується в основному в первинних
соціальних групах без достатнього рівня міжгрупової комунікації, більш
потужні групи займають домінуючу позицію на шкоду іншим групам, створюючи латентний конфлікт202. У таких умовах одним із ключових завдань
є формування широкої послідовної коаліції для розвитку відносин з союзниками у владних структурах.
Необхідність балансу між окремими компонентами соціального капіталу – довірою, громадською участю та неформальними зв'язками – підтверджують численні дослідження Світового банку. Дані з країн, що розвиваються показують, що наявність тільки високого рівня солідарності чи
великої кількості неурядових організацій не обов'язково призводить до
економічного процвітання203. Приклад населення країн Латинської Америки з високим рівнем соціальної солідарності, проте високим рівнем бідності доводить, що у них немає ресурсів і доступу до влади, необхідних
для зміни правил гри. Так, у Гаїті є відносно високий рівень соціального
капіталу на рівні спільноти, що працює в інтересах селянських груп, допомагає отримати доступ до землі, сприяє взаємній допомозі і навіть забезпечує захист від державної влади; тим не менше, ці неформальні групи
не можуть подолати негативні наслідки колоніалізму, корупції, політичної
та соціальної ізоляції.
Варто зазначити, що прихильники теорії інституціональної продуктивності схильні вважати, що не стільки розвиток соціального капіталу покращує

Kaariainen J. The variety of social capital in welfare state regimes – a comparative study of
21 countries / J. Kaariainen, H. Lehtonen // European Societies. – 2006. – № 8 (1). – Р. 27–57;
Sik E. Network capital in capitalist, communist and post-communist societies / E. Sik // International Contributions to Labour Studies. – 1994. – № 4. – Р. 73–93; Halpern D. Social Capital /
David Halpern. – Cambridge : Polity, 2005. – 400 р.; Uslaner E.M. Trust and Civic Engagement in
East and West / E. Uslaner // Social Capital and Transition to Democracy by G. Badescu and E.
Uslaner (eds.). – London : Routledge, 2003. – Р. 81–94.
199 Wallace C. Bridging and bonding social capital: which is more prevalent? / Claire Wallace,
Florian Pichler // European Journal of Social Security. – 2007. – № 9. – Р. 29–54.

Kolankiewicz G. Social Capital and Social Change // British Journal of Sociology. – 1996. –
№ 47 (3). – Р. 427–441.
201 Fukuyama F. Social Capital and Civil Society [Електронний ресурс] // IMF Working Paper. –
2000. – Доступний з : http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2000/wp0074.pdf.
202 Woolcock M. Social capital and economic development: towards a theoretical synthesis and
policy framework // Theory and Society. – 1998. – № 27 (2). – Р. 151–208.
203 Narayan D. Bonds and Bridges: Social Capital and Poverty [Електронний ресурс] // TheWorld
Bank. – 1999. – Policy Research Working Paper № 2167. – Доступний з : http://info.worldbank.
org/etools/docs/library/9747/narayan.pdf.
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соціально-економічне становище країни, скільки ефективна діяльність інститутів породжує зростання довіри та громадської участі204. Згідно з цією
теорією сама здатність соціальних груп діяти у своїх колективних інтересів
залежить від якості формальних інститутів, в яких вони проживають. Разом
з тим підкреслюється, що виконання зобов'язань державних та недержавних інститутів залежить від їхньої власної внутрішньої узгодженості, надійності і компетентності, а також їхньої зовнішньої підзвітності громадянському суспільству.
Дослідження соціального капіталу в Україні. Необхідність розвитку
та підтримки соціального капіталу визначена як пріоритет у широкому загалі документів зі стратегічного розвитку країни, наприклад, у Програмі економічних реформ на 2010–2014 рр., Національних цілях розвитку тисячоліття, Рамковій партнерській програмі між ООН та урядом України на 2012–
2016 рр. тощо. Така актуальність тематики пояснюється фактами кризи
інституціональної довіри, слабкою ефективністю роботи організацій громадянського суспільства, поширенням неправових практик, а також деструктивними явищами у розвитку ринку, які сприяють створенню негативного
соціального капіталу, зокрема монополізації, поширеній фамільярністі між
політичними та бізнес-структурами тощо.
За даними соціологічного моніторингу Інституту соціології НАН України
(ІС НАНУ) за 2012 р., максимальний рівень довіри проявляється у мережі
найбільш близьких соціальних зв'язків: сім'ї та родичам довіряють 94%,
відносно високим є рівень довіри колегам по роботі та сусідам – 49,5 та
49% відповідно (рис. 8.3).
Щодо соціальних інститутів, церква продовжує залишатися єдиною організацією, довіра до якої є відносно високою (52%). На другому місці –
ЗМІ і армія, таким інститутам довіряє дещо менше третини українців (30
і 27% відповідно). Рівень довіри до уряду, міліції та судів майже 10%, навіть астрологам українці довіряють більше. Тільки 6% довіряють політичним партіям. Стабільно низьким залишається рівень довіри до громадських організацій (14% у 2012 р.).
North D. Institutions, institutional change and economic performance / Douglass C. North. –
Cambridge : Cambridge University Press, 1990. – 159 р.; Glaeser E.L. Do institutions cause
growth? / E. Glaeser, R. LaPorta, F. Lopez-de-Silanes, A. Shleifer // Journal of Economic
Growth. – 2004. – № 9. – Р. 271–303; Ostrom E. Governing the commons: the evolution of
institutions for collective action / E. Ostrom. – Cambridge : Cambridge University Press,
1990. – 280 р.
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Джерело: моніторинг ІС НАНУ, за відповідні роки.
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Динаміка оцінок довіри свідчить, що довіра до сім'ї та родичів залишається високою впродовж останніх 18 років. У 2008 р., коли в Україні ще
тільки починалися прояви світової фінансової кризи, довіра до сім'ї та
родичів досягла найвищого показника – 96%. У цей рік також спостерігалися найвищі рівні довіри сусідам, колегам і співвітчизникам. Протягом
післякризових років (2010–2012 рр.) довіра до сім'ї та родичів залишається стабільною, а довіра сусідам, колегам і співвітчизникам дещо зменшується. Вочевидь, тільки найближчі соціальні зв'язки мають виключне значення у скрутних соціально-економічних умовах. Слід зазначити, що у
період 2000–2008 рр., коли вперше було зафіксовано ознаки економічного
зростання з моменту набуття незалежності, довіра сусідам, колегам і
співвітчизникам зросла майже у 1,5 раза. Довіра до уряду досягла найвищого показника у 2010 р., коли кожний п'ятий (20%) висловлював довіру
до цього інституту; проте вже через два роки рівень довіри зменшився
вдвічі (10%). Взагалі 2012 р. став роком падіння довіри практично до всіх
інститутів: армії, уряду, міліції, судів, політичних партій. Навіть довіра до
церкви дещо знизилися, вперше за 18 років обстежень. Стабільними залишилися тільки оцінки довіри до ЗМІ та громадських організацій, а довіра до банків трохи зросла (на 3%) після її падіння впродовж років світової
фінансової кризи. Саме 2012 р. став роком закріплення жорсткої вертикалі влади: був прийнятий закону про референдум, який дозволив приймати
важливі закони в обхід парламенту; відбулися арешти лідерів опозиції
(Ю.Тимошенко, екс-прем'єр-міністр; Ю.Луценко, екс-голова МВС). Суспільний резонанс викликала справа про зґвалтування О.Макар, що викликало
численні протести проти беззаконня судової системи та міліції.
Українські соціологи погоджуються, що криза інституційної довіри в
Україні в першу чергу стосується тих соціальних структур і інститутів, які
покликані забезпечувати індивідуальну, колективну, соціальну, ринкову,
державну безпеку і порядок205. Це створює суспільство соціального відДемків О. Соціальний капітал: теоретичні засади дослідження та операціональні параметри // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2004. – № 4. – С. 99–111; Соболєва Н.
Соціально-психологічні передумови накопичення соціального капіталу в Україні // Українське
суспільство 1992–2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг / за ред. д. екон. н.
В.Ворони, д.соц.н. М.Шульги. – К. : ІС НАНУ, "Азбука", 2012. – С. 283–292; Лесечко М.Д.
Соціальний капітал: теорія і практика : [монографія] / М.Д. Лесечко, О.Г. Сидорчук. – Львів :
ЛРІДУ НАДУ, 2010. – 220 с.; Бова А. Соціальний капітал в Україні: досвід емпіричного аналізу // Економічний часопис ХХІ. – 2003. – № 5. – С. 46–50; Демків О. Концепція групового
соціального капіталу та її адаптація до вітчизняних умов // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2005. – № 4. – С. 104–119; Соболєва Н. Соціологія довіри в українських реаліях /
205
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чуження, де недовіра є життєвою стратегією. Наприклад, кількість згодних із твердженням "Нікому недовіряти – найбезпечніше" схвалюють 57%
(дані ІС НАНУ, 2012 р.). Недовіра до інститутів сприяє актуалізації неформальних мереж, іншими словами, зв'язуючого соціального капіталу.
О.Демків називає такий процес проявом демодернізації 206. Коли інституційна, формальна структура суспільства не спроможна виконувати свої
функції, відбувається послаблення соціальної організації суспільства,
що призводить до посилення ролі неформальних соціальних мереж як
первинної структури. В умовах системної кризи міжособистісні взаємини
між людьми, такі як сімейні, дружні та приятельські зв'язки набувають
особливого значення для пом'якшення стресу, соціально-психологічної та
моральної підтримки.
Відсутність розвинутого громадянського суспільства, практик і мереж
громадської активності є однією з ключових причин слабкості соціального
капіталу. Головною характеристикою громадянського суспільства в Україні є те, що зростання його формальних структур (громадських організацій)
не призводить до збільшення громадської активності населення у межах
таких структур. Впродовж 1996–2011 рр. кількість зареєстрованих громадських об'єднань та політичних партій зросла понад у 5 разів, хоча показники членства у таких організаціях та рівень довіри до них залишаються
доволі стабільними: за даними моніторингу ІС НАН України, впродовж усіх
років менше третини населення (28%) вважають важливим брати участь у
діяльності політичних партій та громадських організацій, а кількість членів
громадських організацій незалежності становить 12–17% (14% у 2012 р).
Значна частина партій не стільки відображає соціальний запит як інструмент просування інтересів суспільства, скільки є простором боротьби інтересів окремих груп та осіб. Профспілкові організації, хоча й залишаються найбільш структурованими та масовими за показниками членства, у
більшості випадків, не розглядаються працівниками як інструмент захисту
соціально-трудових прав і інтересів. Громадські організації страждають
від недовіри, поширення стереотипів щодо практики "грантоїдства", аніж
реальної діяльності на благо суспільства; політизації окремих об'єднань з
метою лобіювання інтересів конкретних груп та подальшого створення
І. Мартинюк, Н. Соболєва // Соціальні виміри суспільства [зб. наук. праць]. – Вип. 4 (15). – К. :
ІС НАНУ, 2012. – С. 78–112.
206 Демків О. Соціальний капітал: теоретичні засади дослідження та операціональні параметри // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2004. – № 4. – С. 99–111.
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політичних партій; поширення організацій, присутніх лише "на папері" тощо.
Разом з тим виникають успішні проекти, спрямовані на вирішення локальних проблем, які не передбачають формального членства. Наприклад,
проект УкрЯма (www.ukryama.com) об'єднує близько 1000 користувачів,
які фотографують пошкодження на дорогах та подають звернення в ДАІ
з запитом на ремонт. Ініціатива "Зробимо Україну чистою" об'єднує 200 населених пунктів та близько 5 000 волонтерів, які кілька років поспіль
прибирають сміття в громадських місцях. Набуває поширення практика
благодійності та волонтерства. Наприклад, за даними Світового рейтингу
країн з благодійності, впродовж 2010–2012 рр. за такими показниками як
пожертви грошей, волонтерська діяльність, допомога незнайомцям інтегральний індикатор благодійності зріс з 13 до 21%207. За даними дослідження, проведеного компанією GFK на замовлення Українського фонду
демократії "Спочатку люди" у 2011 р., 9% населення готові брати участь у
вирішенні хоча б однієї з проблем своєї громади в ролі організатора або
активіста, ще 39% – в ролі звичайного учасника208. У таких видах роботи,
як благоустрій вулиць, охорона природи, збереження зелених зон у містах, покращення екологічної ситуації готові взяти участь від 32 до 37%
громадян старше 18 років. Іншими словами, значний потенціал громадської активності залишається нереалізованим. Як стверджує В.Степаненко,
розрив між реальною участю і значущістю громадянського суспільства в
оцінках населення свідчить про те, що ціннісні передумови розвитку громадянського суспільства в Україні можуть бути резервом формування
соціального капіталу у країні209.
Низький рівень довіри до державних інститутів та громадська пасивність
може пояснюватися відсутністю впевненості у можливості відстоювання
своїх прав. Так, впродовж всього періоду 1998–2012 рр. близько двох третин населення вважає, що вони нічого не змогли б зробити, якби уряд ухвалив рішення, яке утискає їх законні права та інтереси (рис. 8.4). На рівні
місцевої влади, понад половини населення не вірять у можливість відстоювати свої права. Це свідчить про те, що чинні механізми демократії та
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громадського контролю у країні, що мають забезпечувати об'єднуючий соціальний капітал, не можуть вважатися ефективними.
Нестача соціального капіталу, здатного консолідувати українське суспільство призводить до зростання соціальної напруженості. Так, за оцінками Інституту соціології НАН України, у 2012 р. індекс дестабілізаційності
протестного потенціалу (ІДПП)210 перевищив критичний рівень і наблизився до показника 2005 р. (4,6 бала), періоду масових протестів під час "помаранчевої революції" (рис. 8.5). Разом з тим варто розуміти, що ІДПП
не завжди означає реальні протести. Питома частка осіб, які вважають
масові виступи у їхньому населеному пункті ймовірними поступово зменшується (з 35 до 22%) впродовж 2005–2012 рр., проте готовність брати
участь у акціях, якщо вони відбудуться, залишається доволі стабільною
протягом цього часу: приблизно кожний третій українець висловлює таку
готовність.
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Рис. 8.4. Питома частка українців, які вважають,
що нічого не змогли б зробити, якби уряд або місцева влада
ухвалила рішення, яке утискає їхні законні права та інтереси:
динаміка впродовж 1994–2012 рр., %
Джерело: за даними моніторингу ІС НАНУ, за відповідні роки.

Річний звіт "Стан розвитку благодійності в Україні – 2011". – К., 2012. – 42 с.
Український фонд демократії "Спочатку Люди". Життєві цінності, пріоритети та проблеми
українців [Електронний ресурс]. – Доступний з : https://peoplefirst.org.ua/img/PDF/LIFE_VALUES_
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209 Степаненко В. Соціальний капітал у соціологічній перспективі: теоретико-методичні аспекти дослідження // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2001. – № 2. – С. 24–41.
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Індекс дестабілізаційності протестного потенціалу (ІДПП) розраховується як сукупність
акцій протесту, в яких людина готова взяти участь з урахуванням коефіцієнта дестабілізаційності кожної акції. Коефіцієнт дестабілізаційності акції визначається на основі експертних
оцінок. Значення ІДПП більші за 4,4 бала свідчать про готовність населення до масових
акцій протесту.
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Вважають, що у їхньому населенному пункті досить ймовірні масові
виступи (мітинги, демонстрації) населення проти падіння рівня життя, на
захист своїх прав
Вважають, що, скоріше за все, братимуть участь у таких масових виступах,
якщо вони відбудуться
Індекс дестабілізаційності протестного потенціалу (ІДПП)

Рис. 8.5. Динаміка показників протестної поведінки
впродовж 1998–2012 рр.
Джерело: за даними моніторингу ІС НАНУ, за відповідні роки.

Невіра у правові механізми вирішення конфліктів та захисту інтересів
призводить до росту значущості незаконних колективних дій. За даними
Фонду "Демократичні ініціативи" 15% українців вважають, що самосуд – це
єдиний спосіб відновити справедливість в українському суспільстві і готові
чинити його за потреби; 37% опитаних хоча і не сприймають самосуд як
метод, все ж таки висловились за те, що у певних випадках він є дієвим та
може бути виправданим211. Іншими словами, значна половина українців
виправдовують таку неправову практику як самосуд.
Стійка недовіра до державних інститутів не зменшує роль держави у
сприйнятті населення. За оцінками Фонду "Демократичні ініціативи", майже
Протестні настрої населення: останні тенденції [Електронний ресурс] / Фонд "Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва". – К., 2013. – Доступний з : http://www.dif.org.ua/ua/polls/
2013-year/hihvihvihhihihuihuhuuh.htm.
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половина населення (42%) вважають, що держава мусить повністю відповідати за забезпечення кожної людини всім необхідним, а понад двох третин
(69%) стверджують, що більшість не зможе прожити без опіки держави212.
За даними центру "Соціальний моніторинг" та Українського інституту соціальних досліджень імені О.Яременка, 41% дотримуються погляду, що держава має відбирати у багатих і віддавати бідним213. Що це означає для
формування соціального капіталу? По-перше, такі настрої відображають
патерналістські очікуваннями, які у поєднанні з недовірою до державних
інститутів сприяють актуалізації негативного соціального капіталу: поширення тіньових практик, посилення ролі родинних зв'язків у політиці та бізнесі, поширення клієнтарних відносин. Неспроможність держави вирішувати проблеми не стільки актуалізує роль третього сектора – громадських
організацій, скільки спричинили пошук альтернативних стратегій, що не
завжди є ефективними для розвитку суспільства у цілому. Інша точка зору
полягає у тому, що патерналізм у поєднанні з недовірою, є запитом на альтернативну, соціальну державу, яка має стати ключовим агентом, що сприяє
розвитку добровільних організацій і комунітаристських цінностей. Таким чином, стратегія нарощування соціального капіталу має полягати в заохоченні
державними структурами практик кооперації між громадянами в рамках
окремих громад або соціальних груп і у подальшому поширенні таких практик у суспільстві в цілому.
На думку Ф.Фукуями, загальний дефіцит соціального капіталу є характерним для всіх пострадянських країн, оскільки радянська політична система сприяла заміні горизонтальних зв'язків між людьми вертикальними
зв'язками між громадянами і державою214. Деякі дослідники навіть запропонували "диктаторську" теорію відсутності соціального капіталу у перехідних країнах, за якою диктатура руйнує соціальний капітал та створює
такі умови, що навіть після її завершення соціальний капітал зменшується
212 Бекешкіна І. Дискредитація ідеї демократії в країні була однією з причин приходу до влади Віктора Януковича [Електронний ресурс]. – Доступний з : http://www.dif.org.ua/ua/mass_
media/fmkvjkvbjkerjbkejb.htm.
213 Основні пріоритети соціальної політики очима населення України [Електронний ресурс] /
прес-реліз дослідження Центру "Соціальний моніторинг" спільно з Українським інститутом
соціальних досліджень ім. Олександра Яременка за участі відділу моніторингових досліджень соціально-економічних трансформацій ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН
України" від 08 серпня 2013 р. – Доступний з : http://www.uisr.org.ua/img/upload/files/to-presreliz_08_08_2013-socpolitica.pdf.
214 Фукуяма Ф. Что такое социальный капитал [Електронний ресурс] : лекция // День. –
№ 177. – 2006. – Доступний з : http://www.day.kiev.ua/170573.
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і стає "негативним", посилюється незаконна діяльність, корупція та хабарництво215. Такі роботи наслідують ідеї прихильників теорії пройденого
шляху (англ. – path dependence theory), що соціальні феномени коріняться у попередніх процесах; таким чином, джерела кризи соціального капіталу необхідно шукати в історії соціально-економічного розвитку країни.
Українські та російські соціологи також схильні шукати історичний слід у
поясненні кризи соціального капіталу, проте не стільки нарікають на радянську систему, скільки на системні деформації, які виникли у період становлення незалежності. Наприклад, А.Бова називає особливості перерозподілу власності у період пострадянської трансформації та становлення
"кланового капіталізму" ключовими факторами зростання негативного
соціального капіталу, що ставить неформальні норми і правила поведінки
важливішими за формальні закони216. Так, владні групи формують особливий, "привелійований" соціальний капітал. За даними опитування державних чиновників 1995–1998 рр. такі групи експертів, як політики і господарники у переважній більшості (понад 80%) вбачали основні цілі соціальної
політики в соціальній стабільності, але основний акцент робили на захисті
інтересів еліт (понад 50%)217.
Разом з тим не можна розглядати неформальні зв'язки виключно у негативному вимірі. Така форма соціального капіталу водночас стимулює
стихійне кооперування та розвиток ринку в умовах, коли держави була
неспроможна регулювати соціальні процеси. Цікавими є результати опитування підприємців у Росії, проведеного в Російським незалежним інститутом соціальних та національних проблем у 2002 р., згідно з якими підприємці у більшості шукали фінанси для розвитку своїх проектів не в
банках, а серед друзів і родичів218. Власне практика "підтримки своїх" була характерна для половини діючих підприємців: 56% з них позичали
гроші для ведення бізнесу своїм родичам або знайомим, часто роблячи
це на безвідсотковій основі.
Paldam M. Missing social capital and the transition in Eastern Europe / Martin Paldam, Gert
Tinggaard Svendsen // Journal for Institutional Innovation, Development and Transition. – 2001. –
№ 5. – Р. 21–34.
216 Бова А. Корупція у суспільстві, що трансформується [Електронний ресурс] : соціологічний
аналіз // Політичний менеджмент. – 2006. – № 3. – Доступний з : http://www.politik.org.ua/vid/
magcontent.php3?m=1&n=58&c=1254.
217 Тихонова Н., Шкаратан О. Российская социальная политика: выбор без альтернативы //
Социологические исследования. – 2001. – № 3. – С. 24–25.
218 Там само.
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Абсолютно всі дослідники соціального капіталу в Україні погоджуються,
що ефективна соціальна-економічна політика, спрямована на модернізацію
країни у термінах підвищення її конкурентоспроможності та стійкого розвитку, не можлива без зміцнення соціальної згуртованості, ключовим джерелом якої є об'єднуючий соціальний капітал. У цьому сенсі ключовою
проблемою залишається конвертація ресурсу неформальних мереж і міжособистісної довіри у практики, що консолідують суспільство у цілому: громадську участь та інституційну довіру.
Порівняльний аналіз соціального капіталу в Україні та інших країнах Європи. Важливим аспектом аналізу соціального капіталу є його порівняння у міжнародному контексті, зокрема зважаючи на різний рівень соціально-економічного розвитку таких країн. Численні порівняльні дослідження
свідчать про значний розрив у рівні соціального капіталу між країнами залежно від рівня економічного розвитку і якості роботи громадських інститутів. Проблемним моментом таких досліджень є те, що вони рідко пояснюють, як співвідносяться різні компоненти соціального капіталу у різних
контекстах. Основні висновки, як правило, спрямовані на розмір соціального капіталу та фактори, які можуть пояснити відмінності у наявності "великого" або "малого" соціального капіталу, наприклад, характеристики країн або
індивідуальні соціально-демографічні особливості. Недостатнє осмислення
процесів взаємозв'язку між різними компонентами соціального капіталу не
дозволяє відповісти на питання, як довіра в межах конкретної групи або
довіра до людей в цілому конвертується в довіру до соціальних інститутів,
чи взагалі відбувається така конвертація, яку роль має неформальна комунікація у формуванні легітимності інституційних норм та соціальної солідарності тощо.
Ми пропонуємо порівняльний аналіз таких компонентів соціального капіталу, як соціальна, інституційна довіра, громадська участь та участь у неформальних мережах у п'яти контекстах: Україна, Росія, посткомуністичні
країни – нові члени ЄС219, країнах групи ЄС-12220 і Скандинавія. До групи
країнах-нових членах ЄС увійшли Болгарія, Естонія, Литва, Польща, Словенія, Словаччина, Чехія, Хорватія і Угорщина, до країн групи ЄС-12 –
Бельгія, Велика Британія, Греція, Іспанія, Італія,Нідерланди, Німеччина,
Країни, що приєдналися до Європейського союзу після 2004 р., Данія аналізується окремо у межах скандинавських країн.
220 Країни – члени Європейського Союзу на момент створення такого союзу у 1993 р. Данія
аналізується окремо у межах скандинавських країн.
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Португалія та Франція. Скандинавські країни включають Швецію, Данію та
Норвегію. Аналіз здійснено на основі даних "Європейського соціального
дослідження" (ESS) 2010 р., перевагою якого є широка мережа індикаторів
соціального капіталу, а недоліком – обмежена кількість країн. Так, у групі
країн – нових членах ЄС відсутня інформація про Румунію, Латвію та Мальту, а у групі країн ЄС-12 – про Ірландію та Люксембург. Також у ESS 2010 р.
немає інформації щодо Австрії – країни, яка приєдналася до ЄС у 1995 р. і
зазвичай входить до групи ЄС-15. Слід зазначити, що дослідження ESS
включає Кіпр – країну, яка приєдналась до ЄС у травні 2004 р. і зазвичай
відноситься до групи країн – нових членів ЄС. У цьому аналізі Кіпр не входить до виокремленої групи країн – нових членах ЄС, оскільки всі країни
цього блоку, наявні у ESS, об'єднані посткомуністичним минулим. Зважаючи, що попередні дослідження свідчать про вплив історичних процесів на
формування соціального капіталу, ми вирішили не аналізувати Кіпр разом
з посткомуністичними країнами – членами ЄС.
Порівняння України з Росією є цікавим з огляду на близьке історичне минуле у межах Радянського союзу, подібні соціально-економічні проблеми та
політичну дискусію щодо можливості об'єднання у межах Митного союзу. Різниця в особливостях соціального капіталу між старими та новими членами
ЄС є доведеним фактом. Так, старі члени ЄС часто характеризуються як індивідуалістичні суспільства, а нові члени – як колективістські. Іншими словами, соціальний капітал в менш розвинених посткомуністичних суспільствах,
що стали членами ЄС, частіше характеризується негативними явищами, такими як корупція і неефективне державне управління. Разом з тим процеси
євроінтеграції можуть зменшувати вплив таких негативних явищ. Скандинавські країни традиційно характеризуються як соціальні держави, де рівень соціального капіталу, зокрема інституційної довіри та громадської участі є дуже
високим, навіть вищим за західноєвропейські демократії.
Послідовність нашого аналізу складається з двох етапів. По-перше, розглядається розподіл окремих індикаторів соціального капіталу у кожній групі
країн; по-друге, аналізуються зв'язки між окремими компонентами соціального капіталу шляхом конфірматорного факторного аналізу.
Порівняння показників довіри у міжнародній перспективі свідчить, що в
Україні, довіра до таких соціальних інститутів, як парламент, судово-правова система, міліція, політичні партії є значно меншою, ніж у Росії, так само,
як і у нових членах ЄС, а також суттєво поступається показникам країн з
групи ЄС-12 і особливо Скандинавії (табл. 8.1).
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Таблиця 8.1
Соціальна та інституційна довіра в Україні
та інших країнах Європи, середні значення
Нові
ЄС-12
члени ЄС
Соціальна довіра (середні значення за шкалою від 0 до 10)
0 балів – потрібно бути
обережним…
4,2
4,2
4,4
5,0
10 балів – більшості людей можна
довіряти
0 балів – більшість людей
будуть намагатися використати
або ошукати мене…
4,6
5,1
5,0
5,6
10 балів – більшість людей будуть
намагатися поводити себе чесно
та порядно
0 балів – люди, в основному,
дбають про власний інтерес…
3,9
4,3
4,1
5,1
10 балів – люди, в основному,
намагаються допомагати іншим
Соціальна довіра у цілому
4,2
4,5
4,5
5,2
Інституційна довіра
(0 – "зовсім не довіряють"… 10 – "повністю довіряють", середні значення)
Довіра парламенту
2,0
3,6
3,3
4,2
Довіра судово-правовій системі
2,3
3,8
4,0
5,2
Довіра міліції (поліції)
2,5
3,5
5,0
6,4
Довіра політикам
1,9
3,0
2,6
3,3
Довіра політичним партіям
2,0
3,1
2,6
3,3
Інституційна довіра у цілому
2,1
3,4
3,5
4,5
Індикатор довіри

Україна

Росія

Скандинавія

6,6

6,9

6,1
6,5

6,1
6,8
7,2
5,0
5,1
6,0

Джерело: за даними: "Європейське соціальне дослідження", 2010 р., складено за розрахунками автора.

Ситуація з соціальною довірою інша. Так, показник довіри до людей у
цілому є подібним до показників Росії та країн – нових членів ЄС, проте є
суттєво меншим за показник ЄС-12 і скандинавських країн. Слід зазначити,
що у як у країнах – нових членах ЄС, так і інших країнах ЄС та Скандинавії,
міліція є соціальним інститутом, якому довіряють найбільше, навіть більше,
ніж людям у цілому. Водночас і в Україні, і в Росії, оцінки довіри до міліції
є нижчими за показники соціальної довіри. Цікаво, що у всіх групах країн
політики та політичні партії є інститутами, яким довіряють найменше, порівнюючи з іншими державними інститутами.
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Розрив між соціальною та інституційною довірою не є суто українським
феноменом. Так, і у Росії, і у країнах – нових членах ЄС у середньому людям довіряють більше, ніж інститутам. Разом з тим у скандинавських країнах такий розрив є мінімальним.
Обрані індикатори громадської участі демонструють активність населення впродовж року, коли здійснювалося опитування. У такому формулюванні можливо оцінити реальну активність на відміну від "паперового"
членства. Такі прояви громадської участі, як звернення до політиків, представників уряду чи місцевої влади приблизно однаково поширені в Україні
та Росії: 7 та 8% відповідно (табл. 8.2). Дещо більшим є середній показник
по країнах – нових членах ЄС (10%). Водночас, порівнюючи з Україною, у
країнах групи ЄС-12 вдвічі більше осіб повідомили, що зверталися до політиків, представників уряду чи місцевої влади, а у скандинавських країнах – у 2,5 разів більше. Політична участь є досить низькою у всіх групах
країн. Однак дещо відрізняється Росія: якщо в Україні та інших групах країн,
включаючи Скандинавію, відсоток осіб, що брали участь у роботі політичної
партії або руху становить 3–4%, то у Росії таких 6%. Суттєвою є різниця за
рівнем залучення до роботи у громадських організаціях. В Україні тільки
2% брали участь у роботі таких об'єднань у році проведення опитування;
тобто це ті люди, яких можна вважати активними членами громадських
організацій. У Росії та країнах – нових членах ЄС таких дещо більше: 5 і 6%
відповідно. ЄС-12 і Скандинавія суттєво відрізняються від решти країн,
демонструючи значно вищий рівень залучення населення до роботи на базі
громадських організацій. Щодо розповсюдження агітаційних матеріалів, тут
Україна, як нові так і старі члени ЄС приблизно однакові: 4–6% носили політичну атрибутику (значки, стрічки, прапорці тощо) або розповсюджували
агітаційні матеріали. У скандинавських країнах майже кожний п'ятий (19%)
брав участь у такій активності. Частка осіб, які підписували петиції, є найнижчою в Україні (4%), в Росії таких – 7%, у країнах – нових членах ЄС 12%.
В ЄС-12 вже понад чверті (26%) повідомили про такий вид громадської
участі, а у скандинавських країнах – вже більше третини (35%). Щодо участі
у санкціонованих мітингах або демонстраціях, тут розрив між країнами не є
таким значним. Приблизно 3–5% брали участь у мітингах та демонстраціях
в Україні, Росії та інших посткомуністичних країнах, що є новими членами
ЄС, а у країнах групи ЄС-12 і Скандинавії таких 7–8%. Бойкот як форма
громадської участі є більш популярним у ЄС-12 (19%) та скандинавських
країнах (28%). У Росії та Україні тільки 2% повідомили про досвід бойкоту,
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а середній показник по країнах – нових членах ЄС – 6%. Якщо оцінювати
рівень залучення населення країн до будь-яких із перелічених дій як узагальнений індикатор громадської участі в Україні тільки 16% мали такий
досвід. Такий відсоток є дещо меншим за російський показник (19%) та
суттєво поступається країнам – новим членам ЄС (24%), ЄС-12 (47) та
Скандинавії (67%).
Таблиця 8.2
Окремі показники громадської участі в Україні
та інших країнах Європи, %
За останній рік
% осіб, що зверталися до
політиків, представників уряду
чи місцевої влади
% осіб, що брали участь у роботі
політичної партії або руху
% осіб, що брали участь у роботі
інших громадській організації
або об'єднанні
% осіб, що носили політичну
атрибутику (значки, стрічки,
прапорці тощо) або
розповсюджували агітаційні
матеріали
% осіб, що підписували петиції
% осіб, що брали участь
у санкціонованих мітингах
або демонстраціях
% осіб, що бойкотували які-небудь
промислові або продовольчі
продукти
% осіб, що брали участь у будьяких з перелічених вище дій

Україна

Росія

Нові
члени
ЄС

ЄС-12

Скандинавія

7,4

8,0

9,6

14,1

18,0

3,8

5,8

2,5

3,8

4,2

2,1

4,7

6,2

16,6

27,4

5,2

3,3

4,2

6,0

18,6

3,7

6,6

11,8

26,2

34,8

4,7

3,6

3,0

8,0

6,9

2,2

2,4

6,1

19,4

27,9

15,7

19,1

23,7

46,8

65,8

Джерело: за даними: "Європейське соціальне дослідження", 2010 р., складено за розрахунками автора.

Важливість неформальних мереж часто розглядають як активність
комунікації поза роботою чи формальними об'єднаннями. В Україні та
Росії приблизно однакова кількість опитаних (понад третини) повідомили,
що зазвичай декілька разів на тиждень або частіше просто, не у справах,
зустрічаються з друзями, родичами або колегами по роботі (табл. 8.3).
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Середній показних по країнах – нових членах ЄС дещо нижчий – 30%,
проте теж близько третини. У країнах груп ЄС-12 та Скандинавії часті неформальні комунікації є більш поширеними, ніж в інших країнах, що аналізуються. Разом з тим розподіл само оцінок щодо частоти спілкування
відрізняється від реальної активності. Наприклад, у Скандинавії у 1,5 раза
більше осіб повідомили, що декілька разів на тиждень або частіше просто, не у справах, зустрічаються з друзями, родичами або колегами по роботі, порівнюючи з Україною, а частки осіб, які вважать, що вони частіше,
ніж більшість спілкуються з людьми за своїм бажанням та для свого задоволення, а не по роботі порівняно з іншими людьми аналогічного віку є
приблизно однаковими. Це свідчить про різне розуміння активності у межах неформальної комунікації, зокрема її частоти у різних країнах. Інтернет-комунікація розкриває віртуальні мережі населення. Україна суттєво
поступається за частотою неформальної інтернет-комунікації як Росії, так
і країнам ЄС, а особливо Скандинавії. Якщо відмінності з країнами ЄС та
Скандинавії логічно пояснити різним рівнем доступності Інтернету як ресурсу, то відмінності з Росією є неочікуваними. І в Росії, і в Україні доступність інтернету є практично однаковою.
Таблиця 8.3
Окремі показники неформальної комунікації в Україні
та інших країнах Європи, %
Показник
% осіб, що декілька разів на тиждень
або частіше просто, не у справах,
зустрічаються з друзями, родичами
або колегами по роботі
% осіб, які вважать, що вони частіше
ніж більшість спілкуються з людьми
за своїм бажанням та для свого
задоволення, а не по роботі
порівняно з іншими людьми
аналогічного віку
% осіб, які щодня користуються
Інтернетом або електронною
поштою дома чи на роботі для
особистих потреб (не для виконання
службових завдань)

Нові
ЄС-12
члени ЄС

Україна

Росія

Скандинавія

37,0

34,8

30,2

47,4

58,4

22,3

13,6

13,2

16,0

21,8

37,4

53,0

52,9

55,8

72,2

Джерело: за даними: "Європейське соціальне дослідження", 2010 р., складено за розрахунками автора.
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Традиційні компоненти соціального капіталу є скоріше окремими складовими, ніж єдиним конструктом. Українці, які довіряють людям у цілому, у
середньому схильні також довіряти соціальним інститутам; разом з тим
кореляція є слабкою221 (r=0.30), що свідчить про розрив між такими видами
довіри (табл. 8.4). Тільки 9% загальної дисперсії у довірі до інститутів можна пояснити довірою до людей. Подібна слабка кореляція також спостерігаються у Росії. У Словаччині, Італії та Хорватії кореляційні коефіцієнти ще
менші, що свідчить про те, що довіра до людей практично не є джерелом
довіри до інститутів у цих країнах. У цілому, зв'язок між довірою до людей
та довірою до інститутів є сильнішим у країнах ЄС та Скандинавії, помірні
коефіцієнти кореляції (r≥0.5) спостерігаються у Естонії, Бельгії, Великій
Британії, Нідерландах, Німеччині, Франції та Норвегії. У цих країнах довіра
до людей пояснює понад 25% дисперсії у довірі до інститутів, тобто ті, хто
мають високу довіру до людей, зазвичай мають більшу довіру до державних інститутів.
Зв'язок між громадською участю та довірою до людей відсутній у більшості країн – нових членів ЄС, а також Росії і Україні, а у ЄС-12 та Скандинавії такий зв'язок є дуже слабким. Іншими словами, ми не можемо
зробити висновок, що люди, які активні у громадському житті, схильні
також мати більшу соціальну довіру. Наявність кореляційного зв'язку
(хоча й слабкого) між громадською участю і інституційною довірою в
Україні, дозволяє припустити, що активна участь у колективних діях,
спрямованих на благо суспільства, може бути джерелом зростання довіри
до соціальних інститутів. Слід зазначити, що з 12 країн групи старих членів ЄС та Скандинавії у 7 такий зв'язок взагалі відсутній, що ставить під
сумніви тезу Патнема про розвиток інституційної довіри у процесі громадської участі.
Ні в Україні, ні в Росії не виявлено зв'язку між активністю неформальної комунікації та громадською участю, хоча у більшості країн групи ЄС12 та Скандинавії (10 з 12) активність у неформальній комунікації характеризує від 17 до 53% дисперсії у громадській участі. Вочевидь, у цих
країнах люди, які часто спілкуються с друзями, родичами або колегами у
неформальному просторі також схильні мати більш активну громадську
позицію.
221 Оцінюючи силу зв'язку, ми використовуємо емпіричне правило, що рекомендується
у більшості статистичних джерел: ≥0.70 – сильна кореляція, 0.50–0.69 – помірна кореляція,
0.30–0.49 – слабка кореляція, ≤0.29 – дуже слабка кореляція.
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Німеччина

Італія
Нідерланд
и

Іспанія

Греція

Бельгія
Велика
Британія

Чехія

Хорватія

Угорщина

Словенія

Польща
Словаччина

Литва

Естонія

Болгарія

Росія

Україна
–
0.14
–

0.24
–
–

0.15 0.18

–

–
0.45

–

0.26 0.16

0.22

–

0.17 0.16 0.10

–
–

0.14 0.19 0.17

0.14 0.15 0.28 0.12
–

–
–

–
–

–

–
0.33 0.22 0.11

0.20 0.12

–

–

–

0.09

–
0.25 0.17 0.14

–

0.31 0.18 0.12 0.25

0.38 0.33 0.37 0.28 0.41 0.30 0.42 0.18 0.41 0.56 0.43 0.73 0.41 0.53 0.55 0.56 0.32 0.61

–

–

0.09 0.15 0.17 0.21 0.22 0.18 0.15 0.20 0.31 0.14 0.27 0.25 0.27 0.33 0.25

0.20 0.16 0.16

–

0.30 0.35 0.40 0.50 0.44 0.46 0.29 0.49 0.46 0.27 0.43 0.58 0.53 0.41 0.40 0.33 0.57 0.51 0.46 0.50 0.45 0.51 0.49
–
– 0.12 –
–
– 0.24 0.17 –
–
– 0.24 0.18 0.12 0.11 0.20 0.19 0.21 0.14 0.14 0.10 0.11 0.17

Португалія

Примітка: * латентні фактори сконструйовані шляхом конфірматорного факторного аналізу для кожної країни на основі даних ESS 2010 р.
Перелік індикаторів для фактора "Довіра до людей": вибір серед альтернатив "потрібно бути обережним чи більшості людей можна довіряти", "більшість людей будуть намагатися
використати або ошукати мене чи більшість людей будуть намагатися поводити себе чесно та порядно", "люди, в основному, дбають про власний інтерес чи люди, в основному, намагаються
допомагати іншим". Перелік індикаторів для фактора "Довіра до інститутів": оцінки довіри парламенту, судово-правовій системі, міліції (поліції), політикам та політичним партіям. Перелік
індикаторів для фактора "Громадська участь": питання щодо участі у будь-яких з таких колективних діях за останній рік: звернення до політиків, представників уряду чи місцевої влади, участь
у роботі політичної партії або руху, участь у роботі інших громадській організації або об’єднанні, носіння політичної атрибутики (значки, стрічки, прапорці тощо) або розповсюдження
агітаційних матеріалів, підписання петицій, участь у санкціонованих мітингах або демонстраціях, бойкотування яких-небудь промислових або продовольчих продуктів. Перелік індикаторів для
фактора "Неформальні комунікації": частота зустрічей з друзями, родичами або колегами по роботі не по справах, самооцінки частоти спілкування з іншими людьми за своїм бажанням та для
свого задоволення, а не по роботі, у порівнянні з іншими людьми аналогічного віку, частота користування Інтернетом або електронною поштою дома чи на роботі для особистих потреб (не
для виконання службових завдань).
Обрані моделі відповідають таким критеріям якості: RMSEA<0.05, CFI,TLI>0.95. В умовах обмеженого обсягу звіту, послідовність вибору моделей не зазначається. Ми також не
наводимо факторні навантаження окремих індикаторів, оскільки первинна мета аналізу полягає не стільки у пошуку інструменту для вимірювання соціального капіталу, стільки аналізу
зв’язків між окремими конструктами (довірою, участю тощо). Між тим, всі латентні конструкти були перевірені на узгодженість факторних навантажень, та їх статистичну значущість.
Водночас як всі ці індикатори були релевантними для конструювання латентних факторів соціального капіталу (факторні навантаження >0.5), по країнах були наявні відмінності у
кореляції помилок.

Довіра до людей ~
Довіра до інститутів
Громадська участь
Неформальні
комунікації
Довіра до інститутів ~
Громадська участь
Неформальні
комунікації
Громадська участь ~
Неформальні
комунікації

Показник

Данія

Скандинавські
країни
Норвегія

ЄС-12

Швеція

Нові члени ЄС
Франція

Таблиця 8.4
Кореляційні зв’язки між латентними факторами "довіра до людей", "довіра до інститутів", "громадська участь"
та "неформальні комунікації" у країнах Європи (кореляції Пірсона)*
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Довіра, громадська участь та неформальні мережі як джерела модернізації в українському суспільстві: роль інституційної ефективності.
Попередній аналіз продемонстрував, що окремі компоненти соціального капіталу не завжди напряму пов'язані між собою. Наприклад, в українському контексті активна громадська участь не характеризує людей з більш високим
рівнем соціальної довіри та навпаки, проте є джерелом довіри до інститутів.
Важливим питанням залишається те, якою мірою ці окремі елементи соціального капіталу стимулюють модернізаційний розвиток в українському суспільстві. Висока довіра до інститутів у суспільстві з поширеними регресивними та корупційними практиками може означати не стільки позитивний вплив
соціального капіталу, скільки виправдання та прийняття таких практик, що не
є ознакою соціальної держави. Активна комунікація у неформальних мережах
не обов'язково зміцнює міжгрупову соціальну солідарність, а громадська
участь може бути лише прикладом формального, декларованого членства,
що не стимулює розвиток довіри та подолання дезінтегрованості.
Незважаючи на безліч різноманітних проектів модернізації, їхній зміст
зводиться до соціально-економічного розвитку країни та вирішення проблем, які цьому заважають. Модернізаційний проект завжди передбачає
певне реформування існуючих або створення нових політичних, правових,
економічних та соціальних інститутів на основі кращих стандартів і практик.
На сьогодні такими стандартами є визнання принципів демократії, верховенства права та прав людини, забезпечення якості життя, розвиток ринкової
економіки та соціальної держави, впровадження інноваційного виробництва, слідкування усталеним міжнародним нормам тощо. Соціальний капітал,
по-перше, дозволяє здійснити мобілізацію ресурсів на індивідуальному або
груповому рівні для виробництва необхідних колективних дій; по-друге, він
дозволяє суттєво знизити трансакційні витрати на впровадження реформ та
нових практик внаслідок збільшення ефективності міжгрупової комунікації
через механізми соціальної консолідації та соціальної справедливості; потретє, активізація різних аспектів і форм соціального капіталу може бути
складовою соціального контролю, що забезпечує продуктивність соціальних інститутів – ключову ознаку підзвітної та ефективної держави.
Таким чином, модернізаційний потенціал соціального капіталу в Україні
можна виміряти у зв'язку з його роллю щодо інституційної ефективності як
головного результату вдалого соціально-економічного розвитку. Ми припускаємо, що задоволеність роботою соціальних інститутів є індикатором їх
якості в оцінках населення. Відповідно кореляції між задоволеністю соціаль170
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ними інститутами та соціальним капіталом є свідченням значимості останнього у модернізаційному проекті. Логіка нашого аналізу передбачає використання моделі соціального капіталу в Україні, отриманого шляхом конфірматорного факторного аналізу у попередньому підрозділі (табл. 8.4) та
використання таких факторів, як "довіра до людей", "довіра до інститутів",
"громадська участь", "неформальні комунікації" у моделюванні їхніх зв'язків
із задоволеністю роботою соціальних інститутів. Задоволеність роботою
соціальних інститутів, у свою чергу, також є фактором, що будується на
основі чотирьох індикаторів: задоволеність економікою, демократією, системою освіти та охорони здоров'я. Результати містять фінальну, найбільш
оптимальну модель за показниками RMSEA, CFI та TLI, що є критеріями
якості для моделі структурних рівнянь. Аналіз здійснено на основі даних
"Європейського соціального дослідження" (ESS) 2010 р.
Результати аналізу свідчать, що довіра до інститутів є ключовим фактором, що асоціюється з задоволеністю роботи такими інститутами (рис. 8.6,
табл. 8.5). Іншими словами, інституційна довіра це своєрідний термостат
ефективності соціальних інститутів. Інститути, які працюють добре, генерують
довіру, тоді як неефективні інститути викликають скептицизм та незадоволеність. Разом з тим і довіра до людей, і неформальні комунікації, і громадська
участь також напряму пов'язані з рівнем задоволеності роботою інститутів.
Проте, якщо українці з високою довірою та активною комунікацією у неформальних мережах схильні також бути більш задоволеними економікою,
демократією, системою освіти та охорони здоров'я, то громадська участь
має протилежний ефект. Водночас роль громадської участі є досить неоднозначною: з одного боку, вона негативно пов'язана зі сприйняттям якості
роботи інститутів (прямий зв'язок), а з іншого, – має позитивний вплив як
джерело довіри до соціальних інститутів (непрямий зв'язок). Вочевидь, громадська участь скоріше є елементом соціального контролю, що значною
мірою стимулює критичне ставлення до інституціональної сфери. Невдоволеність тими чи іншими інститутами виражається у схильності до пошуку
альтернативних механізмів впливу: політичній участі чи роботі у громадських організаціях, які в свою чергу, можуть збільшувати довіру до інститутів та покращувати рівень задоволеності їхньою роботою.
Довіра до людей також має непрямий зв'язок з рівнем задоволеності інститутами через інституційну довіру. У цьому контексті соціальна (міжособистісна) довіра створює резервуар довіри до інститутів: якщо більшості
людей можна довіряти, то і соціальним інститутам, як певній групі людей
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Приміт
тка: * на рисунку познаачені не стандартизоваані регресійні коефіцієєнти зі стандартними
помилкками (у дужках). Овалии – це латентні конструукти, отримані шляхом факторного конфірматорнного аналізу. Прямокуттники –"зовнішні" фактоори – соціально-демогграфічні характеристики. П
Перелік індикаторів для факторів "Довіра доо людей", "Довіра до інститутів", "Громадська уччасть", "Неформальні комунікації" такий сам
мий, як у табл. 8.4 (див. примітку). Фактор
"Якіснаа робота інститутів" сккладається з чотирьох індикаторів: задоволленість економікою,
демокрратією, системою освітти та охорони здоров'я.

Рисс. 8.6. Соціальнийй капітал як ресур
рс інституційної еефективності:
резулььтати моделі структурних рівнянь**
Джерелло: за даними: "Європеййське соціальне дослідж
ження" за 2010 р., за роззрахунками автора.

з устааленою системою соціальних зв'язкків, ресурсів і норрм, також можна
віритии. Це, в свою чергу,обумовлює позитивну оцінку проддуктивності роботи інститутів. Такий резуультат узгоджуєтьься з соціально-псиихологічною теорією ддовіри, згідно з якоою загальна довіраа до людей у її беззособовому сенсі
значною мірою є аспекктом особистості і формується у рранньому віці до
членсства у формальнихх організаціях, ніж є результатом інсституційної ефективності222. Вона має знначну стійкість щоддо змін у процесі життєвого циклу
Uslaaner E. The Moral Foundations of Trust [Електронний ресурс] : preesentation at Nuffield
Collegee, Oxford / Eric Uslaner // Symposium "Trust inn the Knowledge Societyy". – 2002. – Доступний з : http://www.gvpt.umd.eddu/uslaner/uslanermoralfoundations.pdf.
222
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або соціально-економічному кліматі. Спираючись на такі висновки, доцільно
припустити, що в умовах системної кризи українського суспілства, коли інституційна довіра тривалий час залишається дуже низькою, загальна довіра до людей може бути тим соціальним капіталом, який забезпечує соціальну
солідарність та полегшує сприйняття реформ.
Таблиця 8.5
Прямі та непрямі ефекти* у моделі соціального капіталу як ресурсу
інституційної ефективності (не стандартизовані регресійні коефіцієнти
та показники значущості)
Фактори задоволеності роботою соціальних інститутів

Регресійний
P-value**
коефіцієнт

Довіра до людей
Прямий ефект
Непрямий ефект: "Довіра до людей -> Довіра до інститутів ->"
Загальний ефект
Довіра до інститутів
Прямий ефект
Непрямий ефект
Загальний ефект
Громадська участь
Прямий ефект
Непрямий ефект: "Громадська участь -> Довіра до інститутів ->"
Загальний ефект
Неформальні комунікації
Прямий ефект
Непрямий ефект: "Неформальні комунікації -> Довіра до людей ->"
Непрямий ефект: "Неформальні комунікації -> Довіра до людей ->
Довіра до інститутів ->"
Непрямий ефект: "Неформальні комунікації ->
Громадська участь ->"
Непрямий ефект: "Неформальні комунікації -> Громадська участь ->
Довіра до інститутів->"
Загальний ефект

0.155
0.239
0.395

0.001
<0.001
<0.001

0.749
–
0.749

<0.001
–
<0.001

–0.227
0.143
–0.084

0.009
0.005
0.351

0.157
0.012
0.019

0.002
0.060
0.045

–0.063

0.062

0.040

0.062

0.165

0.002

Примітки:
* прямий ефект означає, що та чи інша складова соціального капіталу має безпосередній
зв'язок з рівнем задоволеності соціальними інститутами. Непрямий ефект означає, що є
фактори, які змінюють прямий зв'язок, наприклад, посилюють або послаблюють його. Загальний ефект – це сума прямих та непрямих ефектів.
** значення p-value ≤ 0.05 означає статистично значущі ефекти.
Джерело: за даними: "Європейське соціальне дослідження", 2010 р., за розрахунками автора.
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Результати аналізу демонструють непрямий позитивний зв'язок між неформальними комунікаціями та задоволеністю роботою соціальних інститутів через довіру до людей, а також довіру до інститутів. Це означає що
активна комунікація у мережах друзів та знайомих може бути джерелом
розвитку довіри. Разом з цим, такі зв'язки є досить слабкими. Позитивний
зв'язок між неформальною комунікацією та громадською участю, з одного
боку, є очевидною: робота у політичних партіях або громадських організаціях, різні форми політичної участі стимулюють розширення мережі та можуть призводити до різних форм неформальної комунікації. З іншого – це
також може бути свідченням, що така участь не є "паперовою" як формальне членство без реальної комунікації.
Аналіз ролі соціально-демографічних характеристик у механізмі взаємодії між інституційною задоволеністю та соціальним капіталом демонструє, що тільки освіта має прямий зв'язок з рівнем задоволеності роботою
інститутів так, що чим вищим є рівень освіти, тим критичнішим є ставлення
населення до оцінки якості роботи соціальних інститутів – невдоволеність
зростає. Освіта також має значення у рівні активності неформальної комунікації, а також у рівні довіри до людей та громадській участі (непрямі зв'язки). Частота неформальних комунікацій, а й відповідно довіра до людей та
громадська участь примножується з підвищенням освіти. Доволі логічним є
результат моделювання, що активність неформальних комунікацій зменшується з віком. З віком значення зв'язуючого соціального капіталу – найбільш
тісних стосунків з сім'єю та близькими родичами та стає більшим, а мережа
"слабких" зв'язків (знайомі) зменшується. Це позначається на зміні характеристик неформальних мереж та відповідно частоті неформальної комунікації з друзями чи знайомими. Згідно з результатами моделювання стать має
значення у характеристиках довіри, так чоловіки схильні менше довіряти
людям, ніж жінки.
Загалом, розроблена модель показує, що, навіть контролюючи за статтю,
віком та освітою, соціальний капітал має значення у формуванні оцінок інституційної ефективності як напряму, так і через взаємодію окремих компонентів
соціального капіталу: довіри громадської участі та неформальних мереж.
Висновки. Соціальний капітал – це багатовимірний феномен, що не
може бути зведений виключно до довіри або членства у громадських організаціях. Аналіз кореляційних зв'язків між окремими компонентами соціального капіталу свідчить, що якщо одна людина довіряє іншим, це не означає,
що ця особа також є соціально активною у термінах формальної чи нефор174
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мальної комунікації. Понад цього, у контексті аналізу соціально-економічного значення соціального капіталу дуже важливо розрізняти його зв'язуючу
та об'єднуючу форму, оскільки такі форми соціального капіталу можуть визначатися різними напрямками дії та відповідно мати протилежний вплив
на суспільство.
Українське суспільство характеризується тривалою традицією недовіри
до соціальних інститутів, особливо тих, що спрямовані на забезпечення
порядку. Довіра, головним чином, проявляється у мережі найбільш близьких соціальних зв'язків, а інструменти громадянського суспільства, що мають бути важелями соціального контролю, мають низьку ефективність. У
показниках інституційної довіри та громадської участі ми суттєво поступаємося не тільки соціальним державам Скандинавії та традиційним західним
демократіям, а й посткомуністичним країнам, що приєдналися до Європейського Союзу. Можна довго спекулювати щодо причин таких деформацій:
від історико-політичних трансформацій та транзиту до соціально-культурної
обумовленості. Разом з тим необхідно розуміти, що соціальний капітал має
економічну природу, а отже, у його виробництво необхідно інвестувати.
На нашу думку, в умовах українського суспільства проблема полягає не
стільки у відсутності чи дефіциті соціального капіталу як такого, скільки у
слабкості його громадського ефекту, коли наявні ціннісні орієнтації та норми обумовлюють використання ресурсу соціальних зв'язків таким чином,
що це не працює на соціальну інтеграцію. Це виражається у ізольованості
соціальних груп та відсутності впевненості у можливості впливу на суспільне життя та участі у прийнятті рішень. У таких умовах виникає заміщення
одних форм соціального капіталу, іншими, що за своєю суттю є своєрідним
механізмом компенсації неефективної державної політики. В українському
суспільстві, в першу чергу, необхідно розвивати об'єднуючий соціальний
капітал – зв'язки між різними соціальними групами та мережами. Цінності та
практики, які є ефективними у середині групи, не завжди мають позитивний
вплив на суспільство в цілому.
Модернізаційний розвиток за будь-яким сценарієм має враховувати
соціальний капітал, по-перше, як індикатор ефективності інституціональних змін та їхнього прийняття населенням, по-друге, як стратегічну інвестицію у цінності та норми, що полегшують кооперацію, обмін та діалог на
шляху соціально-економічних перетворень. Забезпечення продуктивної
взаємодії соціальних груп дозволяє пом'якшити ефект блокування економічно ефективних, проте непопулярних реформ, а також сприяє знижен175
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ню рентооріентованої поведінки. Державні зусилля мають бути спрямовані, насамперед, на розширення соціальних взаємодій у громадському
просторі та збільшення довіри до державних інститутів. Взагалі встановлення "клімату довіри", у якому буде зменшено розрив між довірою до
установ та довірою до людей, дозволить використовувати соціальний капітал ефективніше, що позначиться на загальному добробуті та індивідуальній задоволеності роботою соціальних інститутів. Необхідно розуміти, що
взаємодія між окремими компонентами соціального капіталу надає інструмент непрямого впливу. Так, сприяння громадській участі може бути
джерелом зростання довіри.
З точки зору розвитку соціального капіталу дуже важливим є забезпечення верховенства права, поширення серед населення правових знань та
правил поведінки у суспільстві, застосування практик публічних консультацій. Необхідно розуміти, що проблема активізації громадської участі полягає не стільки у складних механізмах реєстрації громадських об'єднань чи
слабкій структурі організацій громадянського суспільства, скільки у не використанні ресурсу "потенційної" громадської активності – залучення населення, що є лояльним до громадських ініціатив, проте стоїть осторонь формального членства. У цьому контексті велике значення має використання
ресурсу соціальних мереж і неформальних громадських ініціатив, збільшення соціальної значущості волонтерства та благодійності. Потрібна реалізація політики, спрямованої на інтеграцію відторгнутих груп населення, а
також створення ефективних механізмів участі у процесах прийняття рішень на місцевому рівні.

Розділ 9. Механізми формування
громадянської активності в Україні
Здійснення модернізаційних процесів неможливо уявити без громадянської активності соціуму. У сучасних умовах ця активність пов'язана, перш
за все, з громадянським суспільством, розбудова якого відноситься до числа "еволюційних універсалій" у світовому, глобальному масштабі, оскільки
без неї перехід до розвиненого сучасного суспільства неможливий.
Вважається, що суспільство стане громадянським лише тоді, коли кожний його член усвідомить себе носієм суверенітету, джерелом влади, свідомим суб'єктом політичної діяльності, людиною, відповідальною за наслідки своїх дій, за майбутнє своєї країни і світової спільноти в цілому.
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Демократія – це постійний суспільний процес, який вимагає не стільки
сприятливих зовнішніх обставин, скільки свідомих зусиль участі громадян
і суспільних груп для своєї підтримки та відтворення.
Процес формування громадянської активності нині притаманний не лише для нашої країни, а є частиною перемін, які відбуваються у світовому,
глобальному масштабі. Хоча громадянська активність завжди була невід'ємною складовою суспільного життя, проте особливе місце вона займає нині в
період розбудови громадянського суспільства, яке значною мірою базується на принципах самоорганізації, ініціативи та активності громадян. На це,
зокрема, звертають увагу рішення Організації Об'єднаних Націй223.
В Україні впродовж років незалежності також майже всіма політичними
силами, владними структурами постійно декларується, що стратегія соціально-економічного розвитку країни має базуватися на створенні громадянського
суспільства, в якому рівноправні громадяни, головним чином, шляхом взаємодії "третього сектора", незалежних громадських об'єднань та правової
держави сприятимуть суспільному розвитку заради спільного блага.
У Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні, затвердженій Президентом України у березні 2012 р.,
підкреслюється: "Без розвиненого громадянського суспільства, зокрема без
створення належних умов для забезпечення свободи думки і слова, вільного вираження поглядів і переконань, свободи об'єднань, свободи зборів,
участі громадян в управлінні державними справами та місцевому самоврядуванні, держава не створить можливостей для забезпечення функціонування різних моделей демократії, що у поєднанні з безпосередньою та
представницькою демократією є умовою успішної модернізації, європейської інтеграції та сталого розвитку"224.
Від того наскільки суспільно активними є громадяни, наскільки усвідомлено вони ставляться до розбудови громадянського суспільства, від громадянської активності переважної більшості населення, від того наскільки
демократичними є їхні ціннісні орієнтації значною мірою залежить як нинішнє, так і майбутнє країни, її інтеграція у світову спільноту. Без активної громадянської активності модернізаційні процеси в сучасному українському
соціумі приречені на затухання.
Доклад о мировом социальном положении, 2005 год. – Нью-Йорк : ООН, 2005. – С. 140.
Указ Президента України від 24 березня 2012 р. "Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні" [Електронний ресурс]. – Доступний з :
http://www.prezident.gov.ua/documents/14621.html.
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Отож, у цьому розділі монографії мова піде про те, як у сучасній Україні
в процесі становлення громадянського суспільства формується громадянська активність її громадян, розвиваються різні механізми її формування,
наскільки впливає на громадянську активність громадян їхнє членство в
організаціях громадянського суспільства.
Що стосується історіографії запропонованої теми, необхідно підкреслити, що проблеми розвитку громадянського суспільства в цілому, формування в умовах його існування громадянської активності давно вже стали об'єктом досліджень широкого кола науковців.
Тема громадянської активності також має глибокі корені і проходить важливою лінією в дослідженнях, які пов'язані з різними проблемами людини
як особистості, особливостями її життєдіяльності. Ця тема була і залишається актуальною серед психологів, педагогів, філософів, юристів, істориків, економістів, соціологів, політологів. Такий багатоаспектний підхід до
вивчення громадянської активності пояснюється її багаторівневою складністю, оскільки більшість особистісних якостей людини, її психічних і соціальних проявів пов'язані з феноменом громадянської активності.
Так, проблема громадянської активності простежувалася ще в роботах
відомих філософів Дж.Локка, Платона, які хоч і не визначили поняття громадянської активності, проте відмітили певні ознаки її існування в громадянському суспільстві. Роздуми щодо громадянської активності звучали в
роботах таких знаних російських дослідників, як М.Карамзін, В.Бєлінський,
О.Герцен, М.Огарєв. Спираючись на досвід попередників, які громадянську
активність розглядали в сукупності понять "держава", "громадянин", "громадянськість", радянські дослідники К.Абульханова-Славська, Д.Ельконін,
А.Петровський, С.Рубінштейн, Е.Соколов акцентували увагу на суть соціальної природи людини та розкрили поняття активності в цілому.
Соціальний аспект активності різних соціальних верств українського
суспільства розглядаються в роботах В.Ворони, С.Войтовича, Є.Головахи,
О.Кучеренка, С.Макєєва, Н.Паніної, І.Прибиткової, В.Тарасенка, М.Чурилова,
О.Швачко, О.Якуби та ін. Безпосередньо поняття "громадянська активність"
досліджується у працях Д.Акімова, Т.Безверхої, М.Боришевського, Н.Дерев'янко, І.Жадан, В.Іванчука, А.Карася, В.Поплужного, О.Сухомлинської,
К.Чорної, С.Рябова, Л.Шангіної та інших.
Проте аспекти формування активної громадянської позиції, виховання
громадян як активних членів громадянського суспільства, місця та ролі різних механізмів формування громадянської активності, зокрема організацій
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громадянського суспільства ще й досі залишаються недостатньо дослідженими як у теорії, так і на практиці. Упродовж останнього часу чи не єдиним
здобутком у цій сфері є стаття відомого українського соціолога І.Бекешкіної
"Члени громадських об'єднань як особлива соціальна група", що була
опублікована в збірнику "Українське суспільство 1992–2008. Соціологічний
моніторинг", в якій вона підкреслює, що в роботах українських дослідників
"ще жодного разу не було проаналізовано "людський чинник" громадянського суспільства – ті, хто входить до численних громадських організацій
України"225. Проблемам дослідження понятійного апарату політичної участі
в умовах становлення громадянського суспільства присвячена стаття
Л.Найдьонової "Розвиток громадянського суспільства як участь у колективних діях спільнот"226.
Однією з головних умов формування і функціонування громадянського
суспільства є специфічна якість особистості кожного громадянина – громадянська активність. Правда, нині дослідниками при дослідженні цієї якості
більше використовується словосполучення "громадська активність". Автор
представленого дослідження все ж схиляється до думки, що це має бути
саме "громадянська активність", так як нині, в умовах розбудови громадянського суспільства, ця якість має включати в себе показники громадянськості, громадянської позиції та виступати головним стрижнем, який визначає
цінність і цілісність особистості.
Водночас цей різновид активності людей направлений на розв'язання
суспільних проблем, під час якої для досягнення мети активісти співпрацюють з іншими людьми. Громадянська активність з'являється в ситуаціях,
коли люди стикаються з проблемами або ж ситуаціями, які зачіпають не
лише їх, але й інших людей, і беруться розв'язати ці проблеми чи змінити
ситуації. При цьому головним у досягненні мети є взаємодія чи співпраця
з іншими людьми – як з тими, хто знаходиться в такому ж становищі чи має
ті ж проблеми, так і співробітниками різних установ чи органів влади. У широкому розумінні поняття охоплює всі види колективної невиробничої активності в суспільстві.
Бекешкіна І. Члени громадських об'єднань як особлива соціальна група // Українське
суспільство 1992–2008 / Соціологічний моніторинг / за ред. д. е. н. В. Ворони, д. соц. н.
М. Шульги. – К. : Інститут соціології НАН України, 2008. – С. 384.
226 Найдьонова Л.А. Розвиток громадянського суспільства як участь у колективних діях
спільнот // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина української
держави : збірник наукових праць / за заг. ред. М.М. Слюсаревського. – К. : Міленіум, 2008. –
Випуск 7. – С. 33–49.
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Незважаючи на те, що громадянська активність постійно обговорюється дослідниками, загальноприйнятого визначення поняття "громадянської
активності" немає. Однак більшість науковців сходяться на тому, що громадянська активність – це структурно-змістовна якість особистості, яка
формується та розвивається на основі власних ціннісних орієнтацій, враховуючи цінності суспільства і правові норми й вимоги держави, спрямовує
діяльність, поведінку, спілкування людини, як представника соціального, на
створення світу громадянських відносин та відображає характер інституціональної взаємодії з владою 227. Поняття громадянської активності визначається як внутрішнє прагнення до діяльності, яке спрямоване на здійснення
суспільних функцій з метою зміцнення існуючого в соціумі суспільнополітичного порядку.
До основних складових громадянської активності відносяться: інтерес
до суспільної громадської роботи, організаторські здібності, ініціативність,
вимогливість до себе, відповідальність за виконання громадських доручень,
готовність допомогти іншим.
Сферами прояву громадянської активності визначено соціально-комунікативну, громадську, суспільно-політичну діяльність, самопізнання, самооцінку. Основними формами прояву громадянської активності є обговорення пропозицій, зауважень щодо законопроектів, участь у виборах, участь
у об'єднаннях громадян, участь у місцевому самоврядуванні, громадянські
ініціативи, акти громадянської непокори.
До функцій громадянської активності віднесено: здійснення впливу на
рішення, які приймаються в суспільстві, створення законів або розпоряджень, зміна або відхилення правових актів, самовдосконалення.
На думку автора, російський дослідник С.Патрушев правомірно стверджує, що, вступаючи в будь-які соціальні взаємодії, індивіди тою чи іншою мірою відтворюють сформовані норми або відхиляються від них.
Інакше кажучи, соціальна активність проявляє себе одночасно і у відтворенні, і в трансформації суспільного порядку Відповідно, можна виділити
такі два типи громадянської активності: громадянська участь та громадянська дія228.
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Саврасова-В'юн Т.О. Наукові підходи щодо вивчення феномена громадянської активності
[Електронний ресурс]. – Доступний з : http://www.nbuv.gov.ua/portal/ Soc_Gum/Vchdpu/2009_
74_2/32.pdf.
228 Патрушев С.В. Гражданская активность как фактор модернизации [Електронний
ресурс] / С.В. Патрушев. – Доступний з : http://www.civisbook.ru/files/File/Patrushev_Modern_
Polit.pdf.
227

180

Частина 3. Соціальний капітал, участь і громадянська активність...

Здійснюючи аналіз основних механізмів, чинників формування громадянської активності, необхідно звернути увагу на те, що нині в соціології
поняттю "соціальний інститут" відводиться центральне місце. Соціальний
інститут визначається як базовий компонент соціальної структури суспільства, який інтегрує та координує величезну кількість індивідуальних дій
людей та упорядковує соціальні відносини в окремих сферах суспільного
життя. До таких сфер, безумовно, необхідно віднести і формування громадянської активності.
На думку соціологів, будь-яке суспільство базується на таких п'яти
основних фундаментальних соціальних інститутах, які є сукупністю норм і
механізмів, що задовольняють найважливіші (фундаментальні) життєві потреби суспільства:
– інститут сім'ї;
– політичні інститути, держава;
– економічні інститути, виробництво;
– інститути освіти в широкому розумінні цього слова, тобто включаючи
науку і культуру;
– інститут релігії229.
Автор представленого розділу монографії вважає, що в суспільстві, яке
претендує на статус "громадянського", обов'язково існує ще один інститут,
котрий задовольняє таку важливу потребу, як активна життєва позиція кожного громадянина, зокрема, та рівень самоорганізації громадян, захист їхніх
прав, ступінь розвитку демократії в суспільстві в цілому. Отож, у сучасних
демократичних суспільствах діє такий фундаментальний соціальний інститут, як інститут громадянського суспільства, який є формою організації і
засобом здійснення спільної діяльності громадян, спрямованої на захист
власних прав та інтересів230.
Окрім представлених основних фундаментальних суспільних інститутів,
до важливих механізмів, чинників формування громадянської активності
необхідно також віднести такі важливі суспільно політичні явища, як вибори
до різноманітних соціальних установ, починаючи від центральних органів
влади і закінчуючи виборами за місцем роботи, навчання, проживання.
Кравченко А.И. Общество: статика и динамика : учеб. пособие для вузов. – М. : Академический проект; Альма Матер, 2006. – С. 41.
230 Головенько В.А. Стан розвитку організацій громадянського суспільства як важлива детермінанта соціально-економічної нерівності // Детермінанти соціально-економічної нерівності в сучасній Україні: монографія / за ред. канд. соціол. наук О.М. Балакірєвої. – К. : Ін-т
екон. та прогнозув. НАН України, 2011. – С. 473–474.
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Важливим механізмом формування громадянської активності є волонтерство. Проявом громадянської активності, а також одним із механізмів її формування є участь громадян у різноманітних зібраннях, мітингах підтримки та
протесту, інших акціях непокори. Необхідно також ураховувати, що процес
формування громадянської активності найактивніше відбувається, якщо в
структурі населення суттєву частку становить середній клас, при цьому
його головна ознака має полягати не стільки у рівні доходів, як у способі
життя та тих цінностях, які він сповідує.
Оцінюючи стан справ щодо рівня громадянської активності у сучасній
Україні, необхідно підкреслити, що громадська думка, ментальність значної
частини громадян країни налаштована на те, що рядові громадяни мають
вести пасивний спосіб життя, мало перейматися суспільними проблемами.
Так, у проекті Концепції громадянської освіти та виховання в Україні, яка
нині винесений на обговорення, підкреслюється: "задекларований Конституцією демократичний шлях української держави на ділі вступає в суперечку як з авторитарним стилем державного керівництва, так і недостатнім
рівнем розвитку демократичної ментальності народу, його умінням співпрацювати з владою, контролювати її"231. За даними опитування "Актуальні
питання соціокультурної модернізації в Україні", яке проводилося Центром
соціальних досліджень "Софія" у листопаді 2011 р., лише 16,0% респондентів вважають, що для забезпечення успішної модернізації, яка виведе країну на якісно новий рівень життя та розвитку, зараз необхідно розвивати
демократію, підвищувати суспільно-політичну активність громадян232.
Як свідчить моніторинг Українського центру економічних і політичних
досліджень ім. О.Разумкова, у серпні 2012 р. лише близько чверті громадянин країни (23% опитаних) переконані, що вони повною мірою чи частково
несуть відповідальність за стан справ у країні. Лише 17,1% опитаних відповіли, що вони відчувають себе господарем своєї держави233. За даними
моніторингу Інституту соціології НАН України, у квітні 2012 р. лише 13,1%
опитаних, відповідаючи на запитання "Якби Вам прийшлося вибирати, що із
наведеного нижче Ви вважаєте найбільш важливим?", вибрали надання
231 Проект Концепції громадянської освіти та виховання в Україні [Електронний ресурс]. –
Доступний з : http://khpg.org/index.php?id=1357391226.
232 Культурні практики і культурна політика. Актуальні питання соціокультурної модернізації в
Україні : аналітична доповідь. – К., 2012. – С. 159.
233 За даними моніторингу, що проводить Український центр економічних і політичних досліджень ім. О.Разумкова [Електронний ресурс]. – Доступний з : http://www.razumkov.org.ua/ukr/
poll.php?poll_id=54.
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громадянам можливості більше впливати на важливі рішення уряду, майже
стільки ж (14,9%) – надання громадянам можливості більше впливати на те,
що відбувається у них на роботі, за місцем проживання тощо234.
Залишається мізерною частка тих, хто у вільний від основної та домашньої роботи час займається громадською роботою, при цьому впродовж
останніх років ситуація тут навіть погіршується: так, у 1994 р. нею займалися принаймі раз впродовж останніх 7 днів, які передували опитуванню, 5,0%
респондентів, у 2000 р. – 4,2, у 2008 р. – 5,1, а у 2010 р. та у 2012 р. – відповідно 3,8 та 3,2%235.
Трохи більше, але все ж дуже мало громадян, за даними досліджень
Українського центру економічних і політичних досліджень ім. О.Разумкова,
заявляє, що вони залучені до активної громадської діяльності: у червні
2008 р. про це сказали 11,6%, а в травні 2013 р. – лише 8,1% респондентів236. На думку опитаних, потреба в активній громадській активності у них
може появитися тоді, якщо така діяльність приноситиме конкретну користь їм або їхнім сім'ям (до цього схилялися 37,1% опитаних у 2008 р. та
37,4% – у 2013 р.), за цим йде така причина – якщо під загрозою опинеться життя або добробут їхніх близьких і така діяльність буде сприяти ліквідації такої загрози (29,2 та 33,2%). Важливим є матеріальний стимул –
готові зайнятися активною громадською діяльністю, якщо за це платитимуть гроші (21,9 та 17,2%). Про бажання займатися цією діяльністю у тому
випадку, якщо вона буде приносити конкретну користь суспільству, заявили відповідно 14,8 та 26,4%. Поки що ж серед тих, хто займається активною
громадською діяльністю, серед причин цього на першому місці знаходиться те, що ця діяльність їм цікава (так відповіли 37,5% респондентів), на
другому місці те, що ця діяльність відповідає їхнім переконанням (27,3%),
а вже потім – ця діяльність допомагає їм вирішувати їхні особисті проблеми (16,4%) та те, що за неї вони одержують гроші (13,0%). Основне ж,
Українське суспільство 1992–2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг /
за ред. д. е. н. В. Ворони, д. соц. Н. М. Шульги. – К. : Інститут соціології НАН України,
2012. – С. 553.
235 За даними моніторингу ІС НАН України, 2012 р.; Результати національних моніторингових
опитувань 1992–2011 років // Українське суспільство. Двадцять років незалежності. Соціологічний моніторинг : у 2-х т. Т. 2 / за ред. д. філос. н. Є. Головахи, д. соц. н. М. Шульги. – К. :
Ін-т соціології НАН України, 2011. – С. 41, 562.; таблиці і графіки.
236 За даними моніторингу, що проводить Український центр економічних і політичних досліджень ім. О.Разумкова [Електронний ресурс]. – Доступний з : http://www.razumkov.org.ua/ukr/
poll.php?poll_id=54/2013-r/1309.
234
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що заважає громадській активності громадян, на їхню думку, – це відсутність вільного часу (43,4%)237.
Як свідчать матеріали розділу "Тенденції соціальної, громадянської та
політичної участі в Україні в контексті загальноєвропейських процесів кінця 1990-х–2000-х років" представленої монографії, в Україні як і в інших
постсоціалістичних країн на відміну від Західної Європи сформувався загальний низькій рівень участі за всіма трьома її типами: політична участь;
громадянська участь, що включає, в тому числі, волонтерську діяльність і
участь в громадських організаціях; соціальна участь, яка охоплює спілкування і соціальну взаємодію, крім сім'ї, повсякденних трудових обов'язків
і громадських організацій та, перш за все, взаємодопомогу на рівні громади. Найбільш високий рівень участі українців є в політичній сфері, при
цьому, інтерес до політики впродовж останнього часу підвищився. Водночас громадянська і соціальна участь в Україні є суттєво меншою, що свідчить про недостатній для сучасного успішного суспільства рівень солідарності, довіри і самоврядування.
Аналізуючи процес формування громадян як активних членів громадянського суспільства в сучасній Україні, необхідно враховувати, що свідомість
значної частини населення країни все ще перебуває під потужним впливом
традиційної політичної, економічної та духовної культури минулого, яка не
зорієнтована на формування активної громадянської активності, стає зрозумілим, чому не можна надіятися на швидкі позитивні зміни.
Зважаючи на такий стан громадянської активності в країні, зростає
роль та місце всіх механізмів її формування, необхідність посилення їхньої діяльності.
Що стосується першого з них – політичних інститутів, держави, то необхідно підкреслити, що, по-перше, майже всіма політичними силами, владними структурами України постійно декларується, що стратегія соціальноекономічного, політичного розвитку країни має базуватися на створенні
громадянського суспільства, у межах якого правова держава спільно з незалежними громадськими об'єднаннями сприятимуть суспільному розвитку
заради спільного блага. І по-друге, державою здійснено значні кроки щодо
правового регулювання розбудови громадянського суспільства, що мало б
сприяти формуванню громадянської активності. Так, регулювання окремих
237 За даними моніторингу, що проводить Український центр економічних і політичних досліджень ім. О.Разумкова [Електронний ресурс]. – Доступний з : http://www.razumkov.org.ua/ukr/
poll.php?poll_id=368.
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складових політики сприяння розвитку громадянського суспільства забезпечено, зокрема, Законами України "Про громадські об'єднання", "Про соціальний діалог в Україні", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про інформацію", "Про професійні спілки та гарантії їх діяльності", "Про молодіжні
та дитячі громадські організації", "Про організації роботодавців", "Про органи самоорганізації населення", "Про професійних творчих працівників та
творчі спілки", "Про благодійну діяльність та благодійні організації", "Про
волонтерську діяльність", "Про свободу совісті та релігійні організації", "Про
соціальні послуги", "Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності".
Упродовж останнього часу увага органів влади до проблем громадянського суспільства ще більше посилилася. Про це, зокрема, свідчить схвалення
22 березня 2012 р. Закону України "Про громадські об'єднання", 25 січня
2012 р. – Указу Президента України "Питання сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні", 24 квітня 2012 р. – Указу Президента "Про
Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства
в Україні та першочергові заходи щодо її реалізації", 3 листопада 2010 р. –
Постанови Кабінету Міністрів України "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики", 12 жовтня 2011 р. – Постанови Кабміну "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та
творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова
підтримка". Значна увага громадянському суспільства в країні приділена
в Щорічному посланні Президента України до Верховної Ради України "Про
внутрішнє та зовнішнє становище України в 2012 році", зокрема в додатках
якого подається доповідь "Про стан розвитку громадянського суспільства в
Україні". Надалі, відповідно до Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні, така доповідь має готуватися
щорічно. Необхідно підкреслити, що зазначена Стратегія займає особливе
місце в діяльності органів влади щодо забезпечення розвитку громадянського суспільства в країні. Адже в ній визначено основні завдання державної політики в цій сфері на найближчі роки, зокрема й тих, що стосуються
посилення формування громадянської активності – підрозділ "Реалізація
державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні
щодо підвищення рівня громадянської та правової культури"238.
238 Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства
в Україні.
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Окрім законодавчого, нормативного забезпечення розвитку громадянського суспільства органами влади здійснюються й практичні, організаційні заходи у цій сфері. Так, 25 січня 2012 р. Президентом України створено Координаційну раду з питань розвитку громадянського суспільства,
одним із завдань якої є сприяння громадянській активності. Нині при всіх
центральних та місцевих органах виконавчої влади сформовано громадські ради239.
Однак проблема полягає в тому, що задеклароване державою в законодавчих актах, мало підтримується реальними конкретними заходами. Як
підкреслюється в аналітичній доповіді "Про стан розвитку громадянського
суспільства в Україні", більшість проблем знаходиться у площині практики
правозастосування240. Недостатньою є пропагандистська, інформаційна
робота у цій сфері. Певної шкоди наносить те, що значна частина державних службовців не сприймає організації громадянського суспільства як рівноправного партнера, серед представників влади не сформована культура
ефективної взаємодії з людьми, поширені нехтування інтересами суспільства в цілому й конкретних людей зокрема. Значною перепоною у розвитку
громадянської активності є високий рівень корупції в органах влади, схильність держслужбовців до корупції та використання службового становища
у корисливих цілях.
Ситуацію щодо поліпшення стосунків між владою і громадськістю, що
посприяло б громадянській активності, потрібно поглиблювати не лише
зусиллями центральних органів влади (хоча це також важливо), як роботою
на місцях.
Нині в суспільній думці все більшу підтримку отримує переконання, що
однією з основних дійових інституцій, здатних потужно впливати на процес
формування громадянського суспільства, є місцеве самоврядування, яке
має широкий набір організаційних форм залучення населення до управління громадськими справами241. Місцеве самоврядування є одночасно і
Інформація про формування і діяльність громадських рад при органах виконавчої влади
та їх взаємодію з Урядом / Сайт Координаційної ради з питань розвитку громадянського
суспільства при Президентові України [Електронний ресурс]. – Доступний з : http://civil-rada.
in.ua/?p=1455.
240 Про стан розвитку громадянського суспільства в Україні : аналіт. доп. / А.В. Єрмолаєв,
Д.М. Горєлов, О.А. Корнієвський та ін. – К. : НІСД, 2012. – С. 40.
241 Лендьел М. Місцевий та регіональний рівні соціально-політичного життя через призму
досліджень офіційної науки в Україні [Електронний ресурс]. – Доступний з : http://postua.info/
lendel.htm.
239
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механізмом формування громадянського суспільства, і його невід'ємною
частиною. Залучення членів місцевого співтовариства у процес прийняття
суспільно значущих рішень – один із важливих механізмів реального здійснення народовладдя. Побудова громадянського суспільства неможлива без
формування активної громадянської позиції населення, трансформування
його з простої сукупності жителів на певній території у спільноту, яка має
схожі інтереси, здатна об'єднати ресурси для досягнення загальної мети
розвитку територіальної громади242. Громадянське суспільство має створюватися не просто "знизу", а перш за все через громади з їх засадничим
принципом самоврядування. Фактично самоорганізація є основою самоврядування, оскільки сприяє перетворенню громадянської активності у політико-управлінські рішення.
В Україні самоорганізація громадян існує у правовій формі органів самоорганізації населення (ОСН), які відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування" є самостійним елементом системи органів місцевого
самоврядування. Ст. 140 Конституції України надає право сільським, селищним, міським радам створювати ці структури й наділяти їх частиною власної компетенції, фінансів і майна. Закон "Про органи самоорганізації", який
був прийнятий 11 липня 2001 р., визначає перелік ОСН – будинкові, вуличні, квартальні комітети, комітети мікрорайонів, комітети районів у містах,
сільські, селищні комітети, – які можуть мати власні і делеговані повноваження. Як правило, окремим пунктом завдання та повноваження ОСН прописуються в статутах територіальних громад міст України. У деяких громадах приймаються програми підтримки ОСН, включно організації конкурсів
проектів, ініціатив серед окремих локальних структур. Однак, система функціонування місцевого самоврядування, зокрема ОСН в Україні має низку
недоліків, завдяки яким ці структури не набули повсюдного поширення і не
є ефективними243. Отож, у липні 2012 р. було започатковано обговорення
проекту нового Закону "Про органи самоорганізації населення", в якому
пропонується зміцнити позиції ОСН у системі місцевого самоврядування та
розширити їхні повноваження.
Розвиток місцевого самоврядування як інститут місцевого самоврядування як інституту
громадянського суспільства [Електронний ресурс]. – Доступний з : http://www.kazedu.kz/
referat/148734.
243 Доповідна записка Кабінетові Міністрів щодо Концепції реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні [Електронний ресурс] // Сайт Координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства при Президентові України. – Доступний з : http://civil-rada.in.ua/?p=475.
242
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Що стосується освіти як важливого механізму формування громадянської активності, то необхідно підкреслити, що, на жаль, упродовж років
незалежності освітяни намагаються сповідувати концепцію, за якою завдання інститутів освіти лежить у площині не стільки виховання підростаючого покоління, як лише надання необхідної сучасної освіти. Звичайно,
першочерговим є останнє, проте, на думку автора, в навчальних закладах
значна увага має приділятися й вихованню, зокрема залученню молоді до
громадянської активності. При цьому це має здійснюватися як шляхом навчання учнівської та студентської молоді щодо участі в розбудові громадянського суспільства (на нашу думку, в середніх школах та вищих навчальних закладах необхідно запровадити освітній курс "Основи громадянського
суспільства", у межах якого учні та студенти зможуть отримувати і теоретичні, і практичні навички участі в громадській діяльності), так і всебічного
сприяння студентському та учнівському самоврядуванні. Останнє є важливим тому, що є самостійною громадською діяльністю студентської та учнівської молоді з реалізації функцій управління навчальним закладом, яка визначається адміністрацією та здійснюється студентами чи учнями згідно з
метою й завданнями, які стоять перед навчальними колективами, функціонує з метою забезпечення виконання студентами та учнями своїх обов'язків
і захисту їхніх прав й сприяє гармонійному розвитку особистості студентів
та учнів, формуванню у них навичок майбутнього організатора, керівника.
Поки що ж ситуація тут є невтішною: за даними соціологічного дослідження
"Становище студентської молоді України", проведеного наприкінці 2008 р.
Українським інститутом соціальних досліджень ім. О.Яременка, про діяльність студентського самоврядування знають 56,5% опитаних, з яких 22,2
є активістами студентського самоврядування, а 34,3% – обізнані про студентське самоврядування. Водночас 38,5% респондентів вказали на те, що
вони взагалі необізнані про студентське самоврядування244.
Важливими чинниками формування громадянської активності є економічні інститути, виробництво. Саме у трудовому колективі людина розкриває
й активізує свої креативні, духовні якості, тут формується її стійка спрямованість на самовдосконалення, задоволення основних потреб у спілкуванні,
відбувається професійне та культурне вдосконалення та самоствердження.
244 Щорічна державна доповідь Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету
міністрів України про становище молоді в Україні (за підсумками 2008 р.) "Студентська молодь України: сучасний вимір". – К. : Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту,
2009. – С. 133–134.
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Нині в Україні значно понизилася роль трудового колективу у процесі соціалізації людини і вона набагато відстає від того, що діє у розвинених демократичних країнах світу. Якщо у західній культурі трудовий колектив орієнтує
людину на просування, ініціативність, то в нашій країні трудова мотивація
пов'язується насамперед з оплатою праці. Хоча впродовж останнього часу
довіра до професійних спілок дещо й виросла (за даними Українського
центру економічних і політичних досліджень ім. О.Разумкова, якщо у серпні
2005 р. вона становила 22,4%, то у грудні 2012 р. – 38,8%245), їхня роль падає, зменшується членство в них: за даними ФПУ, впродовж 2006–2010 рр.
воно скоротилося на 2,5 млн осіб246.
Беззаперечно важливим, хоча дещо й специфічним механізмом формування громадянської активності, є релігійні організації. З одного боку, вони
виховують громадян на певних моральних нормах та принципах, дбаючи,
так би мовити, про людські душі, а з іншого – залучають до суспільно корисної діяльності, зокрема благодійної. За даними Держкомстату України,
кількість релігійних організацій в Україні зростає: якщо в 1996 р. їх діяло
17 045, у 2005 р. – 29 699, то на початок 2013 р. – 35 116247. У квітні 2012 р.
40,5% громадян відповіли, що для них є важливою участь в релігійному
житті (регулярне відвідування церкви, богослужінь, притримування релігійних обрядів тощо)248.
Таким чином, видно, що всі фундаментальні соціальні інститути займають важливе місце у формуванні громадянської активності. Проте все
ж особливу роль у цьому процесі відіграють організації громадянського
суспільства (далі – ОГС). Перш ніж здійснити аналіз їхньої діяльності у
цьому напрямі, визначимося з тим, які структури ми відносимо до цих
організацій.
У жовтні 2007 р. Комітет Міністрів Ради Європи ухвалив Рекомендацію
державам-членам стосовно правового статусу неурядових організацій у
Європі № СМ/Rec(2007)14, де визначено основні засади та стандарти, на
яких мають базуватися національні закони про діяльність організацій громадянського суспільства країн – членів Ради Європи. За визначенням
За даними Українського центру економічних і політичних досліджень ім. О.Разумкова
[Електронний ресурс]. – Доступний з : http://www.razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=84.
246 Геєць В.М. Інститути соціалізації в Україні та країнах ЄС: тенденції розвитку та ключові
відмінності // Український соціум. – 2011. – № 3 (38). – С. 19.
247 Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2013 році : Щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України. – К.: НІСД, 2013. – С. 548.
248 За даними моніторингу ІС НАН України, квітень 2012 р.
245
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Рекомендації, термін "неурядові організації" містить в собі "добровільні самоврядні об'єднання або організації, створені для реалізації некомерційних
завдань їхніх засновників або членів"249.
Нині кількість, масовість організацій громадянського суспільства зростає
небувалими темпами. З кінця XX ст. їхня роль стала набувати все більшого
значення в міжнародних стосунках: за даними Спілки міжнародних асоціацій, якщо у 1909 р. кількість міжнародних неурядових організацій становила
176, у 1951 р. – 832, у 1964 р. – 1718, у 1972 р. – 3733, то у 1987 р. – 23 248,
у 1997 р. – 40 306, у 2002 р. – 49 471, а в 2007 р. – 54 377250. За даними
СМА, на початок 2012 р. у світі існувало 65 589 ОГС251.
Що стосується України, то тут у законодавстві немає чіткого визначення
поняття "організація громадянського суспільства" (нерідко ці структури ще й
називають "інститути громадянського суспільства"). Однак перелік ОГС наводиться у деяких постановах Кабінету Міністрів України. Попри незначні
відмінності у різних актах, до цього переліку включають:
– громадські об'єднання (спілки громадських об'єднань);
– благодійні організації;
– професійні і творчі спілки;
– організації роботодавців;
– саморегулівні організації та організації, які здійснюють професійне
самоврядування;
– релігійні організації;
– органи самоорганізації населення;
– недержавні засоби масової інформації;
– інші непідприємницькі товариства і установи, легалізовані відповідно
до законодавства252.
249 Рекомендация CM/Rec(2007)14 Комитета Министров Совета Европы государств – членов
о правовом статусе неправительственных организаций в Европе [Електронний ресурс]. – Доступний з : http://ngocongress.kiev.ua/images/recommendations_ru.pdf.
250 Ежегодник международных организаций [Електроний ресурс] // Сайт Спілки міжнародних
асоціацій. – Доступний з : http://www.uia.be/node/325592; International Organizations in Brussels: A report prepared by the Union of International Associations for Brussels Invest, October
2008 // Сайт Спілки міжнародних асоціацій [Електроний ресурс]. – Доступний з : http://www.
uia.be/sites/ uia.be/files/albums/website/products/ stats/uia_bxls_%20report_oct08.pdf.
251 Yearbook of International Organizations [Електронний ресурс] // Сайт Union of International
Associations. – Доступний з : http://www.uia.be/yearbook.
252 Державна політика сприяння розвитку громадянського суспільства : методичні рекомендації / Укр. незалеж. центр політ. дослідж. ; [А. Краснопільська, М. Лациба, А. Волошина та
ін.]. – К. : Агентство "Україна", 2013. – С. 9.
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Автор вважає, що до ОГС необхідно також віднести громадські ради та
іншими консультативно-дорадчі й експертні органи, консультаційні групи та
спостережні комісії для забезпечення врахування думки громадськості, що
створюються при центральних і місцевих органах влади; незалежні засоби
масової інформації.
Аналізуючи стан розвитку громадянського суспільства, необхідно відзначити, що у країні з року в рік зростає кількість ОГС (табл. 9.1).
Таблиця 9.1
Кількість об'єднань громадян в Україні у 2008–2012 рр.
Показник

2008

2009

2010

2011

2012

Громадські організації та їх осередки

54862

59321

63899

67696

71767

Профспілки та їх місцеві об'єднання

20405

22678

24649

26340

27834

Благодійні організації
Організації співвласників багатоквартирних будинків
Органи самоорганізації населення

10988

11660

12267

12860

13475

6848

8549

10329

11956

13872

–

–

1152

1210

1306

Джерело: Про стан розвитку громадянського суспільства в Україні: аналіт. доп. – К. : 2012. – С. 7.

Поліпшується оцінка, яку дають їм зовнішні експерти: за результатами
дослідження Nations in Transit міжнародної неурядової організації Freedom
House, де оцінювання різних напрямів демократичного розвитку перехідних
країн здійснюється за шкалою від 7 балів – "найгірша", до 1 бала – "найкраща", оцінка розвитку ОГС в Україні зросла з 4,75 балів у 1998 р. до 3 балів
у 2005 р. та 2,75 балів у 2006–2011 рр.253.
Правда, в Україні кількість зареєстрованих об'єднань громадян досить
суттєво відрізняється за різними даними, при цьому жодна з офіційних методик статистичного обліку (ЄДРПОУ, Міністерство юстиції України) не дозволяє отримати точну інформацію про кількісні показники розвитку громадянського суспільства і не відповідає європейським стандартам. Потрібно
також враховувати й те, що, за експертними оцінками, в Україні активно й
постійно діють лише 8–9% із зареєстрованих громадських організацій. Певною мірою авторитет організацій громадянського суспільства не зростає і
через недостатній професіоналізм, низьку результативність їхньої діяльності. У 2010 р. 38% представників громадських організацій вказали, що рівень
співпраці з державними структурами є невисоким через недостатній про253

Про стан розвитку громадянського суспільства в Україні. – С. 5.
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фесіоналізм громадських організацій254. 2/3 коштів, які виділяються громадським організаціям із Державного бюджету, спрямовуються фактично на
їхнє утримання, а не на вирішення ними нагальних соціальних проблем255.
Не добавляє популярності організаціям громадянського суспільства й те,
що дуже поширеними у суспільній думці також є стереотипи, що члени громадських організацій – це "грантоїди" (частка іноземного фінансування громадських організацій (з урахуванням гуманітарної допомоги) у 2010 р. становила 37,6%256.
Звичайно, такий стан справ не сприяє становленню, розвитку організацій громадянського суспільства, зростанню їхньої ролі в суспільному житті,
залученню населення за їхньою допомогою до активної громадської активності. У Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського
суспільства в Україні підкреслюється: "Вітчизняними та міжнародними неурядовими організаціями фіксується низький рівень суспільно значущої
добровільної активності громадян"257.
За даними моніторингу ІС НАН України, у квітні 2012 р. лише 27,7% респондентів, що для них важливою є участь у діяльності політичних партій та
громадських організацій. Цей же моніторинг свідчить, що кількість членів
організацій громадянського суспільства впродовж усіх років незалежності
становила лише 12–17% в цілому серед населення віком від 18 років і старші. У 2011 р. ця частка становила 13,0, а в 2012 р. – 14,0%258. За оцінкою
експертів, в Україні лише близько 1% економічно активного населення працює в неурядових організаціях, тоді як, наприклад, у Росії цей показник становить 1,1%259, в Чехії та Угорщині він удвічі більший (1,7 та 2% відповідно),
у Німеччині – майже у 7 разів (6,8%)260.
Необхідно відзначити, що окрім залучення певної частини населення до
громадянської активності, яке є основним статутним завданням ОГС, діяль254 Поливода Л., Голота С. Стан та динаміка розвитку неурядових організацій України 2002–
2010 роки: звіт за даними дослідження. – К. : ТОВ "Видавничий Дім "Купол", 2010. – С. 50.
255 Про стан розвитку громадянського суспільства в Україні. – С. 38.
256 Паспорт громадянського суспільства України. Базова оцінка розвитку громадянського
суспільства (2010 рік) [Електронний ресурс] / Український незалежний центр політичних
досліджень. – Доступний з : http://www.razumkov.org. ua/ukr/poll.php?poll_id=66.
257 Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в
Україні.
258 Українське суспільство 1992–2012. – С. 535.
259 Доклад о состоянии гражданского общества в Российской Федерации (2011 г.). – М. :
Общественная палата Российской Федерации, 2012. – С. 11.
260 Про стан розвитку громадянського суспільства в Україні. – С. 9.
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ність цих організацій націлена також на формування цінностей самовираження, до яких соціологи, передусім відомий американський дослідник
Р.Інглхарт, відносять орієнтації на свободу слова, самореалізацію, участь в
управлінні соціальними процесами, гуманізацію міжособистісних відносин,
приналежність до групи, якість життя тощо261. Продовжуючи цю тезу, український соціолог І.Бекешкіна підкреслює: "Діяльність у громадських об'єднаннях формує важливі якості громадянської причетності та відповідальності,
розширює простір "Я" до спорідненого "Ми", розширює комунікативні можливості"262.
Про те, що члени організацій громадянського суспільства та політичних партій (далі – члени ОГС та ПП) відрізняються вищою громадянською активністю, що їх ціннісні орієнтації більше націлені на модернізацію суспільного життя, свідчать дані моніторингу Інституту соціології
НАН України. Вичленивши із загального масиву опитаних дві групи респондентів – члени ОГС та ПП і не члени цих організацій, ми встановили,
що, з одного боку, чисельність першої з виділених груп серед населення
віком від 18 років упродовж усіх років спостережень (1994–2012 рр.) є
досить стабільною (у межах 14–17%) та все ж не дуже великою (для
порівняння – у США понад 70% громадян є членами організацій громадянського суспільства, 50% беруть активну участь у діяльності двох і
більше асоціацій263).
З іншого боку, аналіз політичної культури, готовності членів ОГС та ПП
до громадянської активності показав, що вони є більш суспільно активними
порівняно з не членами таких організацій. Так, членів ОГС та ПП більше
цікавить політика. У квітні 2012 р. серед громадян, які є членами названих
організацій, 21% відповідали, що вони "дуже цікавляться політикою", а серед тих, хто не є їхніми членами, таких удвічі менше (9%). При цьому необхідно відзначити, що серед першої категорії ця частка впродовж років незалежності зросла у півтора рази (з 14 до 21%), тоді як серед другої категорії
залишалася незмінною264.
261 Инглхарт Р., Вельцель К. Модернизация, культурные изменения и демократия. Последовательность человеческого развития / пер. с англ. М. Коробочкин. – М. : Новое издательство, 2011. – С. 357 с.
262 Бекешкіна І. Члени громадських об'єднань як особлива соціальна група. – С. 382.
263 Предпосылки возникновения гражданского общества, его структура и связь с государством [Електронний ресурс]. – Доступний з : http:view.aspx.tm.
264 Тут і далі наводяться дані моніторингу ІС НАН України за умови, коли вони є статистично
значимими.
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Такі настрої відповідають загальносвітовим тенденціям. За даними
міжнародного дослідження "Європейські цінності", у 2008 р. серед членів
ОГС у всіх країнах, де проводилося опитування, середній бал самооцінки
зацікавленості політикою становив 2,44 бала, то серед не членів ОГС –
2,76 бала265.
Готовність взяти участь у виборах, якби вони відбулися завтра, у цілому
по всіх країнах Європи серед членів ОГС висловили 85,0% опитаних, а серед не членів ОГС – 75,9%. За даними моніторингу Інституту соціології НАН
України, у квітні 2012 р. в Україні збиралися взяти участь у виборах до Верховної Ради України 66% опитаних серед членів ОГС та ПП, а серед не
членів цих організацій – 60% опитаних.
Члени ОГС та ПП є більш соціально активною групою населення. Так,
за даними дослідження "Світові цінності", як в цілому серед опитаних у всіх
країнах світу, де проводилося опитування, так і в окремих країнах на всіх
континентах земної кулі члени ОГС більш соціально активні, ніж не члени
цих організацій, більш самостійні в особистому впливі на вибір життєвого
шляху (якщо серед членів ОГС по всіх країнах цей показник в середньому
становить 7,33 бала, то серед не членів – 6,73 бала)266.
Подібну тенденцію засвідчують й дані моніторингу Інституту соціології
НАН України. Вони показують, що в Україні в квітні 2012 р., якщо серед
членів ОГС та ПП займалися громадською роботою 7% респондентів, то
серед тих, хто не є членами таких організацій – 3%. Члени організацій
громадянського суспільства краще пристосувалися жити в нових суспільних умовах, більш упевнені в своїх силах, їм більше вистачає сучасних
політичних знань, рішучості в досягненні своїх цілей. Якщо серед членів
ОГС та ПП 32% опитаних перебували у постійному пошуку себе в нинішньому житті, то серед не членів таких організацій – 26%. З іншого боку,
якщо серед перших 25% опитаних не мають бажання пристосовуватися
до нинішньої ситуації, живуть як прийдеться, чекають перемін на краще,
то серед других таких 33%.
Члени ОГС та ПП більш самостійні, вони вважають своє життя більш
залежним від себе, ніж від зовнішніх обставин. Серед них майже третина
Підраховано автором за матеріалами міжнародного дослідницького проекту "Європейські
цінності". Бали виставлялися за шкалою, де "1" означає "дуже цікавлюся", "4" – "зовсім не
цікавлюся". Більш детальна інформація про дослідження доступна на сайті: [Електронний
ресурс]. – Доступний з : http://www. europeanvaluesstudy.eu.
266 Підраховано автором за матеріалами міжнародного дослідницького проекту "Світові
цінності".
265
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(29%) переконані, що їхнє життя залежить здебільшого від них чи більшою
мірою від них, ніж від зовнішніх обставин. Серед не членів організацій таких
лише п'ята частина (19%) (табл. 9.2).
Таблиця 9.2
Динаміка змін у відповідях респондентів на запитання:
"Як Ви вважаєте, від чого здебільшого залежить те,
як складається Ваше життя?", %
Травень 1994
Від чого, на думку
Серед не Серед
респондентів, більше членів
членів
залежить їхнє життя ОГС та ОГС та
ПП
ПП
Здебільшого від
30
21
зовнішніх обставин
Деякою мірою від мене,
але більше від
32
25
зовнішніх обставин
Однаковою мірою
від мене і від зовнішніх
21
26
обставин
Більшою мірою від
мене, ніж від зовнішніх
10
11
обставин
Здебільшого від мене
7
17

Квітень 2012
Лютий 2004
Серед не Серед Серед не Серед
членів
членів
членів
членів
ОГС та ОГС та ОГС та ОГС та
ПП
ПП
ПП
ПП
21

13

18

12

29

29

33

28

29

29

30

31

11

14

9

17

10

15

10

12

Джерело: підраховано автором за даними моніторингу "Українське суспільство" ІС НАН
України, за відповідні роки.

Частка респондентів, які вважають найважливішим надання громадянам
можливості більше впливати на важливі рішення уряду, серед не членів
ОГС та ПП становить 34%, тоді як серед членів цих організацій – 44%. Серед членів ОГС та ПП більше тих, хто вважає за необхідними можливість
критики та демократичного контролю рішень владних структур (табл. 9.3).
Члени ОГС та ПП більш готові до опору органам влади у разі прийняття
останніми рішень, які утискають законні права та інтереси громадян. Як
свідчать матеріали опитування 2012 р., серед членів ОГС та ПП майже
вдвічі більше, ніж серед не членів таких організацій, тих, хто вважає, що міг
би щось зробити проти владного рішення, яке утискає їхні законні права та
інтереси. Проти рішення, схваленого урядом України – відповідно 12 та 6%,
а проти рішення, прийнятого місцевою владою – 21 та 11%. Якщо серед
тих, хто не є членом ОГС та ПП, 43% опитаних, відповідаючи на запитання:
"Що, на Вашу думку, краще – терпіти всілякі матеріальні труднощі заради
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збереження в країні порядку, миру та спокою чи у випадках значного погіршення умов життя виходити на вулицю з протестом?", сказали, що потрібно
активно протестувати проти постійного погіршення умов життя, то серед
членів цих організацій так відповіло 52% респондентів. При цьому з часом
частка так налаштованих серед членів ОГС та ПП зростає: у 1994 р. вона
становила 26%.
Таблиця 9.3
Оцінка респондентами того, наскільки важливим
для них особисто є наведене нижче, квітень 2012 р., %
Показник

Не важливо*
Важливо**
Важко відповісти
Серед не Серед Серед не Серед Серед не Серед
членів членів членів членів
членів
членів
ОГС та ОГС та ОГС та ОГС та ОГС та ОГС та
ПП
ПП
ПП
ПП
ПП
ПП

Можливість критики та
демократичного контролю
15
10
52
рішень владних структур
Незалежність у справах,
7
5
68
судженнях, вчинках
Державна незалежність країни
7
6
69
Сприятливий моральнопсихологічний клімат
4
4
76
у суспільстві
Участь у діяльності політичних
партій та громадських
42
30
26
організацій
Примітки:
* сума відповідей "Зовсім не важливо" та "Скоріше не важливо";
** сума відповідей "Дуже важливо" та "Скоріше важливо"

60

33

30

74

68

74

77

24

17

83

20

13

35

32

35

Джерело: підраховано автором за даними моніторингу "Українське суспільство" ІС НАН України.

Хоча члени ОГС та ПП, як й інші групи населення, вважають, що найбільш ефективно захищати їхні права та інтереси здатні їхні родичі та друзі
(серед цієї групи громадян перевагу їм віддають 62% опитаних, а серед тих,
хто не є членами цих організацій, таких 56%), проте в цій категорії населення значно більшою, хоча в цілому й досить мізерною, є частка тих, хто схильний до думки, що їхні права та інтереси здатні ефективно захищати місцеві громадські та політичні організації – 8% (серед не членів ОГС та ПП
так вважає лише 2% опитаних), місцева влада – 11% (6%), центральна
влада – 5% (3%), правоохоронні та судові організації – 15% (10%), міжнародні організації – 6% (3%).
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Викладене вище свідчить, що перебування громадян в ОГС позитивно
впливає на їхню поведінку, на формування їхньої політичної культури. До
позитивів необхідно віднести й те, що навіть у складних умовах свого розвитку ОГС, серед настанов їхніх членів усе більше поширюються орієнтації
на активну громадянську участь. Очевидно, що соціальний тип особистості,
яка виховується в ОГС, має бути базовим для розвитку демократії. Чим
більше в суспільстві буде членів ОГС, тим більше буде надій на незворотність процесів демократизації, на модернізацію суспільного життя, зокрема
на становлення в країні громадянського суспільства.
Продовжуючи аналіз основних механізмів формування громадянської
активності, ми виділяємо різноманітні вибори – від виборів Президента
України, депутатів Верховної Ради України до виборів за місцем роботи чи
навчання. У розвинених країнах світу цьому чинникові приділяється особливе місце. В Україні ж останнім часом рівень довіри до них (у першу чергу
до виборів органів влади) падає: так, наприклад, за даними Центру економічних та політичних досліджень ім. О.Разумкова, у квітні 2012 р. лише третина опитаних (32,4%) відповіли, що вони погоджуються з твердженням, що
вибори в Україні є реальним механізмом впливу громадян на владу267. Про
погіршення ставлення населення до виборів свідчать і результати участі
виборців у президентських та парламентських виборах в Україні: якщо у
виборах Президента України в грудні 2004 р. взяло участь 77,32% виборців,
то у таких же виборах у лютому 2010 р. – 69,15%; якщо у виборах народних
депутатів в березні 2002 р. взяли участь 65,22% виборців, то у таких же
виборах у жовтні 2012 р. – 57,57%268.
Найбільше, що заважає виборам в Україні стати механізмом демократичної участі громадян у державних справах, а отже, і дієвим чинником
залучення громадян до активної громадянської активності, є невиконання
тими, кого обрали, своїх виборчих обіцянок (про заявляють 59,0% респондентів) та низька якість тих, з кого доводиться обирати на виборах – кого
б не обрали, краще не буде (44,6%)269.

До механізмів формування громадянської активності, безумовно, необхідно віднести волонтерство. У сучасному світі волонтерська діяльність сприймається як важлива складова суспільного розвитку, основа
розбудови громадянського суспільства. У "Декларації про волонтерську
діяльність" (2001 р.) зазначається, що "волонтерська діяльність – індивідуальна чи колективна – є способом: підтримки та зміцнення таких
людських цінностей, як піклування та надання допомоги членам громади; використання кожною людиною своїх прав та обов'язків як члена
певної громади в процесі навчання та розвитку впродовж усього життя,
реалізовуючи весь свій людський потенціал; взаємодії між людьми, незважаючи на всі відмінності, для спільного життя у здоровому стабільному суспільстві, для спільного вироблення нових способів вирішення
проблем, які виникають"270.
Активізація волонтерсього руху – нині світова тенденція. Так, наприклад,
у Франції до волонтерської діяльності залучено 19% населення, у Німеччині –
34%, у США – майже 56%, в Японії – 26%271. В Україні ж ця робота ще не
отримала такого значного поширення: наприклад, за даними міжнародного
дослідження "The Gallup World Poll", лише 14% українців сказали, що вони
впродовж 2009 р. певною мірою була задіяні у волонтерській діяльності і
Україна за цим показником посіла лише 107 місце серед 110 країн, де проводилося це опитування272.
Будучи важливим джерелом інформації, засоби масової інформації
та Інтернет сприяють засвоєнню соціальних норм і формуванню ціннісних орієнтацій у політичній, економічній та інших сферах життя, за допомогою професійно побудованої пропаганди можуть значним чином
впливати на формування суспільної думки273. А це, в свою чергу, дозволяє віднести їх до механізмів формування громадянської активності.
Про зростаючу роль в цьому процесі, зокрема, Інтернету свідчать події,
які відбувалися останнім часом на Близькому Сході, у Північній Африці,
у Росії.

За даними Українського центру економічних і політичних досліджень ім. О.Разумкова
[Електронний ресурс]. – Доступний з : http://www.razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=603.
268 Сайт Центральної виборчої комісії [Електронний ресурс]. – Доступний з : http://www.cvk.
gov.ua/pls/vp2010/WP0011.html; Результати виборів–2012 опубліковані в "Голосі України"
[Електронний ресурс]. – Доступний з : http://www.rbc.ua/ukr/top/show/rezultaty-vyborov-2012opublikovany-v-golose-ukrainy--13112012091500.
269 За даними Українського центру економічних і політичних досліджень ім. О.Разумкова
[Електронний ресурс]. – Доступний з : http://www.razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=603.
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Декларація про волонтерську діяльність [Електронний ресурс]. – Амстердам, Нідерланди. – 2001 (січень). – Доступний з : http://dyvensvit.org/volonterstvo/348-statti/2018-deklaracijapro-volontersku-dijalnist.
271 Волонтерство як ресурс соціальної роботи у громаді: зб. статей. – К. : Християнський
Дитячий Фонд, 2006. – C. 62.
272 Геєць В.М. Інститути соціалізації в Україні та країнах ЄС: тенденції розвитку та ключові
відмінності // Український соціум. – 2011. – № 3 (38). – С. 13.
273 Там само. – С. 8.
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Для успішного функціонування ЗМІ як важливого механізму формування
громадянської активності необхідно, щоб населення достатньо довіряло
мас-медіа. За даними переважної більшості соціологічних моніторингів,
впродовж усіх років незалежності в Україні рівень довіри до ЗМІ був одним
з найкращих з усіх основних соціальних інститутів. Так, наприклад, за даними моніторингу Інституту соціології НАН України, у квітні 2012 р. рівень
довіри до Президента України становив 15,8%, до Верховної Ради України –
7,3%, до уряду України – 9,9%, до місцевих органів влади – 15,5%, до армії –
26,7%, до політичних партій – 5,8%, до громадських організацій – 13,6%, а
до ЗМІ (телебачення, радіо, газети) – 29,9%274. Небувалими темпами зростає вплив Інтернет-комунікацій. Статистичні дані свідчать, що станом на
грудень 2011 р. в Україні послугами мережі користувалося 15,3 млн осіб
(33,9% населення України), що в 50 разів більше, ніж у 2000 р., та на 5 млн
осіб більше, ніж у 2010 р.275.
Важливим механізмом залучення громадян до громадянської активності
є протестні акції. Вони значною мірою націлені на зміну існуючого порядку,
трансформацію певних соціальних інститутів або політичної системи в цілому. Протестні акції є наочним вираженням позицій та інтересів тих чи
інших груп громадян, свідченням готовності їх відстоювати і проявом контролю за діями влади різних рівнів. Нерідко без них просто не можлива модернізація суспільних відносин. Отож, за демократичного ладу уявити життя суспільства без різноманітних протестних акцій просто неможливо, а
участь у них населення є проявом громадянської активності.
Складне соціально-економічне становище країни, перманентні політичні
кризи, недовіра населення до органів влади породжують досить високий
рівень протестних настроїв в сучасному українському суспільстві. Останнім
часом дещо зросла частка населення, яке вважає, що у випадку значного
погіршення умов життя потрібно проти цього активно протестувати (з 40,8%
респондентів у 2008 р. до 44,3% у 2012 р.276). За даними моніторингу протестів, який проводить Центр дослідження суспільства, в Україні у 2010 р.
було зафіксовано 2305, а у 2011 р. – 2277 протестних подій, серед яких найбільшу частку становлять саме соціально-економічні протести. Так, у 2011 р.
60% таких подій сталися в результаті не вирішення саме таких проблем
Українське суспільство 1992–2012. – С. 557.
Internet Usage in Europe [Електронний ресурс] // Internet World Stats [Official website]. –
Доступний з : http://www.internetworldstats.com/stats4.htm#europe.
276 Українське суспільство 1992–2012. – С. 548.
274
275
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і лише 25% піднімали ідеологічні та політичні питання277. У 2012 р. в середньому щодня відбувалося 9 протестів278.
Необхідно звернути увагу на те, що ситуація зі свободою мирних зібрань
останніми роками стрімко погіршується. Різко збільшується кількість судових заборон. Причому дедалі частіше такі заборони поширюються не на
одну подію, а на тривалий час, територію та необмежене коло організаторів
зібрань. У 2011 р. таких заборон було 203279, а у 2012-му – вже 368280. Належні правові умови для реалізації права на свободу мирних зібрань, встановленого ст. 39 Конституції України та гарантованого міжнародними договорами України, міг би забезпечити Закон України "Про свободу мирних
зібрань". Починаючи з 2000 р., у кожному скликанні Верховної Ради України
реєструються і розглядаються законодавчі ініціативи, спрямовані на врегулювання порядку реалізації права на мирні зібрання. Однак донині жодна з
цих законодавчих ініціатив так і не стала законом. Нині ж на ухваленні такого закону наполягає ще й Європейський суд з прав людини281.
Водночас не може не дивувати той факт, що якщо в більшості зарубіжних країн населення активно реагує на прояви соціального гноблення, обстоює свої життєві права, то в сучасній Україні з її постійними соціальноекономічними, політичними проблемами значна частина населення не бажає брати участь у такій активності. За даними моніторингу Інституту соціології НАН України, лише трохи більше чверті громадян (26,9%) відповідають, що скоріше всього вони змогли б особисто взяти участь у мітингах,
демонстраціях протесту. При цьому цей показник з роками скорочується:
у 1998 р. та у 2005 р. він становив по 35,2%, у 2008 р. – 29,5, у 2010 р. –
28,3, у 2012 р. – 26,8282. Навіть серед тих, хто вважає себе злиднями (такі
серед всіх опитаних становлять 5%), та тих, що бідні (46%), майже половина (по 48% у кожній групі) зазначили, що якщо мітинги або демонстрації
277 Моніторинг протестів [Електронний ресурс] // Сайт Центру дослідження суспільства. –
Доступний з : http://cedos.org.ua/protestmonitor/33-reports/115-2012-05-31-23-40-40.
278 Моніторинг протестів у 2012 році [Електронний ресурс] // Сайт Центру дослідження суспільства. – Доступний з : http://cedos.org.ua/protestmonitor/digest/peremogy2012.
279 Яворський В. Для чого потрібен закон про свободу мирних зібрань // Дзеркало тижня. –
2013. – 19 квітня.
280 Зарудна С. В Україні є колосальна проблема із забороною мирних акцій [Електронний
ресурс]. – Доступний з : http://www.ucipr.kiev.ua/publications/v-ukraiini-e-kolosalna-problema-izzaboronoiu-mirnikh-aktcii-ekspert.
281 Шимчук А. "Відповідь Чемберлену": наші дні? [Електронний ресурс] / Cайт УНЦПД. –
Доступний з: http://www.ucipr.kiev.ua/publications/vidpovid-chemberlenu-nashi-dni.
282 Українське суспільство 1992–2012. – С. 546.
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населення на захист своїх прав відбудуться, вони скоріше не братимуть у
них участі283. З іншого боку, необхідно враховувати, що в Україні у мітингах,
інших акціях протесту значну частину учасників становлять ті, хто винаймані "протестувати" за гроші. Це є не стільки громадянською активністю, як
способом заробітку.
Як було вже сказано, соціальною основою громадянського суспільства
є середній клас, однією з ознак якого є високий рівень громадянської активності, готовність до активних форм захисту прав і свобод, вирішення проблем соціальної нерівності. В Україні процес формування середнього класу,
що відповідав би за майновим статусом та рівнем особистих доходів критеріям розвинених країн, перебуває на початковому етапі. Це пояснюється
насамперед низьким рівнем життя населення, який спостерігається впродовж усіх років незалежності. Так, за даними моніторингу Інституту соціології НАН України, у квітні 2012 р. 45,8% респондентів оцінили матеріальний
стан їхньої сім'ї в цілому як "бідний", ще 4,7% назвали його "злиденним".
Якщо з початку 2000-х років частка тих, хто оцінював цей стан як "середній",
почала дещо зростати (у 2002 р. так вважало 52,0% опитаних, у 2006 р. –
53,6, у 2008 р. – 56,0%), то останні роки вона знову погіршується – у 2010 р.
вона становила 50,8%, а у 2012 р. – 48,6%284.
Подібне спостерігається і в оцінках щодо віднесення себе до "середнього класу": якщо у 2006 р. до нього відносили себе 38,9% опитаних, у 2008 р.
та у 2010 р. – по 38,0, то у 2012 р. – 35,1%285. При цьому, на думку фахівців,
феномен "середнього класу" в Україні ще й позбавлений базових матеріальних ознак: переважну більшість населення (95%) за оцінками соціологів
можна кваліфікувати як малозабезпечені або такі, що перебувають за межею бідності. Наприклад, за даними опитування, проведеного влітку 2008 р.
соціологічною службою Українського центру економічних і політичних досліджень імені О.Разумкова, 51% респондентів відповіли, що вважають себе представниками середнього класу, тоді як за додатковими психологічними та майновими ознаками дослідники визначили, що такими можна
вважати лише 18% опитаних.
Важко не погодитися із висновком, що "…за стандартами, що склалися
у західному суспільстві, у нас середнього класу немає. У нас є окремі особи,
Буров І. Покірні чи непідкорені // Українське суспільство 1992–2012. Стан та динаміка
змін. Соціологічний моніторинг / за ред. д. ек. Н. В. Ворони, д. соц. Н. М. Шульги. – К. : Інститут соціології НАН України, 2012. – С. 143.
284 Українське суспільство 1992–2012. – С. 626.
285 Там само. – С. 582.
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які, якби їх було багато, могли б вважатися середнім класом. А у тому вигляді, як воно є зараз в Україні, то вони не те, що середнім, а взагалі класом не є"286. Малозабезпечені ж (бідні) громадяни не можуть бути потужною
політичною силою. Партії бідних і бездомних не можуть отримати владу на
виборах, оскільки їм важко об'єднатися, їх не хвилюють проблеми суспільства, яке, у свою чергу, теж мало цікавиться цією категорією людей. У розвинених країнах відсоток таких людей нечисленний, а тому не в змозі суттєво
впливати на життя суспільства. В Україні ж до категорії бідних належить
переважна більшість населення. Це вагомий резерв для влади: частина
виборців, з огляду на конформістські настрої, завжди підтримує владу, частина голосує під тиском "адміністративного ресурсу", інші ж голосують не за
переконаннями, а "як усі", тобто відповідно до ілюзорних настроїв сформованих за допомогою засобів масової інформації.
Крім того, велика кількість людей, які наближаються до статусу середнього класу, отримують значну частину доходів без реєстрації і не сплачуючи податків. Це зумовлює певну суперечливість їхніх відносин з державою, а отже, й труднощі на шляху реалізації своєї суспільної функції –
бути основою соціально-політичної стабільності. Таким чином, у структурі
населення України є певна частина людей з високою професійно-освітньою підготовкою, яка отримує достатньо високі (вищі за середні) доходи,
однак не може бути віднесена до середнього класу, оскільки їхня діяльність пов'язана з тіньовим капіталом і бізнесом, а відтак – з корупцією та
криміналом. Як наслідок, вітчизняний середній клас фактично позбавлений однієї з головних статусних характеристик – готовності (можливості)
захисту демократичних прав і свобод, що спричинило звуження каналів
реалізації публічної політики, зайняти своє місце серед активних членів
громадянської активності.
Аналізуючи механізми формування громадянської активності, необхідно звернути увагу на те, що хоча цей процес нині притаманний не лише
для нашої країни, а є частиною перемін, які відбуваються у світовому,
глобальному масштабі, звичайно, він є надзвичайно варіантним, для нього
притаманні як загальні закономірності, так і досить широке коло специфічних особливостей, характерних для конкретного суспільного утворення.
Отож, модель розбудови громадянського суспільства в західноєвропей-
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ських країнах нерідко має значні відмінності порівняно з країнами Латинської Америки, Східної Азії, пострадянських, постсоціалістичних країн. У
кожному конкретному випадку по-різному визначається роль і місце таких
основних фундаментальних суспільних інститутів, що активно впливають
на формування громадянської активності як інститут сім'ї, політичні та
економічні інститути, інститут освіти, інститут релігії, інститут громадянського суспільства, а також таких важливих суспільно політичних явищ, як
вибори, волонтерство.
Модернізуючи суспільне життя в сучасній Україні, необхідно враховувати й те, що процес формування громадян як активних членів громадянського суспільства в сучасній Україні значною мірою обумовлений певними
історичними традиціями, що склалися в країні, ментальністю народу. Споконвічне прагнення українців до власної держави, до національної, соціальної та духовної свободи особистості, до миру, злагоди і дружби знайшло
відображення у творенні різноманітних громадських об'єднань. Ми знаходимо їхнє коріння ще у взаєминах родового побуту: так, зокрема в Іпатіївському літописі згадується про діяльність у 1134 та 1159 р. "братчини" в
Полоцьку287. Однак особливо громадська активність українців проявилася
через діяльність братств у XVІ–XVІІІ ст. Братства цього періоду носили
яскраво виражений характер національно-релігійних громадських організацій українських православних міщан і відігравали значну роль у суспільнополітичному й культурному житті, боротьбі проти політики соціальних і релігійних утисків. Певного піку громадський рух на українських землях досяг
у другій половині XIX на початку XX ст.: за даними М.Пашкова в Україні від
40-х років XIX ст. до кінця 1916 р. діяло 2 643 самодіяльні об'єднання, кінця
80-х рр. XIX ст. до переддня Жовтневої революції на українських землях
діяло 104 політичні партії і протопартійні організації288. У радянський період
склалася унікальна ситуація: сама держава створювала систему позадержавних формувань і керувала ними. Отож, незважаючи на запаморочливі
за своїми масштабами цифри щодо розвитку громадських структур, громадянська активність впродовж десятиліть була загнана у прокрустово ложе
лише комуністичної ідеології, а також не відповідала своєму змісту та
завданням.
287 Третій сектор України: проблеми становлення. – К. : Український ін-т соціальних досліджень, 2001. – С. 36.
288 Пашков М.Ю. Формування системи громадських об'єднань в Україні як атрибута латентної державності // Політологічні читання. – 1992. – № 2. – С. 86, 90.
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До перешкод, які стоять на шляху активізації громадянської активності,
можна також віднести високу занятість населення та відсутність вільного
часу, невміння саморганізовуватися та об'єднуватися заради спільних дій,
низький рівень громадянської освіти, невмінням ОГС поінформувати населення про свою роль та залучити громадян до своєї діяльності, нерозуміння
і непідтримка державою ролі та значення громадянського суспільства, а
також можливості суспільної діяльності громадян тощо.
Усе це вимагає, звичайно, тривалого часу для здійсненні перемін у ставленні до громадянської активності, до залучення до неї широких мас населення. Правомірним є твердження польського дослідника громадянського
суспільства в Україні П.Прокопа: "Усі ті, що переконано і безкомпромісно
заангажувалися у будь-яку громадську діяльність, уже назавжди позначені
позитивним вірусом жаданої активності. Українці – це люди величезної
креативності й уяви. Головна умова – це усвідомлення потреби послідовних, далекосяжних дій. Постійне підкреслювання, що не можна розчаровуватися після перших поразок. Визволення громадянського потенціалу – це
дисципліна для стаєрів"289.
На думку автора представленого розділу монографії, для розширення
в цілому громадянської активності в країні, створення більш сприятливих
умов, спрямованих на задоволення інтересів, захист прав і свобод людини
і громадянина, для поглиблення безпосередньої, представницької демократії, широкого впровадження форм демократії участі, самореалізації та
самоорганізації громадян в ході модернізації суспільного життя на найближчий період механізми поглиблення громадянської активності, зокрема шляхом їхнього членства в організаціях громадянського суспільства,
мають включати:
• забезпечення умов для активізації участі громадян у процесі підготовки та прийняття законодавчих, управлінських рішень, здійснення ефективного громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування, зокрема, щодо запобігання та протидії
корупції, підвищення прозорості діяльності цих органів;
• розширення можливостей на реалізацію прав громадян щодо проведення зібрань, мітингів, інших законних актів протесту, невтручання органів
влади та органів місцевого самоврядування в діяльність організацій громадянського суспільства, за винятком випадків, установлених законом,
Рапорт про стан культури і НОУ в Україні / Фундація "Open Culture". – Люблін : Видавництво "Episteme", 2012. – С. 206.
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• сприяння розширенню мережі організацій громадянського суспільства не шляхом утворення так званих організацій ГОНГО (абревіатура, що
позначає псевдогромадські організації, які працюють на інтереси влади), а
шляхом створення необхідних умов, для діяльності реальних незалежних
громадських об'єднань;
• забезпечення участі організацій громадянського суспільства у формуванні та реалізації державної, регіональної політики, зокрема, шляхом
створення умов для забезпечення широкого ефективного представництва
інтересів громадян в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, проведення регулярних консультацій (діалогу) із громадськістю
з найважливіших питань життя суспільства і держави;
• сприяння благодійництву, волонтерству, створення законодавчих
умов для їхнього розвитку з урахуванням кращої світової практики, запровадження нових інструментів для здійснення як громадянами, так і юридичними особами благодійної діяльності;
• створення належних умов для участі молодих громадян через молодіжні громадські організації та об'єднання у розробленні і реалізації державної молодіжної політики та програм, що стосуються молоді;
• внесення змін до Конституції, до Законів України стосовно статусу
та напрямів діяльності організацій громадянського суспільства з врахуванням Рекомендацій Комітету Міністрів держав-членів Ради Європи про
правовий статус неурядових організацій у Європі (СМ/Rec(2007)14), а також здійснення імплементації зобов'язань України відповідно до міжнародних договорів у сфері прав людини та рішень Європейського суду з
прав людини;
• розширення можливостей громадських об'єднань щодо захисту інтересів не лише своїх членів, а й ширших соціальних груп, а також суспільно
значущих інтересів;
• приділення особливої уваги розширенню громадянської активності
населення за місцем проживання, ухвалення на рівні органів місцевого
самоврядування в кожній територіальній громаді статуту територіальної
громади, порядку реалізації місцевої ініціативи, порядку проведення громадських слухань;
• сприяння діяльності таких традиційних закладів для організації суспільної діяльності громадян, як будинки культури, бібліотеки, інші місця
масового відпочинку та дозвілля, для організації та проведення заходів,
пов'язаних з громадянською активністю;
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• поліпшення методики визначення пріоритетів державної фінансової
підтримки організацій громадянського суспільства, розширення сфери застосування цієї підтримки на конкурсних засадах;
• створення цільового державного фонду сприяння розвитку громадянського суспільства з незалежною формою урядування (громадським
правлінням), що дозволить на прозорих конкурсних засадах та за участю
представників різних організацій громадянського суспільства здійснювати
підтримку ініціатив, спрямованих на розвиток громадянського суспільства
та просування демократичних реформ;
• розширення співпраці з європейською спільнотою щодо впровадження її досвіду розбудови громадянського суспільства, взаємодії органів
влади з громадськими об'єднаннями, впровадження в практику проведення
з цих проблем міжнародних науково-практичних конференцій, "круглих столів", семінарів;
• посилення роботи щодо формування політичної культури населення, піднесення рівня суспільної свідомості, подолання явищ соціальної
пасивності, запровадження в середніх школах і вищих навчальних закладах освітнього курсу "Основи громадянського суспільства", у межах якого
учні та студенти зможуть отримувати і теоретичні, і практичні навички
участі в роботі організацій громадянського суспільства, в цілому в громадській діяльності;
• включення до програм підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців як одного з базових спеціального курсу з
питань взаємодії органів влади та органів місцевого самоврядування з організаціями громадянського суспільства, запровадження в практику роботи
центральних та місцевих органів влади створення навчальних центрів, в
яких проводити спільні навчання для лідерів організацій громадянського
суспільства і державних службовців;
• посилення популяризації серед населення участі у діяльності організацій громадянського суспільства, надання громадянам правових консультацій з питань створення та діяльності організацій громадянського
суспільства;
• посилення діяльності ОГС у напрямі розвитку українського соціуму як співтовариства активних і відповідальних громадян, які безпосередньо та завдяки ОГС дбають про захист особистих і спільних прав,
реалізацію свобод;
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• присвячення однієї із щорічних доповідей про стан розвитку громадянського суспільства в Україні проблемам місця і ролі організацій громадянського суспільства у формуванні політичної культури громадян, консолідації українського суспільства, поліпшенні його самоорганізації;
• створення умов для здійснення громадського моніторингу та оцінки
стану реалізації Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні, виконання Плану першочергових заходів, щорічних планів її виконання.

Розділ 10. Тенденції соціальної, громадянської
і політичної участі в Україні в контексті
загальноєвропейських процесів
кінця 1990-х – 2000-х років

Узагальнюючи сказане, необхідно підкреслити, що трансформація суспільства потребує опанування нових соціальних ролей, до яких відноситься
і громадянська активність. У процесі соціальної дії створюються відповідні
цінності.
Глобальні соціально-політичні та економічні зміни, що відбуваються нині
в українському суспільстві, зумовлюють пошук нових чи суттєву трансформацію старих ціннісних орієнтирів та залучення громадян відповідно до цих
орієнтирів до нових соціальних дій.
Таким чином, модернізація суспільного розвитку, яка націлена, зокрема,
на розбудову громадянського суспільства, потребує, з одного боку, укорінення в суспільній свідомості цінності громадянства як "стилю життя, який
виростає із внутрішнього світу людини"290, а з іншого – залучення широких
верств населення до громадянської активності, яка націлена на створення
такого суспільства.
Це, в свою чергу, потребує поглиблення діяльності всіх механізмів,
що формують цю активність, до яких ми відносимо такі основні фундаментальні суспільні інститутів, як інститут сім'ї, політичні та економічні
інститути, інститут освіти, інститут релігії, а також такі важливі суспільно
політичні явища, як вибори, волонтерство тощо. Особливе місце у цій
сфері займає такий важливий фундаментальний інститут, як інститут
громадянського суспільства. Специфіка їхньої роботи в Україні в сучасних умовах обумовлена, головним чином, складнощами соціальноекономічного, політичного розвитку країни трансформаційного періоду, а
також певними історичними традиціями, які склалися в країні, менталітетом народу. Все це необхідно враховувати, модернізуючи нинішнє
суспільне життя.
Капустин Б.Г. Гражданство и гражданское общество. – М. : Изд. дом гос. ун-та – Высшей
школы экономики, 2011. – С. 30.
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Сутність модернізації та її зв'язок із участю соціальних агентів.
Незважаючи на всю багатоманітність інтерпретацій модерну та модернізації можна стверджувати, що їхня сутність є, передусім, емансипаційною.
Саме у добу модерну формулюється специфічна ідея свободи і прав людини, створюються і стають доступними ресурси для їхнього забезпечення.
Це домінуюча позиція в європейській думці в різних інтерпретаціях від Гегеля і Маркса до Габермаса. Емансипація з цієї точки зору означає як аспект негативної свободи від "бар'єрів і обмежень", так й аспект позитивної
свободи для можливості "самовизначення і самореалізації" і "впливу на
власне суспільство"; вона також означає "розширення поля діяльності для
тих, хто є… правомочним суб'єктом"291. Як резюмує Ю.Габермас, "Проект
модерну, що був сформульований в XVIII ст. філософами Просвітництва,
полягає… в тому, щоб невпинно розвивати науки, що об'єктивують, універсалістські засади моралі і права і автономне мистецтво..., але одночасно і в
тому, щоб вивільнити накопичені в такий спосіб когнітивні потенціали з їхніх
вищих езотеричних форм і використати їх для практики, тобто для розумної
організації життєвих умов"292.
Орієнтовані на адекватне вимірювання розвиненості та порівняння суспільств концепція людського розвитку (або розвитку людського потенціалу),
яку підтримує Програма розвитку ООН, та пов'язаний з цією концепцією
теоретичний підхід "збільшення спроможності" (the Capability Approach) визначають ключовим індикатором розвиненості суспільства можливість вибору людини293.
Зважаючи на це, термінальним критерієм модернізації слід вважати підвищення спроможності людей у здійсненні ними вибору. Відповідно, різномаШтомпка П. Социология социальных изменений / пер. с англ.; под ред. В.А. Ядова. – М. :
Аспект Пресс, 1996. – C. 52.
292 Хабермас Ю. Модерн – незавершенный проект // Вопросы философии. – 1992. – № 4. –
С. 45.
293 Sen A. Commodities and capabilities. – Amsterdam: North-Holland, 1985. – 130 p.; Сен А.
Развитие как свобода / пер. с анг.; под. ред. Р.М. Нуреева. – М. : Новое издательство,
2004. – 432 с.
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нітні форми участі соціальних агентів – їхнього залучення до повноцінного
життя у суспільстві (тобто соціального включення – socialinclusion), є ключовими модусами здійснення вибору і збільшення їхньої спроможності. В рештірешт, таке залучення є "засобом забезпечення людського розвитку"294. З іншого боку, інструментальне розуміння процесу модернізації як суто технологічного переоснащення економіки і розбудови її інноваційних галузей робить
суспільство приреченим на "навздогінний шлях". Адже "досягнення високого
рівня людського розвитку є неможливим за наявності значних груп населення
чи осіб, які є соціально відторгнутими, тобто тих, що стикаються з перешкодами щодо участі в економічному, соціальному, культурному та політичному
житті. Обмеження в будь-якій з цих сфер звужують свободу вибору, що є основою людського розвитку"295. Тому варто погодитись з висновком А.Аузана
про результат російських модернізаційних проектів, серед яких він розрізняє
два типи: "ліберальні модернізації, які зазвичай не довершуються і є малоефективними, і авторитарні, які… є квазіефективними – вони дають швидкий
і різкий ефект, а потім зворотне відкочування. При цьому зрозуміло, що ліберальна модернізація – це, начебто, запрошення суспільства до участі в модернізації, але чомусь така участь виявляється неефективною; а авторитарна модернізація – це відмова, заборона для участі суспільства в модернізації,
але при цьому неучасть суспільства призводить до ефекту відкочування
(курсив мій – Ю.С.)"296.
Отже, участь соціальних агентів не може вважатися комплементарною в
процесі модернізації. Це її визначальна передумова і критерій успішності.
Від активності соціальних агентів і ефективності їхнього включення до соціальних процесів і інститутів залежить власне результат модернізаційних
перетворень. Участь відображає соціальну структуру і культуру суспільства. Участь є однією з найважливіших складових сучасних суспільних процесів і структур, які характеризують тип певного суспільства. Різні форми участі
є невід'ємним проявом соціальної агентності. За допомогою участі індивіди
і соціальні групи відстоюють свої інтереси і цінності. Через участь проявляється соціальна нерівність і розбіжності в цілях діяльності та ціннісних орієнтаціях. Соціальна участь нерозривно пов'язана з солідарністю, кооперативУкраїна: на шляху до соціального залучення : Національна Доповідь про людський розвиток 2011 [Електронний ресурс] / [Лібанова Е., Левенець Ю., Макарова О. та ін.] – К. : ПРООН,
2011. – С. 30. – Доступний з : http://www.undp.org.ua/files/ua_95644NHDR_ 2011_Ukr.pdf.
295 Там само.
296 Аузан А.А. "Колея" российской модернизации // Общественные науки и современность. –
2007. – № 6. – C. 57.
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ною поведінкою і рівнем довіри в суспільстві, що, в свою чергу, визначає
ефективність соціальних інститутів.
Проблема, таким чином, полягає в існуючих відмінностях в рівні і співвідношенні форм участі в Україні і інших європейських суспільствах, передусім, країнах Східної Європи і Росії. Необхідно визначити місце України за
показниками участі в загальноєвропейському контексті, що дозволить оцінити перспективи модернізації українського суспільства.
Теоретичні підходи до пояснення відмінностей національних патернів участі.Тривалий час в соціальних науках участь переважно ототожнювалась з голосуванням на виборах та іншими очевидними формами
політичної активності. К.Ньютон і Я. ван Дет наочно продемонстрували поступове розширення концептуального розуміння феномену участі з середини ХХ-го ст. – від електоральної поведінки через конвенціональні форми
політичної участі, громадські рухи і протестну поведінку до соціальної активності та громадянської участі297.
У сучасній літературі участь вважається багатомірним явищем298. Важливо підкреслити, що різноманіття участі не повинно обмежуватися лише
його політичною складовою. Втім, через політичну участь різні соціальні
групи маніфестують свої інтереси і борються за права.
Узагальнюючи існуючі класифікації, можна виділити три основних типи
участі:
1. Політична участь (political participation).
2. Громадянська участь (civic participation), включає, в тому числі, волонтерську діяльність і участь в громадських організаціях.
3. Соціальна участь (social participation) (охоплює спілкування і соціальну взаємодію крім сім'ї, повсякденних трудових обов'язків і громадських організацій та, перш за все, взаємодопомогу на рівні громади).
Крім трьох типів участі можна також виокремити три розмірності, які
присутні в політичні, громадянській і соціальній участі: когнитивно-афективна, статусна і поведінкова299.
Newton K. Foundations of Comparative Politics: Democracies of the Modern World / K.Newton,
Jan W. van Deth. – Cambridge: Cambridge University Press, 2005. – Р. 148.
298 Goul Andersen, J. et al. editors. Europe's New State of Welfare Unemployment, Employment
Policies and Citizenship. Bristol: The Policy Press, 2002; Norris P. Democratic Phoenix: reinventing political activism / P.Norris. – Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
299 Докладніше про вимірювання участі та його розмірностей див.: Савельєв Ю.Б. Участь як
прояв соціального включення в процесі модернізації: Україна в європейському контексті
(1999–2010 роки) // Український соціум. – 2013. – № 2. – С. 77–98.
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Типи і розмірності участі вимірюються за номінальною і порядковою
шкалами. Розрахунок загального рівня участь на рівні країни вимагає стандартизації кожного індикатора шляхом ділення різниці середніх значень на
стандартне відхилення300.
Основна проблема сучасних досліджень участі полягає в пошуку чинників,
які б пояснювали відмінності в тенденціях і формах участі серед різних соціальних груп і між різними суспільствами. Іншим важливим завданням є виявлення взаємозв'язку між різними типами і формами участі. Слід відзначити,
що існуючі теорії участі та моделі вимірювання були розроблені головним
чином на основі даних із західних демократичних країн301. До основних напрямів можна віднести теорію політичної культури Г.Алмонда і С.Верба, ресурсну модель участі, теорію "виклику елітам" і теорію структури політичних
можливостей (POS)302. Як виняток, теорія "занепаду після медового місяця"
була розроблена спеціально для "нових демократій" (в тому числі країн Східної Європи) після періоду трансформацій 1990-х років303.
Порівняльні міжнародні дослідження тривалий час фокусувались лише
на політичному типі, засвідчуючи різні унікальні некумулятивні патерни політичної участі в різних країнах304. Було продемонстровано, що люди зазвичай спеціалізуються в одній конкретній формі політичної участі в залежності
від своїх преференцій305. Європейське соціальне дослідження (ESS), підNewton, K. Patterns of political and social participation in Europe / K.Newton, J. R.Montero //
Measuring Attitudes Cross-Nationally: Lessons from the European Social Survey / Roger Jowell,
Caroline Roberts, Rory Fitzgerald, Gillian Eva Editors. – London: Sage, 2007
301 Огляд різних груп теорій в контексті політичної участі див.: Куценко О.Д. Сохраняют ли
значение классовые основания политического участия? / О.Д. Куценко // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2006. – № 3. – С. 92 – 115.
302 Almond G.A. The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations / G.A. Almond, S.Verba. – Princeton, NJ: Princeton University Press, 1963; Burns N. The private roots of
public action: gender, equality, and political participation / N.Burns, K.L.Schlozman, S. Verba. –
Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2001; Barnes S. Political Action: Mass
Participation in Five Western Democracies / S.Barnes, M.Kaase, editors. – Beverly Hills, Calif.:
Sage, 1979; Dalton R. Advanced Democracies and the New Politics / R.Dalton, S.Scarrow, B.Cain
// Journal of Democracy. – 2004. – Vol. 15. – No. 1. – P. 124–138; Kitschelt H. Political Opportunity Structures and Political Protest: Anti-Nuclear Movements in Four Democracies / Н. Kitschelt //
British Journal of Political Science. – 1986. – Vol. 16. – Р. 57–85.
303 InglehartR. TrendsinPoliticalAction: TheDevelopmentalTrendandthePost-HoneymoonDecline /
R.Inglehart, G.Catterberg // InternationalJournalofComparativeSociology. – 2002. – Vol. 43 (3–5) –
P. 300–316.
304 Verba S. Participation and Political Equality. A Seven Nation Comparison / S.Verba, N. Nie,
J.-O. Kim. – Cambridge: Cambridge University Press, 1978.
305 Там само.
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тверджує некумулятивний характер участі (як політичного, так і громадянського типу) на індивідуальному рівні306. Тим не менш, доведеним фактом
є те, що на рівні суспільства як одиниці аналізу, європейські країни "з високим рівнем участі за одним показником, швидше за все, мають схожий рівень за більшістю інших показників"307.
Емпіричні дослідження вказують на те, що розвинені демократичні суспільства мають більш високий рівень участі різних типів, ніж країни менш
консолідованої демократії, в тому числі Україна. Хоча, за даними ESS, різниця в рівні участі між Західною і Східною Європою залишалася значною,
К.Уоллес, Ф.Піхлер і К.Хепфер вказали на суперечливі тенденції громадянської участі: якщо між серединою 1990-х і кінцем 2000-х років його рівень
був досить стабільним в Західній Європі, то одночасно спостерігалося його
невелике зростання в Словенії, Молдові та Україні308. Також не вдалося
підтвердити гіпотезу про те, що існує значуща відмінність у рівні громадянської участі між новими членами ЄС та їхніми сусідами в Східній Європі.
Понад те, К.Уоллес, Ф.Піхлер і К.Хепфер виявили феномен "спонсорованого державою громадянського суспільства" – явища, характерного для авторитарних режимів. З іншого боку, деякі західноєвропейські та східноєвропейські країни як члени ЄС, так і ті, що не входять до ЄС (Словенія,
Україна, Росія, Фінляндія, Швеція і Швейцарія) демонструють одні й ті ж
тенденції зростання громадянської активності в сегментах, пов'язаних з
ринком праці, економіки та професійних організацій309.
Таким чином, замість того, щоб жорстко розділяти західноєвропейські та
східноєвропейські (постсоціалістичні) суспільства було б більш продуктивно
розмежувати три відносно однорідних кластера країн, які відрізняються за
шкалою участі:
1. Суспільства з рівнем участі, який значно нижче загальноєвропейського (дорівнює або менше 1 квартиля; надалі перша група країн);
2. Суспільства із загальноєвропейським рівнем участі або близьким до
нього (показники знаходяться між 1 і 3 квартилем; надалі друга група країн);
3. Суспільства з рівнем участі, який суттєво перевищує загальноєвропейський (дорівнює або більше 3 квартиля; надалі третя група країн).
Newton, K. Patterns of political and social participation in Europe. – P. 205–238.
Там само. – Р. 227.
308 Wallace C. Changing patterns of civil society in Europe and America 1995–2005. Is Eastern
Europe Different? / C.Wallace, F.Pichler, C.Haerpfer // East European Politics and Societies. –
2012. – Vol. 26 – No. 1. – P. 3–19.
309 Там само.
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Ця класифікація аналогічна за критерієм, що використовується, тому
поділу, який був запропонований К.Ньютоном і Х.Р.Монтеро310, але вона
долає штучне відмежування Східної Європи311.
Важливо підкреслити, що, коли суспільство є одиницею аналізу, показники участі, як правило, порівнюються незалежно від соціального та культурного контексту участі, такого як інституційні можливості і політичні режими, який є вкрай важливим для адекватного порівняння патернів участі в
суспільствах, що мають різний рівень розвитку.
Узагальнюючи розроблені в соціальних науках теоретичні підходи, що
перераховані вище, можна виділити три класи факторів, що визначають
патерни і тенденції участі і пояснюють відмінності між суспільствами і соціальними групами:
1. культурні особливості поведінки, когнітивні структури і ціннісні
орієнтації;
2. наявність ресурсів і можливості збільшення доступу до них
соціальними агентами;
3. інституціональні умови, в тому числі, структура політичних
можливостей.
Таким чином, для того, щоб отримати адекватну теоретичну модель,
вона повинна враховувати весь указаний комплекс факторів.
Тенденції політичної участі в Європі (1999–2010 рр.). Аналіз тенденцій і патернів всіх типів участі в Україні та інших європейських суспільствах
було проведено на даних третьої (1999–2001 рр.) і четвертої (2008–2010 рр.)
хвилі Європейського дослідження цінностей (EVS)312. Вибірка репрезентативна для населення віком від 18 років; усього для аналізу відібрано 32 країни, в яких збігаються релевантні для дослідження питання, що разом становило 88 318 респондентів, в тому числі в Україні 1195 і 1507 опитаних в
1999 р. і 2008 р. відповідно (докладніше див. табл. 10.1).
Newton, K. Patterns of political and social participation in Europe. – P. 205-238.
Докладніше про це див.: Savelyev Y. Participation and Political Regimes in Contemporary Europe: Comparing Non-EU 'New Eastern Europe' with 'Old' and 'Recent' EU Member
States // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : Соціологія. –
2013. – Вип. 4.
312 EVS (2011). European Values Study 1981-2008, Longitudinal Data File. GESIS Data Archive,
Cologne, Germany, ZA4804 Data File Version 2.0.0 (2011-12-30) DOI:10.4232/1.11005 [Електронний ресурс] – Доступний з : http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp?object=http://zacat.
gesis.org/obj/fCatalog/Catalog5.
310
311
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Таблиця 10.1
Загальна кількість респондентів третьої і четвертої хвилі
Європейського дослідження цінностей (EVS)
Країна

Хвилі EVS
1999–2001

2008–2010

Разом

Австрія
Бєларусь
Бельгія
Болгарія
Хорватія
Чеська респ.
Данія
Естонія
Фінляндія
Франція
Німеччина
Велика Британія
Греція
Угорщина
Ісландія
Ірландія
Італія
Латвія
Литва
Люксембург
Мальта
Нідерланди
Польща
Португалія
Румунія
Росія
Словаччина
Словенія
Іспанія
Швеція
Туреччина

1522
1000
1912
1000
1003
1908
1023
1005
1038
1615
2036
1000
1142
1000
968
1012
2000
1013
1018
1211
1002
1003
1095
1000
1146
2500
1331
1006
1200
1015
1206

1510
1500
1509
1500
1525
1821
1507
1518
1134
1501
2075
1561
1500
1513
808
1013
1519
1506
1500
1610
1500
1554
1510
1553
1489
1504
1509
1366
1500
1187
2384

3032
2500
3421
2500
2528
3729
2530
2523
2172
3116
4111
2561
2642
2513
1776
2025
3519
2519
2518
2821
2502
2557
2605
2553
2635
4004
2840
2372
2700
2202
3590

Україна

1195

1507

2702

Разом

40125

48193

88318

Джерело: EVS (2011). European Values Study 1981-2008, Longitudinal Data File.
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Якщо здійснити порівняльний аналіз політичної участі з розподілом на
когнитивно-афективну, статусну і поведінкову складові, то ситуація виявляється більш складною, ніж просте відставання країн "нової демократії" від
Західної Європи за рівнем політичної активності, яке фіксувалась в попередніх дослідженнях.
За показником інтересу до політики Україна в 1999 р. була близька до
середньоєвропейського значення (40,9% серед опитаних дуже цікавилися
або цікавилися деякою мірою політикою, 46,1% у цілому в Європі). Причому
до 2008 р. інтерес до політики підвищився на статистично значущу величину (таких вже було 49,4%) і Україна потрапила до третьої групи країн з рівнем участі, який перевищує загальноєвропейський (дорівнює або більше
3 квартиля) (рис. 10.1 та 10.2).
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Рис. 10.1. Динаміка інтересу до політики (статистично значуще
зростання в Україні). Відповіді на запитання "Якою мірою
Ви цікавитися політикою?", 1999–2001 рр.; 2008–2010 рр., %
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Рис. 10.2. Інтерес до політики. Відповіді на запитання: "Якою мірою
Ви цікавитися політикою?", 2008–2010 рр., %

Джерело: EVS (2011). European Values Study 1981–2008, Longitudinal Data File.

Джерело: EVS (2011). European Values Study 1981–2008, Longitudinal Data File.

Інший індикатор інтересу до політики в Україні (обговорення політичних
проблем з друзями) був вище середнього вже в 1999 р. (19,4% респондентів робили це часто). В 2008 р. цей показник практично не змінився (зменшився до 18,8% у межах статистичної похибки), проте в порівняльному аспекті Україна подолала межу третього квартиля і також увійшла до третьої
групи країн (рис. 10.3).
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Якщо за першою складовою активність порівняно з іншими країнами була і залишається достатньо високою, то за статусною ознакою членства в
політичних організаціях українці були і залишаються менш активними. Зміни за десятиліття не були статистично значущими: 2,1% були членами політичних партій в 1999 р. і 2,7% в 2008 р. при середньому показнику 4,5%
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і 4,1% в Європі. Разом з тим в обох хвилях за цим показником Україна відносилися до другої найбільшої групи країн. Членство в місцевих політичних
рухах порівняно з політичними партіями зменшилося в межах статистичної
похибки до 2008 р. Але це єдиний індикатор когнитивно-афективної і статусної складових політичної участі, за яким Україна потрапила до першої
(значно нижче середнього значення) групи країн (рис. 10.4).
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Рис. 10.4. Політична участь: статусна складова.
Члени місцевих політичних рухів, 2008–2010, %
Джерело: EVS (2011). European Values Study 1981–2008, Longitudinal Data File.
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Рис. 10.3. Інтерес до політики. Відповіді респондентів на запитання:
"Як часто обговорюють політичні проблеми з друзями?",
2008–2010 рр., %
Джерело: EVS (2011). European Values Study 1981–2008, Longitudinal Data File.
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Поведінкова складова політичної участі є суперечливою. В традиційних
формах участі українці близькі до середньоєвропейських значень. Участь у
санкціонованих (мирних) демонстраціях брали 18,3% в 1999–2001 рр. і 16,3%
і 2008–2010 рр. (в середньому 23,3% і 18,2%, тобто статистичне значуще
зниження сталося як в Україні, так в Європі в цілому)313. Водночас значною
313 За межами вимірювання залишаються мотиви участі у демонстраціях, оскільки в деяких
країнах існує практика організації альтернативних акцій, зокрема в підтримку дій влади. Тому
і постає питання "спонсорованого державою громадянського суспільства", яке згадувалось
вище (Див.: WallaceC. ChangingpatternsofcivilsocietyinEuropeandAmerica 1995–2005. Is Eastern Europe Different? / C.Wallace, F.Pichler, C.Haerpfer // East European Politics and Societies. –
2012. – Vol. 26. – No. 1. – P. 3–19.
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мірою є відмінність в порівнянні з іншими суспільствами в числі тих, хто
ніколи не взяв би участь – 47,7% (в середньому 37,7%) в 1999–2001 і 57,3%
(в середньому 46,4%) в 2008–2010 роках (рис. 10.5).
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Рис. 10.6. Політична участь: поведінкова складова.
Підписування політичних звернень, 2008–2010 рр., %

Рис. 10.5. Політична участь: поведінкова складова.
Участь у санкціонованих/мирних демонстраціях, 2008–2010, %

Джерело: EVS (2011). European Values Study 1981–2008, Longitudinal Data File.

Джерело: EVS (2011). European Values Study 1981–2008, Longitudinal Data File.

Значно нижчим є рівень активності в Україні в іншій конвенціональній
формі участі. Підписували політичні звернення 13,9% (в середньому 42,7%)
в 1999–2001 рр. і 10,9% (в середньому 36,4%) в 2008–2010 рр. (в обох хвилях Україна за цим показником в першій групі країн). Водночас кількість тих,
хто ніколи не підпише такі звернення (51,3% у 1999 і 66,5% у 2008 р.) є більшою лише в Росії, Румунії і Бєларусі (рис. 10.6).
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Схожа ситуація з неконвенціональними формами політичної участі –
бойкот певних продуктів, участь в несанкціонованих страйках і самовільному захопленні будівель або підприємств. Показники України, Росії і східноєвропейських країн за цими діями в декілька разів відрізняються від Західної
Європи. Втім, на тлі своїх сусідів, а у випадку й з бойкотом товарів – також
Іспанії, Греції і Португалії, Україна не виділяється (рис. 10.7). Мали досвід
220

Частина 3. Соціальний капітал, участь і громадянська активність...

ніколи не взяв би участь в бойкоті, причому їхнє число зросло суттєво –
71,8% (в середньому 56,2%) у 1999–2001 і 79,8% (у середньому 59,2%)
у 2008–2010 рр. (рис. 10.8). В обох хвилях цей показник перевищує третій
квартиль.
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Рис. 10.8. Динаміка участі у бойкотах (статистично
значуще зростання тих, хто ніколи не взяв би участь),
1999–2001 рр.; 2008–2010 рр., %
Джерело: EVS (2011). European Values Study 1981–2008, Longitudinal Data File.
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Рис. 10.7. Політична участь: поведінкова складова.
Участь у бойкотах, 2008–2010, %
Джерело: EVS (2011). European Values Study 1981–2008, Longitudinal Data File.

бойкотів 4,9% (в середньому 9,2%) в 1999–2001 і 4,4% (в середньому
8,4%) у 2008–2010 рр. (в обох хвилях Україна за цим показником в другій
групі країн, зміни в межах статистичної похибки). Проте аналогічно з попередніми формами участі Україна має суттєво більшу кількість тих, хто
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Брали участь в несанкціонованих страйках 2,47% (у середньому 5,1%) у
1999–2001 рр. і 1,98% (у середньому 4,3%) у 2008–2010 рр. (в обох хвилях
Україна за цим показником в другій групі країн, число тих, хто ніколи не візьме участь (82,9% в 1999 і 85,7% в 2008), зросло на 2,7% і в обох хвилях
перевищує третій квартиль (рис. 10.9).
Подібна ситуація з такою формою не конвенціональної політичної активності як участь в самовільному захопленні будівель або підприємств: частка респондентів 0,74% (у середньому 3%) у 1999–2001 і 0,62% (у середньому 1,9%) у 2008–2010 рр. В обох хвилях частка менше 1%, проте таких
людей серед більшості суспільств дуже мало і Україна за цим показником в
другій групі країн. Водночас число тих, хто ніколи не візьме участь в обох
хвилях перевищує третій квартиль. Тобто знову ми бачимо значну частину
пасивного населення.
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Ціннісна складова модернізаційних процесів у сучасному соціумі України

аспекті при суттєвому зростанні інтересу до політики, тобто когнитовноафективної складової. Останній індикатор є єдиним, за яким Україна відноситься до третьої групи країн, тобто тих, які мають значення що значно перевищують середньоєвропейські.
Тенденції громадянської участі в Європі (1999–2010 рр.). Когнитивно-афективна складова громадянської участі вимірюється через ступінь
занепокоєння щодо умов життя людей в громаді, регіоні і країні як прояв
громадянської активної позиції. Українці приблизно однаково турбуються
про умови життя своїх сусідів, співвітчизників і мешканців регіону. Ставлення з 1999 до 2008 р. в Україні практично не змінилося. Лише значуще зменшилась частка тих, хто турбується про своїх співвітчизників (рис. 10.10).
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Рис. 10.10. Динаміка громадянської участі: В якій мірі турбуються
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Рис. 10.9. Політична участь: поведінкова складова.
Участь у несанкціонованих страйках, 2008–2010, %
Джерело: EVS (2011). European Values Study 1981–2008, Longitudinal Data File.

Джерело: EVS (2011). European Values Study 1981–2008, Longitudinal Data File.

Отже, в більшості форм політичної участі як конвенціональних, так й
протестних (за винятком підписування політичних звернень) Україна посідає місце в другій групі країн із значеннями активності близьких до середньоєвропейських. Проте вона суттєво відрізняється за кількістю осіб, які
ніколи б не взяли участь в політичних акціях. Відповідно Україну разом зі
східноєвропейськими країнами і Росією можна віднести до групи суспільств
з найбільшою інертною часткою населення. Суперечливою тенденцією є
зниження в період 1999–2008 рр. в деяких формах участі у поведінковому

Про сусідів турбуються і дуже турбуються 20,8% у 1999 р. (23,5% у 2008 р.),
про мешканців регіону – 20,7% (19,7%), про жителів своєї країни – 23,5%
(21%). Але слід відзначити, що турбота про дві останні категорії людей в
Україні ближче до середньоєвропейських показників, а коли йдеться про
людей громади, в якій мешкає індивід, і які його безпосередньо оточують,
то Україна має частку таких відповідей меншу за 1 квартиль і на майже 10–
12% нижче за середнє значення в Європі, де воно становило 30,6% у 1999–
2001 рр. і 35,2% в 2008–2010 рр. (рис. 10.11).
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Рис. 10.11. Громадянська участь: когнитивно-афективна складова.
В якій мірі турбуються про умови життя своїх сусідів, 2008–2010, %
Джерело: EVS (2011). European Values Study 1981–2008, Longitudinal Data File.

Причому, якщо йдеться про турботу про умови життя власної родини, то
частка відповідей "турбуються і дуже турбуються" в Україні вже перевищує
середньоєвропейське – 95,9% в 1999–2001 (середнє 84,2%) і 91,95% у 2008–
2010 рр. (середнє 83,2%). Тобто Україна належить до тих суспільств, в яких
існує розрив між значущістю приватної сфери і життя громади (рис. 10.12).
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Рис. 10.12. Якою мірою турбуються про умови життя власної родини.
2008–2010, %
Джерело: EVS (2011). European Values Study 1981–2008, Longitudinal Data File.

Статусна складова громадянської участі вимірюється через приналежність (членство) до громадських організацій. За цими показниками (5 видів
організацій) в Україні за десятиліття суттєво зменшилася кількість людей,
що є членами профспілкових асоціацій. Всі інші зміни залишаються в межах
статистичної похибки. Проте самі показники, крім членства у профспілках
(високий рівень якого, очевидно, пояснюється спадком радянських часів), є
низькими порівняно із загальноєвропейськими тенденціями. Майже за усіма
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іншими видами організацій число людей, що до них належать, в Україні в
обох хвилях нижче 1 квартиля.
Порівняно найменша кількість членів в Україні в дуже важливих сферах
громадянської активності – організаціях із захисту прав людини і екологічних організаціях. Західноєвропейські країни значно випереджають (як можна побачити з рис. 10.13, іноді в кілька разів) постсоціалістичні суспільства,
хоча за даними міжнародних організацій ситуація з правами людини там
набагато краще.

Ціннісна складова модернізаційних процесів у сучасному соціумі України

Слід також відзначити, що, хоча зміни в Україні з 1999 р. до 2008 р. залишаються статистично незначущими (в межах 2% через дуже малу кількість
таких категорій респондентів), вони є негативними і ранг країни за кількістю
членів в екологічних, релігійних і правозахисних організаціях знизився порівняно з 1999 р. Також різким є падіння членства в профспілках, що вже згадувалось. Утім, це є загальноєвропейський тренд (рис. 10.14).
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Рис. 10.14. Динаміка громадянської участі:
статусна складова (статистично значуще зменшення)
Членство в профспілках 1999–2001 – 2008–2010, %
Джерело: EVS (2011). European Values Study 1981–2008, Longitudinal Data File.

0

5

10

15

20

25

30

Рис. 10.13. Громадянська участь: статусна складова.
Членство в організаціях із захисту прав людини, 2008–2010, %
Джерело: EVS (2011). European Values Study 1981–2008, Longitudinal Data File.
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Поведінкова складова громадянської участі вимірюється через наявність
реальних дій – волонтерську неоплачувану роботу в громадських організаціях. Число людей, що її здійснюють, менше від кількості членів цих організацій. Проте воно вказує на фактичну (а не лише за статусом) участь у громадському житті. Патерн рівня активності за цією складовою є схожим до
попереднього. Лише за показником волонтерської роботи для профспілок
Україна посідала місце в третій групі країн в 1999–2001 рр. В 2008 р. вона
перемістилася вже до другої групи. Падіння кількості таких волонтерів було
понад в 2 рази (в абсолютній кількості на межі статистичної похибки). Щодо
безоплатної роботи в інших видах організацій, то в обох хвилях число волонтерів було менше або на межі 1 квартиля. Найбільший відрив від західних
європейських суспільств спостерігався в сфері екологічної діяльності.
Отже, за статусною і поведінковою складовою громадянської участі Україна, за винятком сфери профспілкових організацій, посідає місце в першій групі країн із найнижчим рівнем активності. Динаміка є негативною, адже й в цій
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царині кількість залучених людей за 10 років значно зменшилась, випереджаючі інші країни. На відміну від цього за двома індикаторами когнитивноафективної складової участі Україна знаходиться в другій групі країн, що
утворює центральну тенденцію в Європі. Проте динаміка стурбованості умовами життя мешканців своєї країни є негативною і протилежною загальноєвропейській тенденції. При цьому за важливим індикатором ставлення до умов
життя в громаді України помітно відстає від інших країн, знаходячись в першій
групі разом як із західноєвропейськими суспільствами (Люксембург, Фінляндія),
так й східноєвропейськими (Чеська республіка, Естонія, Латвія, Росія).
Водночас у цьому контексті гіпертрофованою є орієнтація українців на
приватне життя – розрив між стурбованістю про умови життя сусідів і власної родини в Україні був одним з найбільших – 68,4% (більше лише в Угорщині – 70,8% і Росії 70,8% при середньому 47,9%). Таким чином, когнітивні
і афективні установки в сфері громадянської участі є суперечливими і не
відповідають реальним практикам.
Тенденції соціальної участі в Європі (1999–2010 рр.). Тип соціальної
участі є надзвичайно важливим для характеристики суспільства і ефективності
його інститутів, оскільки різні форми соціальної участі є проявами кооперативної поведінки, взаємодопомоги і солідарності. Разом з тим у літературі йому
приділяють меншу увагу порівняно з політичною і громадянською участю.
Когнитивно-афективна складова соціальної участі вимірюється через готовність допомогти (самооцінка респондентів). Нажаль, динаміку цієї складової прослідкувати неможливо, оскільки відповідні питання були лише в хвилі
1999–2001 рр. За готовністю допомогти своїм сусідам ("так, готові допомогти"
і "безумовно так") Україна посідає місце в першій групі країн – 29% (1 квартиль – 37, середнє – 50,2%). Причому за кількістю тих, хто не воліє допомогти
("ні" і "безумовно ні") Україна займає друге місце в Європі – 37,7% (3 квартиль – 15,7, середнє – 13,9%) і їх майже на 9% більше ніж тих, хто воліє.
Більше таких людей лише в Бєларусі – 63,9%, яка унікальна за цим показником (готових допомогти в понад 6 разів менше, ніж тих, хто не готові).
Схожа ситуація з готовністю допомогти людям похилого віку, хворим і
людям з обмеженими можливостями – Україна в першій групі країн. Причому третина опитаних не воліє надавати допомогу. Гірша ситуація лише в
Білорусі; подібна в Литві, Естонії і Росії (рис. 10.15). Проте число тих в Україні, хто готовий допомоги цього разу перевищило тих, хто ні: людям похилого віку – 40,5 і 30,7% відповідно (52 – 1 квартиль, 60,6% – середнє). Хворим
і людям з обмеженими можливостями – 41,4 і 33,7% (53,6 – 1 квартиль,
63,5% – середнє).
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Рис. 10.15. Соціальна участь: когнитивно-афективна складова
"Готові допомогти людям похилого віку" 1999–2001, %
Джерело: EVS (2011). European Values Study 1981–2008, Longitudinal Data File.

Статусна складова соціальної участі вимірюється через приналежність
(членство) у добровільних організаціях двох видів: надання допомоги і проведення дозвілля. З обох видів Україна посідає найнижчі місця (разом з
Туреччино, Росією, Бєларуссю, Польщею). Лише за єдиним показником
членства в організаціях із допомоги людям похилого віку, з фізичними обмеженнями або знедоленим в хвилі 1999–2001 рр. Україна мала частку
людей, які належать до таких організацій, гранично вищу за 1 квартиль. В
усіх інших випадках Україна стабільно в низькій першій групі європейських
країн. Зміни як в Європі в цілому, так й в Україні за 10 років не є значущими.
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Проте відрив від західноєвропейських і частини східноєвропейських суспільств є дуже значним, в окремих випадках в 15–20 разів (рис. 10.16).
Туреччина
Україна
Польща
Росія
Мальта
Румунія
Бєларусь
Болгарія
Португалія
Греція
Іспанія
Угорщина
Словаччина
Литва
Латвія
Італія
Хорватія
Австрія
Середнє
Естонія
Велика Британія
Фінляндія
Німеччина
Франція
Чеська респ.
Словенія
Швеція
Ірландія
Бельгія
Ісландія
Люксембург
Данія
Нідерланди
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Рис. 10.16. Соціальна участь: статусна складова.
Членство у добровільних організаціях спортивних або активного
відпочинку 2008–2010, %

Ціннісна складова модернізаційних процесів у сучасному соціумі України

терської роботи є однаково дуже низьким як для допомоги тим, хто її потребує, так й для організації спільного дозвілля. Динаміка в Україні і в Європі в
загалом не є суттєвою. За усіма показниками в обох хвилях частка людей, що
надають волонтерську допомогу, значно нижча за 1 квартиль. В цьому Україна подібна до Туреччини, Росії, Румунії (рис. 10.17).
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Рис. 10.17. Соціальна участь: поведінкова складова.
Волонтерська неоплачувана робота для людей похилого віку,
з фізичними обмеженнями або знедоленим, 1999–2001 рр., %

Джерело: EVS (2011). European Values Study 1981–2008, Longitudinal Data File.

Нарешті, найбільш показова поведінкова складова соціальної участі вимірюється через дві форми активності: волонтерську роботу (добровільну допомогу) і товариські контакти. За першою формою питаннями-індикаторами
є здійснення волонтерської роботи для людей похилого віку, з фізичними
обмеженнями або знедоленим; на освітніх, мистецьких або культурних заходах; на спортивних заходах або активному відпочинку. В Україні рівень волон-

2

Джерело: EVS (2011). European Values Study 1981–2008, Longitudinal Data File.

Рівень товариських контактів в усій Європі значно вище за рівень добровільної допомоги. Такого значного відриву між Україною та іншими суспільствами як за попередньою формою активності не спостерігається.
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Українці загалом добре підтримують товариські контакти з друзями і з колегами по роботі. 41% проводять час з друзями щотижня. Проте це все одно
нижче 1 квартиля 42,9% (середнє – 53,9%).
Найкраща з усіх ситуація із товариськими контактами з колегами по роботі (див. рис. 10.18). Число тих, хто зустрічається неформально щотижня
або кілька разів на місяць, більше середньоєвропейського значення (42,3%,
1 квартиль – 35,1, середнє – 41,4%).
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Разом з тим, якщо йдеться про таку важливу форму контактів, як проведення часу товариські з людьми зі спортивних, культурних або громадських
організацій, то Україна знову опиняється внизу рейтингу. Тих, хто ніколи не
зустрічається 73,2% (середнє – 52,5%, 3 квартиль – 69,2% (рис. 10.19). Цей
факт опосередковано свідчить про недостатній рівень взаємодії на рівні
громади і низьке залучення до добровільних організацій різних видів, про
що зазначалось при аналізі статусної складової соціальної участі. Таким
чином, за всіма складовими цього типу участі Україна має стабільно низькі
показники в Європі.
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Рис. 10.18. Соціальна участь: поведінкова складова. Соціальні контакти.
"Як часто проводить час товариські з колегами по роботі", 1999–2001, %
Джерело: EVS (2011). European Values Study 1981–2008, Longitudinal Data File.
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Рис. 10.19. Соціальна участь: поведінкова складова. Соціальні
контакти. "Як часто проводить час товариські з людьми зі спортивних,
культурних або громадських організацій", 1999–2001, %
Джерело: EVS (2011). European Values Study 1981-2008, Longitudinal Data File.
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Висновки і рекомендації. Компаративний аналіз трьох типів участі дозволив виявити відмінності тенденцій і патернів участі в Україні порівняно
з іншими європейськими суспільствами. Було підтверджено результат попередніх досліджень, які вказували на загальний низькій рівень участі в
Україні і інших постсоціалістичних країн на відміну від Західної Європи.
Проте також встановлено існуючу асиметричність участі за різними типами
і складовими, що характеризує її наявний патерн в Україні.
Найбільш високий рівень участі в Україні є в політичній сфері. За когнитивно-афективною складовою Україна посідає місце в верхній частині рейтингу. Причому інтерес до політики з 1999 р. до 2008 р. значно підвищився.
За статусною складовою (приналежність до політичних організацій) і конвенціональними формами поведінки Україна також має достатньо високі показники, що близькі до середньоєвропейських. Водночас порівняно з європейською тенденцією існує суттєво більша частка людей, які заперечують своє
будь-яке залучення до політичних дій, особливо – протестних форм. За
рівнем участі в останніх Україна значно відрізняється від більшості європейських суспільств, що свідчить, по-перше, про домінування "олігархічно
контрольованої" політичної активності314; по-друге, про слабкий зв'язок політичної участі з піднесенням емансипаційних цінностей315. Таким чином,
можна зробити висновок про те, що зростання інтересу до політики не пов'язане з формуванням альтернативних олігархічним неконвенціональних
форм політичної участі, що є "викликом елітам" і відображають фундаментальні ціннісні зміни в суспільстві.
У царині громадянської участі рівень залучення в Україні є нижчим за
політичну. В Європі в цілому тенденція є протилежною і таким чином, в
Україні політична активність є гіпертрофованою на тлі громадянської, що
підтверджує недостатню розвиненість громадянського суспільства. Лише за
показниками членства і волонтерської роботи в профспілках Україна має
значення вище за середньоєвропейське. Разом з тим ці показники значно
скоротились за десятиліття. Так само, як зменшилось число тих, хто турбується щодо умов життя мешканців своєї країни. Дуже низька активність
українців спостерігається у важливих сферах захисту прав людини і природоохоронної діяльності. Зростання рівня громадянської участі віддзеркалює
Inglehart R. Trends in Political Action: The Developmental Trend and the Post-Honeymoon
Decline / R. Inglehart, G. Catterberg // International Journal of Comparative Sociology. – 2002. –
Vol. 43 (3–5). – P. 300–316.
315 Inglehart R. Modernization, Cultural Change, and Democracy : The Human Development Sequence / R. Inglehart, C. Welzel. – Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
314
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процес становлення пост-матеріалістичних і емансипаційних цінностей316.
Хоча, як показали К.Уоллес, Ф.Піхлер і К.Хепфер, також існують форми
громадянської участі, що можуть зростати при авторитарних режимах і неконсолідованих демократіях317. Це суперечить зазначеному зв'язку і може
спотворювати процес трансформації цінностей. Тому ключовими стануть
саме види громадських організацій, які є каналом участі, та їхня незалежність від інститутів держави.
Найнижчим в європейському контексті є рівень соціальної участі в Україні. За жодним із показників Україна не входить до третьої групи країн і лише
за одним (товариські контакти з колегами по роботі) значення перевищує
середньоєвропейське. Україна має в Європі одну з найбільших часток людей, які не готові допомогти сусідам, людям похилого віку, з обмеженими
можливостями або знедоленим. За рівнем волонтерської допомоги таким
вразливим групам Україна відстає в кілька разів від більшості західноєвропейських, а також деяких східноєвропейських і південноєвропейських суспільств. Таким чином, рівень солідарності і взаємодопомоги в Україні є критично низьким.
У цілому за більшістю індикаторів рівень участі в Європі, зокрема, в
Україні, залишився практично незмінним протягом 1999–2001 рр. та
2008–2010 рр. Статистично значуще знизилися лише показники політичної участі і приналежності до профспілкових організацій. Незважаючи на
суттєві відмінності пострадянських країн (включно з Україною), які мають
більш закриті політичні структури, вони демонструють, тим не менш,
однаковий рівень політичної, громадянської і соціальної участі за деякими показниками зі своїми сусідами зі Східної Європи і країнами Південної Європи (а за окремими індикаторами – також Західної Європи),
які є членами ЄС.
Оскільки дослідження продемонструвало низьку громадянську і соціальну участь в Україні порівняно з більшістю європейських країн, можна
зробити висновок про недостатній для сучасного суспільства рівень солідарності, довіри і самоврядування в Україні. Без його підвищення неможлива розбудова конкурентноспроможної економіки і прискорення еконоInglehart R. Changing Mass Priorities. The Link between Modernization and Democracy /
R. Inglehart, C. Welzel // Perspectives on Politics. – 2010. – Vol. 8. – No. 2. – Р. 551–567.
317 Wallace C. Changing patterns of civil society in Europe and America 1995–2005. Is Eastern
Europe Different? / C. Wallace, F. Pichler, C. Haerpfer // East European Politics and Societies. –
2012. – Vol. 26. – No. 1. – P. 3–19.
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мічного зростання. Тому на шляху модернізації українського суспільства
необхідне сприяння розвитку громадських організацій, самоуправління на
рівні громади, популяризація волонтерської діяльності і взаємодопомоги.
Проте зміна ставлення і підвищення активності населення неможливі без
формування відповідних ціннісних орієнтацій.
Україна має один з найнижчих в Європі показник кількості людей, які
поділяють постматеріалістичні цінності – лише 1,9% в 2008 р., причому
їхня кількість не змінилася з середини 1990-х років. Щоправда, за цей
період на понад 6% зменшилась кількість людей, що поділяють суто матеріалістичні ціннісні орієнтації, і збільшилось число тих, хто є носіями
змішаних цінностей. Проте, за індикаторами ціннісної динаміки, Україна
залишається позаду більшості європейських країн. Крім того, в ситуації
тривалої глобальної економічної кризи, слабкого економічного зростання і
відсутності кардинального поліпшення якості життя важко розраховувати
на швидке поширення пост-матеріалістичних цінностей у найближчому
майбутньому, якщо суттєвих зрушень не відбулося раніше протягом більш
сприятливого періоду.
За таких умов варто звернути увагу на інші чинники формування активної громадянської позиції і спробувати підвищити рівень солідарності,
довіри і самоврядування в суспільстві, без чого неможлива його повноцінна модернізація. Тому можна запропонувати такі рекомендації уряду
України і місцевим органам влади:
1. Розвивати систему вищої освіти і підвищувати якість середньої
освіти. Вища освіта виконує не лише функцію забезпечення ринку праці
(що, безумовно, надзвичайно важливо), а й підвищення рівня людського
капіталу і забезпечення загальної активної позиції громадян України. В середній і вищій школі мають викладатися суспільні дисципліни, які сприятимуть формуванню свідомої, активної і відповідальної особистості. З
цією метою необхідно привести зміст суспільних дисциплін у відповідність до кращих зразків провідних світових університетів і підвищити
якість викладання.
2. Створити і впровадити державну програму популяризації волонтерської діяльності і взаємодопомоги в громаді, яка б включала проведення
регіональних і національних конкурсів волонтерів із висвітленням на національному телебаченні і радіо, Інтернет ЗМІ і соціальних мережах; ініціювати і просувати актуальні волонтерські проекти, що передусім спрямовані на
цільову аудиторію людей з доходами вище середнього та самозайнятих,
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через популярні соціальні Інтернет мережі; забезпечити умови для поширення волонтерських проектів в школах і вищих навчальних закладах серед
учнів і студентів.
3. Розробити і започаткувати пілотні проекти із налагодження самоврядування і взаємодопомоги в громадах, особливо у великих містах з
населенням понад 50 тис., та запровадити мережу організаторів у громаді
з числа її мешканців; забезпечити безоплатну юридичну допомогу з питань самоврядування, реалізації громадянських прав і організації роботи
в громаді.
4. Сприяти розвитку громадських неурядових організацій і підвищенню
їхньої спроможності; створити конкурсні програми з надання грантів неурядовим організаціям для розв'язання актуальних суспільних проблем; поширювати інформацію про діяльність успішних громадських неурядових організацій, зокрема проводити регіональні і національні конкурси громадських
неурядових організацій з висвітленням на національному телебаченні і радіо, Інтернет ЗМІ і соціальних мережах.
5. Провести оцінку ефективності пілотних проектів із налагодження
самоврядування і взаємодопомоги в громадах для порівняння різних регіонів України і різних за розміром міст. Започаткувати національне моніторингове дослідження з метою виявлення специфічних орієнтацій населення на надання добровільної допомоги, а також визначення впливу
фактора рекрутування (інституціональних умов, рівня соціального капіталу, розвиненості волонтерських мереж) для різних соціальних груп і регіонів України, що дозволить скоригувати подальші втручання і підвищити
їхню ефективність.
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Частина 4

СИСТЕМА ОСВІТИ І МОЛОДЬ
ЯК РУШІЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ

Розділ 11. Модернізаційний потенціал
української системи освіти
Нова парадигма результату української освіти як локомотив
модернізації: постановка проблеми. Україна за час незалежності внаслідок слабкості економіки не набула самостійності як суб'єкт світової геополітики318 і консервація цього стану в умовах глобалізації з її жорсткою
конкуренцією за ресурси створює ризик перетворення на донора успішніших країн319. Чинні економічні тенденції 2013 р. (скорочення ВВП320, іноземних інвестицій321, величина державного боргу322 тощо) не дають підстав сподіватися на зростання економіки найближчим часом за рахунок
фізичного капіталу (власного або запозиченого). Водночас без капіталовкладень розвиток економіки неможливий, тому нестачу фізичного капіталу
доцільно компенсувати нагромадженням іншого виду капіталу – людського (так, у підґрунтя Стратегії довгострокового розвитку України, окресленої В.Гейцем, А.Гальчинським, В.Семиноженком та ін.323, покладена інноУкраїна в системі міжнародних відносин // Стратегії розвитку України: теорія і практика /
За ред. О. С. Власюка. – К. : НІСД, 2002. – 864 с.; Гречка М. Геополітична суб'єктність України [Електронний ресурс] // Персонал Плюс. – 2009. – 25–31 бер. – № 12 (314). – Доступний
з : http://www.personal-plus.net/314/4605.html.
319 Мостова Ю. SOS, або Лісапетна моя Україна // "Дзеркало тижня. Україна". – 2013. –
26 черв. – № 24.
320 Валовий внутрішній продукт. Чисте надходження іноземних інвестицій в Україну скоротилося вдесятеро [Електронний ресурс] / ВВС Україна. – 2013. – 14 серп. – Доступний з :
http://www.bbc.co.uk/ukrainian/business/2013/08/130814_ukraine_investments_fall_az.shtml.
321 Там само.
322 Інформаційна довідка щодо державного та гарантованого державою боргу України
(станом на 30.04.2013) [Електронний ресурс] / Міністерство фінансів України. –
24.05.2013. – Доступний з : http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=
379297&cat_id=365898.
323 Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку / за ред. акад. НАН
України В.М. Гейця. – К. : Ін-т екон. прогнозув.; Фенікс, 2003. – 1008 с.; Трансформаційні
процеси та економічне зростання в Україні / за ред. акад. НАН України В.М. Гейця. – Х. :
Вид-во "Форт", 2003. – 440 с.; Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004–
318
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ваційна модель розвитку, ключовим чинником якої визначено людський
капітал324).
Людський капітал створюється переважно в системі освіти (відповідно
до неокласичної теорії, освітні інвестиції є не менш важливим джерелом
економічного зростання, ніж фізичні у виробництво товарів і послуг325).
Природно тому, що оцінюючи нинішній економічний стан (за даними ООН
2013 р., за величиною ВНД326 на душу населення Україна посідає 96-те
місце в рейтингу з 186 країн327), пояснюючи його причини і пропонуючи
альтернативні ідеї, підходи, концепції, стратегії розвитку, науковці, журналісти, громадські діячі (В.В'ятрович, Г.Гопко, М.Гречка, Ю.Гуленок, А.Єрмолаєв, Ю.Мостова, Е.Лібанова, І.Луценко, О.Пасхавер, Ю.Скачко, Є.Соболєв, В.Сюмар та ін.) особливо наголошують на необхідності змін в освіті
та/або в ціннісних орієнтаціях, що також безпосередньо пов'язане з освітою328. Серед оцінок названих експертів на особливу увагу заслуговують
визначення основних перешкод модернізації (українське суспільство – не
подолало радянську "спадщину", все ще тяжіє до патерналізму <…> головна проблема для розвитку України – цінності більшості її громадян <…>
характерні для <…> "закритих" суспільств, не здатних до швидких і успішних трансформацій"329) та пропозиції з їхнього подолання у вигляді ціліс2015 роки) "Шляхом Європейської інтеграції" / авт. кол.: А.С. Гальчинський, В.М. Геєць та
ін. ; Нац. ін-т. стратег. дослідж., Ін-т екон. прогнозування НАН України, М-во економіки та
з питань європ. інтегр. України. – К. : ІВЦ Держкомстату України, 2004. – 416 с.
324 Семиноженко В., Геєць В. Україна-2015: не втратити своє майбутнє // День. – 2008. –
24 січ. – № 12.
325 Корицкий А.В. Введение в теорию человеческого капитала : учебное пособие. – Новосибирск: СибУПК, 2000. – 112 с.
326 Валовий національний дохід в дол. США 2005 р. по ПКС (паритету купівельної спроможності).
327 Доклад о человеческом развитии-2013 "Возвышение Юга: человеческий прогресс в многообразном мире". ПРООН. – М. : Весь Мир, 2013. – 203 c. – Стат. прилож. – Табл. 1. –
С. 144–147.
328 Скачко Ю. Таланти України повинні служити Україні // Дзеркало тижня. Україна. –
2013. – 12 лип. – № 26; Лібанова Е., Єрмолаєв А. Майбутнє, якого ми прагнемо? // Дзеркало тижня. Україна. – 2013. – 12 лип. – № 26; Соболєв Є, Сюмар В., В'ятрович В., Луценко І., Гопко Г. Воля змінити країну // Дзеркало тижня. Україна. – 2013. – 12 лип. – № 26;
Пасхавер О. Ким бути (Навіяно "Лісапетною моєю Україною") // Дзеркало тижня. Україна. – 2013. – 10 серп. – № 28; Дубровський В. Побудова відкритого доступу – дослідження CASE-Україна [Електронний ресурс]. – Ч. I. Країна ліберальна. – 2012. – 20 лют. –
Доступний з : http://liberal.in.ua/ tochka-zoru/pobudova-vidkritogo-dostupu-doslidzhennya-caseukra%D1%97na.html.
329 Соболєв Є., Сюмар В., В'ятрович В., Луценко І., Гопко Г. Воля змінити країну.

240

Частина 4. Система освіти і молодь як рушії модернізації

них концепцій ідеальної інноваційної політики330, стратегій реформування
основних сфер життя331, ідей переходу від природної держави332 до соціального порядку відкритого доступу333 (саме цей перехід і є справжньою
модернізацією334).
Прикметне, що зосередження на освіті цілком відповідає як погляду
лідерів громадської думки всередині України (позиція ініціативної групи
"Першого грудня": "Виховання і освіта – першооснова для будь-яких змін у
нашій країні, стійкості Української держави та її сталого поступу"335), так і
зовнішньої науково-політичної еліти: заключний документ "Порядок денний
на XXI століття" Всесвітньої конференції "Оточуюче середовище та розвиток" (відбулася 1992 р. в Ріо-де-Жанейро під егідою ООН), підписаний главами держав і урядів 196 країн336, свідчить, що саме освіті світова спільнота
надає визначальної ролі у відверненні загроз світовому розвиткові. Зміст
цієї ролі за підсумками названої конференції був сформульований у вигляді
330 Гуленок Ю. Преамбула до Концепції ідеальної інноваційної політики // Дзеркало тижня.
Україна. – 2013. – 10 серп. – № 28.
331 Лібанова Е., Єрмолаєв А. Майбутнє, якого ми прагнемо?
332 Сучасна політекономія визначає 2 види суспільного устрою: обмеженого (обмеження
конкуренції на користь надприбуткових "схем") та відритого доступу (пріоритетність конкуренції на користь успішності найбільш талановитих). Постіндустріально-інноваційний розвиток за обмеженого доступу неможливий (можлива лише індустріалізація за рахунок запозичення технологій), натомість відкритий доступ забезпечив низці країн входження до
"золотого мільярду" [Дубровський В. Побудова відкритого доступу – дослідження CASEУкраїна [Електронний ресурс]. – Ч. I. Країна ліберальна. – 2012. – 20 лют. – Доступний з :
http://liberal.in.ua/tochka-zoru/pobudova-vidkritogo-dostupu-doslidzhennya-case-ukra%D1
%97na.html. Природна держава (це більшість сучасних суспільств) обмежує насилля політичним маніпулюванням економікою в інтересах привілейованих груп, що обмежує насильство впливових індивідів, але перешкоджає політекономічному розвитку. Натомість суспільство відкритого доступу (це близько 25-ти розвинених країн) стимулює політичну й
економічну конкуренцію через створення інституційних умов для рівного доступу до політичних та економічних організацій, тому випереджає в розвитку природні держави [Норт Д.,
Уоллис Д., Вайнгаст Б. Насилие и социальные порядки. Концептуальные рамки для интерпретации письменной истории человечества / пер с англ.: Узланер Д, Марков М., Расков Д,
Раскова А. – М. : Изд-во ин-та Гайдара, 2011. – 480 с.].
333 Пасхавер О. Ким бути (Навіяно "Лісапетною моєю Україною").
334 Дубровський В. Побудова відкритого доступу – дослідження CASE-Україна.
335 Об'єднаймо зусилля задля якісних змін в освіті. Позиція ініціативної групи "Першого грудня" // Дзеркало тижня. Україна. – 2013. – 7 чер. – № 20.
336 Ильинский И.М. "Модернизация" российского образования в контексте мировой глобализации [Електронний ресурс] // Образование и образованный человек в XXI веке. – 2012. –
№ 3. – Доступний з : http://www.zpu-journal.ru/zpu/contents/2012/3/Ilinskiy_Modernization-Education-Globalization/.
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таких ключових положень: парадигма світового розвитку, заснована на
гонитві за прибутком, вичерпала свій продуктивний потенціал, тепер, навпаки, вона знищує природне (екологічні властивості) та соціальне (базові
духовно-моральні якості) середовища життя людини; глобальна світова динаміка розвитку набула і пришвидшує рух у катастрофічному напрямі; людство повинне негайно розпочати перехід з нинішнього шляху розвитку на
принципово інший – "Sustainability development" ("Сталий розвиток"); потреба переходу на шлях сталого розвитку диктує всім без винятку країнам необхідність вироблення нової моделі освіти як найбільш ефективного засобу уникнення глобальної катастрофи. Така модель повинна давати людині
усвідомлення і розуміння катастрофічності становища в усіх його аспектах –
екологічному, економічному, духовному, культурному, соціальному тощо;
головним результатом освіти має бути виховання творчої та відповідальної
особистості, вмотивованої та здатної змінювати світ і ближнє оточення на
краще, маючої особистісні якості передбачати невідомі раніше загрози та
виклики, свідомо й активно протидіяти ним337.
Фактично це нові завдання для освіти, які вочевидь мали б викликати
зміну (чергову, третю) або принаймні оновлення (модернізацію) парадигми
її головних результатів у бік переважання ціннісної складової над складовими надання ЗУН338 та формування компетенцій. Це принципова теза,
обґрунтована такими міркуваннями.
Першою (традиційною, класичною) парадигмою результату освіти довгі
часи вважалося надання ЗУН. Ця парадигма задовольняла суспільні потреби тисячоліттями з часу стародавніх до індустріальних суспільств. Але
на переході до постіндустріальних суспільств передові освітні системи у
відповідь на нові потреби змінили її на другу. Змінена (точніше – доповнена)
була визначена як парадигма компетентнісного підходу, згідно з якою головним результатом освіти має бути надання компетенцій (ширшого ніж ЗУН
соціально-особистісно-поведінкового феномену, що містить не лише когнітивні, а й мотиваційно-ціннісні складові, котрі забезпечують належною мірою
успішну адаптацію людини в сучасних соціумах глобалізованого світу339,
самовдосконалення з початку та протягом життя, підтримку конкурентоспроТам само.
Знання, уміння, навички.
339 Зимняя И.А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата современного образования [Електронний ресурс] // Интернет-журнал "Эйдос". – 2006. – Доступний з : http://
www.eidos.ru/journal/2006/0505.htm.
337
338
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можності людського капіталу в умовах швидкоплинних змін техніки та технологій). Будучи впроваджена протягом кількох останніх десятиліть в системах освіти низки розвинених західних країн, компетентнісна парадигма
довела свою ефективність – було підготовлено кілька поколінь компетентних спеціалістів, які закріпили чільні місця своїх країн у світовому геополітекономічному просторі.
Водночас друга освітня парадигма, цілком відповідаючи запиту еліт зазначених держав (розвиток техніки/технологій передовсім з метою максимізації прибутків), не убезпечила світ від катастрофічної динаміки – висококомпетентні фахівці виявилися недостатньо вмотивованими й нездатними
сприяти сталому розвитку (скоріше, навпаки – ефективна праця на збільшення прибутку негативно позначилася на стані природно-соціального середовища), що цілком зрозуміло, адже ключове положення компетентнісної
парадигми – підготовка людини до успішної адаптації в соціумі. Оскільки в
більшості сучасних соціумів місце в суспільній ієрархії визначається, передовсім, матеріальним і соціальним капіталами, можливостями споживання
товарів і послуг, відповідно всі когнітивні здатності, мотиваційно-ціннісні
властивості підготовлених інститутом освіти компетентних спеціалістів
спрямовуються здебільшого на зростання матеріальних статків, підвищення
соціального статусу та забезпечення адекватного йому рівня споживання (а
пріоритетність цінностей суспільства споживання перетворює особистість на
споживача, схильного не стільки продукувати матеріальні й моральні блага,
скільки поширювати гедоністичні запити і соціальні практики340). Тим не менше, компетентнісна парадигма донині вважається найбільш ефективною,
хоча низка дослідників попереджають про її вади, зокрема суперечливість
надання пріоритету професійній підготовці відносно фундаментальних
знань у сфері суспільствознавства.
Породжений світовою тенденцією комерціалізації (внаслідок долучення
ГУТТ341 освіти у вид послуг, вона набула характерних комерційних атрибутів – маркетинг, реклама, рейтинги, уніфікація342, через що ринок освітніх
послуг став орієнтуватися на популярні технічні, технологічні та соціальнотехнологічні дисципліни, вузько спеціальні ЗУН за рахунок нехтування
Хагуров Т.А. Человек потребляющий: проблемы девиантологического анализа. – М. :
Институт социологии РАН, 2006. – 327 с. – С. 301–302.
341 ГУТТ – Генеральна угода з тарифів і торгівлі – попередник СОТ (Світової організації торгівлі).
342 Никитин В. Украина это страна, в которой существует общее негативное отношение к
интеллекту [Електронний ресурс] // Интернет-журнал "Диалог.UA". – 2011. – 20 черв. – Доступний з : http://dialogs.org.ua/dialog.php?id=126&op_id=1856#1856.
340
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фундаментальними суспільними науками), означений розподіл пріоритетів
породив негативні наслідки – нові покоління фахівців часто володіють прикладними компетенціями, але не мають системного розуміння соціальної
реальності343, достатніх знань закономірностей і механізмів функціонування
суспільства. Вони також недостатньо вмотивовані до активної діяльності в
інститутах громадянського суспільства з метою зменшення нерівності, посилення демократії, справедливості, сталості розвитку, якщо не вбачають від
цього швидкого поліпшення умов власного життя. Але вочевидь розвинені
країни не змінюватимуть нинішню компетентнісну (другу) парадигму результату своєї освіти через зацікавленість у збереженні статус-кво в світовій економіці – вони посіли своє місце в "золотому мільярді" та не прагнуть його
розширювати за рахунок залучення країн, що розвиваються або трансформуються. Це видно з оцінок самих західних експертів – більшість з них не
вбачають загрози дефундаменталізації власних освітніх систем, їх недостатньої узгодженості з принципами сталого розвитку, вад формування світогляду з пріоритетом прагматично-інструментальних цінностей матеріального
успіху та споживання відносно морально-духовних імперативів. Натомість
фокус оцінок здебільшого зосереджений на відставанні освіти від прагматичних потреб конкурентоспроможності власних економік і не надто узгоджується з духовними цінностями. Зокрема комісія Гленна344 у своїй доповіді відверто зазначила: "Математика й природничі науки дадуть нам продукти, послуги,
рівень життя, економічну й військову безпеку, які будуть підтримувати нас
<…> в усьому світі <…> технологічний потенціал <…> необхідний американським компаніям для високої конкурентоспроможності на світовому ринку.
<…> Нас закликають витягти вигоду із змін, породжених двома великими
революціями: швидкою економічною глобалізацією <…> та експансією інформаційних технологій <…> наші діти наближаються до того часу, коли їхні
рішення будуть формувати нову Америку <…> чи будуть вони мати необхідні
<…> інструменти, щоб <…> витягти вигоду з нових можливостей?"345.
Андреев А.Л. Российское образование: социально-исторические контексты / Ин-т социологии РАН. – М. : Наука, 2008. – 359 с. – С. 320–354.
344 Гленн Джон (John Herschel Glenn, Jr). – перший космонавт США. Комісія Гленна – Національна
комісія, створена Міністерством освіти США в 30-ту річницю висадки американців на Місяці з
приводу проблем з викладанням математики й природничих наук в американській школі.
345 Пока ещё не слишком поздно. Доклад Нацкомиссии США по преподаванию математики и
естественных наук в 21-м веке [Електронний ресурс] / Математическое образование: вчера,
сегодня, завтра. – 2000. – 27 верес. – Доступний з : http://www.mccme.ru/edu/index.php?ikey=
glenn_ne_pozdno.
343

244

Частина 4. Система освіти і молодь як рушії модернізації

Як відповідають на цей виклик країни, що розвиваються або трансформуються? Вони намагаються із запізненням (за принципом модернізації
наздогін, яка, на думку низки дослідників, апріорі не може бути успішною,
тому що запозичені технології виявляються застарілими, перешкоджають
власним інноваціям, консервують відсталість346) втілити в практику своїх
освітніх систем другу (компетентнісну) парадигму, котра з погляду ідеологій сталого розвитку та суспільства відкритого доступу є частково застарілою, частково – недосконалою. До того ж традиційні недоліки систем
освіти пострадянського простору призводять до того, що на практиці освітні
реформи швидше загострюють, ніж розв'язують вади компетентнісної парадигми. Наприклад, у двох (передових за СРСР) системах освіти (Росії
та України) намагання впровадити компетентнісну парадигму на старих
організаційних, кадрових, методичних та ін. засадах парадигми ЗУН часто
призводить до формалізації на шкоду змісту. Реформування часом зводиться до некритичного копіювання саме форм організації, а не змісту
освіти в компетентнісній парадигмі. (Наприклад, Болонський процес видається за спосіб поліпшення якості освіти, хоча являє собою лише систему
обміну й порівняння дипломів у єдиному просторі347; в самій Європі Болонська система не розглядається як досконала – багато провідних університетів до неї не приєднуються, зберігаючи самобутність348.) У результаті
загальний напрям реформ, наприклад у російській освіті, характеризується як дефундаменталізація349, хоча загальновідомою є спільна думка авторитетних російських же науковців і ректорів різних часів кращого ВНЗ
Росії (МДУ350), що справжньою може бути лише фундаментальна освіТарасов А.Н. Теория модернизации, вид оружия идеологической борьбы [Електронний
ресурс]. – Доступний з : http://saint-juste.narod.ru/modernization.htm.
347 Никитин В. Украина это страна, в которой существует общее негативное отношение к
интеллекту.
348 Кракович Д. Украинское образование в зеркале социологии [Електронний ресурс] // Интернет-журнал "Диалог.UA". – 2011. – 22 июн. – Доступний з : http://dialogs.org.ua/ru/project/
page22911.html.
349 Кузьменко Н.Е., Лунин В.В., Рыжова О.Н. О модернизации образования в России
[Електронний ресурс] // PORTALUS.RU. – 2007. – 25 жовт. – Доступний з : http://www.
portalus.ru/modules/shkola/rus_readme.php?subaction=showfull&id=1193321840&archive=119
6814959&start_from=&ucat=&; Аванесов В.С. Проблема модернизации образования. Доклад на ХI-ой межд. науч. конф. "Модернизация России: ключевые проблемы и решения"
[Електронний ресурс]. – М. : ИНИОН РАН, 2010. – 16–17 дек. – Доступний з : http://testolog.
narod.ru/ Education67.html.
350 Московський державний університет імені М.В. Ломоносова.
346
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та351. Відтак, попри всі декларації, здебільшого саме застаріла парадигма
ЗУН фактично панує в названих системах.
Наведене спонукає до висування ідеї розробки нової (третьої) парадигми
результату української освіти. Вона повинна не консервувати відставання
першої (ЗУН) парадигми від сучасних потреб суспільства, не відтворювати
ціннісні недоліки другої – компетентнісної (тим більше, що зосередження на
ній за прикладом передових систем Заходу не компенсує в достатньо короткий термін відставання від них у кількості продукування компетентних фахівців з якісною підготовкою), натомість у спосіб модернізації на випередження
концептуально поєднати кращі здобутки національного і західного досвіду в
двох аспектах: прагматично-економічному та духовно-ціннісному, притому з
акцентом на пріоритетність останнього. Ідеологічною особливістю нової національної парадигми результату вітчизняної освіти може бути природне поєднання переваг організації та технологій компетентнісної парадигми західної
освіти, але з наданням пріоритету формуванню світогляду нових поколінь,
характерними ознаками якого будуть прийняття загальнолюдських моральноетичних і духовних цінностей (нормативних у розумінні класичних релігій і
традиційно-демократичних суспільств), сучасних ціннісних орієнтацій відносно облаштування у власній країні заможного демократичного суспільства
сталого розвитку й відкритого доступу.
За умови успіху такої розробки третя парадигма результату української
освіти в кінцевому підсумку може стати ключовою ланкою стратегії набуття
Україною повноцінної геополітекономічної суб'єктності, відіграти роль локомотива модернізації всіх сфер життя країни й запобіжника її перетворення
на ресурсного донора більш розвинених держав. Але зазначений успіх
можливий за наявності, як мінімум, двох передумов:
− існування в чинній освітній системі модернізаційного потенціалу
для формування у нових поколінь сучасних ціннісних орієнтацій та прискореного (з огляду на відставання від розвинених країн) відтворення й
нагромадження конкурентоспроможного людського капіталу (тобто надання ЗУН і компетенцій, адекватних за якістю запитам постіндустріального суспільства, адже адекватність запитам індустріального вже не відкриє перспективу входження до країн "золотого мільярду");
351 Кузьменко Н.Е., Лунин В.В., Рыжова О.Н. О модернизации образования в России; Григорьев
В.И. Рем Викторович Хохлов. – М. : Изд-во МГУ, 1981. – 136 с. : ил.; Садовничий В.А. Пока не
поздно – уже опаздываем // Образование, которое мы можем потерять / под общ. ред. В.А.
Садовничего. –М. : МГУ им. М.В. Ломоносова, 2002. – С. 93–104.
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− здатності держави (уособленій наразі в бізнес-елітах) та суспільства досягти консенсусу відносно бажаного типу модернізації та майбутнього устрою країни (збереження кланово-олігархічного статус-кво,
копіювання наздогін класичного західноєвропейського капіталізму або
його північноєвропейських моделей, копіювання азійського досвіду запозичення інновацій або стимулювання власних інноваційних "точок зростання" з потенціалом економіки знань тощо) – від цього залежить запит
на головний результат освіти, тобто сутність прийнятої освітньої парадигми (збереження ЗУН? дійсна реалізація компетентнісного підходу?
вибір нової – ціннісної парадигми?).
З'ясуванню цих передумов присвячене наведене далі дослідження стану української освіти, якому передує низка важливих для вітчизняної освітньої реформи компонентів досвіду передових освітніх систем Заходу.
Освіта на службі модернізації: світовий досвід. Оскільки "Освіта –
це галузь діяльності, приречена на перманентний стан кризи, <…> зумовлений самою природою речей"352, то "…відставання якості освіти від потреб
особистості й суспільства <…> спостерігається практично в усьому світі…"353 (пострадянські системи відрізняються тим, що зазначене відставання помітно більше, ніж у розвинених країнах, в основному через дві причини:
помилкову освітню політику і брак фінансування354). Крім того, в західному
світі взагалі не існує універсальної освітньої парадигми, яка б найефективніше забезпечувала формування системи цінностей, ЗУН і компетенцій355.
Починаючи з рівня ДДЗ 356, простежується значне розмаїття освітньосоціальної політики навіть у скандинавських країнах (де дошкільна освіта
вважається найбільш досконалою), не кажучи вже про всю "стару" Європу –
задіяні різні джерела і частки державних витрат, відмінні обсяги охоплення
дітей, форми і методи навчально-виховного процесу тощо. До того ж і наріжні положення філософії західної освіти357 вже не розглядаються як беззаперечні, вони навпаки активно дискутуються щодо адекватності викликам
глобалізації, зокрема в ціннісній царини. Наприклад аксіоматичну, начебто
Кузьменко Н.Е., Лунин В.В., Рыжова О.Н. О модернизации образования в России.
Аванесов В.С. Проблема модернизации образования.
354 Там само.
355 Кракович Д. Украинское образование в зеркале социологии.
356 Дитячі дошкільні заклади.
357 Вони досить повно описані Д. Філіпсом [T. Husen and N. Postletwaite, (eds.) / The International Encyclopedia of Education. – D.C. – 1985. – pp. 3859–3877.].
352
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постмодерну цінність толерантності, Д.Вайгель358 характеризує відносно
нових умов так: "Постмодерна культура толерантності не здатна пожвавити
душу демократії. <…> Людський розум починає сумніватися у своїй спроможності знати істину, що призводить до падіння верховенства права"359.
Л.Герасимчук360 показує, що в освіті прижився "…уламковий, ущербний постмодернізм…"361. На думку В.Нікітина, внаслідок комерціалізації освіти класичний гуманітарний університет, орієнтований на відтворення і розвиток
національних культур, утратив свій первісний сенс362.
Отже, при розробці нової парадигми результату української освіти доцільно розуміти, що формування через інститут освіти ціннісних орієнтацій
нових поколінь не варто сліпо підпорядковувати узагальнено-абстрактним
ідеям модерного/постмодерного ціннісного дискурсів зокрема стосовно їх
дискусійних складових (надмірних прагматизму, особистої користі, індивідуалізму, толерантності до суспільно небезпечних явищ тощо). Аналізуючи
особливості передових освітніх систем (переважно ряду західноєвропейських та американської), доцільно ставитись до них з урахуванням комплексного впливу парадигми ЗУН+компетенції не лише стосовно суто економічних здобутків цих країн "золотого мільярду", а й стосовно впливу
результату західної освіти як на власні суспільні цінності, так і на глобалізаційні політекономічні тренди, згідно з якими країни, що розвиваються та
перехідні суспільства виявилися істотно обмеженими в можливостях сталого й справедливого розвитку. Тобто, вилучаючи корисне з цих освітніх систем, варто об'єктивно оцінювати також їхні негативні риси. Так, на думку
західних експертів, "Криза сучасної освіти – це лише частина глибшої кризи,
яка вразила суспільство споживання. <…> Освітня система може бути
ефективнішою, <…> якщо акцент буде зроблено швидше на початковій
Вайгель Джордж – католицький теолог, бібліограф і автор життєпису Папи Іоанна Павла
ІІ, який став світовим бестселером.
359 Котляр А. Джордж Вайгель: "Кривую истории можно согнуть в более человечном направлении" // Дзеркало тижня. Україна. – 2013. – 12 лип. – № 26.
360 Герасимчук Лесь – літератор, філолог, перекладач, культуролог, автор, укладач, видавник кількох десятків книжок перекладів з ряду європейських мов і власних творів, низки
перекладів з грецької Біблії та переказів Святого Письма, кількох англо-українських та
українсько-англійських словників, засновник і видавник низки галузевих журналів, редактор англійських видань низки провідних українських часописів, перший головний редактор
тижневиків "Влада і політика" та "Президентський вісник".
361 Герасимчук Л. Безосвітня освіта [Електронний ресурс] // Интернет-журнал "Диалог.UA". –
2011. – 29 черв. – Доступний з : http://dialogs.org.ua/ru/project/page22980.html.
362 Никитин В. Украина это страна, в которой существует общее негативное отношение к
интеллекту.
358
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і середній, ніж на вищій школі; також необхідно відмовитись від ньютонокартезіанської парадигми363 и покласти в основу освіти універсальні людські
цінності"364.
Ще одна важлива тенденція: світ рухається до learningsociety – суспільства, що навчається (лідирує Фінляндія, уряд якої першим назвав себе
"уряд, який вчиться"; навчальний процес вбудований у діяльність систем
управління, фірм, корпорацій, найбільші з яких мають власні університети)365, і в цьому русі традиційні методи навчання набувають докорінних трансформацій (зокрема, впроваджується "освіта майбутнього" – онлайносвіта з індивідуальними курсами в складі глобальної інтернет-системи розподілу знань з переходом від ідеології класного приміщення і вчителя до
363 Ньютоно-картезіанська парадигма – панівна в західній науці до початку ХХ ст. система
мислення, заснована на фізиці Ньютона (механістична модель Всесвіту, згідно з якою він
складається з твердої матерії – пасивних і незмінних з постійною масою та формою нероздільних часток, невід'ємний атрибут яких – тяжіння, котре діє миттєво, незалежно від
відстані; тримірний простір евклідової геометрії абсолютно постійний і завжди перебуває
в стані спокою; різниця між матерією та простором зрозуміло однозначна; час – абсолютно автономний і незалежний від матеріального світу однорідний потік з минулого через
сьогодення в майбутнє; всі фізичні процеси є переміщенням матерії внаслідок тяжіння;
частки рухаються вічно відповідно до незмінних законів, події та процеси матеріального
світу є ланцюгом взаємопов'язаних причин і наслідків, відтак можливо реконструювати
минуле у Всесвіті та прогнозувати майбутнє абсолютно визначено. Ньютонівська механістична модель фізики Всесвіту дала ефективний інструмент прогресу фізики з упором на
математику, успішно застосований у вирішенні практичних проблем в різних сферах життя; модель стала стандартом усієї науки; відповідність будь-яких теорій, концепцій, відкриттів цієї моделі стала критерієм науковості в складніших, менш разроблених науках
про людину – біології, медицині, психології, антропології, соціології.) та філософії Декарта
(абсолютна дуальність розуму й матерії, яка дозволяє описати матеріальний світ об'єктивно, незалежно від людини – це дало ефективний інструмент розвитку природничих
наук і технологій, але обмежило розуміння цілісного взаємозв'язку матеріального та духовного, тобто багатобічне розуміння людини й суспільства). Водночас механістичний
підхід не взяв до уваги, що навіть свого часу для Ньютона й Декарта істотним елементом
світогляду було поняття про Бога, а в ХХ ст. фізика взагалі подолала механістичний погляд на світ і всі базові допущення ньютоно-картезіанської парадигми [Грофф С. Сочинения. Ньютоно-картезианское заклятие механистической науки [Електронний ресурс] //
Философская антропология (гипертекстовая информационно-справочная система по
направлениям, школам и персоналиям антропологического знания). – Доступний з :
http://anthropology.rchgi.spb.ru/groff/groff_t2.htm.].
364 Глейк Дж. Интеграция гуманитарных ценностей в образование – крайне необходима
[Електронний ресурс] // Интернет-журнал "Диалог.UA". – 2012. – Доступний з : http://dialogs.
org.ua/ru/cross/page26232.html.
365 Никитин В. Украина это страна, в которой существует общее негативное отношение к
интеллекту.
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інтернет-програм самостійного навчання366). Ризик цього тренду в трансформації ролі педагога (він надаватиме базові навички, потрібні для користування навчальними програмами, розроблятиме ці програми, виступати
інтернет-гідом, тренером, т'ютором, менеджером-планувальником) і школи
(вони перетворюватимуться на цілодобові навчальні центри для людей усіх
вікових категорій)367. Але зважаючи на незамінність виховного впливу педагога, дослідники наголошують, що модернізація має починатися саме з піднесення ролі вчителя (її недооцінка загрожує "роботопедагогікою", коли
вчитель як робот виробляє стандартизований "продукт" – учня з набором
стандартних компетенцій)368, отже місце і потенціал "освіти майбутнього" в
новій парадигмі української освіти мають бути визначені абсолютно зважено з урахуванням усіх позитивних і негативних наслідків.
Наступна тенденція: західні експерти заперечують доцільність збереження безкоштовної вищої освіти (її фінансування через загальне оподаткування зменшує добробут найбільш нужденних, тому що платять усі, а більше вступають до ВНЗ краще забезпечені. Альтернатива – оподаткування
лише родин-користувачів послугами ВНЗ)369. Цей тренд доцільно врахувати
в українській реформі, інакше безкоштовно підготовлена вітчизняними вишами робоча сила внаслідок браку привабливих робочих місць надалі перетікатиме в успішніші економіки, що позбавлятиме сенсу державне інвестування у вищу освіту (Україна інвестуватиме розвиток інших країн)370.
Одна з найважливіших особливостей передових освітніх систем Заходу –
потужна селекція, яка формально начебто когнітивна (за здібностями),
але по суті міцно пов'язана з соціальною (класова приналежність, статус,
заможність родини). Так, в Англії важливий критерій вибору школи – її
академічний рейтинг (чим вище, тим важче влаштуватися, і хоча іспитів
як таких формально немає, але вибір зумовлений соціальним статусом
Пайтел Б. Будущее образования. Каким оно будет через 5–10 лет? [Електронний ресурс] //
Интернет-журнал "Диалог.UA". – 2011. – Доступний з : http://dialogs.org.ua/crossroad_full.
php?m_id=22924.
367 Там само.
368 Ильинский И.М. "Модернизация" российского образования в контексте мировой глобализации.
369 Рейс А.Б. Бесплатное высшее образование: кто выигрывает, а кто проигрывает от него?
[Електронний ресурс] // Интернет-журнал "Диалог.UA". – 2011. – Доступний з : http://dialogs.
org.ua/crossroad_full.php?m_id=22998.
370 Фаси Т. Как связать образование с рынком труда [Електронний ресурс] // Интернетжурнал "Диалог.UA". – 2011. – Доступний з : http://dialogs.org.ua/crossroad_full.php?m_id=
22895.
366
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родини)371. Відповідно диференціюється якість освіти – розділене на сім
класів британське суспільство372 демонструє поряд з блискучими знаннями
учнів елітних шкіл такі результати освіти переважної більшості представників не перших трьох класів: 2004 р. 67% англійців не знали рік закінчення
Другої світової війни, 64% – в якій країні знаходяться Французькі Альпи373.
У Німеччині після навчання в початковій школі за уніфікованою програмою
учень отримує рекомендацію для освіти в одному з трьох типів шкіл: основна (для найслабших, де головна мета – підготовка до вибору професії; головна увага – практичним навичкам), реальна (неповна середня освіта, яка
дозволяє потрійний вибір – професійна школа або дворічне навчання спеціальностям держслужби, або вступ до гімназії), гімназія (дає право вступу
до ВНЗ)374. Зовнішньо це начебто когнітивна селекція, але обрати замість
працевлаштування молодої людини продовження навчання за циклом "гімназія–університет" може не кожна родина (у цьому вже простежується елемент
соціальної селекції). У Франції після обов'язкової початкової освіти середня
пропонує два варіанти – ліцей і коледж. Якщо обрано трирічний коледж,
знов постає вибір – продовжувати навчання по короткому або довгому циклах
(тобто наступний етап селекції: короткий цикл дає диплом із певної професії; довгий – ліцей готує до іспиту на ступінь бакалавра)375.
Особливо цікавим з погляду відповідності освіти потребам модернізації
є досвід США. Ця країна найбільше представлена своїми університетами в
перших "десятках" обох провідних світових рейтингів (2013 р. – вісім у Шанхайскому рейтингу376 та сім у рейтингу Таймс377) і водночас випереджає інші
країни цих "десяток" (Англію та Японію) за подушним доходом (за підсум371 Образование в Европе. Среднее образование в Англии [Електронний ресурс]. – Доступний з : http://www.evropa.org.ua/edu/5.htm.
372 Британское общество разделили на семь классов [Електронний ресурс] // Русская служба
ВВС. – 2013. – 03 апр. – Доступний з : http://www.bbc.co.uk/russian/society/2013/04/130403_
british_society_classes.shtml.
373 Глэд, Дж. Евгеника XXI века. Будущая эволюция человека. – М. : Захаров. – 2005. – С. 68.
374 Образование в Европе. Школьное образование в Германии. [Електронний ресурс]. –
Доступний з : http://www.evropa.org.ua/edu/18.htm.
375 Образование в Европе. Система образования во Франции. [Електронний ресурс]. – Доступний з : http://www.evropa.org.ua/edu/24.htm.
376 Світовий рейтинг универсітетів (Academic Ranking of World Universities) за 2013 рік. Євроосвіта. [Електронний ресурс]. – Доступний з : http://www.euroosvita.net/index.php/?category=
1&id=2786.
377 Times опубликовала ежегодный рейтинг репутации мировых вузов – World Reputation
Rankings 2013 [Електронний ресурс]. – 2013. – 05 бер. – Євроосвіта. – Доступний з :
http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=2557.
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ками 2012 р. – 50 120 дол. США на душу населення в абсолютному значенні в поточних цінах без поправки на інфляцію або 14-те місце в світі, тоді як
Японія – 47 870, 17-те місце; Англія – 38 250 дол. США, 27-ме місце378). Лідерство в освіті в поєднанні з лідерством за доходами (останнє свідчить про
конкурентоспроможність, зумовлену серед іншого модернізацією) у порівнянні з іншими країнами з такими самими передовими системами освіти й
високими подушними доходами, свідчить про найкращу на сьогодні відповідність американської освіти потребам модернізації національної економіки.
Особливої уваги заслуговує досвід США у подоланні відставання в математичній та природничій освіті, з'ясованого в міжнародному дослідженні
TIMSS 1999 р., де американські восьмикласники посіли 18-те місце з природознавства та 19-те з математики серед учасників з 41-ї країни379. У липні
1999 р. як відповідь на цей виклик було створено вельми представницьку
Комісію Гленна, яка в своїй доповіді (фактично – вичерпному аналізі та
плані дій вартістю 5 млрд дол. США) зазначила: "…похмуру картину рівня
освіти, що знижується, застарілого на три десятиліття"380. Реалізація заходів Комісії Гленна сприяла змінам – за 12 років (часовий цикл зміни покоління американських школярів) істотно поліпшилися результати, показані в
TIMSS 2011 р. вже серед 600 тис. учнів із 63-х країн, де американські восьмикласники посіли 10-те місце з природознавства та 9-те з математики381
(табл. 11.1). І хоча стан освіти в США все ще далекий від бажаного американцями382, матеріали Комісії Гленна заслуговують найуважнішого вивчення
Рейтинг стран мира по уровню валового национального дохода на душу населения –
информация об исследовании [Електронний ресурс] / Центр гуманитарных технологий. –
Доступний з : http://gtmarket.ru/ratings/rating-countries-gni/rating-countries-gni-info.
379 Центр оценки качества образования [Електронний ресурс]. – TIMSS-1999. – Доступний з :
http://www.centeroko.ru/timss_r/timss99.htm.
380 Пока ещё не слишком поздно [Електронний ресурс] / Доклад Нацкомиссии США по преподаванию математики и естественных наук в 21-м веке // Математическое образование:
вчера, сегодня, завтра. – 2000. – 27 сент. – Доступний з : http://www.mccme.ru/edu/index.php?
ikey=glenn_ne_pozdno.
381 Рекомендации по использованию результатов международного исследования качества математического и естественнонаучного образования. TIMSS-2011 / Центр оценки
качества образования [Електронний ресурс]. – Доступний з : http://www.centeroko.ru/
timss11/timss11_res.htm.
382 Кінг Ма́ртін Лю́тер, моло́дший (Martin Luther King), 1929–1968 рр. – американський проповідник, лідер руху за громадянські права й боротьби проти расизму в США 1960-х років,
лауреат Нобелівської премії миру 1964 р.; Чему и как учат в американской школе. Открытый
класс (Washington ProFile) // Интернет и образование. – Т. 2008. – окт. – № 1. [Електронний
ресурс]. – Доступний з : http://www.openclass.ru/node/428.
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як приклад реалізації системи дій із реформування освіти задля невпинної
модернізації і світового лідерства.
Таблиця 11.1
Результати школярів США з математики та природознавства
у міжнародних дослідженнях TIMSS 1999–2011 рр., місце в рейтингу
Контингент, предмет
4-й клас, математика
8-й клас, математика
4-й клас, природознавство
8-й клас, природознавство

1999
н/д*
19
н/д*
18

Роки
2003 2007
12
11
15
9
6
8
10
11

2011
11
9
7
10

Примітка: * іспити не проводились.
Джерело: Центр оценки качества образования. TIMSS-1999. [Електронний ресурс]. – Доступний
з : http://www.centeroko.ru/timss_r/timss99.htm; Качество образования в школах: рейтинг TIMSS2003. Medelle [Електронний ресурс]. – Доступний з : http://www.education-medelle.com/articles/
kachestvo-obrazovaniya-v-schkolakh-rejting-timss-2003.htm; Центр оценки качества образования.
Краткая информация о результатах международного исследования. TIMSS-2007 [Електронний
ресурс]. – Доступний з : http://www.centeroko.ru/timss07/timss07_pub.htm; Центр оценки качества
образования. TIMSS-2011. Исследования: TIMSS. Результаты [Електронний ресурс]. – Доступний з : http://www.centeroko.ru/timss11/timss11_res.htm.

Зокрема ключовим чинником підвищення якості викладання було визначено вчителя – забезпечення його безперервною системою підвищення
якості викладання; поліпшення умов роботи і привабливості професії вчителя математики й природничих наук у середній школі (в тому числі через
взаємодію місцевих влади і бізнесу для забезпечення матеріально-технічних умов, стипендій учителям, матеріального стимулювання й суспільного
визнання успішних педагогів, надання конкурентоспроможної оплати праці
всім, а найбільш успішним – на рівні приватного сектора); збільшення в масштабах США кількості викладачів названих предметів при поліпшенні їхньої
підготовки. Було сформульовано 3 цілі й 14 стратегій їх реалізації, детально
прописаних/регламентованих за ідейною спрямованістю, функціями, змістом, організацією, заходами, методологією (часом навіть конкретними методами) і джерелами фінансування. Чіткий опис того, що має відбутися за
кожною стратегією, практично не залишив свободи відповідальним за
впровадження особам для неоднозначних тлумачень і формального відношення. Було визначено зміст і критерії ключових понять (професійне зростання, професіонал), а також хто і як щоденно імплементуватиме стратегії у
практику за видами діяльності (оцінки потреб, влаштування літніх інститутів
і таборів, предметних груп, підготовка керівників цих робіт, створення спе253
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ціального інтернет-порталу, робота координаційної ради, реалізація програм заохочення та адаптації до викладання, розробка зразкових моделей,
поповнення кадрів, місцеве партнерство "влада-бізнес", кар'єрне стимулювання тощо). Центрами діяльності було визначено місцеві шкільні ради, їм
з адміністрацією шкіл було визначено конкретні завдання; вчителям, батькам, місцевим владі, бізнесу та ВНЗ було запропоновано перелік заходів,
яких слід вжити. Прикметне, що визначивши ключовим чинником дуже істотне збільшення оплати праці вчителів, Комісія Гленна не висунула імперативні фінансові вимоги до влади (зокрема, збільшити відповідно до потреб
у 2–4 рази бюджет оплати праці або забезпечити загальні видатки на реалізацію плану в 5 млрд дол. США). Натомість було підкреслено, що питання зарплати вчителів не стільки фінансове, скільки політичної волі, а
влада її проявить тоді, коли весь американський народ – громадяни/платники податків – приймуть оприлюднений виклик і візьмуть на себе відповідальність за реалізацію визначених цілей383.
Цей досвід важливий для України не тільки відносно організації та технологій (більшість американських стратегій і заходів відомі й застосовувалися вітчизняною системою освіти в різні часи). Одна з його найцінніших
складових полягає в ціннісному аспекті – прийнятті відставання в освіті
як національної проблеми, навколо вирішення якої має об'єднатися все
суспільство. Приклад залучення широких верств населення до освітніх
проблем особливо важливий в контексті ідеї розробки нової парадигми результату української освіти, заснованої на пріоритеті формування модернізаційного світогляду, запровадження якої сприятиме не лише модернізації
суто економічної сфери, а передовсім модернізації соціальних відносин в
напрямі влаштування суспільства, комфортного для життя. Адже поки що
ціннісні орієнтації українців щодо освіти і стан формування нею цінностей
молодого покоління не видаються однозначно сприятливими з погляду необхідності подолання архаїки, що показано далі.
Українська освіта як цінність і продуцент модернізаційних цінностей: стан і потенціал. Як цінність освіта належить до чільних у системі цінностей українців: майже 92% разом вважають, що мати добру
освіту необхідно, дуже важливо та досить важливо384. Особливо цінується
Пока еще не слишком поздно. Доклад Нацкомиссии США по преподаванию математики и
естественных наук в 21-м веке. Математическое образование: вчера, сегодня, завтра.
384 Дані Київського міжнародного інституту соціології [Електронний ресурс] / Сайт ISSP. –
2009. – 12–22 черв. – Доступний з : www.issp.org.
383
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закінчена вища освіта – не нижче її вважають достатньою для своїх нащадків майже 64% мешканців великих міст України. Водночас вона не
стільки сприймається як засіб розширення світогляду (так думають менше
20% мешканців великих міст)385, скільки необхідна умова отримання доброї роботи і професійно-кар'єрного зростання у сферах розумової праці,
зокрема студентська молодь визначає головною причиною вступу до ВНЗ
майбутню кар'єру, а бажання бути освіченим або отримати нові знання
популярні значно менше386. Такі орієнтації сприяють поширенню сприйняття диплому про вищу освіту як формально-статусного атрибуту387.
Прикметні також ціннісні орієнтації молоді щодо навчання за кордоном:
серед українських студентів у півтора рази менше бажаючих вчитися в
Україні, ніж у США, майже втричі менше, ніж в Англії388. Такі орієнтації
негативно впливають на роль освіти як фактора сприяння зростанню ВВП
(навчання в Україні збільшує вітчизняний ВВП, навчання за кордоном його
не змінює – зростає ВВП країни перебування389) і головне – академічна
мобільність часом провокує міграцію, що посилює проблему "відпливу
мізків", котра набуває дедалі більшого значення.
Стосовно вітчизняної освіти як продуценту цінностей, експертні оцінки
її результатів здебільшого негативні: "Сьогоднішня молодь демонструє
повну індиферентність до питань етики. <…> Для моральних роздумів і
суджень не залишається ані місця, ані часу <…> виникають нові цінності,
які часто відрізняються від базових загальнолюдських"390; "…система освіти
виховує людей, які понад усе цінують гроші та індивідуальний успіх у найкоротший термін. Такі люди – погані громадяни, схильні до такої суспільної
угоди, де за швидкий особистий економічний успіх цілком справедливо відмовлятися від громадянських прав і свобод, де подвійні стандарти та корупДані інституту Горшеніна [Електронний ресурс] / Сайт інституту Горшеніна. – 2012. – 17 трав. –
Доступний з : http://institute.gorshenin.ua/news/803_bolshinstvo_ukraintsev_hochet_chtobi.html.
386 Дані інституту Горшеніна [Електронний ресурс] / Сайт інституту Горшеніна. – 10.2010–
03.2011. – Доступний з : http://institute.gorshenin.ua/annuals/5_studenti_obraz_budushchego.html.
387 Згуровский М. Дипломированное псевдообразование // Зеркало недели. – 2006. – 18–
24 фев. – № 6 (585).
388 Дані інституту Горшеніна [Електронний ресурс] / Сайт інституту Горшеніна. – 10.2010–
03.2011 рр. – Доступий з : http://institute.gorshenin.ua/annuals/5_studenti_obraz_budushchego.html.
389 Савченко А. ВВП Украины: не сталью единой // Зеркало недели. Украина. – 2012. – 23–
29 июня. – № 23 (71).
390 Кривко Т.А., Поліщук О.М. Цінності в освіті та цінність освіти [Електронний ресурс] // Восьма
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Питання сучасної науки і освіти". – Доступний з : http://intkonf.org/krivko-ta-kpsihn-polischuk-om-tsinnosti-v-osviti-ta-tsinnist-osviti/.
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ція – прийнятна повсякденність"391; "Сучасні молоді люди не тільки прагматичні, але й цинічні, <…> не керуються ціннісними орієнтирами, відмінними
від монетарних. <…> Аномія (безнормність), як важка спадщина краху радянської системи, дуже повільно долається у суспільстві…"392.
Причини таких оцінок з'ясовуються з освітньої практики, якщо проаналізувати навчально-виховний процес у кожній ланці системи на відповідність
формуванню переважно модерних, постмодерних та архаїчних ціннісних
орієнтацій. Зокрема, аналіз показав, що в ланці дошкільної освіти в переважній більшості ДДЗ державної та комунальної форм власності здебільшого колективні методи соціалізації (як і в минулому) усе ще надмірно переважають над індивідуальними. Серед основних причин: перевантаження
груп дітьми (зазвичай понад навіть застарілі норми393 – одне це вже практично унеможливлює індивідуальний підхід); недостатньо модерне мислення
кадрів (вони не повністю вільні від архаїчних педагогічних орієнтацій через
брак сучасної підготовки й систематичного підвищення кваліфікації); застарілі, часом педагогічно необґрунтовані вимоги управлінців і частини батьків
(це спонукає персонал якомога частіше й наочніше демонструвати формальні досягнення вихованців, підміняючи принципи вільного розвитку і
стимулювання природного інтересу дитини до пізнання світу шляхом використання передових методик спробами зарано оволодіти ускладненим комплексом знань і навичок, що часом дає зворотний ефект – зменшує інтерес
до наступного навчання в початковій школі394); традиційний брак сучасного
розвиваючого обладнання, простору та спеціалізації приміщень і майданчиків тощо – усе це обмежує можливості персоналу застосовувати сучасні
методики вільного розвитку дитини. Унаслідок зазначених проблем досить
часто формується система цінностей, у якій стають нормами: примусове
обмеження індивідуальних схильностей та інтересів спільними (колективними) правилами, які визначаються авторитарно; зиск поведінки "робити як
усі" тощо, недотримання чого тягне осуд, часом – покарання. Надмірне
переважання колективізму над індивідуалізмом (часто вимушене через пеМінаков М. Реформа освіти – це антисоціальний акт, який можуть здійснити тільки політичні самогубці, здатні думати в термінах довготривалих стратегій [Електронний ресурс] //
Интернет-журнал "Диалог.UA". – 2011. – 11 лип. – Доступний з : http://dialogs.org.ua/ru/dialog/
page126-1871.html.
392 Кириченко І. Депрофесіоналізація громадян – майбутнє країни? // Дзеркало тижня. Україна. – 2012. – 26 жовт.–1 листоп. – № 38 (86).
393 МОЗ про стан підготовки шкіл та садочків до нового навчального року [Електронний ресурс] / УНІАН–здоров'я. – Доступний з : http://health.unian.net/ukr/detail/192199.
394 Рябенко Л. Первоклассный абсурд // 2000. – 2012. – 8–14 июня. – № 23 (609).
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ревантаження груп) показує, що виховання усе ще має істотні ознаки спільного з минулим, коли людський капітал мав відповідати завданням модернізації мобілізаційного типу, спрямованої на досягнення військового й технологічного паритету із Заходом при збереженні соціальної та політичної
самобутності тоталітарної держави395. Така система цінностей швидше
асоціюється з низкою критеріїв архаїчності (пріоритетність сильного лідерства, порядку, колективізму, абсолютизації правил, стабільності, традицій,
домінування, соціальної пасивності, неприйняття інакомислення, "іншості"
тощо), ніж модерності (пріоритетність самовираження, гнучких, ситуаційних
правил, самореалізації, свідомої відповідальності, відкритості до нового,
самовдосконалення, розумного індивідуалізму, незалежності тощо). У загальноосвітній школі з погляду наявного стану формування цінностей експертна думка показує, що для більшості державних закладів (за винятками
практики вчителів-новаторів з авторськими методиками викладання, яка
поки що принципово не змінює ситуацію у масштабах країни) характерні
надмірний бюрократизм і жорсткий контроль навчально-виховного процесу
здебільшого за суто формальними ознаками396. Серед наслідків – надмірне
обмеження свободи, ініціативи, творчості учнів і вчителів397, авторитаризм
шкільних адміністраторів, зниження кваліфікаційних вимог до вчителя;
професійне вигоряння старих кадрів та недостатня кваліфікація нових (через послаблення підготовки в педагогічних ВНЗ); гендерна незбалансованість педагогічного корпусу (співвідношення серед учителів чоловіків і жінок
становить на користь останніх приблизно 2 до 10398), застарілість стандартів освіти399; недосконалість підручників та навчальних посібників400); брак
фінансування програм методичного забезпечення; істотне зменшення за
часи трансформації обсягів і різноманітності позаурочних форм і методів
навчання та виховання, значні проблеми в організації зовнішнього незалеж395Иноземцев

В. О невозможности модернизации России [Електронний ресурс] / Российская
модернизация: размышляя о самобытности : сб. Института Кеннана. – Доступний з : http://
www.inozemtsev.net/index.php?m=vert&menu=sub2&pr=107&id=905.
396 Никитин В. Украина это страна, в которой существует общее негативное отношение к
интеллекту.
397 Галковская Т. Современная школа: эрудит против интеллектуала // Зеркало недели. –
2006. – 1–7 апр. – № 12 (591).
398 Шукевич Ю. Велосипед с квадратними колесами, или Парадоксы украинского школьного
образования // Зеркало недели. Украина. – 2013. – 9 февр. – № 5 (102).
399 Онищенко О. "Покращення" закончилось, так и не начавшись // Зеркало недели. Украина.
– 2012. – 27 дек. – № 49.
400 Там само.
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ного оцінювання401) та незалежної оцінки якості роботи школи (міжнародної402 – насамперед)403. Проявляється тенденція переважання в школі однієї складової навчально-виховного процесу – навчання – на збиток другій –
вихованню (маючи його на увазі в сучасному розумінні як надання загально
соціальних знань, умінь, навичок нормативної поведінки, спілкування, толерантності, розв'язання конфліктів тощо). Із цим частина експертів пов'язують поширення шкільного насильства, яке стало вже темою численних спеціальних проектів404, досліджень405, навчально-методичних матеріалів406. А
шкільне насильство природно зміцнює архаїчні цінності авторитету сили,
сильного лідерства, влади, домінування замість модерних цінностей толерантності, імпліцитного соціального контракту щодо поведінкових стандартів тощо. Особливою проблемою є неофіційні грошові внески батьків407 –
саме неофіційність та призначення коштів на не суто педагогічні цілі слугує
поширенню архаїки. Так само не сприяють поширенню модерних цінностей
надання окремим учням незаслужених переваг, котрі кваліфікуються ексОнищенко О. Лекарство хуже болезни // Зеркало недели. Украина. – 2012. – 09 нояб. –
№ 40.; Онищенко О. "Покращення" закончилось, так и не начавшись.
402 Міжнародна система моніторингу якості освіти охоплює близько 70 країн. Організаторами
є Міжнародна асоціація з оцінки навчальних досягнень – ІЕА та Організація економічного
співробітництва й розвитку – OЕCD. Найбільш масштабними є дослідження якості загальної
середньої освіти: TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) – дослідження якості математичної та природознавчої освіти (1995, 1999, 2003, 2007, 2011 рр.); PIRLS
(Progress in International Reading Literacy Study) – дослідження якості читання й розуміння
тексту (2001, 2006, 2011 рр.); PISA (Program for International Student Assessment) – міжнародна програма з оцінки навчальних досягнень учнів (2000, 2003, 2006, 2009, 2012 рр.). Див.:
Прокопенко Н. Тимчасові відповіді на вічні питання // Дзеркало тижня. Україна. – 2012. –
21 груд. – № 47.
403 Онищенко О. Кому нужны результаты TIMSS? // Зеркало недели. Украина. – 2012. –
21 дек. – № 47.
404 Результати діяльності проекту "Попередження насильства в школі" та аналіз змін, що
відбулися у сприйнятті проблеми за час впровадження проекту" [Електронний ресурс] / Жіночий консорціум України. – Доступний з : http://www.wcu-network.org.ua/ua/defence rights/
publications/Rezultati_djalnost_proektu_"Poperedzhennja_nasilstva_v_shkol"_ta_analz_z.
405 Дубровська Є., Ясеновська М., Алєксєєнко М. Насильство в школі: аналіз проблеми
та допомога, якої потребують діти і вчителі в її розв'язанні [Електронний ресурс] / Жіночий консорціум України. – Доступний з : http://www.wcu-network.org.ua/ua/about/page_
2_publications.
406 Дубровська Є.В., Ясеновська М.Е. Алєксєєнко М.К., Дендебера М.П, Соловйова О.Д.
Навчально-методичний посібник "Організація роботи з розв'язання проблеми насильства в
школі" [Електронний ресурс] / Жіночий консорціум України. – Доступний з : http://www.wcunetwork.org.ua/ua/about/page_1_publications.
407 Кракович Д. Украинское образование в зеркале социологии.
401
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пертами як корупційні, зокрема щодо нагородження медалями408. Соціологічні дослідження показують, що система цінностей, яка формується в школі, має виразні ознаки еклектичності й амбівалентності: чільні місця в рейтингу цінностей одночасно посідають характеристики внутрішньо духовного
розвитку та зовнішні ознаки "красивого" життя; серед найменш значущих
цінностей одночасно існують зовнішні ознаки соціальної престижності та
внутрішні ознаки інтелектуального розвитку409. Тобто ціннісні орієнтації,
характерні як для архаїки, так і модерну, виявляються в учнів української
школи одночасно напрочуд змішаними. За існування зазначених проблем
ціннісна складова шкільної освіти характеризується так: "Той тип соціалізації <…> в українських <…> школах, звичайно, готує адекватних громадян,
здатних жити в умовах "системної корупції" та прийнятності подвійних стандартів суспільного життя <…> вони внутрішньо готові порушувати принципи
поділу на публічне і приватне, брати участь у кумівстві, хабарництві чи інших формах корупції. Ми готові толерувати подвійні стандарти: ми знаємо,
з одного боку, що ми не маємо платити додаткові кошти школам, але в той
же час платимо. Соціалізація в нашій освітній сфері добре готує людей до
життя в корумпованій країні"410. У професійно-технічній освіті для більшості
ПТНЗ характерне відтворення архаїчних цінностей через функціонування в
основному за традиціями часів створення системи профтехосвіти для потреб індустріалізації СРСР і відсутності з тих пір принципових реформ. До
того ж за часи трансформації традиційна система понесла значних утрат
разом зі своєю виховною складовою. За найгострішими експертними оцінками, потужна в минулому система профтехосвіти як самодостатня сфера
державного управління багато в чому практично знищена411. За цих умов
ціннісні орієнтації молоді щодо профтехосвіти далеко не завжди зводяться
до отримання конкретної професії як способу забезпечення майбутнього
408 Ликарчук И. Липовый привкус медального золота // Зеркало недели. Украина. – 2012. –
16–22 июня. – № 22 (70).
409 Дані міжнародного соціологічного дослідження "Здоров'я та поведінкові орієнтації учнівської молоді" (HBSC)" проведеного навесні 2010 р.
410 Мінаков М. Реформа освіти – це антисоціальний акт, який можуть здійснити тільки політичні самогубці, здатні думати в термінах довготривалих стратегій [Електронний ресурс] /
Интернет-журнал "Диалог.UA". – 2011. – 11 лип. – Доступний з : http://dialogs.org.ua/ru/dialog/
page126-1871.html.
411 Професійно-технічна освіта України у 1991–2011 роках (перелік головних подій розвитку,
проблемні питання, інформаційно-аналітичні, статистичні матеріали) [Електронний ресурс] /
Комітет з питань науки і освіти Верховної Ради України. – К., 2011. – Доступний з :
http://kno.rada.gov.ua/komosviti/control/uk/publish/article;jsessionid=8FEED7AAF6EFEC6B5B671
924E9C98929?art_id=50897&cat_id=46939.

259

Ціннісна складова модернізаційних процесів у сучасному соціумі України

працевлаштування. Для значної частки учнів ПТНЗ (безбатченків, дітей з
бідних і проблемних родин) мотивація до навчання зведена до компенсації
соціальних проблем (отримання гуртожитку, стипендії, інколи – спецодягу,
харчування), для іншої частки (з більш забезпечених родин) – до "пересиджування" між школою і появою можливості влаштуватися краще412. 2012 р.
серед контингенту 248 ПТНЗ сільськогосподарського спрямування (89 тис.
осіб) 5,1% становили діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, 15,5% – діти з неповних, 10,6% – малозабезпечених, 4,3% – неблагополучних сімей. Значна частина сільської молоді зорієнтована на професії, які полегшуватимуть просторову мобільність (переїзд до міста), а не
розташовуватимуться за місцем життя родини (серед сільських хлопців
найбільш популярні професії водія, електрика, будівельника, автослюсаря,
дівчат – вчителя, вихователя, фармацевта), тобто професії, хоча й потрібні
на селі, але які в масі не відповідають структурі попиту, що склався нині на
селі413. У вищій освіті поширеність архаїчних цінностей пов'язана з існуванням ризки системних проблем, з-поміж яких експерти НІСД при Президентові України виділяють вісім найгостріших: незбалансованість мережі
ВНЗ, висока корупція, інфляція освітніх стандартів, мала оплата науковцівпедагогів, ізоляція від міжнародної інтелектуальної спільноти, відрив викладання від сучасної науки, повільність/низька ефективність упровадження
Болонських принципів, потенційні загрози від непродуманих заходів з посилення автономії414. Інші експерти наголошують на загрозах від зменшення
доступності якісної освіти через майнове розшарування ("…суспільство
робить серйозні кроки назад, повертаючись до форм станової нерівності,
коли кожен стан має наперед визначений доступ до матеріальних та духовних благ, в тому числі до освітніх послуг. І реальна освітня система на це
адекватно реагує, <…> що <…> зменшує і без того невеликий соціальний
капітал, чинить перешкоди для його розвитку"415). Серед експертних оцінок
вищої школи привертають особливу увагу ті, що відзначають: вітчизняна
Ликарчук И. Синдром Золушки // Зеркало недели. Украина. – 2012. – 28 сент. – № 34.
Освіта в сільській місцевості: кризові тенденції та шляхи їх подолання. Наук.-практ. видання / авт.-упоряд. Є.В. Красняков. – К. : Парламентське вд-во, 2012. – 272 с. – С. 122.
414 Богачевська І.В. Автономізація університетів як складова реформи вищої освіти в Україні
[Електронний ресурс] / Аналітична записка. НІСД при Президентові України. – Доступний з :
http://www.niss.gov.ua/articles/895/.
415 Мінаков М. Реформа освіти – це антисоціальний акт, який можуть здійснити тільки політичні самогубці, здатні думати в термінах довготривалих стратегій [Електронний ресурс] //
Интернет-журнал "Диалог.UA". – 11.07.2011. – Доступний з : http://dialogs.org.ua/ru/dialog/
page126-1871.html.
412
413
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вища школа діє якраз у повній відповідності з неофіційним запитом держави, сформованим елітами, яким не потрібна модернізація, узагалі небажані
будь-які зміни статус-кво, яке дозволяє примножувати капітали в умовах
відсутності добре освіченого, активного громадянського суспільства, здатного чинити дієвий опір несправедливому розподілу національного багатства416. Неважко зрозуміти, що в ціннісному аспекті, наприклад, та сама корупція найбільшу загрозу модернізації несе не стільки в самих фактах
невиправданої оцінки знань студентства, скільки у формуванні викривленого світогляду, відчуття припустимості порушення легітимних соціальних
норм, ефективності незаконних способів досягнення успіху, тобто у сприянні поширенню цінностей архаїчного суспільства. Так само й проблема зниження статусу диплома про вищу освіту, яку відзначають більшість експертів417, загрожує перспективам модернізації в ціннісному вимірі не так
нестачею у випускника передбаченого набору ЗУН за фахом (їм можна навчитися пізніше, на робочому місті, самостійно тощо), як іншим – засвоєнням з молодого віку необов'язковості дотримання імпліцитного договору
"людина-суспільство" діяти в нормативні способи. І понад те – засвоєнні
ефективності якраз аномійних способів побудови кар'єри, успішність якої
залежатиме не стільки від особистих зусиль, скільки від нелегітимного
впливу соціального й матеріального капіталу особи (типова ознака архаїчного суспільства). Стосовно ланки навчання впродовж життя, то на думку
експертів, вона слабка через брак цілісності, комплексності, систематичності, спадковості, методичного й матеріально-технічного забезпечення. Нормативи підвищення кваліфікації застарілі418, а більш сучасні, оперативні
форми, як-от тренінги, короткострокові вузькотематичні семінари, групи
"проектного" навчання законодавством достатньо не внормовані, хоча якраз вони застосовуються в корпоративному секторі як більш ефективні й
менш витратні. Тимчасом старі (чинні) форми підвищення кваліфікації не
можуть охопити всіх, кому це потрібно й нормативно визначено – не дотримуються терміни й періодичність навчання; довгострокові форми, як правило, застосовуються вкрай рідко через обмеженість бюджетних можливостей
Там само.
Никитин В. Украина это страна, в которой существует общее негативное отношение к
интеллекту.
418 Зразок затверджено постановою Кабінету Міністрів України "Про документи про освіту і
вчені звання" від 12.10.1997 р. № 1260 із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів
України № 265 від 02.03.2010 р.; Савченко В. А. Управління розвитком персоналу : навч.
посібник. – К. : КНЕУ, 2002. – 351 с.
416
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(у державному секторі) та слабку зацікавленість значної частини приватних
роботодавців фінансувати навчання (вони не мають для того дієвих стимулів з боку держави).
Модернізаційний потенціал. У дошкільній освіті він, насамперед, пов'язаний із сучасними методами і технологіями виховання/навчання і виразніше
проявляється в практиці приватних ДДЗ, хоча існує і в низці державних. Зокрема тих, де ефективно використовуються додаткові платні послуги, перш за
все у великих містах, де у частини батьків є достатні матеріальні можливості
для осучаснення матеріально-технічного, методичного, кадрового та ін. забезпечення, що дозволяє частково компенсувати традиційні вади застарілого
підходу до розвитку дітей і закладати основи модерного світогляду за рахунок інноваційних методик, характерних для приватних ДДЗ. В останніх орієнтуються на європейську практику індивідуального підходу, авторські методики вільного розвитку, пріоритетність, особливо на початковому етапі, методів
переважно фізичного розвитку над навчанням розумовим навичкам419. Вихованці приватних ДДЗ засвоюють як норми примат свободи особистості, неприпустимість штучного обмеження власних інтересів колективними, вимагання уніфікованої поведінки; ставлення до навчання й виховання як до
оплачуваних послуг, які повинні бути якісними без будь-яких додаткових стимулів. Відтак система цінностей, яка формується у приватних закладах,
більше наближена до європейської ментальності.
Модернізаційний потенціал середньої ланки системи освіти досить виразно проявляється в практиці низки державних шкіл (діяльність учителівноваторів420, Малої академії наук421, успіхи на міжнародних олімпіадах422),
Белякова И. Основные этапы становления дошкольной педагогики, как науки [Електронний ресурс]. – Доступний з : http://pik100.ucoz.ru/forum/33-404-1.
420 Наприкінці 2011 р. за підсумками III Всеукраїнського форуму вчителів-новаторів Microsoft
"Партнерство в навчанні" у 8-му щорічному конкурсі "Вчитель-новатор" (проводить "Майкрософт Україна" разом з Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти МОНМС) взяли
участь 1084 вчителів (у тому числі 799 – не з обласних центрів, 165 – із сіл), які продемонстрували ефективне застосування інноваційних інструментів, інформаційних технологій, інтерактивних рішень у викладанні мов, історії, математики, біології на основі технологій
Microsoft (створення презентацій, фільмів, веб-сторінок, електронного навчального зошиту,
робота "учень-учитель" е-поштою тощо); призерів залучено до розроблення програм та
навчальних посібників; переможців – до участі в Європейському форумі вчителів-новаторів у
Лісабоні. Див.: Визначені переможці конкурсу "Вчитель-новатор". Новини освіти та науки в
Україні та світі [Електронний ресурс] // Освітній портал. – 2011. – 19 груд. – Доступний з :
http://www.osvita.org.ua/news/61492.html.
421 Рожен П., Рожен О. На Україну впадуть зливи… знань // Дзеркало тижня. Україна. – 2012. –
07 вер. – № 31.
419
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де використовують інноваційні методики (розвиваючі програми типу "Росток", методику Ельконіна-Давидова423, яку експерти зараховують до найбільш високоефективних424). Але на загал у масштабах країни ефект поки
що недостатній, зокрема результати участі українських школярів у міжнародному порівняльному дослідженні якості природничо-математичної освіти TIMSS-2011 виявилися неприйнятними425, хоча й покращилися порівняно
з 2007 р.426. Одна з причин – інноваційна педагогіка найбпоширеніша в приватній школі (ліцеї, гімназії, коледжі), але кількість подібних закладів – менше за 1%427 за нереальної для пересічних громадян вартості навчання428.
Водночас приватна українська школа найбільше демонструє модернізаційний потенціал освіти, притому сьогодні вже дає приклади не лише практичного використання сучасної методології, а й теоретичного узагальнення
змісту нових підходів і пропонує можливості їх поширення через публікації
оригінальних авторських навчально-методичних матеріалів429. Приватна
школа орієнтується на сучасну світову практику розвитку індивідуального
потенціалу кожного учня на основі виявлення кола знань і навичок, котрі
його зацікавлять, але водночас засвоївши беззаперечно позитивний досвід
європейських країн-лідерів в освіті430, кадровому та матеріально-технічному
забезпеченні, засвоїла також дискусійні складові цього досвіду (чітку селекцію, яка диференціює життєву перспективу учнів не лише відповідно до
їхніх особистих здібностей, а й матеріального й соціального капіталу родин,

тобто в українській реальності приватна школа цілком орієнтується на задоволення освітніх потреб заможної частки населення).
У професійно-технічній освіті модернізаційний потенціал здебільшого
демонструє низка провідних ПТНЗ: реалізують учнівські програми закордонного обміну, зв'язки з підприємствами-працедавцями; у низці закладів
більше 50% учнів навчаються за платним контрактом431; 2011 р. не менше
40 ПТНЗ заробили за рахунок навчально-виробничої та освітньої діяльності
мільйон гривень і більше432; у закладах присвоюються кваліфікаційні категорії професій за підсумками курсових і дипломних робіт, виконаних на конкретних матеріалах і на потребу підприємств, організацій, установ, де учні
проходять практику433; авторські колективи ПТНЗ готують навчальні фільми
з професій434; проводяться спільні з учнями загальноосвітніх навчальних
закладів Всеукраїнські учнівські олімпіади із загальноосвітніх дисциплін, де
учні ПТНЗ стають переможцями й призерами435; розвивається національний веб-портал www.proftechosvita.org.ua – найбільший в Україні та один з
провідних серед національних веб-ресурсів у галузі профтехосвіти436, повідомлення якого дозволяють оперативно відстежувати місця впровадження
інноваційного досвіду.
Модернізаційний потенціал вищої освіти найбільше пов'язаний із практикою більше десяти широко відомих у світі престижних ВНЗ високого рівня
викладання, в яких навчаються студенти з країн, які успішно просуваються

На Міжнародній олімпіаді з математики вже кілька років поспіль всі учасники української
команди школярів отримують медалі, а в 2007 р. та 2009 р. три з шести учасників отримали
навіть золоті. Див.: Загайкало О., Онищенко О. Нематематическая логика // Зеркало недели.
Украина. – 2012. – 22 июн. – № 23.
423 Онищенко О. Подсказка для Кабмина // Зеркало недели. Украина. – 2012. – 21 сент. –
№ 33.
424 Кузьминов Я., Фрумин И. Доклад "Российская школа: оптимистическая модернизация"
[Електронний ресурс] / Фонд "Стратегия 2020". – Доступий з : http://www.gosbook.ru/
node/29559.
425 Онищенко О. "Покращення" закончилось, так и не начавшись.
426 Прокопенко Н. Временные ответы на вечные вопросы // Зеркало недели. Украина. –
2012. – 21 дек. – № 47.
427 Коваленко Н., Набока М. В Україні майже не залишилося приватних шкіл [Електронний
ресурс]. – 2011. – Доступний з : http://www.radiosvoboda.org/content/article/24383457.html.
428 "Все включено": приватні школи України [Електронний ресурс] // Сучасна освіта. – 2011. –
№ 11 (83). – Доступний з : http://s-osvita.com.ua/content/view/807/268/.
429 Гипермаркет знаний – первый в мире [Електронний ресурс]. – Доступний з : http://school.
xvatit.com/.
430 Галковская Т. Современная школа: эрудит против интеллектуала // Зеркало недели. –
2006. – 1–7 апр. – № 12 (591).

Бучнєва Н. Професійно-технічна освіта України: від проблем до перспектив [Електронний
ресурс] // Работа и учеба. – 2011. – 11–17 квіт. – № 14 (702). – Доступний з : http://riu.com.ua/
content/view/1159/48/lang,ru/.
432 10 найпомітніших подій 2012 року у професійно-технічній освіті України [Електронний
ресурс] // Професійно-технічна освіта в Україні. – 2012. – 31 груд. – Доступний з : https://
proftekhosvita.org.ua/uk/news/details/3019/.
433 Педагогічний експеримент удався! Професійно-технічна освіта в Україні [Електронний
ресурс]. – 2013. – 15 січ. – Доступний з : https://proftekhosvita.org.ua/uk/news/details/3047/.
434 Створення навчальних фільмів – необхідна складова забезпечення інноваційного підходу
при підготовці кваліфікованих робітників на основі інформаційно-комунікаційних технологій
[Електронний ресурс] // Професійно-технічна освіта в Україні. – 2013. – 15 січ. – Доступний
з : https://proftekhosvita.org.ua/uk/news/details/3048/.
435 Учні ПТНЗ Закарпаття – активні учасники ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад
[Електронний ресурс] // Професійно-технічна освіта в Україні. – 2013. – 11 січ. – Доступний
з : https://proftekhosvita.org.ua/uk/news/details/3034/.
436 Професійно-технічна освіта України у 1991–2011 роках (перелік головних подій розвитку,
проблемні питання, інформаційно-аналітичні, статистичні матеріали) [Електронний ресурс] /
Комітет з питань науки і освіти Верховної Ради України. – К. : 2011. – Доступний з : http://kno.
rada.gov.ua/komosviti/control/uk/publish/article;jsessionid=8FEED7AAF6EFEC6B5B671924E9C9
8929?art_id=50897&cat_id=46939.
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модернізаційною траєкторією (зокрема – з Китаю)437; входженням 2012 р.
трьох українських університетів у світовий рейтинг QS World University
Ranking438; наявністю у низці вишів (НТУ "КПІ", ХаНУ, ЛНУ, НУ "Львівська
політехніка", деяких інших) технопарків для самостійного втілення сучасних
наукових розробок439; затребуваністю випускників низки спеціальностей за
кордоном440. Існує потенціал розвитку інтернету441, який уможливлює використання онлайн-освіти, котрою вже можуть користуватися всі, хто достатньо володіє англійською.
Модернізаційний потенціал ланки навчання впродовж життя більше пов'язаний з існуванням суспільного запиту на цю діяльність (2006 р. встановлено,
що протягом попередніх 5-ти років до цього процесу було залучено в будьяких організованих та/або самостійних формах за будь-яким одним та/або
кількома тематиками загалом до 43% населення – це був найвищій показник
за роки незалежності, хоча вже наприкінці 2008 р. він зменшився до 36% через
обмежені під час кризи можливості частини працівників і роботодавців використовувати платні форми навчання442), притому цей запит характерний насамперед для молоді443. Очевидно, що вдосконалення національної системи
безперервної освіти за рахунок осучаснення галузевих інститутів, уведення
економічних стимулів і підтримки державою зацікавленості роботодавців у
постійному навчанні персоналу здатне істотно змінити ситуацію на краще,
наблизити показники зокрема щодо участі в професійному вдосконаленні
протягом року до середньоєвропейського рівня (близько третини населення).
ЕС или ТС? Зарубежные СМИ об Украине. Пресс-бюро "2000" // 2000. – 2012. – 21–27 вер. –
№ 38 (622).
438 Кириченко І. Українські університети: рейтинги "на виріст" // Дзеркало тижня. Україна. –
2013. – 11–18 січ. – № 1.
439 Там само.
440 Макарець М. Освіта дає людині інтелектуальний інструмент [Електронний ресурс] / Диалог.UA. – 2011. – 01 лип. – Доступний з : http://dialogs.org.ua/ru/dialog/page126-1863.html.
441 InMind: Кількість користувачів інтернету в Україні продовжує швидко зростати [Електронний ресурс] / Українська блогосфера. – 2012. – 27 лип. – Доступний з : http://blogosphere.
com.ua/2012/07/27/internet-users-in-ukraine-inmind/.
442 Дані репрезентативних опитувань населення України, проведених Українським інститутом
соціальних досліджень ім. О. О. Яременка та центром "Соціальний моніторинг" спільно з відділом
соціально-економічного моніторингу ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України".
443 Випливає з даних ГО "Український інститут соціальних досліджень ім. Олександра Яременка" та центру "Соціальний моніторинг" за результатами опитування в усіх областях України, АР Крим та місті Києві "Молодь України: спосіб життя та ціннісні орієнтації" 20–28.04.2010 р.
Опитано 1812 респондентів віком 15–34 роки. Стандартні відхилення при достовірних 95% і
співвідношенні змінних від 0,1 : 0,9 до 0,5 : 0,5 становлять 1,41–2,36%.
437
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Наявний модернізаційно-ціннісний потенціал освіти не реалізується
належним чином через істотні перешкоди, серед яких варто відзначити:
переважання колективних методів соціалізації над індивідуальними, брак
кваліфікованих кадрів, сучасного матеріально-технічного забезпечення;
завелику вартість приватних освітніх послуг; примат диктатури відомчої
системи управління формами і змістом освіти з усіма її негативними наслідками для формування сучасних ціннісних орієнтацій (бюрократизм, формалізм, авторитаризм в адмініструванні, брак дієвої підтримки новаторства і
креативу); неадекватність сучасності освітніх стандартів; низьку якість багатьох навчально-методичних матеріалів; вади організації зовнішнього незалежного оцінювання та незалежної оцінки якості шкільної освіти; зменшення
уваги власне вихованню за рахунок пріоритетності навчання, налаштованого переважно на виконання формальних контрольних вимог; корупцію; нестачу диверсифікації джерел фінансування; неоптимізованість кількості
закладів, їх територіального розміщення, балансу держзамовлення та контрактних форм відповідно до прогнозування регіональних потреб ринків
праці; надмірну комерціалізацію; нестачу сучасної інформаційної бази; низькі вимоги до ліцензування та акредитації закладів; відсутність незалежного зовнішнього контролю якості отриманої освіти; брак участі роботодавців
в освітньому процесі та слабку їхню мотивацію до цього; "ножиці" між офіційними цілями освіти та неофіційним запитом тієї частини еліти, яка не
прагне модернізаційних змін; обмеження доступу до якісної освіти через
майнове розшарування; пріоритетність фахової спеціалізації на шкоду фундаментальним знанням закономірностей функціонування соціуму та ролі
громадянського суспільства; низький рівень викладання іноземних мов;
розрив між викладанням і сучасною наукою тощо444. Мінімізувати значну
частину цих перешкод можна було б через політику сприяння розробленню
нової парадигми результату вітчизняної освіти на основі ідеології та змісту,
які показано далі.
Ідеологія та напрями реформування української освіти згідно з
потребами модернізації: підсумки аналізу. Аналіз стану української
освіти порівняно з передовими західними системами в аспекті відповідності головним викликам глобалізації дозволяє визначити низку таких положень, які доцільно враховувати, реформуючи освіту згідно з потребами
модернізації.
Богачевська І.В. Автономізація університетів як складова реформи вищої освіти в
Україні.
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1. За час трансформації Україна не набула повноцінної геополітичної
суб'єктності перш за все через слабкість економіки, причини цього багатосторонні, але далеко не останніми серед них є вади системи вітчизняної
освіти щодо відтворення людського капіталу. Їх можна структурувати за
трьома аспектами. Перший – ЗУН і компетенції, необхідні сучасній продуктивній силі для економічної конкурентоспроможності (вільне володіння
іноземними мовами, інформаційно-комунікаційними технологіями, аналітичними методами математичних і природничих дисциплін тощо), забезпечуються належним чином лише для істотної меншості користувачів
освітньої системи. Результат освіти в цьому аспекті для переважної більшості молоді недостатній. Серед причин цього дедалі більшого значення
набувають слабка когнітивна селекція дітей і молоді (своєчасні відбір,
орієнтація та створення умов диференційованого розвитку за найбільш
відповідними для здібностей і схильностей учнів видами діяльності) та
посилення соціальної селекції (обмеження доступу до належних умов розвитку вихідців з недостатньо заможних верств населення). Відтак не забезпечується масове відтворення конкурентоспроможної продуктивної
сили, здатної відповісти головному сучасному виклику економічної модернізації – створенню і впровадженню конкурентоспроможних науково-технічних і технологічних інновацій в постіндустріальному (інформаційному)
суспільстві знань.
Другий – переважна більшість користувачів вітчизняної освітньої системи не має достатніх ЗУН і компетенції для сприяння розвитку демократії (знання закономірностей суспільного розвитку, уміння відстоювати
права мирними еволюційними способами, вільне володіння аналітичними методами суспільствознавчих дисциплін, навичками фільтрування
маніпулятивної інформації тощо). Відтак не забезпечене масове "виробництво продуктивної сили" громадянського суспільства, адекватної основній потребі суспільно-політичної модернізації – зміні суспільного устрою
природної держави445 на суспільство відритого доступу446 за дотримання
вимог сталого розвитку (обмеження надмірних прибутку/споживання,
котрі знищують природне та соціальне середовища), для чого потрібна
"критична маса" творчих відповідальних особистостей, вмотивованих
445Норт Д., Уоллис Д., Вайнгаст Б. Насилие и социальные порядки. Концептуальные рамки
для интерпретации письменной истории человечества / пер с англ.: Узланер Д, Марков М.,
Расков Д, Раскова А. – М. : Изд-во ин-та Гайдара, 2011. – 480 с.
446 Дубровський В. Побудова відкритого доступу – дослідження CASE-Україна.
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і здатних змінювати ситуації на краще, передбачати загрози та активно
протидіяти ним447.
Третій і, можливо, найбільш значущий (тому що компенсувати недодані системою освіти ЗУН і компетенції можна шляхом самонавчання
та/або навчання протягом життя) аспект полягає у вадах формування
освітніми ланками ціннісних підвалин світогляду нових поколінь. Численні дослідження показують, що ціннісні орієнтації молоді не зосереджені на безумовному визнанні примату загальнолюдських моральноетичних імперативів, запереченні архаїчних цінностей, ідеології надмірного споживання448. За продовження панування в суспільстві такої системи цінностей підготовленіша частка людського капіталу орієнтуватиметься на відплив в успішніші економіки, а та, що залишатиметься, не
буде здатна забезпечити модернізацію в будь-яких її вимірах (економічному, політичному, соціальному, культурному). Отже, мінімізація названих вад чинної системи освіти стає нагальним завданням суспільства й
держави, без розв'язання якого складно нагромадити людський капітал
потрібної для модернізації якості, тобто такий, який здатний стимулювати розвиток економіки (що сприятиме посиленню геополітичної суб'єктності України) та демократії (що сприятиме просуванню до суспільства
відкритого доступу і сталого розвитку).
2. Зазначені вади продукування освітою людського капіталу потребують
вибору стратегії подолання – стратегії модернізації освіти. Але вона має
бути узгоджена із загальними стратегіями модернізації всіх інших сфер суспільного життя. Теоретично таких може бути дві: або якась особлива, властива лише Україні, не ґрунтована на аналогах з історії власної або інших
країн, чи якась із відомих моделей модернізації (вестернізація, модернізація наздогін, модернізація на випередження, різношвидкісна модернізація
окремих сфер життєдіяльності суспільства тощо) з урахуванням національних особливостей або без того. Причому будь-яка одна стратегія/модель не
буде універсально ефективною стосовно подолання згаданих вад вітчизняної системи освіти в усіх трьох аспектах.
447 Ильинский И.М. "Модернизация" российского образования в контексте мировой глобализации.
448 Кривко Т.А., Поліщук О.М. Цінності в освіті та цінність освіти // Восьма Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Питання сучасної науки і освіти"; Мінаков М. Реформа
освіти – це антисоціальний акт, який можуть здійснити тільки політичні самогубці, здатні
думати в термінах довготривалих стратегій; Кириченко І. Депрофесіоналізація громадян –
майбутнє країни?
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Зокрема, стосовно аспектів надання значно ширшому ніж нині загалу
молоді необхідних сучасній продуктивній силі ЗУН і компетенції для економічної конкурентоспроможності та прискорення демократичного розвитку,
то для модернізації освіти підходить низка компонентів моделі модернізації
наздогін, особливо ґрунтовані на досвіді передових освітніх систем (переважно західноєвропейських та американської). Але водночас необхідно
враховувати низку застережень і обмежень, пов'язаних із цією моделлю.
По-перше, модернізація наздогін не є новелою для України – вона
швидше є продовженням минулого досвіду. (Продовженням у тому сенсі,
що модернізація наздогін з елементами вестернізації як неминучого запозичення певних західних зразків при будь-якій модернізаційній моделі449
вже застосовувалася в Україні як частині СРСР приблизно з 60–70-х років
ХХ ст.450). Але трансформаційний період показав, що повноцінно продовжувати запровадження запозичених зразків виявилося надто проблемним
через недоліки всіх видів забезпечення освітньої діяльності (ідеологічного,
політичного, організаційного, фінансового, матеріально-технічного, кадрового, інформаційного тощо), що призвело до виникнення низки негативних ефектів (імітаційного копіювання форм на шкоду змісту навчання, погіршення його якості, обмеження доступу до кращих закладів усіх ланок
системи через матеріальний фактор тощо). Отже, впроваджуючи надалі
доцільні компоненти передових освітніх систем Заходу, необхідно мінімізувати чинні недоліки.
По-друге, саме по собі доцільне в деяких випадках запозичення західних стандартів водночас несе ризики класичної вестернізаційної моделі, які
вітчизняна система освіти має бути готова мінімізувати в таких аспектах:
− вільний рух робочої сили у формі трудової міграції в Україну народів
неєвропейських культур створюватиме низку соціально-економічних і суспільно-політичних проблем, ефективного розв'язання яких політика західного
мультикультуралізму поки що не пропонує, відтак потрібно буде шукати
власні відповіді на цей виклик;
− властивий Заходу історично сформований баланс між етикою праці
(професійність, відповідальність, культура трудових процесів, дотримання
нормативів, законослухняність тощо) та гедонізмом (надмірність споживання,
Федотова В.Г. Модернизация "другой" Европы. – М. : ИФ РАН, 1997. – 255 с.
Модель модернізації наздогін узагалі є найпоширенішою в світі, а в Росії, Східній Європі,
Туреччині та Мексиці, які завжди силою успішно опиралися моделі класичної вестернізації, і
нині залишається єдиною дійсною. [Федотова В.Г. Модернизация "другой" Европы].
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дозвіллєві аномії тощо) не сприймається немодернізованими суспільствами451 в комплексі цілком саме як баланс між розумним самообмеженням та
гедонізмом; як правило, гедоністичні цінності неодмінно переважають, а
інколи навіть заперечують цінності праці; навіть сам Захід на піку індустріалізації значною мірою перетворився в суспільство споживання452; отже, вітчизняна освіта має наділяти людину усвідомленням цінностей розумного
балансування між привабливістю споживання та потребами праці;
− модернізація наздогін настільки часто призводила до втрати національних культур без їх перетворення на нові сучасні форми, що скомпрометувала навіть сам термін "модернізація" (замість нього в останній третині
ХХ ст. став уживаним термін "розвиток"; термін "модернізація" повернувся
до активного наукового обігу на рубежі століть у зв'язку з фактичною модернізацією наздогін країн колишнього СРСР та соціалістичного табору, особливо на тлі успішного досвіду Туреччини)453; відтак сприяння розвитку сучасної національної культури має бути неодмінною функцією освіти;
− модернізація наздогін несе феномен анклаву (модернізовані мегаполіси, які докорінно відрізняються способом і умовами життя від решти країни),
що посилює нерівність, розхитує соціальний баланс, провокує повернення
до архаїки (залежно від особливостей країн – до комунізму, ісламського
фундаменталізму, традиціоналізму, націоналізму); "анклавна модернізація
наздогін" руйнує традицію і включає великі маси в дрібний бізнес, чим створює перспективу розвитку без духовних орієнтирів, великих національних
ідей, потужної національної культури та ідентичності454; отже розвиток духовних цінностей в урбанізованому середовищі також є важливим завданням освітньої системи;
− передові освітні системи Заходу вправно виконують функцію соціальної селекції (інколи навіть на шкоду когнітивній селекції), що (так само, як і
феномен анклаву) посилює нерівність з усіма відомими наслідками для
соціальної стабільності та формування переважання модерних цінностей у
суспільній свідомості і це також є викликом як організації, так і змісту освіти.
Це суспільства, які, згідно з культурологічною типологією, не пройшли класичних фаз
Ренесансу, Реформації та Просвітництва й перебувають у стані переходу від традиційного
суспільства до сучасного – до них прилічують і Україну як колишню частину СРСР [Федотова В.Г. Модернизация "другой" Европы].
452 Социальная модернизация России: материалы обсуждения за "круглым столом" в Институте философии РАН // Вестн. Рос. Акад. Наук. – 1993. – Т. 63. – № 3. – С. 188.
453 Федотова В.Г. Модернизация "другой" Европы.
454 Там само.
451
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Стосовно аспекту вад нагромадження системою освіти людського капіталу, ціннісні підвалини світогляду якого були б зосереджені на пріоритетах
загальнолюдських імперативів моралі, етики, духовності, розумного самообмеження надмірного споживання (тобто капіталу, здатного забезпечити
економічну, політичну, соціальну й культурну модернізацію країни), то виклики, на які має бути готова відповідати вітчизняна система освіти, тут
дещо інші, але не менш суттєві. Так, модернізація наздогін виникла як прагнення користуватися благами західної індустріалізації, тимчасом сам Захід
уже знову вступив у черговий перехід (до постіндустріального та інформаційного суспільства), що викликало поширення думки про недоцільність
модернізації наздогін у принципі455.
Крім того, аналіз результатів західної індустріалізації показав окрім здобутків також її обмеження. Зокрема, попри демократичний устрій індустріальне суспільство так і не спромоглося повною мірою забезпечити пріоритет людини перед інститутами, саме по собі (без тиску громадянського
суспільства) не дало максимальної відкритості доступу, не подолало цілком
монополізацію (навпаки – сприяло експансії ТНК456), не тільки не гарантувало (попри декларації) умови сталого (природного та соціального) розвитку, а швидше заперечувало їх через панування парадигми прибутку в основних сферах життя. До того ж входження в постіндустріальне суспільство
(інформаційне, суспільство знань) показало, що індустріальний етап не забезпечив інституційні умови та можливості для наділення великих людських
мас (а не тільки соціально привілейованої меншості) здатністю адекватно
відповідати своїм світоглядом і підготовкою високому рівню сучасної техніки і технологій. Очевидно, що модернізація української освіти у спосіб наздогін також не розв'яже зазначені проблеми. Понад те, коли спосіб життя
світу дедалі більше просувається до уніфікації (через ослаблення кордонів,
інформаційно-комунікаційні засоби тощо) першочергового значення задля
збереження розмаїття (а несхожість є основою розвитку457) якраз набувають наріжні ментальні цінності різних народів, виражені в національних
особливостях світоглядів, релігій, мов, мистецтва, інших проявів культури.
Тарасов А.Н. Теория модернизации, вид оружия идеологической борьбы.
Умови монопольного домінування корпорацій призвели до того, що 80% світової власності належить 737 акціонерам, серед яких 150 контролюють 40% власності глобальних ТНК
[Плахтій Т. "Трагедія спільного" як системотворча цивілізаційна проблема і способи її подолання // Дзеркало тижня. Україна. – 2013. – 30 серп. – № 31].
457 Покальчук О. "Кочка" зору як національна ідея // Дзеркало тижня. Україна. – 2013. –
14 вер. – № 33.
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Відтак ідеологія модернізації наздогін у світі поступово змінюється ідеологією модернізації на випередження, тому й вітчизняній освіті не варто обмежуватися лише "домашнім" відтворенням західних зразків (хоча б тому, що
вони й самі наразі змінюються458).
Ще один суто вітчизняний виклик для української освіти – це проблема
досягнення консенсусу суспільства й держави (в українських реаліях це швидше питання консенсусу усередині владної еліти та його сприйняття суспільством) щодо легітимації певної моделі модернізації освіти (тобто консенсусу
щодо результату освіти). Адже модернізація як будь-який розвиток потребує
від суспільства певних пожертв, долання труднощів (наприклад, збільшення
бюджету освіти потребуватиме відповідного зменшення бюджетів розвитку
інших сфер – виробничої, соціальної тощо, і різні соціальні групи з елітою в
тому числі мають із цим погодитись). Сучасна модернізаційна теорія переважно дотримується того погляду, що модернізація наздогін (як і вестернізація)
дійсно може бути моделлю розвитку (як у Росії, Туреччині, Мексиці), але
більш плідним є застосування окремих компонентів модернізації наздогін як
перманентно існуючої частини власної (національної) модернізаційної моделі, яка не копіює цілком будь-яку з відомих, а знаходить власні шляхи розвитку459. І якраз щодо власної модернізаційної стратегії і, відповідно, моделі модернізації системи освіти й конче потрібен консенсус українських еліти й
суспільства. Наразі його не існує: суспільство через своїх представників у
парламенті констатує, що "…бачення освіти не є результатом суспільного
або політичного діалогу" і вимагає "…сформувати "суспільний договір" між
державою та учасниками соціального діалогу, аби забезпечити відповідність
освітньої політики вимогам економіки, суспільства, держави"460, а експерти
відзначають, що "…політичний клас, групи інтелектуальних еліт, етнічні та
конфесійні групи тощо у взаємодії між собою приходять до не артикульованого <…> консенсусу, який встановлює і цілі, і засоби, і практики, і цінності <…>
діяльності української системи освіти. Справжній зміст і результат освіти встановлюється такими прихованими та мовчазними домовленостями…"461.
Наведені вище положення приводять до висновку, що продукування в
масових масштабах людського капіталу з необхідними для модернізації
якостями потребує зміни нинішньої парадигми результату української
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Федотова В.Г. Модернизация "другой" Европы.
Там само.
460 Гриневич Л. Управління майбутнім // Дзеркало тижня. Україна. – 2013. – 31 серп. – № 31.
461 Мінаков М. Реформа освіти – це антисоціальний акт, який можуть здійснити тільки політичні самогубці, здатні думати в термінах довготривалих стратегій.
458
459
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освіти. Чинна, по-перше, зосереджена насамперед на наданні ЗУН і компетенцій, як це роблять і передові освітні системи Заходу, але програє їм у
кількості продукування компетентних фахівців різних освітніх рівнів та якості їхньої підготовки (останнє не стосується незначної в масштабах України
кількості обдарованих користувачів освітньої системи, які в силу незалежних від системи освіти причин отримують сприятливі умови для розвитку
своїх здібностей); по-друге, і головне – не забезпечує достатньою мірою
формування світогляду нових поколінь з пріоритетом загальнолюдських
морально-етичних і духовних цінностей, модерних ціннісних орієнтацій відносно облаштування у власній країні заможного демократичного суспільства сталого розвитку й відкритого доступу. Але останні дослідження показують можливості зміни підходів до реформування української освіти
шляхом визначення нової парадигми її результату, що в перспективі може
виявитися ключовою ланкою стратегії набуття Україною повноцінної геополітекономічної суб'єктності.
Концептуальна сутність нової парадигми результату української освіти
(в широкому розумінні, як комплексу власне освіти, навчання та виховання)
полягає в досягненні природного синтезу (всупереч штучно-формальному
поєднанню, чим страждає нинішня система) двох аспектів навчально-виховної діяльності: а) прикладного аспекту (забезпечення конкурентоспроможності в суспільстві знань), розуміючи його як упровадження (модернізація наздогін) кращих навчальних технологій передових західних систем
щодо надання ЗУН і компетенцій значно ширшому, ніж нині, колу користувачів в усіх ланках системи (дошкільної, середньої, профтехнічної, вищої та
протягом життя); б) ціннісного аспекту з акцентом на пріоритетність останнього, розуміючи його як проектування та впровадження (модернізація на
випередження) системи формування нормативного світогляду (у розумінні
класичних релігій та демократичних суспільств відкритого доступу і сталого
розвитку) нових поколінь користувачів освітньої системи на основі кращих
ідеологічних здобутків національного та світового досвіду, характерними
ознаками якого є засвоєння цінностей балансу праці та споживання, загальнолюдських духовних і морально-етичних імперативів, неприйняття архаїчних ціннісних орієнтацій тощо.
У першому аспекті результатом освіти згідно з новою (третьою) парадигмою буде масштабне продукування системою творчих відповідальних
професіоналів, якісно навчених вузькоспеціальним та ширшим (соціокультурним) ЗУН і компетенціям, які дозволятимуть ефективно працювати в
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постіндустріальному суспільстві знань, інформації та інновацій, швидко перебудовуватися відповідно до змін ринку праці, забезпечуючи тим самим
особистий доход, прибуток своїх організацій та економічне зростання країни. У другому аспекті результатом такої освіти буде масштабне продукування системою творчих відповідальних особистостей, ціннісну основу
світогляду яких становитимуть пріоритети:
− загальнолюдських (нормативних для класичних релігій і демократичних суспільств) та не архаїчних (щодо природних прав і свобод, толерантності до інших людей і думок) цінностей;
− цінностей сталого розвитку (усвідомлення планетарної загрози, її ескалації в політичному, екологічному, економічному, культурному, моральнодуховному аспектах та необхідності опору цьому; усвідомлення хибності
обмеження життєвих цілей адаптацією до сьогоденних умов тутешнього
життя, натомість потреби змінювати середовища на краще; особисті здатності передбачати нові загрози, свідомо й активно протидіяти ним);
− цінностей створення вдома (а не користування створеним за межами
країни) суспільства відритого доступу (з конкуренцією як пріоритетом на
користь успішності найздібніших його членів), де тенденціям влади до консервації природної держави активно протидіє громадянське суспільство
(дієздатність посилювати політекономічну демократію через контроль еліт у
ненасильницький спосіб, зменшуючи тим самим нерівність, забезпечуючи
справедливість соціального розвитку; ґрунтовні знання закономірностей і
механізмів функціонування соціуму; ідентифікація способів маніпулювання
суспільною свідомістю).
Створенню третьої освітньої парадигми природно має передувати розроблення концепції її принципового змісту, який має бути визначений широким колом фахівців і громадськістю на підставі аналізу сучасних досягнень і
вад передових світових систем освіти з урахуванням світоглядних традицій
і особливостей, наявних ресурсів, становища й модернізаційного потенціалу вітчизняної освіти. Водночас аналіз сучасних досліджень дозволяє вже
зараз позначити низку положень, які принципово важливо відобразити в
новій парадигмі національної української освіти.
1. Переважна більшість користувачів усіх ланок освітньої системи має
отримувати якісні ЗУН і компетенції з іноземних мов, інформаційно-комунікаційних технологій та аналітичних методів математичних і природничих
наук; закономірностей суспільного розвитку і властивостей різних суспільних устроїв (природна держава та суспільство відритого доступу); умов
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сталого розвитку (обмеження надмірних прибутку/споживання та знищення
природно-соціального середовища); способів мирного відстоювання прав,
навичок ідентифікації маніпулятивної інформації; змісту нормативних духовних та морально-етичних імперативів (відображених в ідеологіях демократичних суспільств і класичних релігій), цінностей архаїки, модерну й постмодерну. Фактично це буде модернізація системи освіти у спосіб наздогін,
для якої зразками/стандартами запозичення організаційних і технологічних
компонентів навчально-виховного процесу можуть слугувати передові західноєвропейські та американська освітні системи.
2. Ідеологія навчально-виховного процесу повинна враховувати дві потреби: а) якнайшвидшого подолання в ціннісній сфері відставання від народів, які пройшли історичні періоди Ренесансу, Реформації та Просвітництва
(це також модернізація наздогін із запозиченням організаційних і технологічних компонентів західної освіти); б) одночасного формування на переході
від традиційного суспільства власної системи цінностей, вільної від наявних
недоліків західного світогляду. Це вже буде модернізація системи освіти на
випередження, для якої західні стандарти навряд чи доцільно сприймати як
зразки для запозичення. Характерними рисами бажаної системи цінностей
нових поколінь українців мають бути усвідомлення загрози перетворення
заможної демократії на суспільство споживання, натомість опертя на ідею
побудови в Україні сучасного постіндустріального суспільства (інформаційного, суспільства знань) за рахунок масштабного нагромадження людського
капіталу, здатного перманентно модернізувати країну в усіх вимірах (економічному, політичному, соціальному, культурному), чим робити її комфортною для життя.
3. Освітня система має позбавитись феномену посилення соціальної
селекції, натомість принципово збільшити масштаб когнітивної селекції
(відбір, орієнтація та створення умов диференційованого розвитку за індивідуальними здібностями до різних сфер діяльності незалежно від фізичного й соціального капіталу користувачів освітньої системи). Потенціал
цієї складової модернізації освіти наразі присутній в Україні (зокрема, започатковано дію системи безкоштовних центрів Всеукраїнського фонду
"Завтра" з виявлення природних здібностей дітей за ліцензованими
МОНУ462 тестами, в тому числі розробки ІОДАПНУ463 з амбітною кінцевою
метою "…замінити ідеологію споживацтва, торгашества й наживи на ідео462
463

Міністерство освіти і науки України.
Інститут обдарованої дитини Академії педагогічних наук України.
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логію інтелекту, творчості, моралі. І на цій основі будувати зовсім нову
державу. Її побудують наші діти …"464), але його реалізація поки що відбувається здебільшого на громадських і благодійних засадах, стосується
лише орієнтації дітей, відібраних з ініціативи самих батьків, доступ яких
до тестування обмежений малою кількістю осередків (2012 р. відкрився
перший талант-центр "Завтра", 2013 р. – другий, хоча на кінець 2015 р.
такими центрами планується охопити всі міста України465). Тим часом і
збільшення охоплення відбором-орієнтацією, і, головне, – створення умов
подальшого індивідуального розвитку навряд чи реалізується у відповідності з дійсними потребами модернізації країни без дієвої участі держави
(безпосереднє фінансування відповідних програм, фіскальне стимулювання участі бізнесу в межах соціального діалогу з державою та суспільством,
програм корпоративної соціальної відповідальності тощо). Натомість відсторонення держави від цієї діяльності призведе лише до посилення соціальної селекції, коли можливості користування послугами з відборуорієнтації, тим більше влаштування умов для розвитку за здібностями,
цілком залежатиме від заможності родин.
4. Будь-яка ідеологія модернізації освіти не має шансів на реалізацію
без досягнення державно-суспільного консенсусу щодо запиту на результат освіти (власне це і визначає зміст будь-якої освітньої парадигми). Поки що, як уже відзначалося, такий консенсус, за різними експертними
оцінками, або невизначений, або неофіційно визначається лише бізнеселітами (частині яких не потрібна модернізація, яка змінить колективну
свідомість у бік ускладнення умов безконтрольного отримання прибутків)
без урахування потреб суспільства, хоча "Ринок праці та глобальні освітні
системи перебувають в прямому конфлікті з офіційною українською освітньою системою466. Досягнення такого консенсусу ускладнене тим, що він
створюється на ґрунті спільного бачення народом та елітами бажаного
майбутнього країни. А нині його ймовірні сценарії різні експерти визначають надто неоднаково: а) збереження статус-кво (кланово-олігархічний
устрій – "неофеодалізм"467; переважання ресурсно-орієнтованої економіки
низькотехнологічного укладу); б) модернізація наздогін країни – лідерів
Чубатенко О. Як будувати наше завтра // Дзеркало тижня. Україна. – 2013. – 31 серп. – № 31.
Денисенко Л. Таланты без подвоха // 2000, Уикенд. – 2013. – 19 сент. – № 38 (669).
466 Мінаков М. Реформа освіти – це антисоціальний акт, який можуть здійснити тільки політичні самогубці, здатні думати в термінах довготривалих стратегій.
467 Галкин Д. Дмитрий Выдрин: "Стране нужен новый политический класс" // 2000. – 2012. –
8–14 июня. – № 23 (609).
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"старої" Європи (економічний неолібералізм з дорогою робочою силою і
переважанням високотехнологічного укладу, класична західна демократія
з її системою цінностей і відповідними перевагами-вадами без акцентування потреби власної системи цінностей); в) розвиток економіки знань
(з використанням елементів досвіду низки країн Азії: випереджаюча економічна модернізація шляхом стимулювання "точок зростання", в яких є
потенціал для власних високотехнологічних конкурентоспроможних розробок за відносно дешевої робочої сили при збереженні традиційних, але
модернізованих національних ціннісних систем). Залежно від того, щодо
якого сценарію буде досягнуто консенсусу, відповідними й будуть вимоги
до ціннісної складової нової парадигми української освіти.
5. Модернізація української освіти на основі нової (з опертям на цінності) парадигми її результату може виявитися найменш коштовною в низці
запланованих вищими державними документами (Послання Президента468,
Програма економічних реформ469 та Національний план дій щодо її впровадження470) інституційних реформ в Україні (що вкрай актуально для країни з
недостатністю освоєних ресурсів для повного самозабезпечення, критичним старінням основних фондів та інфраструктури, негативною динамікою
впровадження інновацій і браком інвестицій, тобто проблемами в тих сферах, де зміни потребують величезних капіталовкладень із довготривалими
циклами повернення). Підстави для такого судження дають, по-перше, теоретичне положення, що освіта не є наслідком економічних успіхів, вона навпаки сама зумовлює таку успішність у майбутньому, якщо працює на випередження ("…якою буде "людина освічена", таким стане й майбутнє")471;
по-друге, суто практичне міркування, що українська освіта має добрі передумови для реформ у вигляді свого досить високого рівня (за рейтингом
ПРООН, індекс української освіти 0,795 дорівнював 2010 р. 18-му місцю в
світі, що вище, наприклад, ніж в Англії та Франції, вище у 1,8 раза серед-
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ньосвітового показника 0,436472), а також залишків матеріального й кадрового потенціалу (досить потужна науково-технологічна база та унікальний
людський ресурс, у тому числі щодо найсучасніших, наукомістких професій473). Але на практиці найменш коштовною серед інших реформ освітня
може виявитися в тому разі, якщо в її основу буде покладено не стільки
модернізацію матеріально-технічної бази, скільки три інші положення, неодноразово визначені авторитетними експертами474. Перше – модернізація
змісту навчально-виховного процесу в усіх освітніх ланках (починаючи з
дошкільної) в напрямі формування поколінь творчих і відповідальних особистостей. Ключові якості таких соціальних акторів: вони знають про глобальні загрози повсюдному влаштуванню суспільств сталого розвитку й
відкритого доступу, але не обмежені лише знанням; вони розуміють, що за
світової геополітекономічної турбулентності недостатньо лише мати уміння
та навички особистої адаптації до природного та соціального середовищ,
але не обмежені лише розумінням цього; вони мають (в тому числі внаслідок виховання в процесі освіти) особистісні якості для ініціювання змін на
краще, передбачення невідомих раніше загроз і викликів475. Друге – докорінна зміна ролі педагога в навчально-виховному процесі і відповідне забезпечення престижу учителя в суспільстві (витрати на це – головна економічна проблема, але вони все одно будуть нерозмірно меншими, ніж
фінансування будь-яких масштабних проектів у реальному секторі економіки, здатних принципово змінити ситуацію в країні). На ключовій ролі вчителя ("…не тільки транслює та передає знання, розставляючи змістовні
акценти, він – формує свідомість та мораль…"476) у виконанні освітою найважливішої функції соціального ліфта наголошують практично всі дослідники
освітньої тематики, але принципово важливим є заперечення навіть теоретичної можливості успіху будь-якої освітньої реформи без належного розВитренко Ю.В. Если мы такие образованные, то почему такие бедные? // Зеркало недели. Украина. – 2011. – 29 янв. – 4 фев. – № 3.
473 Семиноженко В., Геєць В. Україна-2015: не втратити своє майбутнє.
474 Ильинский И.М. "Модернизация" российского образования в контексте мировой глобализации; Стеценко К. Роль освітніх закладів у контексті культурної політики [Електронний ресурс] // Культурні практики і культурна політика. Актуальні питання соціокультурної модернізації в Україні. Аналітична доповідь / [Єрмолаєв А., Левцун О., Мельничук О. та ін. ]; за ред.
А. Єрмолаєва ; НІСД. – К., 2012. С. 117–121. – Доступний з : http://www.sofia.com.ua/page
161.html; Гриневич Л. Управління майбутнім.
475 Ильинский И.М. "Модернизация" российского образования в контексте мировой глобализации.
476 Стеценко К. Роль освітніх закладів у контексті культурної політики.
472

468Послання

Президента України до Українського народу [Електронний ресурс]. – 2010. –
03 черв. – Доступний з : http://www.president.gov.ua/news/17307.html.
469 Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава [Електронний
ресурс] / Програма економічних реформ на 2010–2014 рр. – Доступний з : http://municipal.
gov.ua/articles/show/article/54.
470 Указ Президента України "Про Національний план дій на 2012 рік щодо впровадження
Програми економічних реформ на 2010–2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" № 187/2012. – від 12.03.2012. – [Електронний ресурс]. – Доступний з : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/187/2012.
471 Ильинский И.М. "Модернизация" российского образования в контексте мировой глобализации.
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в'язання проблеми соціального статусу педагога (і, відповідно, його кваліфікації, тому що високий соціальний статус професії зумовлює, що "Учителем бути престижно, і тому в цю професію йдуть самі талановиті")477. Третє –
усі навчальні заклади (перш за все, шкільної та дошкільної ланок) мають
відповідати спільним вимогам, "…виконання яких забезпечує держава. Кожна школа, незалежно від місця проживання і від майнового статусу учнів,
гарантує кожній дитині єдиний високий стандарт освіти і при цьому створює
простір для виявлення та розвитку її індивідуальних здібностей"478.
Природно, позначені положення далеко не вичерпують довгу низку
проблем, які має розв'язати розроблення нової парадигми результату національної системи освіти. Уже на етапі створення силами фахівців і громадськості концепції модернізаційної освітньої реформи своє місце мають
знайти низка питань, неодноразово й багатобічно висвітлених у багатьох
фахових дослідженнях479, але пов'язаних швидше не з ідеологією потрібних
реформ, а з методологічними засадами, методами впровадження та можливостями забезпечення всіх аспектів діяльності навчальних закладів у
різних ланках системи та поза ними. Але за всієї величезної кількості нерозв'язаних проблем, обмеженості фізичного капіталу для їхнього подолання, браку громадської активності і часом політичної волі, опорі реальному
впровадженню реформ на середньому рівні управління освітою варто тим
не менше розуміти, що зміна освітньої парадигми в бік головної мети – формування з дошкільної ланки сучасного світогляду нового покоління, орієнтованого на розвиток власної країни – приведе в силу природної демографічної закономірності до поступового (протягом двох-трьох поколінь) заміщення
в соціумі переважання архаїчних цінностей на сучасні, тобто відбудеться
оновлення українського суспільства в сприятливому для модернізації напрямі (притому, що важливо – еволюційним, а не революційним з усіма
властивими йому втратами шляхом).
Гриневич Л. Управління майбутнім.
Там само.
479 Згуровский М. Дипломированное псевдообразование // Зеркало недели. – 2006. – 18–24 фев.
– № 6 (585).; Гриневич Л. Управління майбутнім; Витренко Ю.В. Если мы такие образованные, то почему такие бедные?; Кривко Т.А., Поліщук О.М. Цінності в освіті та цінність освіти;
Мінаков М. Реформа освіти – це антисоціальний акт, який можуть здійснити тільки політичні
самогубці, здатні думати в термінах довготривалих стратегій; Кириченко І. Депрофесіоналізація громадян – майбутнє країни?; Онищенко О. "Покращення" закончилось, так и не начавшись; Ликарчук И. Липовый привкус медального золота; Никитин В. Украина это страна, в
которой существует общее негативное отношение к интеллекту.
477
478

279

Ціннісна складова модернізаційних процесів у сучасному соціумі України

Розділ 12. Бар'єри модернізації вищої освіти в Україні
Науковий аналіз модернізації українського суспільства з необхідністю
передбачає визначення головних суб'єктів цього процесу, дослідження їхнього внеску у вирішення завдань реформування нашого соціуму та тих
бар'єрів, що гальмують діяльність цих суб'єктів, спрямовану на перетворення України на сучасну цивілізовану, суверенну та самодостатню європейську державу.
Одним із найважливіших напрямів модернізації України є її прямування
до суспільства знань" (чи освітнього суспільства), адже за сучасних умов
саме освіта та наука стають головними чинниками соціально-економічної та
соціокультурної трансформації будь-якого суспільства. З огляду на це, серед основних суб'єктів модернізаційних процесів, що відбуваються в українському суспільстві, треба назвати систему освіти, перш за все вищої.
Характеристики інституту вищої освіти як суб'єкта модернізації нашого
суспільства детермінуються багатьма факторами. Один з них – збіг періоду
здобуття освіти з такими важливими етапами життя людини, як її становлення як суб'єкта професійних, сімейних і громадянських відносин, у тому
числі як суб'єкта модернізаційних процесів. Завдяки цьому система вищої
освіти прямо чи опосередковано сприяє особистісному самовизначенню в
різних сферах людської життєдіяльності. На наш погляд, зміни, що відбуваються в структурі функцій сучасної вищої освіти, зокрема у бік пріоритетності її людиноцентристських функцій, зумовлені саме цією обставиною. У
свою чергу, це трансформує роль і місце освіти в суспільстві. Традиційні
уявлення про цей соціальний інститут як про один із головних суб'єктів соціалізації особистості доповнюються, як зазначено вище, відношенням до
нього як до найважливішого суб'єкту модернізації українського соціуму, яка
значною мірою залежить від функціонування системи освіти. Ми вважаємо,
що саме якісні зміни освітнього простору здатні забезпечити сприйняття
людьми цінностей суспільства типу modernity.
Безсумнівно, що і будь-який інший інститут суспільства може виступати
суб'єктом модернізаційних процесів. З нашої точки зору, це зумовлено тим,
що зміни в соціально-економічній, політико-ідеологічній та ціннісній структурі суспільства детермінуються, насамперед, змінами системи стандартів
поведінки, обов'язкових для здійснення функцій соціального інституту, в
тому числі, ціннісно-нормативної системи. Саме це трансформує соціальні
практики як окремої особистості (бо діяльність будь-якого індивіда пов'яза280
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на з інституційно оформленими суспільними відносинами), так і різних соціальних груп.
Зауважимо, що в даному контексті суб'єктність соціального інституту ми
розглядаємо як його здатність впливати на життєдіяльність інших інституцій,
соціальних спільнот, особистості. При цьому під здатністю ми розуміємо
наявність інтелектуальних і матеріальних ресурсів, а також стійких стандартів поведінки, норм і приписів, орієнтованих на забезпечення конкретного виду соціальної діяльності в умовах, що змінюються (у нашому випадку – в умовах модернізації українського суспільства).
Оскільки соціальний інститут, в тому числі, можна визначити як компонент соціальної структури суспільства, інтегруючий і координуючий безліч
індивідуальних дій людей, важливим чинником, що зумовлює суб'єктність
соціального інституту, виступає психологічна установка цих людей на інноваційну діяльність, їхня власна суб'єктність. Таким чином, суб'єктність соціального інституту та суб'єктність особистості є взаємопов'язаними і взаємозумовленими феноменами.
Підкреслимо, що суб'єктність того чи іншого соціального інституту може
успішно формуватися та реалізовуватися тільки за наявності сприятливих
макросоціальних умов, у тому числі політико-правових, зокрема відповідної
державної політики.
В умовах сучасного українського суспільства політика держави, на жаль,
не сприяє розвитку соціальних інститутів, в тому числі освіти, як суб'єктів
модернізації нашої країни. Тим не менш, всупереч цій політиці багато соціальних інститутів, у тому числі та перш за все освіта, набирають характеристик таких суб'єктів.
Безсумнівно, що в сучасній ситуації функції системи освіти як суб'єкта
модернізації українського соціуму реалізуються далеко не повною мірою.
Скоріше, можна говорити про формування такого роду суб'єктності освіти, в
тому числі вищої. Нагальна потреба в активізації цього процесу зумовлена
тим, що завдання модернізації українського суспільства передбачають вирішення різноманітних інтелектуальних проблем, складність яких істотно
зростає в переломні етапи соціального розвитку. Освіта та наука за цих
умов, як ми вже підкреслювали, повинні набувати неймовірно високий і почесний соціальний статус. Це пояснюється тим, що сьогодні, як ніколи раніше, ці соціальні інститути впливають не тільки на якість майбутнього життя, але й на її можливість. Більшість країн світу добре усвідомлюють це. На
жаль, до цих країн не можна віднести Україну, для якої значимість освіти
281

Ціннісна складова модернізаційних процесів у сучасному соціумі України

повинна зростати ще й тому, що цей соціальний інститут виступає одним
з головних каналів формування середнього класу – основи демократичного
суспільства, яке ми так жадаємо побудувати. Як відомо, однією з найважливіших характеристик середнього класу (середніх верств) є володіння
культурним, зокрема освітнім, капіталом.
Освітня система є важливою складовою та показником розвитку суспільної системи. Відомий російський дослідник проблем освіти Д.Костянтиновський пише: "Система освіти – це дзеркало суспільства. Змінюється суспільство – змінюється і система освіти ... Де більше змін в суспільстві, там і освіта
змінюється сильніше" 480. У цьому контексті дозволимо собі додати, що в системі "суспільство – освіта" вже давно встановилися суб'єкт-суб'єктні відносини.
Не тільки суспільство впливає на освіту, а й стан самої освіти зумовлює досягнення суспільства у науково-технічній, економічній, духовній, моральній і т. д.
сферах, детермінує його розвиток, у тому числі в напрямку модернізації. Від
освіти у величезній мірі залежить відтворення та вдосконалення інтелектуального потенціалу нації, її ціннісні пріоритети, моральний розвиток, майбутнє в
цілому. Не випадково освіту називають сферою "майбутнього часу".
У "Декларації про відповідальність нинішніх поколінь перед майбутніми
поколіннями", прийнятій Генеральною конференцією ЮНЕСКО в листопаді
1997 р., в тому числі підкреслюється, що "освіта є важливим інструментом
розвитку людини і суспільства і повинна бути спрямована на зміцнення миру, справедливості, взаєморозуміння, терпимості та рівності на благо нинішніх та майбутніх поколінь"481. По суті, у цій декларації перелічуються цінності, формування і реалізація яких є важливою умовою та водночас наслідком
модернізації суспільства.
Ще один важливий міжнародний документ – Комюніке глав держав і
урядів країн "групи восьми" (1999 р.) містить спеціальний розділ "Інвестиції
в розвиток людини". Основна увага в цьому розділі приділяється проблемам підвищення здатності індивіда до розвитку, інноваційного мислення,
професійної та культурної мобільності, які так необхідні для модернізації
українського суспільства. "Базова освіта, – йдеться в Комюніке, – професійно-технічна підготовка, академічні кваліфікації, невпинне підвищення професійних навичок і знань відповідно до потреб ринку праці, а також підтримка
Константиновский Д.Л. Институт образования: мифы и реальность // Куда идет Россия?..
Формальные институты и реальные практики / [под общ. ред. Т.И. Заславской]. – М. :
МВШСЭН, 2002. – С. 224.
481 Молодежь и общество на рубеже веков / [под науч. ред. И.М. Ильинского] . – М. : Голос,
1999. – 333 с. – С. 331.
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розвитку творчого мислення мають суттєво важливе значення для визначення напрямку економічного і технічного прогресу, мірою просування до
створення суспільства, заснованого на знаннях. Вони забезпечують також
розвиток особистості, сприяють формуванню відповідальної громадянської
позиції та залученню людей до суспільного життя"482.
На наше переконання, у соціальному вимірі вітчизняна вища освіта повинна стати домінантною підструктурою, одним з головних суб'єктів модернізаційних процесів в українському соціумі, а знання, освіченість – головними цінностями як особистості, так і суспільства в цілому. Щоб досягти цієї
мети, вітчизняна вища школа має модернізуватися, що власне, і відбувається сьогодні у системі української вищої освіти (у всякому разі декларується тими, хто скеровує цей процес).
Аналізуючи модернізацію вітчизняної вищої освіти, українські науковці,
як і дослідники з інших пострадянських країн, звертаються, в тому числі, до
соціологічних студій сучасних суспільних зрушень у їхніх глобальних і локальних вимірах. Зазначимо, що у межах цих студій, окрім поняття "модернізація", для позначення корінних перетворень суспільства в цілому та окремих
сфер його життєдіяльності використовуються також такі поняття, як "транзиція" та "трансформація"483. На нашу думку, поняття "трансформація" доКоммюнике глав государств и правительств стран "группы восьми" // Независимая газета. –
1999. – № 111. – 23 июня. – С. 8–9.
483 Штомпка П. Социология социальных изменений / [пер. с англ.; ред. проф. В.А. Ядов]. –
М., 1996; Заславская Т.И. Социальный механизм посткоммунистических преобразований
в России // Россия, которую мы обретаем / [ред. Т.И. Заславская, З.И. Калугина]. – Новосибирск : Наука, 2003. – 728 с.; Заславская Т.И. Посткоммунистические трансформации
в свете классических теорий развития // Россия, которую мы обретаем / [ред.
Т.И. Заславская, З.И. Калугина]. – Новосибирск : Наука, 2003. – 728 с.; Ядов В.А. Россия
как трансформирующееся общество: резюме многолетней дискуссии социологов // Куда
идет Россия? Власть, общество, личность. – М. : МШСЭН, 2000; Заславская Т.И. Пространство посткоммунистических трансформаций // Россия, которую мы обретаем / [ред.
Т.И. Заславская, З.И. Калугина]. – Новосибирск : Наука, 2003. – 728 с.; Machonin Pavel.
Social Transformation and Modernization: To Constructing the Theory of Social Changes in the
Postcommunist Countries / P.Maconin. – Praha, 1997; Wnuk-Lipinski Ed. The Radical Transformation of a Social System and Its Contradictions / Ed. Wnuk-Lipinski // Societal Conflict and
Systemic Change. The Cfse of Poland. 1980–1992. – IFiS Publishers, Warsaw, 1993; Головаха Є.І. Суспільство, що трансформується. Досвід соціологічного моніторингу в Україні. –
К., 1997. – 156 с; Постсоветская динамика украинского общества в европейском контексте: Общая дискуссия // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2002. – № 3. –
С. 186–198; Заславская Т.И. Социетальная трансформация российского общества: деятельностно-структурная концепція. – М. : Дело, 2003. – 568 с.: 2-е изд., исправленное и
дополненное; Epstein S. Economic Development and Social Change in South India. / S. Ep-
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цільно застосовувати у контексті дослідження соцієтальної динаміки, тобто
змін, що відбуваються на рівні соціуму в цілому. Адже поняттям "трансформація" позначаються процеси кардинального перетворення суспільства, які можуть бути як стихійними, так і регульованими (причому перші, тобто стихійні, як правило, переважають).
Щодо системи вищої освіти, в тому числі вітчизняної, то зміни, що актуалізуються в її межах, як ми вже підкреслювали, можуть бути визначені як
модернізація. Вважаючи за доцільне використання саме цього поняття при
дослідженні динамічних характеристик освітньої сфери, ми виходимо з того, що модернізація – це переважно свідомі, запрограмовані, скеровані
процеси соціальних змін. У всякому разі у науковому вжитку модернізація
сприймається саме у такому сенсі. Не випадково, коли йдеться про зміни у
вищій школі, поняття "модернізація" та "реформування" часто використовуються як тотожні.
Підкреслимо, що, говорячи про модернізацію системи вищої освіти в
Україні, ми акцентуємо на її вдосконаленні відповідно до сучасних європейських та світових освітніх стандартів, що здійснюється завдяки реалізації
державної освітньої політики, основні напрями якої подані в документах,
розроблених владними структурами (законах та постановах про освіту, національних освітніх програмах, деклараціях, планах реформування тощо).
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Головним завданням модернізації української вищої школи є підвищення рівня професійної компетентності, особистісного розвитку і самореалізації, суспільної довіри і авторитету фахівця з вищою освітою, що відповідає
вимогам наступаючої ери освітнього суспільства.
За більш ніж 20-річну історію незалежної України вітчизняна вища освіта
зазнала чимало змін. Вони відбувалися та відбуваються у контексті перетворень усієї освітньої системи нашої країни (від дошкільної до післяуніверситетської освіти), мають різну спрямованість, ініційовані як "зверху" (державою, зокрема відповідним Міністерством), так і "знизу" (освітянською
громадськістю), відіграють не тільки позитивну роль у розвитку української
системи освіти, а отже, і суспільства в цілому, але й провокують певні негативні явища, які гальмують рух нашої країни до "суспільства знання".
Головними суб'єктами, які ініціюють освітні зміни, як правило, виступають державні органи управління освітою. Визнати це нормальним навряд
чи можливо, адже ще Е.Дюркгейм, у творчості якого багато уваги приділялося проблемам освіти, наполягав на тому, що головним ініціатором освітніх реформ має бути академічна спільнота, а не чиновники. На жаль, в
Україні саме останні визначають, що саме треба змінювати в діяльності середньої школи, вишу чи дитячого садку.
У чому ж виявляються освітні зміни? Чи свідчать вони про модернізацію
вітчизняної освіти, тобто її вдосконалення, поліпшення?
Відповідаючи на перше запитання, зазначимо, що до феноменів освітньої модернізації можна віднести зміни кількісних та якісних характеристик
системи вітчизняної освіти, зміни в організації та управлінні освітою, а також в організації навчально-виховного процесу в освітніх закладах. Звичайно, ця типологія феноменів модернізації вітчизняної освітньої системи, як і
будь-яка класифікація, є досить умовною, бо, скажімо, кількісні зміни в освіті можуть провокувати трансформацію її якісних характеристик і навпаки.
Окрім того, і ті, і інші можуть бути зумовлені змінами в освітньому менеджменті та в організації навчального процесу.
До кількісних змін у системі вітчизняної освіти треба віднести збільшення
числа вишів усіх рівнів акредитації; подовження терміну одержання середньої та вищої освіти; розширення номенклатури спеціальностей, за якими
здійснюється підготовка фахівців у вищій школі, приведення їх у відповідність до запитів сучасного етапу цивілізаційного розвитку та ринку праці.
До якісних змін в освіті ми відносимо перехід на двоступеневу систему
підготовки фахівців (бакалаврат та магістратура); зміни у змісті навчаль285
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них програм та формах викладання у закладах середньої та вищої освіти; дигіталізацію, тобто впровадження IT-технологій у навчальний процес; становлення системи безперервної освіти в нашій країні.
Зміни, що стосуються організації та управління системою освіти в Україні, на наш погляд, виявляються в демонополізації освіти, тобто появі небюджетного (приватного) освітнього сектора, в комерціалізації освітніх
послуг у державних навчальних закладах, у нових правилах зарахування до
вишів – за результатами зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), у
демократизації внутрішньоуніверситетського життя, зокрема у розвитку суб'єкт-суб'єктних, партнерських відносин між викладачами і студентами, а також демократизації управління освітньою сферою, про що, в
тому числі, свідчать процеси автономізації вищої школи.
Серед нововведень, що трансформують організацію вузівського освітнього процесу, перш за все треба назвати приєднання України до Болонського процесу, зокрема кредитно-модульну організацію навчального процесу та модульно-рейтингову систему оцінки знань студентів. Звичайно,
представлений нами перелік феноменів модернізації вітчизняної освітньої
системи не є вичерпним. Безсумнівно, є й інші показники цього процесу484.
Ми назвали лише ті, які, з нашої точки зору, є найголовнішими.
Щодо другого питання, тобто з'ясування ефективності освітніх інновацій,
зазначимо, що, на жаль, модернізація вітчизняної вищої освіти відбувається далеко не за тими сценаріями, які передбачались. Перелічені вище феномени є, скоріше, номінальними, запровадження деяких освітніх нововведень має, як підкреслювалось вище, не тільки позитивні, але й негативні
наслідки, гальмується низкою об'єктивних і суб'єктивних чинників.
Говорячи про неефективність багатьох інновацій, запроваджених в українську освіту, в тому числі вищу, протягом останніх 10–15 років, ми виходимо як
з результатів соціологічних досліджень, здійснених у ці роки в нашій країні,
так і з власного викладацького досвіду та досвіду своїх колег. Гадаємо, що
більшість освітян, які працюють у вищій школі, погодяться, що перехід на
двоступеневу систему підготовки фахівців у багатьох вишах мав формальний
характер, не супроводжувався якісними змінами у навчальних планах магіст484 Про зміни, що відбуваються в системі освіти України, свідчить також деяке зростання
рівня академічної мобільності студентів вітчизняних вишів. Проте цей рівень ще настільки
низький, як буде показано нижче, що говорити про вплив феномену мобільного студента на
організацію та зміст навчального процесу у вітчизняних вишах недоцільно. Крім того, в європейській (як і у світовій) освітній системі поняття "мобільний студент" має зовсім інший
сенс, ніж у нас.
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ратури у порівнянні з рівнем спеціаліста; а, скажімо, розширення номенклатури університетських спеціальностей, хоча й здійснювалось відповідно до
актуальних потреб цивілізаційного розвитку, все ж далеко не завжди враховувало реальний попит на спеціалістів того чи іншого фаху на вітчизняному
ринку праці. Звичайно, це не сприяло модернізації освітньої системи України,
а гальмувало її, оскільки, наприклад, останнє (розширення номенклатури
спеціальностей) проводилось (особливо у технічних вишах, де з'явилось багато непрофільних – юридичних, соціологічних, психологічних тощо факультетів і відділень), у першу чергу, задля того, щоб збільшити контингент студентів, у тому числі та перш за все контрактників, і завдяки цьому вижити у
важкі дев'яності. Що ж стосується комерціалізації освітніх послуг у державних
вишах та розвитку приватної освіти, то поява досить потужної групи студентів, які потрапили до вищої школи та навчалися там не стільки завдяки своїм
знанням, інтелектуальним здібностям, скільки завдяки гаманцю своїх батьків,
не дозволяла актуалізуватися дійсно суб'єкт-суб'єктним відносинам між викладачами та студентами. Адже студент, не вмотивований до навчання або
вмотивований до нього лише внесеною платою, не може бути справжнім
суб'єктом освітнього процесу, його модернізації.
Вторгнення ринку в освітню систему, її комерціалізація, позиціювання
студента як клієнта, який отримує освітні послуги, призвело до втрати вишами контролю як над студентами, так і над викладачами, які надають ці
послуги. Все це суттєво знижує якість освіти, актуалізує безвідповідальну
поведінку студентів у процесі їхньої професійної підготовки.
Зазначимо також, що розвиток приватного сектора освіти, в цілому платних освітніх послуг, скористатися якими можуть в основному матеріально
забезпечені люди, виступає важливим чинником поглиблення та розширення економічної диференціації та поляризації українського населення, що є
серйозним бар'єром на шляху модернізації нашого суспільства. З інституту
соціальної мобільності освіта в її пострадянському варіанті перетворюється
в інститут закріплення соціальної поляризації, що, в тому числі, проявляється у розвитку різноманітних форм елітарної та масової освіти.
Такий феномен модернізації української освіти, як приєднання до Болонського процесу, також має не лише позитивні, а й негативні наслідки
для розвитку освітньої системи нашої країни, що, на наш погляд, зумовлюється формальним, необдуманим, у деяких випадках абсолютно невиправданим перенесенням європейських принципів, форм і методів організації
університетського навчального процесу на інший, відмінний від західно287
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європейського соціокультурний грунт. Це призвело до того, що, замість підвищення відповідальності студентів за результати свого навчання, до чого
мало привести значне збільшення обсягу їхньої самостійної роботи, а також
суттєве розширення переліку навчальних курсів за вибором самих майбутніх фахівців, спостерігається зростання безвідповідальності студентської
молоді за якість отриманих нею знань. На жаль, для досить значної частини
сьогоднішніх студентів важливі не знання, а бали, які вони отримують за
підсумками модулів, за виконання тих чи інших завдань тощо.
Говорячи про формальний характер упровадження принципів Болонського процесу в систему вищої освіти України, ми, зокрема, маємо на увазі
задекларовану цим процесом практику здобуття українськими студентами
освіти за кордоном. На жаль, така практика, як підкреслювалось вище, має
радше номінальний характер, адже для студентства нашої країни вона не є
ані масовою, ані актуальною. Так, за результатами дослідження, здійсненого у 2009–2011 рр.485, лише 1,2% українських студентів мають досвід короткострокового закордонного навчання, ще 0,7% – довгострокового.
З огляду на зазначене вище, приєднання України до Болонського процесу може перетворитися з чинника її євроінтеграції на бар'єр у прагненні
нашого суспільства приєднатися до Євросоюзу.
Впровадження зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), за результатами якого здійснюється зарахування до вишу, на нашу думку, також стає
досить потужним бар'єром модернізації вітчизняної вищої освіти. По-перше,
ця інновація суттєво погіршила якісні характеристики студентів, зокрема рівень їхніх стартових знань та креативні якості. На наше переконання, підготовка до ЗНО атрофує творчі здібності випускників шкіл, бо вони перш за все
налаштовані на механічне запам'ятовування відповідей на можливі тестові
завдання. Таким чином, значна частина абітурієнтів не здатна до творчості,
самостійного мислення та опанування знаннями. Можна стверджувати, що
зовнішнє незалежне оцінювання стає своєрідною альтернативою розвитку
творчих здібностей шкільної молоді. Це приводить до того, що до вишів приходять юнаки та дівчата, які не можуть "вписатися" у контекст модернізаційних процесів у вищій школі, стати активними учасниками цих процесів.
485 Мається на увазі міжнародне дослідження за темою "Проблеми формування громадянської ідентичності молоді: роль освіти як чинника консолідації суспільства", здійснене кафедрою соціології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. За репрезентативною вибіркою в межах цього дослідження було опитано 3058 студентів українських
вишів. Також було опитано 628 російських та 300 білоруських студентів (вибірка по Росії та
Білорусії нерепрезентативна).
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На нашу думку, що базується на багаторічному спостереженні студентів-першокурсників, уведення ЗНО спровокувало безвідповідальне ставлення школярів до тих навчальних дисциплін, за якими вони не проходять
тестування. Це призвело до обмеження кругозору абітурієнтів, їхньої загальнокультурної ерудиції, зниження інтелектуального потенціалу студентства,
а отже, і майбутніх фахівців.
Завдяки ЗНО українські виші втратили право відбору абітурієнтів, що,
безумовно, негативно позначилось на якості студентського контингенту.
Окрім того, сучасні правила вступу до вишів практично нівелюють професійні орієнтації абітурієнтів, які, маючи змогу подавати свої документи до
п'яти ВНЗ, у підсумку дуже часто потрапляють не на той факультет чи спеціальність, про яку мріяли, якою прагнули оволодіти, а на той, для вступу на
який їм вистачило балів. А отже, вони не можуть бути вмотивовані до навчання за фахом, який їх не приваблює.
Ще одним бар'єром модернізації вітчизняної вищої освіти є її масовізація. Згадаємо, що в останні роки до ВНЗ України вступають до 80% випускників середніх шкіл. Пропозиція вищої школи, яка за роки незалежності
нашої країни зазнала значних кількісних змін486, практично повністю задовольняє попит абітурієнтів на освітні послуги такого рівня. Проте значне
кількісне зростання студентського контингенту не супроводжується, як зазначалось вище, його якісними змінами. Виникає зворотна ситуація: масовізація вищої освіти призводить до того, що до вишів приходять чимало
безграмотних, не здатних до засвоєння університетської навчальної програми людей.
Масовізація вищої освіти, окрім зазначених вище негативних наслідків,
провокує підготовку надлишкових кадрів для ринку праці України, ситуація
на якому є вкрай складною. Невизначеність перспектив працевлаштування
випускників вишів стає ще одним і, на наш погляд, досить серйозним бар'єром модернізації вітчизняної вищої освіти.
Про кількісні зміни у вітчизняній освіті свідчать такі факти. У 1990–1991 навчальному році
в Україні було 149 державних (бюджетних) ВНЗ III–IV рівня акредитації, у 2001–2002 – 225, у
2004–2005 – 240 [Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України на початок 2004–2005 навчального року : Статистичний бюлетень Державного комітету статистики. –
К., 2005. – C. 4]. Станом на 2011–2012 навчальний рік у нашій країні було 238 таких вишів
(разом із небюджетними (приватними) ВНЗ цього рівня функціонувало 345 вишів) [Основні
показники діяльності вищих навчальних закладів України на початок 2011/2012 навчального
року [Електронний ресурс] / Статистичний бюлетень Державного комітету статистики. –
Доступний з : ukrstat.org/uk/druk/katalog/kat_u/publposl_u.htm].
486
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Зауважимо, що проблема працевлаштування не є суто українською або
пострадянською, вона має глобальний характер. Про це, зокрема, пише
У.Бек, підкреслюючи, що "зовнішні вторгнення ринку праці ушкоджують і
навіть руйнують іманентну освіті смислову основу професійно орієнтованої
підготовки". За цих умов актуалізуються ризики професійної дезорієнтації
студентської молоді, а також такий фактор кризових явищ в освіті, як співвідношення між навчанням і працевлаштуванням.
Отже, можна констатувати, що на шляху модернізації вітчизняної вищої
освіти, як і українського суспільства в цілому, існує багато бар'єрів. При
цьому головними з них є, на наш погляд, не тільки і не стільки такі об'єктивні чинники, як перманентна криза в економіці й політиці, скільки особливості
масової свідомості, ціннісні орієнтації молодих українців, тобто головними
гальмами модернізації освіти є суб'єктивні чинники. Один із них – це формування такого стереотипу суспільної свідомості, в контексті якого освіта не
виступає найважливішою життєвою цінністю. Периферійне положення освіти у шкалі цінностей пострадянської людини детерміновано декількома
причинами. По-перше, прийнято вважати, що серед "нових росіян, українців" і так далі не так багато дійсно високоосвічених людей. У всякому разі
мізерно мало тих, хто розбагатів сьогодні завдяки своїй освіті, інтелекту. У
цьому контексті доречно назвати другу, з нашої точки зору, причину достатньо низького рейтингу освіти в ієрархії цінностей кризової свідомості. Справа в тому, що за роки економічних реформ погіршилось матеріальне забезпечення працівників культури, науки та освіти.
Все це не могло не позначитися на ставленні масової свідомості до освіти, допомогло сформуватися уявленню про те, що успіх у житті (наразі в нашому суспільстві) досягається не завдяки освіті, а деколи всупереч їй. Пік
такого ставлення припав на середину 1990-х років. Сьогодні ситуація дещо
змінилася. Як свідчать дослідження, здійснені соціологами Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, в тому числі зазначене вище, освіта посідає відносно високе місце в ієрархії цінностей сучасної молоді. Проте
вона сприймається нею перш за все як інструментальна, а не термінальна
цінність, що, на наш погляд, є нормальним для сучасного світу.
І все ж таки чи не найважливішим бар'єром модернізації вищої освіти є
такий, як невмотивованість значної частини українського студентства до
одержання знань, на чому ми неодноразово акцентували вище. Стверджуючи це, ми виходимо з того, що студентська молодь є одним із головних
суб'єктів освітнього простору, зміни якого не можливі без її зацікавленості у
цих змінах та активної участі у їхньому здійсненні.
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З огляду на зазначене вище, в межах нашої наукової розвідки проблем та
перспектив модернізації українського суспільства в цілому та його освітньої
системи зокрема ми (разом з нашою колегою – доцентом В.Арбєніною) сформулювали гіпотезу щодо модального типу сучасного українського студента.
Вихідним положенням нашої гіпотези є припущення про те, що саме невмотивованість сучасних студентів до сумлінної навчальної діяльності, досягнення
високого рівня професійної підготовки є одним із головних бар'єрів модернізації
вищої школи України. Невмотивованість до навчання зумовлює такі характеристики модального типу сучасного українського студента: орієнтованість не на
одержання знань, а на одержання диплому про вищу освіту (будь-яку); неналаштованість на наполегливу навчальну роботу, самостійне опанування знаннями; прагнення до економії інтелектуальних зусиль, а звідси – академічна
нечесність, імітація самостійної роботи; низький рівень домагань в академічній
сфері; синдром невпевненості у власних силах; сприйняття незаслуженої (високої) оцінки як конвенційної норми, нейтральне або навіть позитивне ставлення до спроб "обдурити викладача", "купити" оцінку тощо.
Щоб перевірити цю гіпотезу, ми звернулися до матеріалів міжнародного
соціологічного дослідження, здійсненого за нашої участі та нашого керівництва кафедрою соціології Харківського національного університету імені
В.Н. Каразіна у 2009–2011 рр. серед студентів України, Росії та Білорусії487.
У центрі уваги дослідження були проблеми формування громадянської
ідентичності пострадянського, зокрема українського, студентства. В межах
дослідження велика увага приділялась також навчальним практикам сучасних студентів, їхньому ставленню до навчання, мотивації вступу до вишу
тощо. В межах цієї розвідки наш особливий інтерес викликало саме останнє, бо, як ми підкреслювали вище, вмотивованість/невмотивованість студентів до навчання, за нашим припущенням, є одним із головних чинників
модернізації вітчизняної вищої освіти.
Реалізуючи зазначену вище мету (перевірка сформульованої гіпотези),
ми звернулися до кластерного аналізу як одного із традиційних методів
інтелектуального аналізу даних (ІАД)488. Процедури кластерного аналізу є
Вище ми наводили його характеристику.
Під інтелектуальним аналізом даних (ІАД) зазвичай розуміють певні механізми, які перетворюють дані емпіричного соціологічного дослідження у високорівневі інформаційні об'єкти,
більш придатні для аналізу, ніж вихідна інформація. Умовно можна розділити ці механізми
аналізу на дві частини – методи візуалізації даних і моделювання. Одна зі специфічних особливостей інтелектуального аналізу соціологічних даних полягає в тому, що ІАД дозволяє знаходити не тільки статистичні закономірності, тобто закономірності "в середньому", а й моделі
487
488
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методдами реалізації ем
мпіричної типологіззації (у нашому виипадку мотивації
отрим
мання студентами ввищої освіти).
Оссновою здійсненої нами кластеризацції були 12 альтерннатив відповідей
респоондентів на питання "Чому Ви вирішиили вступити до виишу?", що дозволило здійснити дифереенціацію досліджууваної сукупності на окремі групи
(класттери).
Заа результатами клаастерного аналізу було отримано 4 кластери, які характерризують групи сстудентів, по-різноому вмотивованих до навчання
(рис. 112.1).
"Спеціалістиипрагматики"
(46,9%)

"Профессіоналиматеріаалісти"
(19,55%)

"Професіоналииідеалісти"
(20,6%)

"Прагматики"
(13%)

окремлених класттерів, %
Рис. 12.1. Кільькісний склад вио
(законоомірності), які описуютьь, пояснюють і прогнозуують явища, що рідко ззустрічаються. Методологію
ю інтелектуального анаалізу даних, яка не заллежить від конкретної предметної сфери і
може з успіхом застосовуватиися для вирішення широкого спектра завдань у різних наукових і
практиччних сферах, дозволилли розробити досліджеення в галузі штучногоо інтелекту (див. про
ІАД доккладніше: [Основні покказники діяльності вищиих навчальних закладівв України на початок
2004–22005 навчального року; Основні показники діялльності вищих навчалььних закладів України
щество риска. На пути к другому модерну /
на почааток 2011/2012 навчального року; Бек У. Общ
[пер. с нем. В. Седельника и Н
Н. Федоровой; послеслл. А. Филиппова]. – М. : Прогресс-Традиция,
2000. – 384 с.; Кислова О.Н. Интеллектуальный анализ данных: возможнности и перспективы
применнения в социологическиих исследованиях // Меетодологія, теорія та пррактика соціологічного аналлізу сучасного суспільсства : зб. наук. пр. – Х. : ХНУ імені В.Н. Караазіна, 2005. – С. 237–
243; Киислова О.Н., Сокурянсккая Л.Г. Возможности и перспективы методоллогии интеллектуального аннализа данных в исслеедовании ценностных ориентаций студенчесства // Вісник Харківського національного універсситету імені В.Н. Караазіна. "Соціологічні досслідження сучасного
суспілььства : методологія, теоорія, методи". – 2006. – № 723. – С. 257–263; Кислова О.М., Бондаренкоо К.Б. Можливості засттосування штучних неейронних мереж в анаалізі соціологічної інформацції // Вісник Харківськоого національного унівверситету імені В.Н. Кааразіна "Соціологічні
дослідж
ження сучасного суспільства: методологія, теоорія, методи". – 2010. – № 891. – С. 78–92]).
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Номінуючи отримані кластери, ми виходили з того, які мотиви вступу до
вишу є найважливішими для їхніх представників. Так, перший кластер
отримав назву "професіонали-ідеалісти" (до нього потрапив кожний п'ятий
з тих, хто відповів на питання щодо мотивів одержання вищої освіти). Така
назва першого кластера зумовлена тим, що абсолютна більшість його
представників (83%) зазначили, що вступили до вишу, щоб стати висококваліфікованим спеціалістом в обраній галузі; 43% – щоб стати культурною, високоосвіченою людиною; 23% – щоб забезпечити собі цікаве спілкування у теперішньому та майбутньому.
Другий кластер (46,9%) був названий нами "спеціалісти-прагматики".
Головними мотивами одержання вищої освіти для його представників є
такі: вступ до вишу заради отримання диплому про вищу освіту (будь-яку)
(62%), прагнення забезпечити собі стабільний матеріальний статок у
майбутньому (44%), стати висококваліфікованим спеціалістом в обраній
галузі (33%).
Для представників третього кластера (19,5%) (ми назвали його "професіонали-матеріалісти") найбільш значущими мотивом отримання освіти у
вишу були: прагнення стати висококваліфікованим спеціалістом в обраній галузі (100%), забезпечити собі стабільний матеріальний статок у
майбутньому (100%), підвищити свій соціальний статус, мати більш
престижну позицію в суспільстві (44%).
Нарешті, у четвертому кластері, позначеному нами як "прагматики" (13%),
домінують такі мотиви: прагнення підвищити свій соціальний статус
(100%), забезпечити стабільний матеріальний статок (77%), одержати
диплом про вищу освіту (будь-яку) (34%). Підкреслимо, що в цьому кластері не було жодного студента, який би мотивував свій вступ до вишу прагненням стати висококваліфікованим спеціалістом в обраній галузі.
Отже, ще на етапі виокремлення кластерів ми отримали підтвердження
вихідного положення нашої гіпотези щодо модального типу сучасного
українського студента. Як бачимо, найбільш навантаженим є кластер "спеціалістів-прагматиків" (46,9% від тих, хто відповів), представники якого прийшли до вишу перш за все для того, щоб отримати диплом. Якщо до них
додати студентів, що увійшли до кластера "прагматиків" (13%), то можна
говорити про те, що абсолютна більшість сучасних українських студентів
(60%) навчаються у вишах не заради того, щоб стати професіоналами у тій
чи іншій галузі, а переважно заради диплому.
Відмінності всередині двох груп кластерів ("професіоналів" та "прагматиків") представлені у пелюсткових діаграмах (див. рис. 12.2 та рис. 12.3).
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Рис. 12.2. Мотивви вступу до виш
шу представників першого
("проофесіонали-ідеалісти") та третього
о ("професіоналии-матеріалісти")
кластерів, %

Важко відповісти
Ж
Жити і вчитися у
великому місті
Успадкувати
фесію батьків
проф
Сттати культурною
високоосвіченою
людиною
Забезпечити
цікаве коло
спілкування

Стати
кваліфікованим
фахівцем
100
80
60
40
20
0

Підвищити
соціалльний статус
Забезпечити
матеріальний
статок
Продовжити роки
учнівства

2 кластер
4 кластер

Одержати диплом

Наполягали
батьки

Зустрріти супутника
життя

Рис. 112.3. Мотиви встуупу до вишу представників другогоо ("спеціалістипрагматики") тта четвертого ("пр
рагматики") класттерів, %
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А тепер розглянемо об'єктивні та суб'єктивні характеристики студентів,
що увійшли до виокремлених кластерів, акцентуючи увагу на кластерах, що
складають модальний тип сучасного студента.
Аналізуючи об'єктивні, зокрема гендерні, характеристики студентів залежно від їхньої кластерної приналежності, ми звернули увагу на те, що
лише третій кластер ("професіонали-матеріалісти") відрізняється за гендерною ознакою від даних масива в цілому: в третьому кластері переважають дівчата (72,3% проти 27,7% юнаків). На наш погляд, це є ще одним
підтвердженням меркантилізації ціннісної свідомості, більш високого рівня
прагматичності сучасних жінок, перш за все молодих, про що свідчать як
соціологічні дослідження, так і повсякденні спостереження за дівочим середовищем.
Що стосується місця проживання студентів до вступу у вищу школу, то,
як з'ясувалось, значущих відмінностей між кластерами за цією ознакою
практично немає. Зазначимо лише, що серед "спеціалістів-прагматиків" та
"прагматиків", тобто серед студентів, що належать до модального типу,
дещо більше мешканців столиці, а серед "професіоналів-матеріалістів" –
дещо менше вихідців із села.
Щодо профілю навчання представників різних кластерів, то, як засвідчив кореляційний аналіз, яскравих відмінностей між ними за цією ознакою
немає. Розподіл студентів, які отримують фах у галузі технічних, природничих, гуманітарних та економічних наук, є більш-менш рівномірним. У
цьому контексті лише підкреслимо, що характеристики кластерів за профілем навчання підтвердили слушність запропонованої нами номінації
виокремлених груп. Так, перший кластер ("професіонали-ідеалісти") найбільшою мірою представлений студентами-гуманітаріями (близько однієї
третини), найменшою – економістами (кожний п'ятий). Що стосується
"професіоналів-матеріалістів", то серед них більше всього економістів
(майже третина), менше студентів технічних спеціальностей – близько
22%. Щодо другої пари кластерів ("спеціалістів-прагматиків" та "прагматиків"), то розподіл за профілем навчання всередині цих кластерів є абсолютно ідентичним, що ще раз доводить їхню близькість: і там, і там відносну більшість становлять студенти, що отримують технічні спеціальності (31% та 33%, відповідно).
Надзвичайно важливим об'єктивним чинником освітньої мотивації
студентів є, на нашу думку, культурний капітал сім'ї, зокрема такий його
складник, як освіта батьків. Здійснений нами аналіз засвідчив, що біль295
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шість батьків і матерів студентів усіх кластерів мають вищу освіту. Проте рівень освіти батьків "професіоналів" (як "ідеалістів", так і "матеріалістів") дещо вищий, ніж батьків "спеціалістів-прагматиків" та "прагматиків". Серед батьків представників останніх двох кластерів більше тих,
хто має неповну середню, загальну середню та професійно-технічну
освіту (особливо серед батьків "прагматиків"). Зазначимо, що представники цих же груп ("спеціалістів-прагматиків" і "прагматиків") – це діти
менш забезпечених батьків; серед них більше (у порівнянні з 1 та 3 кластерами) тих, кого можна віднести до найбідніших верств населення. Так,
серед "прагматиків" майже 20% студентів, відповідаючи на питання про
матеріальне становище батьківської сім'ї, зазначили, що "грошей не вистачає навіть на продукти" та "вся заробітна плата витрачається на продукти та найнеобхідніші речі".
Як бачимо, всупереч існуючим у суспільстві стереотипам, матеріальне
благополуччя корелює з рівнем освіти людей.
Щоб покращити своє матеріальне становище, досить значна частина
студентів (близько 37% в цілому масива) знаходить собі тимчасову або
постійну роботу. При цьому більш заможні студенти вдаються до цього частіше, ніж менш матеріально забезпечені, зокрема представники таких кластерів, як "спеціалісти-прагматики" та "прагматики". Низький рівень економічної активності студентів, які входять до цих кластерів, зумовлений, як
уявляється, тим, що вони не мають потрібного для працевлаштування соціального капіталу, оскільки багато із них є вихідцями із сіл, маленьких міст,
селищ міського типу тощо.
Серед суб'єктивних характеристик представників різних кластерів
наша особлива увага була приділена їхнім ціннісним орієнтаціям. Цікавою виявилася інформація щодо деяких термінальних цінностей наших
респондентів.
Як можна пересвідчитись з огляду на дані табл. 12.1, освіченість,
знання, цікава, творча робота, можливість самореалізації дещо вище
цінуються представниками кластерів "професіоналів", натомість матеріальний добробут, високе службове та громадське положення мають більшу
значущість для студентів, які входять до кластерів "прагматиків", та для
"професіоналів-матеріалістів", що підтверджує справедливість номінації
цих кластерів.
Уявлення про інструментальні цінності сучасних студентів, у тому числі,
надає аналіз їхніх оцінок чинників життєвого успіху (табл. 12.2).
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Таблиця 12.1

"Професіоналиматеріалісти"

"Прагматики"

Дуже цінно
Цінно
Не цінно
Дуже цінно
Матеріальний добробут
Цінно
Не цінно
Дуже цінно
Освіченість, знання
Цінно
Не цінно
Дуже цінно
Високе службове і громадське
Цінно
положення
Не цінно
Дуже цінно
Можливість розвитку, реалізації
Цінно
своїх здібностей, талантів
Не цінно
Цікава, творча робота

"Спеціалістипрагматики"

Оцінка
значущості

Цінності

"Професіоналиідеалісти"

Ціннісні орієнтації студентів залежно
від їхньої кластерної приналежності, %

48,8
41,3
2,4
42,1
47,2
3,0
49,4
42,9
1,3
22,9
47,2
9,3
53,2
37,5
2,1

42,5
39,3
5,6
53,0
39,6
2,2
39,9
47,5
2,0
30,2
39,7
10,0
51,3
36,4
2,0

48,9
35,5
3,4
55,9
39,8
1,4
55,2
39,2
0,7
36,2
42,6
5,6
56,7
36,0
1,0

35,4
47,1
4,3
53,8
39,1
7,1
40,5
45,5
2,5
29,6
44,5
7,2
45,4
45,9
1,3

Таблиця 12.2
Чинники життєвого успіху в оцінках представників різних кластерів, %
Показник
Впливові друзі

"Професіонали- "Спеціалісти- "Професіонали"Прагматики"
ідеалісти"
прагматики"
матеріалісти"
39,7
52,1
46,4
49,6

Власний інтелект

68,1

53,8

67,7

52,1

Талан

26,6

31,1

24

32,1

Професіоналізм
Вміння використовувати будь-які
засоби для досягнення мети
Ділова хватка
Наявність початкового капіталу
Зовнішність

48,3

34,9

52,3

39,3

32,7

34,4

28,1

27,3

33,2

32,9

39,4

36,6

20,1

26,6

22,1

27,6

8,8

11,7

10,1

8,5
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Впадає в очі помітна різниця в оцінках представників різних кластерів
таких чинників життєвого успіху, як власний інтелект, професіоналізм, з одного боку, та впливові друзі, потрібні зв'язки, з іншого. У першому випадку,
як і можна було очікувати, більш високі оцінки зазначеним чинникам дають
"професіонали", у другому – "прагматики". І знов-таки можна говорити про
досить великі пояснювальні можливості такого методу обробки соціологічної інформації, як кластерний аналіз.
У контексті сформульованої нами гіпотези особливу цікавість викликає аналіз різноманітних характеристик навчальної діяльності студентів.
Такий аналіз ми вважаємо за доцільне розпочати з даних про шкільну та
університетську академічну успішність наших респондентів (табл. 12.3,
табл. 12.4).
Таблиця 12.3
Шкільна успішність студентів у залежності
від їхньої кластерної приналежності, %
"Професіонали- "Спеціалісти- "Професіонали- "Прагматики"
ідеалісти"
прагматики" матеріалісти"
переважно на "задовільно"
1
0,4
0,3
–
на "добре" та "задовільно"
2,3
4,8
3,7
4,8
переважно на "добре"
12,6
16
12,8
20
на "добре" та "відмінно"
64,6
63,6
61
61,5
тільки на "відмінно"
19,6
15,2
22,1
13,7
Всього
100
100
100
100
Навчалися …

Таблиця 12.4
Вузівська успішність студентів у залежності
від їхньої кластерної приналежності, %
"Професіонали- "Спеціалісти- "Професіонали- "Прагмаідеалісти"
прагматики" матеріалісти"
тики"
переважно на "задовільно"
1,3
1,5
0,9
2,3
на "добре" та "задовільно"
5
9,8
5,5
8,9
переважно на "добре"
21,5
26,9
17,1
27,8
на "добре" та "відмінно"
58,4
52,8
66,7
54,6
тільки на "відмінно"
13,9
9
9,8
6,4
Всього
100
100
100
100
Навчаються …

Як бачимо, і шкільна, і університетська успішність студентів, які прийшли
до вишу, щоб стати професіоналами з обраного ними фаху, відрізняється
дещо більш високими показниками у порівнянні з академічними досягненнями тих, хто отримує вищу освіту заради суто прагматичних цілей.
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"Прагматики"

повною мірою
частково
не впливає
повною мірою
Вимогливість викладачів
частково
не впливає
повною мірою
Урахування оцінок при призначенні стипендії частково
не впливає
повною мірою
Урахування оцінок при працевлаштуванні
частково
не впливає
повною мірою
Почуття власної гідності
частково
не впливає
повною мірою
Прагнення краще підготуватися до майбутчастково
ньої діяльності
не впливає
повною мірою
Прагнення забезпечити собі професійну
частково
кар'єру
не впливає
повною мірою
Контроль з боку батьків
частково
не впливає
повною мірою
Плата за навчання
частково
не впливає
Інтерес до предметів, що вивчаються

"Професіоналиматеріалісти"

Впливає …

"Спеціалістипрагматики"

Чинник

"Професіоналиідеалісти"

Щоб з'ясувати, чим же зумовлені як успіхи, так і академічні проблеми
сучасних студентів, звернемось до аналізу чинників їхнього ставлення до
навчання (табл. 12.5).
Таблиця 12.5
Чинники ставлення до навчання в оцінках студентів різних кластерів, %

52,9
39,8
1,8
28,6
48,8
7,9
39,6
25,7
25,1
37,0
35,8
12,3
38,1
40,5
11,4
53,0
35,0
3,6
45,8
35,7
6,2
6,4
23,7
55,8
11,4
15,3
65,2

40,3
43,8
4,1
26,9
48,7
8,4
44,7
20,9
27,7
29,7
36,0
15,0
34,2
40,3
11,5
35,9
36,6
10,6
32,8
37,3
12,9
8,6
23,1
52,8
14,8
18,4
57,9

52,8
37,9
1,9
23,2
54,0
7,7
42,1
19,4
30,8
41,8
35,6
9,1
38,8
44,7
8,6
60,3
30,8
2,7
58,9
31,5
3,1
6,4
22,0
54,0
13,8
16,8
57,1

32,0
52,3
2,8
25,0
50,8
5,6
42,4
21,1
29,1
24,9
43,8
12,3
33,7
42,5
7,7
31,7
43,2
7,4
36,8
36,2
8,8
8,2
18,5
56,6
14,5
16,3
60,7

Аналізуючи дані табл. 12.5, ми звернули увагу на те, що ставлення до
навчання студентів – "професіоналів" обох кластерів перш за все детермінується такими чинниками, як "прагнення краще підготуватися до майбут299
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ньої діяльності", "інтерес до предметів, що вивчаються" та "прагнення забезпечити собі професійну кар'єру".
Що ж до обох кластерів "прагматиків", то ставлення їхніх представників
до навчання перш за все зумовлюється таким чинником, як "урахування
оцінок при призначенні стипендії". Цей чинник, як і "контроль з боку батьків"
та "плата за навчання", є для них більш значущим, ніж для студентів обох
кластерів "професіоналів". Що стосується всіх інших чинників, то вони більше впливають на ставлення до навчання студентів, які прийшли до вишів,
щоб отримати знання, опанувати обрану професію та стати високоосвіченою людиною.
Отже, навчальні практики студентів, що належать до "професіоналівідеалістів" та "професіоналів-матеріалістів", детермінуються, так би мовити,
змістовними, внутрішніми чинниками, а навчальна діяльність "спеціалістівпрагматиків" та "прагматиків" – формальними, зовнішніми факторами.
Останнє зайвий раз підтверджує формальне ставлення представників двох
"прагматичних" кластерів до одержання вищої освіти, їхнє прагнення отримати диплом, а не знання.
А тепер подивимось, як впливають перелічені вище чинники на навчальні практики українських студентів, звернувшись до аналізу характеристик
цих практик представників різних кластерів (табл. 12.6).
Як бачимо, студенти, які належать до кластерів "професіоналів", відрізняються більш високим рівнем навчальної активності, тобто вони частіше
(у порівнянні з представниками кластерів "прагматиків") говорять про те, що
"вчаться у повну міру своїх сил та здібностей, що "вчитись їм цікаво", що
"працюють понад установлену норму". "Професіонали" виявились більш
здатними до навчання, вони частіше підкреслюють, що "засвоєння навчального матеріалу дається їм без особливих труднощів".
Про навчальні здібності "професіоналів" свідчить також те, що майже
четверта частина із них додатково до університетської програми вивчає
іноземну мову (серед представників обох кластерів "прагматиків" до такої
практики вдаються лише 15% респондентів). Окрім того, серед "професіоналів" більше тих, хто планує продовжити своє навчання за кордоном (особливо серед "професіоналів-ідеалістів" – кожний п'ятий). Мабуть, додаткові
заняття з іноземної мови потрібні їм, в тому числі, для того, щоб реалізувати свої плани щодо академічної еміграції.
У цьому контексті підкреслимо, що еміграційні настрої досить значної
частини українського студентства пов'язані не лише з бажанням продовжи300
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Продовжуючи аналіз характеристик навчальних практик виокремлених
нами груп, зазначимо, що представникам кластерів "професіоналів" притаманний дещо більш високий рівень дотримання навчальної дисципліни
("систематичність навчання протягом семестру", "регулярність відвідування
занять", "виконання навчальних завдань у повному обсязі").
Мабуть, саме більша "вкоріненість" студентів – "професіоналів" в університетський навчальний процес зумовлює їхні більш високі оцінки якості
освіти, яку вони отримують.

"Професіоналиматеріалісти"

Характеристика Чи власти"Професіонали- "Спеціалісти- "Професіонали- "Прагманавчальної
ві вони
ідеалісти" прагматики" матеріалісти" тики"
діяльності
студентам
Вчаться у повну Скоріше, так
42,6
35,8
43,5
33,0
міру своїх сил та Скоріше, ні
14,1
23,3
14,7
27,7
здібностей
Учитись цікаво
Скоріше, так
44,9
40,7
44,0
43,8
Скоріше, ні
3,9
7,4
1,9
7,8
Засвоєння навча- Скоріше, так
44,0
38,9
44,5
31,5
льного матеріалу Скоріше, ні
дається без особ9,3
13,6
8,2
16,0
ливих труднощів
Систематично
Скоріше, так
42,6
35,6
39,1
39,9
навчаються про- Скоріше, ні
10,2
15,2
8,4
17,4
тягом семестру
42,1
39,0
41,5
40,7
Регулярно відві- Скоріше, так
дують усі заняття Скоріше, ні
8,4
10,5
5,4
10,7
У повному обсязі Скоріше, так
44,2
40,4
48,6
43,8
виконують навча- Скоріше, ні
9,2
15,5
9,3
14,2
льні завдання
18,2
15,8
17,3
10,9
Працюють понад Скоріше, так
установлену норму Скоріше, ні
29,2
35,4
31,9
39,3

Що стосується кластерів, які уособлюють модальний тип сучасного
українського студента ("спеціалісти – прагматики" та "прагматики"), то їхні
представники, скоріше, демонструють неналаштованість на наполегливу навчальну працю. Серед них більше тих, кому "вчитися не цікаво", можливо, через це більше й тих, хто "не вчиться у повну силу своїх сил та
здібностей"; більше тих, хто не дотримується навчальної дисципліни, нарешті, більше тих, кому вчитися важко. Останнє, на наш погляд, є підтвердженням тези про те, що сьогодні до вишів приходять люди, не здатні до
отримання вищої освіти, що зумовлюється, як підкреслювалось вище,
впровадженням ЗНО, масовізацією вищої освіти та іншими чинниками.
Страшить не стільки те, хто приходить до вищої школи, скільки те, хто
виходить з неї, отримуючи університетський диплом, який у багатьох випадках зовсім не свідчить про те, що його володар є дійсно висококваліфікованим спеціалістом. Тобто йдеться про зростаючий рівень депрофесіоналізації випускників вишів.
Про прагнення представників "прагматичних" кластерів до економії інтелектуальних зусиль, їхню неналаштованість на самостійне опанування
знаннями свідчить інформація про те, з якою метою вони використовують
інтернет (табл. 12.7).
Таблиця 12.7
Мета використання Інтернету представниками різних кластерів, %
"Спеціалістипрагматики"

ти своє навчання, а й з прагненням знайти за кордоном роботу, а також
залишитися там назавжди. Значних кластерних відмінностей в артикуляції
таких прагнень немає; і все ж таки студенти модального типу висловлюють
їх дещо частіше, ніж представники кластерів "професіоналів". Головним
мотивом еміграційних настроїв майбутніх фахівців є їхнє прагнення до самореалізації.
Таблиця 12.6
Характеристики навчальної діяльності представників
різних кластерів, %
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Читання газет, сайтів новин

33,2

30,2

38,7

30,3

Пошук готових рефератів

47,8

64,2

59,1

64,9

Спілкування з друзями

68,3

66,7

72,0

68,2

Пошук інформації з наукової проблематики

56,5

40,6

52,8

39,1

Відпочинок

25,4

30,9

29,1

33,1

Пошук інформації про конференції

11,2

6,8

8,7

5,0

Для заробітку

5,9

5,7

9,4

4,0

Пошук інформації про трудові вакансії

9,6

10,4

11,6

13,0

Мета
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Підтвердженням зазначеного вище є більш високий відсоток студентів –
"прагматиків" (особливо у порівнянні з "професіоналами-ідеалістами"), які
використовують Інтернет для пошуку готових рефератів, та менший відсоток тих, хто шукає інформацію з наукової проблематики, про наукові конференції тощо.
У контексті зазначеного нами вище ризику депрофесіоналізації вихованців вищої школи цікавими є їхні плани щодо діяльності після закінчення
ВНЗ (табл. 12.8).
Таблиця 12.8
Соціально-професійні плани студентів різних кластерів, %
План
Викладацька
робота в школі або
у ліцеї
Викладацька
робота в технікумі,
коледжі
Викладацька
робота у ВНЗ
Науково-дослідна
робота
Практична
діяльність за
обраною
спеціальністю
Адміністративноуправлінська
діяльність
Політична,
громадська
діяльність
Створення власного
бізнесу
байдуже, чим
займатися, аби
платили гроші
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Аналіз видів діяльності, якими планують займатися представники різних кластерів після отримання диплома про вищу освіту, засвідчив, що
серед "прагматиків" (перш за все серед "спеціалістів-прагматиків") більше
тих, хто не має чітких планів щодо свого професійного майбутнього. Ті ж
із них, хто мають такі плани, перш за все пов'язують їх зі створенням
власного бізнесу. Друге місце у планах "прагматиків" на майбутнє посідає
практична діяльність за отриманим фахом, третє – адміністративноуправлінська діяльність (до неї більше прагнуть "прагматики", які, як пам'ятаємо, прийшли до вишу не за знаннями, а за дипломом, який підвищить їхній соціальний статус та забезпечать матеріальне благополуччя).
Серед представників "прагматичних" кластерів дещо більше тих, кому
байдуже, чим займатися, аби платили гроші, та тих, хто хотів би не
працювати, а присвятити себе родині. Викликає занепокоєння та обставина, що деякі студенти, які належать до кластерів "прагматиків", планують займатися у майбутньому науково-дослідною роботою та викладацькою діяльністю у вищій школі. Враховуючи проаналізовані нами характеристики навчальних практик значної частини студентів-"прагматиків" та
не такої великої за кількістю, але все ж немалої частини, студентів-"професіоналів", навряд можна розраховувати на те, що нове покоління контингенту університетських викладачів зможе стати суб'єктом модернізаційних процесів у вищій школі.
Щодо ознак модального типу студентів, відносно яких ми не маємо соціологічної інформації, зазначимо, що наш власний багаторічний досвід викладацької роботи, як і досвід наших колег свідчить про поширеність у студентському середовищі синдрому невпевненості у власних знаннях, який
відрізняє не тільки "трієчників", але й "відмінників" та виявляється у їхніх
практиках списування, скачування тощо. Це ж стосується і такого прояву
прагнення до економії інтелектуальних зусиль, як намагання студентів "купити" оцінку, що робить їх суб'єктами корупційних практик у вищій школі489.
Можна припустити, що означені прояви є суттєвою характеристикою ментальності вітчизняного студентства, хабітуалізація якої сягає ще радянських
часів.
Отже, сформульована нами гіпотеза щодо модального типу сучасного
українського студентства знайшла своє емпіричне підтвердження. БільЗлобіна О.Г., Бекешкіна І.Е. Студентство як суб'єкт продукування корупційних практик //
Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : зб. наук. пр. –
Х., 2011. – Вип. 17. – С. 431–438.
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шість вітчизняного студентства (60%) прагне не до отримання знань, а до
отримання диплома про вищу освіту, не налаштована на самостійну, наполегливу навчальну роботу, виявляє прагнення до економії інтелектуальних
зусиль, що знаходить своє відображення в академічній нечесності, імітації
самостійної роботи, спробах "купити" оцінки та інших нелегітимних навчальних практиках. З огляду на це ми дійшли висновку, що одним із головних бар'єрів модернізації вітчизняної вищої освіти є ментальність сучасного
студентства, не адаптована до сприйняття освітніх інновацій та їхньої практичної реалізації.
Таким чином, зміни, що відбуваються сьогодні у вищій освіті України,
далеко не завжди відповідають суті процесу модернізації. Багато освітніх
нововведень поки що не довели свою ефективність. Натомість здобутки,
які, безперечно, мала вітчизняна освіта, в тому числі в її радянському варіанті, значною мірою порушені. У цьому контексті можна стверджувати,
що реформування української освітньої системи досить часто актуалізує
безвідповідальність суб'єктів модернізації щодо суспільства, держави,
самої системи освіти, академічної та студентської/учнівської спільноти,
роботодавців та ринку праці, нарешті, щодо професійної структури суспільства.
Головними причинами негативних наслідків модернізації освітньої системи України, з одного боку, є неузгодженість, безсистемність, різновекторність програм реформування різних рівнів цієї системи, відсутність
соціологічної490 експертизи реформ, що впроваджуються в освіту, брак
громадських слухань із питань реформування освітньої сфери за участі
експертів та громадськості тощо. З іншого боку, міцним бар'єром на шляху
модернізації вітчизняної вищої освіти є ментальні особливості учасників
цього процесу, в тому числі та перш за все значної частини українського
студентства, не вмотивованої до отримання знань, до глибокого опанування певною професією, що, у свою чергу, зумовлюється усвідомленням
майбутніми фахівцями неможливості своєї професійної самореалізації в
актуальних умовах вітчизняного ринку праці та ситуації в українському
суспільстві в цілому.
Заради справедливості підкреслимо, що в умовах сучасної України соціологічна експертиза не здійснюється не тільки відносно освітніх реформ. На жаль, усі соціальні, економічні,
політичні тощо нововведення влади не мають соціологічного забезпечення. "Інтервенція
соціології у суспільство" (А.Турен) у нас так і не відбулася.
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Розділ 13. Молодь як суб'єкт модернізаційних
перетворень у сучасній Україні
Створення демократичної держави з сучасною соціально спрямованою
економікою буде успішним лише за активної участі молоді. Необхідно розширити соціальну базу перетворень, розкрити і втілити творчий потенціал
молоді, а її соціальний ресурс вважати однією з найважливіших основ модернізації суспільства. Назріла гостра необхідність посиленої уваги до молоді з боку держави, розроблення системного, ретельно вивіреного, науково обґрунтованого і довготермінового плану дій, результати якого стануть
відчутні в близькій перспективі.
Важливим є те, що молоді люди мають не просто користуватися результатами соціально-економічних змін, які відбуваються в суспільному житті,
але й брати активну участь у них. Демонструючи відданість, ентузіазм і винахідливість, вони повинні вносити свій внесок в процес розвитку, вирішуючи найбільш гострі проблеми, що постають перед суспільством.
Держави-члени ООН визнають, що молоде покоління у всіх країнах є головним людським ресурсом для розвитку, позитивних соціальних змін і технологічних інновацій. Ідеали, енергійність і широта поглядів молоді відіграють центральну роль в процесі поступального розвитку їх суспільств. Отож,
більшість країн світу намагаються здійснювати такий вид державної молодіжної політики, який би сприяв самоорганізації та самореалізації молоді,
соціальній інтеграції молодих людей, розвитку їхнього творчого потенціалу,
запровадження ініціатив у різних сферах діяльності, залученню до процесів
реформування суспільства та економіки, формуванню її відповідальності за
сьогодення та майбутнє, залученню молодих людей до участі у процесах
прийняття рішень на всіх рівнях державно-громадського управління, прозорості виконавчих процедур та рівних можливостей. За даними ООН, на початок 2013 р. з 198 країн 99 (50%) займалися реалізацією саме такого різновиду державної молодіжної політики, 56 країн (28) перебували у процесі
перегляду існуючих підходів у цій сфері і лише 43 країни (22%) поки що не
мали молодіжної політики491.
У Європейській хартії участі молоді в громадському житті на місцевому
та регіональному рівні підкреслюється: "...участь у житті суспільства і активна громадянська позиція передбачають наявність прав, засобів, просто491 The state of youth policy in 2013 [Електронний ресурс] / Сайт youthpolicy.org. – Доступний
з : http://www.youthpolicy.org/blog/2013/01/state-of-youth-policy-2013/.
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ру і можливостей, а де необхідно – і підтримку для участі в процесі ухвалення рішень і впливу на цей процес, а також участі в будь-яких формах
діяльності з метою побудови кращого суспільства"492.
У вступному слові до звіту за підсумками проведеного у 2011 р. міжнародного соціологічного дослідження "Студенти – образ майбутнього", в
якому брала участь й Україна493, Є.Бузек – на той час президент Європейського парламенту, підкреслив: "В Європейському Союзі ми не маємо сумнівів, що майбутнє Європи залежить від нашої молоді. Світові потрібні енергія та ентузіазм молодих людей, які готові і намагаються долати перепони,
які стоять у них на шляху. Державна політика повинна формуватися з урахуванням потреб молодих поколінь. В умовах слабкого економічного зростання та високих показників безробіття нам необхідно допомагати молоді
реалізовувати свої очікування і надавати їй умови саморозвитку"494.
Україна, яка у своєму суспільному розвитку намагається активно використовувати кращий досвід розвинених європейських країн, також має йти таким
шляхом. Отож, для визначення перспектив модернізаційних змін в сучасній
Україні важливим є дослідження місця і ролі молодих людей у суспільному
житті, визначення їхніх настроїв, цінностей стосовно модернізаційної діяльності, щодо умов, які створило їм суспільство, держава у цій сфері.
Водночас, поки що проблема залучення до процесів модернізації молодого покоління залишається білою плямою в історіографії цього важливого
суспільного явища. Серед робіт українських дослідників у цій сфері певною
мірою можна виділити лише дисертаційне дослідження Ю.Борисової "Традиціоналістські та модерністські цінності в структурі молодіжної цінності
свідомості: соціологічний аналіз".
Певне зрушення сталось зовсім недавно у зв'язку з виходом щорічної
доповіді Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів
України за підсумками 2011 року "Участь молоді в суспільному житті: досвід,
можливості, бар'єри", автори якої участь молоді в суспільному житті тією чи
іншою мірою пов'язують з питаннями модернізації.
Рекомендация 128 о пересмотренной Европейской хартии об участии молодежи в общественной жизни на местном и региональном уровне [Електронний ресурс] / Сайт Council of Europe. –
Доступний з : https://wcd.coe.Int/View Doc.jsp?id-935055&Site=Congress&Back Colorinter.
493 "Студенти. Образ майбутнього" – міжнародне дослідження, яке проводилося Інститутом
Горшеніна спільно з кількома іншими міжнародними організаціями у жовтні 2010 р. – березні
2011 р. Всього відповідно до випадкової вибірки було опитано 5 155 студентів у 22 вищих
навчальних закладах чотирьох країн: України, Росії, Польщі та Казахстану.
494 Там само. – С. 2.
492
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Отож, автор цього розділу монографії ставить за мету спробувати хоча
б у першому наближенні з'ясувати міру готовності сучасної української молоді до модернізації суспільного розвитку, визначити місце та роль молодих людей у цьому процесі, проаналізувати дієвість державної молодіжної
політики у ньому.
Аналізуючи участь молоді в суспільному житті, у процесах модернізації
суспільства, необхідно нагадати, що в Україні законодавчо визнано молодими людей віком від 14 до 35 років, тоді як у більшості європейських країн
такі вікові межі становлять 15–24 років. Отож, якщо в Європі "молодь" становить 12–13% населення, то в Україні – третину громадян: на початок
2013 р. в країні проживало 14 038,8 тис. осіб такого віку, або 30,9% жителів
країни495.
Особливістю сучасних українських реалій є ще й те, що соціалізація молоді відбувається в умовах трансформації самого суспільства, зміни суспільного ладу, що спричинило низку проблем, які пов'язані з майновим розшаруванням, поглибленням поділу суспільства на бідних і багатих, а також
розгортанням фінансово-економічної кризи, яка зачепила впродовж останніх
років не лише нашу країну, але й значну частину світу в цілому. Так, наприклад, розбіжності в доходах позначаються на використанні молоддю інформаційно-комунікаційних технологій, які є важливою складовою модернізації
(табл. 13.1): за даними моніторингу Інституту соціології НАН України, у 2012 р.
якщо у групі молоді із сімей з середньодушовими доходами нижче офіційного
прожиткового мінімуму (до 1017 грн на особу на місяць) обізнаність з комп'ютером становила 81,7%, то у групі з доходами вище його подвійного розміру –
97,8%, якщо у першій групі користувалися Інтернетом удома 56,5%, то у другій – 84,8%; серед малозабезпеченої молоді залишається значна частка тих
(17,1%), хто не вміє і ніколи не користувався комп'ютером, що в епоху інформатизації виштовхує їх на невиграшні позиції на ринку праці496.
Важливою складовою участі молоді в суспільному житті є отримання
необхідної для цього освіти. За даними опитування "Студенти – образ майбутнього", 40,9% студентської молоді основною причиною їхнього вступу до
ВНЗ вважають майбутню кар'єру497.
Підраховано автором за: Розподіл постійного населення України за статтю та віком. Станом на 1 січня 2013 року : стат. зб. – К. : Держкомстатистики України. – С. 36–37.
496 Арсеєнко А., Толстих Н. Покірні чи непідкорені // Українське суспільство 1992–2012.
Стан та динаміка змін : соціологічний моніторинг / за ред. д. ек. н. Н.В. Ворони, д. соц. н.
Н.М. Шульги. – К. : Інститут соціології НАН України, 2012. – С. 184–185.
497 Студенти. Образ майбутнього. – С. 12.
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Таблиця 13.1
Використання інформаційно-комунікаційних технологій
у підгрупах молоді з різним рівнем доходу, %
Практики використання ІКТ
Наявність навичок роботи на комп'ютері
Користування Інтернетом удома
Користування мобільним телефоном

Розмір середньодушового
доходу, грн на місяць
1018–
Більше
До 1017
2034
2035
81,7
89,4
97,8
56,5
75,7
84,8
88,8
97,1
93,5

У цілому
в молодіжній
підгрупі
87,3
66,9
93,0

Джерело: Арсеєнко А., Толстих Н. Покірні чи непідкорені // Українське суспільство 1992–
2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг / за ред. д. ек. н. Н.В. Ворони, д. соц. н.
Н.М. Шульги. – К. : Інститут соціології НАН України, 2012. – С. 185.

Після кризи 90-х років, коли вища освіта значною мірою втратила свою
привабливість, у наступні роки спостерігається актуалізація потреби здобуття високого рівня освіти. Наприклад, у дослідженнях 1998 р. освіта була
важливою для 85% молоді, опитування ж "Молодь України: спосіб життя та
ціннісні орієнтації", яке було проведене Центром "Соціальний моніторинг"
у квітні 2010 р., демонструє цінність освіти вже для 91%498.
Одним із важливих показників для аналізу освіти як одного з факторів
сприяння участі молоді у суспільному житті є рівень охоплення молодих
людей освітою. Загалом рівень освіти населення в Україні на сьогодні є
одним з найвищих серед країн Центральної та Східної Європи. Проте нерівність доступу до середньої спеціальної, а особливо вищої освіти для
молодих людей різного соціального походження збільшується і роль інституту освіти як "вирівнювача" соціальних шансів зменшується.
Не менш важливим показником є якість освіти, яку отримує молодь. Дослідження, проведене Державним інститутом розвитку сім'ї та молоді у
2007 р. дає уявлення щодо задоволеності молодих людей віком 14–35 років
освітнім рівнем. Так, задоволені в тій чи іншій мірі рівнем освіти 66% респондентів, водночас не задоволені різною мірою рівнем освіти були 34%
респондентів499.
498 Участь молоді в суспільному житті: досвід, можливості, бар'єри: щорічна доповідь Президенту України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище молоді в
Україні (за підсумками 2011 року) / [О. Балакірєва, Т. Бондар, Є. Бородін, В. Головенько та ін.] –
К. : Державна служба молоді та спорту України, 2012. – С. 45.
499 Там само. – С. 46.
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Як свідчать соціологічні дослідження, зокрема таке широкомасштабне
з них, яке було проведене Міжнародною асоціацією з оцінки освітніх досягнень упродовж 1999–2000 рр. у 28 країнах світу за участю 140 тис. респондентів, участь юнаків і дівчат у шкільному житті, залучення їх до широкої
мережі соціальних стосунків сприяє формуванню високого рівня їхньої участі у політичному, громадському житті, у модернізації суспільства в цілому,
коли вони стають дорослими500. На жаль, Україна не брала участі у згаданому міжнародному дослідженні, проте, як свідчать подібні національні дослідження, ситуація у цій сфері в нашій країні склалася досить напружена.
Узагальнено про це в Щорічній доповіді Президенту України, Верховній Раді України, Кабінету міністрів України про становище молоді (за підсумками
2011 року) сказано: "учнівське самоврядування все ж не справляє помітного
впливу на процес визначення та реалізації державної молодіжної політики"501, а в проекті Концепції громадянської освіти та виховання в Україні, яка
нині обговорюється громадськістю, підкреслюється, що в освітянських закладах "недостатньо звертається уваги на формування таких компонентів
громадянської культури, як особиста відповідальність та громадянська мужність, без яких правильні знання про демократію проходять поза емоціями
зростаючої особистості і не стимулюють бажання виступати активним стратегом свого життя і долі держави"502.
Хоча за основними показниками економічної активності молоді (власне
економічною активністю, зайнятістю та безробіттям) Україна не поступається більшості європейських країн, проте впродовж останніх років вони дещо
погіршали.
Так, нині в країні налічується близько 8,5 млн економічно активних молодих осіб віком 15–35 років, що становить майже 38% усього економічно активного населення країни (у віці 15–70 років). Якщо порівнювати з попередніми
роками, цей показник останнім часом залишається майже незмінним, однак
порівняно з останнім докризовим 2008 р. скоротився більше ніж на 2,5%503.
Найдьонова Л.А. Розвиток громадянського суспільства як участь у колективних діях спільнот //
Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : зб.
наук. праць. – Вип. 7 / за заг. ред. М.М. Слюсаревського. – К. : Міленіум, 2008. – С. 38–39.
501 Участь молоді в суспільному житті: досвід, можливості, бар'єри. – С. 148.
502 Проект Концепції громадянської освіти та виховання в Україні [Електронний ресурс]. –
Доступний з : http://khpg.org/index.php?id=1357391226.
503 Молодь в умовах становлення незалежної України (1991–2011 рр.) : щорічна доповідь
Президенту України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні / редкол. О.В. Бєлишев (голова) та ін. – К. : Державний інститут розвитку сімейної та молодіжної політики, 2011. – С. 58.
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Упродовж останнього десятиріччя відбулося незначне підвищення рівня
зайнятості молоді всіх вікових груп, яке, правда, трохи погіршало в період
економічної кризи. За даними Держстату України, нині чисельність зайнятої
молоді віком 15–24 роки становить 2,2 млн осіб, що майже на 70 тис. осіб
менше, ніж у 2010 р. Рівень зайнятості молоді становить 33,9%, що на 0,4 в.п.
більше, ніж у 2010 р. Зростання рівня зайнятості при одночасному зменшенні абсолютної чисельності зайнятої молоді пояснюється головним чином процесами депопуляції та старіння населення. При цьому необхідно
відзначити, на кінець 2011 р. рівень зайнятості української молоді (33,9%)
був дещо кращим порівняно з таким показником в цілому в країнах Європейського Союзу (33,6%), тоді як в 2000 р. він значно поступався – в Україні
30,4%, а в ЄС – 37,0%504. У цілому ж у світі рівень зайнятості молоді у 2011 р.
був кращим, ніж в Україні і становив 42,6%, правда у 2000 р. він був на рівні
46,2%505.
До 2001 р. рівень офіційного безробіття серед молоді постійно зростав
і збільшився порівняно з 1995 р. майже в одинадцять разів. Починаючи з
2000 р., рівень безробіття молоді поступово зменшувався у всіх вікових групах аж до 2008 р. і стрімко зріс у 2009 р. Після чого знову намітилася тенденція до його зниження серед осіб усіх вікових груп. Чисельність безробітних
віком 15–24 років у 2011 р. становила 485,7 тис. осіб, що на 25,9 тис. осіб
менше за показник 2010 р. Проте чисельність безробітної молоді ще значно
перевищує докризовий рівень (у 2007 р. вона становила 387,8 тис. молодих
осіб віком 15–24 роки). Рівень безробіття цієї вікової категорії у 2011 р. становив 18,6%, що на 1,2 в. п. більше, ніж у 2010 р. і на 6,1 в. п. більше, ніж у докризовому 2007 р. Порівняно в цілому з країнами-членами ЄС в Україні становище дещо краще: у 2011 р. рівень безробіття серед молоді там становив
21,3% (у 2000 р. було навпаки – в Україні 24,2%, а в ЄС – 18,3%)506. Що стосується світу в цілому, то хоча тут ситуація впродовж останнього часу й
погіршала (з 2007-го по 2011 р. кількість безробітної молоді зросла на 4 млн,
вірогідність безробіття серед молоді в три рази вища, ніж серед дорослого
населення507), проте її рівень у 2012 р. становив 12,6%508.
Участь молоді в суспільному житті. – С. 44.
Кризис в сфере занятости молодежи: Время действовать / международная конференция
труда, 101-я сессия, 2012 г., пятый пункт повестки дня. – Женева : Международное бюро
труда, 2012. – С. 13.
506 Участь молоді в суспільному житті: досвід, можливості, бар'єри. – С. 45.
507 Кризис в сфере занятости молодежи. – С. 13.
504
505
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Важливим фактором для розвитку підростаючого покоління, його залучення до модернізаційних процесів, який залежить як від інтересів особистості, її цінностей, так і від наданих суспільством можливостей для їх задоволення, є дозвілля. Особливого значення воно набуває у житті саме
молодих людей, які активно включаються в культурне і соціальне середовище країни. Тому важливим є знання потреб молоді, тенденцій їх формування та потенційних пріоритетів у сфері культури і дозвілля.
Необхідно відзначити, що для переважної більшості молодих людей базові (елементарні) культурні блага є цілком доступними. Незважаючи на
певне скорочення порівняно з радянським, часом нині в країні діє розгалужена інфраструктура державних і комунальних закладів. Проте значно скоротилася кількість відвідувань цих закладів: так, якщо у 1990 р. кількість
відвідувань театрів за рік становила 17,6 млн, то в 2012 р. – 6,7 млн, концертних організацій – відповідно 15,0 і 4,7 млн, музеїв – відповідно 31,8 та
22,4 млн, кількість глядачів на кіносеансах – 552,0 та 15,7 млн509.
Існують також проблеми доступності культурних благ для окремих соціальних груп населення України. Зараз велике місто та село опинилися
в різних культурних світах, якщо не в різних епохах. Провінція поступово
перетворюється на зону культурного лиха. Стара інфраструктура культурних закладів на місцях скорочується, не оновлюється, приходить у занепад, а з погіршенням транспортної інфраструктури скорочується доступ
до культурних благ, наявних в обласних центрах і в столиці. Про це, зокрема, свідчать дані опитування "Актуальні питання соціокультурної модернізації в Україні"510, а саме відповіді молоді, яка проживає в обласних
центрах та в селах, на запитання стосовно того, які установи та заходи
вони не відвідували жодного разу у своєму житті: частка сільської молоді
в шість разів більша порівняно з міською щодо не відвідування театру,
втричі більша щодо не відвідування музеїв, спектаклів, естрадних концертів (табл. 13.2).
Global employment trends 2013: Executive summary [Електронний ресурс] / Сайт Intenational Labour Organizationт. – Доступний з : http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/--dcomm/---publ/documents/publication/wcms_202215.pdf.
509 Заклади культури, мистецтва, фізкультури та спорту України у 2012 році : статистичний
бюлетень. – К. : Державна служба статистики, 2013. – С. 2.
510 "Актуальні питання соціокультурної модернізації в Україні" – опитування, що проводилося
Центром соціальних досліджень "Софія" у листопаді 2011 р. у всіх областях України, АР Крим,
містах Києві та Севастополі. Загалом було опитано 2009 респондентів віком від 18 років
і старші, з них молоді віком 18–35 років – 667 осіб.
508
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Участь молоді в суспільному житті: досвід, можливості, бар'єри. – С. 49.
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11,0
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7,2
4,3
5,9
4,8
12,7
14,6
44,0
45,7

8,2
6,3
6,1
4,6
16,4

11,2

Джерело: підраховано автором за матеріалами дослідження "Актуальні питання соціокультурної модернізації в Україні", проведеного Центром соціальних
досліджень "Софія" у листопаді 2011 р.

511

30,0

Отож, як свідчать матеріали дослідження "Ставлення української молоді
до здорового способу життя", проведеного Державним інститутом розвитку
сім'ї та молоді у 2010 р., більш ніж третині української молоді (36%) не вистачає повноцінного дозвілля та відпочинку. При цьому з віком молодь все
гостріше відчуває таку нестачу: про це заявили 19% молодих людей у віці
14–17 років та 32% у віці 25–35 років511. Існує велика залежність повноцінного дозвілля від матеріального становища молоді: якщо серед тих, хто
оцінює матеріальне становище своєї сім'ї як високе, лише 4% не мають
бажаного дозвілля, то серед тих, хто визнає матеріальне становище своєї
сім'ї досить низьким, таких 66%.
Для того щоб визначитися, яке місце у модернізаційних процесах в Україні може зайняти молодь, необхідно зрозуміти, як молоді люди оцінюють сучасний стан та шляхи майбутнього розвитку країни. Під час дослідження
"Актуальні питання соціокультурної модернізації в Україні", респондентам
запропонували висловити свою думку щодо реальності (можливості реалізації) різних варіантів майбутнього України. Відповіді демонструє табл. 13.3.
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Джерело: підраховано за даними опитування "Актуальні питання соціокультурної модернізації в Україні", проведеного Центром соціальних досліджень "Софія" у листопаді 2011 р.

18,1

54,6
72,8
5,4

44,7

42,2
54,7
8,7

49,8

51,4
64,9
8,2

24,5

28,1

21,2

38,0

8,8

32,6

5,2

33,7
15,9

5,3

10,1
4,6

14,1

25,0
9,9

14,5

44,4

34,2

20,2

35,4

28,0

35,2

Молодь
села
19,3
23,9
3,8
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Молодь обласних
центрів
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Україна – сировинна країна, що
поставляє ресурси і товари низького
ступеня переробки в інші країни
Україна – країна високої культури,
твори її письменників, музикантів,
художників викликають інтерес в
усьому світі
Україна – країна унікальної природи,
історії, з розвиненою туристичною
інфраструктурою, сюди їдуть туристи з
усього світу
Україна – передова в науковому
відношенні країна, її вчені роблять
відкриття та винаходи, що
користуються попитом в усьому світі
Україна – провідна промислова країна,
що випускає високотехнологічну
продукцію і успішно конкурує з іншими
країнами
Україна – країна передової освіти,
сюди їдуть учитися з усього світу

Музей
Театр
Кінотеатр
Бібліотека
Виставка живопису, скульптури,
художньої фотографії
Спектакль – драма, комедія, оперети
Естрадний концерт
Концерт народної (фольклорної) пісні,
танцю
Концерт класичної музики або джазу
Концерт опери або балету
Важко відповісти

Уся
молодь
10,0
12,6
2,0
1,5

Показник

Показник

Україна вже зараз
Це цілком можливо
Це мало ймовірно
Це нереально
Важко відповісти
є такою
Серед
Серед
Серед
Серед
Серед
Серед
Серед
Серед
Серед
Серед
тих, кому
тих, кому
тих, кому
тих, кому
тих, кому
старших за
старших за
старших за
старших за
старших за
18–35
18–35
18–35
18–35
18–35
35 років
35 років
35 років
35 років
35 років
років
років
років
років
років

Таблиця 13.2
Відповіді респондентів віком 18–35 років залежно від місця їхнього
проживання на запитання стосовно того, які установи та заходи вони
не відвідували жодного разу у своєму житті, %
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Таблиця 13.3
Відповіді респондентів на запитання стосовно реальності різних варіантів майбутнього України
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Дослідження показало, що понад третини молодих людей віком від 18
до 35 років (36,0%) сприймають теперішню Україну як сировинну країну, що
поставляє ресурси і товари низького ступеня перероблення в інші країни.
Ще практично стільки ж (35,4%) молодих респондентів вважає цей варіант
майбутнього для країни цілком можливим. Таким чином, сумарно понад дві
третіх молодих людей бачать теперішнє або майбутнє України як країни
з низько технологічним рівнем виробництва.
Лише 8,0% молоді вважають теперішню Україну провідною промисловою країною, що випускає високотехнологічну продукцію і успішно конкурує
з іншими країнами, майже стільки ж (9,5%) переконані, що Україна – передова в науковому відношенні країна, її вчені роблять відкриття та винаходи,
що користуються попитом в усьому світі.
Щоправда, майже третина молоді (30,6%) порівняно високо оцінює вітчизняний туристичний потенціал. Крім того, достатньо високо оцінюється
український культурний потенціал. Чверть респондентів (24,5%) характеризують Україну як країну високої культури. На їхню думку, твори українських
письменників, музикантів, художників викликають інтерес в усьому світі.
Висока оцінка природного, історичного та культурно-мистецького потенціалу, а також туристичної інфраструктури країни дає підставу респондентам
досить оптимістично сприймати можливість реалізації відповідних варіантів
модернізації України. Майже половина молоді вважає цілком можливим набуття Україною ролі міжнародного культурного (49,8%) чи міжнародного туристичного центру (45,7%). Водночас перспектива перетворення України на
провідну промислову країну, що випускає високотехнологічну продукцію або
на країну передової освіти сприймається більш стримано (вказали відповідно
38,1 та 40,4%). Майже третина молоді (30,0%) вважає, що для України мало
імовірно стати провідною промисловою країною, ще 16,2% переконані в тому,
що це взагалі є нереальним для нашої країни.
Отже, найбільш вірогідний у свідомості молодих людей шлях розвитку
України – це виконання ролі постачальника сировини та напівфабрикатів
для глобальної економіки. Крім того, молодь покладає надії на культурний
потенціал країни, а також на природне середовище, які здатні приваблювати туристичні потоки. Ті ж ролі, що пов'язані зі зміною структури виробництва, розвитком науки та наукомісткого виробництва, підготовкою висококваліфікованих кадрів з метою скласти конкуренцію іншим країнам світу,
уявляються молодим людям менш вірогідним. Правда, необхідно підкреслити, що такі настрої притаманні не тільки для молоді, але й для інших вікових груп населення.
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Що стосується завдань, які необхідно здійснити для успішного проведення модернізації країни, то, як показало дослідження "Актуальні питання
соціокультурної модернізації в Україні", молоді люди вважають, що першочерговою є проблема викорінення корупції: за це висловилися 37,1% респондентів.
Далі йдуть проблеми, пов'язані зі зміною системи управління, підвищення ефективності її роботи (30,4%). Це підтверджують дані й інших досліджень. Такі оцінки характерні не тільки для молоді, але й для дітей. Так, за
даними опитування "Діти про Україну", проведеного Інститутом Горшеніна
в грудні 2012 р., більш ніж половині опитаних дітей (58,7%) не подобається
політика і політики України. При цьому, на думку дітей, ситуація з часом
погіршується: в аналогічному дослідженні 2007 р. таку ж відповідь дали
47,8% опитаних. Понад половини (53,7%) висловили думку, що політикам
слід більше думати про людей, а не про особисті інтереси (у дослідженні
2007 р. – 35,9%)512.
За даними дослідження "Актуальні питання соціокультурної модернізації
в Україні", 29,9% молоді вважає, що модернізації країни посприяла б підготовка кадрів, які змогли б здійснити модернізацію в країні.
25,2% опитаних переконані, що керівникам держави необхідно враховувати думку населення про те, які зміни необхідно провести для успішної
модернізації країни.
Як уже підкреслювалося, у масовій свідомості молоді модернізація не
ототожнюється із впровадженням нових сучасних технологій. Принаймні,
технологічний чинник посів аж п'яте місце в ієрархії заходів, які, на думку
респондентів, мають забезпечити проведення успішної модернізації (вказали 25,1% опитаних).
Окремо необхідно відзначити те, що серед передумов успішної модернізації молоді люди як і старше покоління порівняно нечасто називають "розвиток демократії і підвищення суспільно-політичної активності громадян"
(вказали 17,3% серед 18–35-річних та 15,4% серед тих, кому за 35 років).
У масовій свідомості молоді поки що зберігається упереджене ставлення до
інститутів демократії, невіра у те, що вони можуть бути суспільно-продуктивними. Як свідчать інші дослідження, значна частина молодих людей недостатньо проінформована про саме поняття "демократія": так, за даними
соціологічного дослідження, проведеного компанією GfK Ukraine на замовДіти про Україну [Електронний ресурс] / сайт Інституту Горшеніна. – Доступний з : http://
institute.gorshenin.ua/news/ 987_ukrainskie_deti_nedovolni.html.
512
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лення Українського фонду демократії "Спочатку люди" у серпні 2011 р., 61%
молодих українців вважали, що знають або приблизно знають загальні засади демократії, 20% – щось чули/читали, а 19% – взагалі не знають, що це
таке. Найчастіше це поняття асоціюється українською молоддю із забезпеченням громадянських прав та свобод, про що зазначили під час проведення останнього опитування 59% респондентів513.
За даними дослідження "Сучасна молодь України", проведеного Інститутом Горшеніна у березні 2013 р., майже половина молодих людей віком
від 15 до 21 років (46,1%) у містах з населенням понад 100 тис. осіб, відповідаючи на запитання "Які демократичні цінності мають для Вас практичне
значення?", відповіли, що такою цінністю є свобода слова і ця цінність була
поставлена на перше місце серед всіх запропонованих варіантів. Ще 38,1%
відповіли,що такою цінністю є особиста недоторканність. Отож, не може не
тривожити той факт, що майже стільки ж з них (49,4%) переконані, що нині
в Україні існує загроза свободі слова і демократії514.
Модернізуючи суспільне життя в сучасній Україні, необхідно враховувати й те, що процес формування громадян як активних членів громадянського суспільства в сучасній Україні обумовлений як складнощами соціальноекономічного, політичного розвитку країни трансформаційного періоду,
низькою культурою ефективної взаємодії з людьми, нехтуванням інтересів
суспільства в цілому й конкретних людей з боку представників влади, так і
певними історичними традиціями, які склалися в країні, ментальністю народу. Як підкреслюють російські дослідники Ю.Ємельянов та А.Хачатурян,
якщо модернізація не підхоплена суспільством і не є для нього цінністю,
вона не буде успішною515. Враховуючи ж те, що свідомість значної частини
населення країни все ще перебуває під потужним впливом традиційної політичної, економічної та духовної культури минулого, яка не зорієнтована на
формування активної громадянської активності, стає зрозумілим, чому не
можна надіятися на швидкі позитивні переміни.
У зв'язку з цим, надії на переміни на краще значною мірою пов'язуються
з новим поколінням, з молодими людьми, які народилися та виховувалися в
період становлення незалежної України, або з тими, значна частина життя

яких пройшла в цей період. І це, певною мірою, підтверджують дані соціологічних досліджень. Так, за даними моніторингу ІС НАН України, в країні
з роками у молоді зростає впевненість в тому, що вона може вільно висловлювати свої політичні погляди: якщо в 1994 р. так вважало 56% молодих
людей віком 18–35 років, то в 1999 р. – 61%, 2006 р. – 70%, а в 2010 р. –
72%. Молодь відчуває себе більш самостійною, незалежною: лише майже
третина молодих людей віком 18–35 років (30%) схиляються до того, що
в сучасному житті краще бути як усі, водночас 2/3 опитаних (63%) переконані, що краще бути яскравою індивідуальністю. При цьому необхідно підкреслити, що молоді люди є більш амбітними, ніж старше покоління: серед
тих, кому 36 років і більше, хотіли б бути яскравою індивідуальністю лише
36% респондентів.
З роками молодь стає більш громадсько активною. Упродовж років незалежності в країні спостерігається позитивна динаміка розвитку молодіжних
організацій, молодіжного руху в цілому: якщо у 1996 р. діяло 24 всеукраїнські та міжнародні громадські молодіжні організації, у 2001 – 58, у 2006 р. –
141, то початок 2013 р. – 261516. Упродовж 2001–2011 рр. в цілому в країні
у 2,8 раза (з 3540 до 9767) зросла кількість місцевих структур молодіжних
і дитячих організацій517.
Разом з тим у цій сфері в молодіжному середовищі нині панують все
ж таки досить тривожні настрої. Так, для молодих українців упродовж усіх
років незалежності притаманний досить високий рівень соціальної апатії та
низький рівень соціального оптимізму. За даними міжнародного дослідження "Європейські цінності" (2008–2009 рр.), середній бал оцінки впливу на хід
власного життя за шкалою, де "1" означає "Зовсім не впливаю", а "10" –
"Дуже впливаю", серед української молоді становив 6,61 бала і був одним із
найгірших серед тих 48 країн, де проводилося опитування518. За даними
моніторингу ІС НАН України, лише чверть молодих людей вважає, що те,
від чого залежить, складається їхнє життя здебільшого залежить від них
самих, ніж від зовнішніх обставин. При цьому такі настрої майже не міняються з часом: про це говорили 24% опитаних у 1994 р, 26 – у 2000 р., 28 –
у 2005 р. та 25% – у 2012 р.

Участь молоді в суспільному житті: досвід, можливості, бар'єри. – С. 57–58.
Сучасна молодь України [Електронний ресурс] / сайт Інституту Горшеніна. – Доступний з :
http://institute.gorshenin.ua/researches/118_sovremennaya_molodezh_ukraini.html?print.
515 Емельянов Ю.С., Хачатурян А.А. Человеческий капитал в модернизации России: Институциональный и корпоративный аспекты / предисл. Е.П. Велихова. – М. : Едиториал УРСС,
2011. – С. 19.

Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2013 році. – С. 546.
Громадські організації в Україні у 2011 році : статистичний бюлетень. – К. : Державна
служба статистики, 2012. – С. 9, 18.
518 Підраховано автором за матеріалами міжнародного дослідницького проекту "Європейські
цінності" за 2008–2009 рр.
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Молодь значно менше порівняно зі старшим поколінням цікавиться політикою: якщо серед 18–35-річних постійно стежать за політичним життям
країни 10%, то серед 36–59-річних – 19%, а серед тих, кому 60 і більше років, – 32%. Стосовно причин, що обумовлюють ставлення до політики, то
молоді люди підкреслюють усвідомлення значення політики для розвитку
суспільства (за даними опитування "Становище студентської молоді", яке
проводилося Українським інститутом соціальних досліджень ім. О. Яременка у листопаді–грудні 2008 р., у студентському середовищі це висловили
27% серед всіх опитаних та 42% серед тих, хто постійно або періодично
цікавиться політикою), залежності їх особистої долі від напряму політичного
розвитку держави (29 та 45%). Значна частина респондентів (23 та 35%)
висловила думку, що їм не хочеться бути "маріонеткою", якою можна легко
маніпулювати. 27 та 42% опитаних відповіли, що їх інтерес до політики
обумовлений тим, що певний рівень політичних знань є необхідною рисою
освіченої людини. Негативне ж ставлення студентства до політики у першу
чергу обумовлене розчаруванням у здатності політиків змінити життя на
краще та невір'ям у те, що його думка, позиція щось вирішує: про це заявило 23 та 11% серед всіх опитаних та 64 і 30% серед тих, хто байдуже ставиться до політики. Половина студентства вважає, що держава не поважає
їхні політичні права, лише майже кожний четвертий (22%) згодний з тим, що
такі люди, як він, мають реальну можливість впливати на процес прийняття
рішень в нашій країні519.
На жаль, подібні настрої панують і в цілому серед молоді. Так, за даними моніторингу ІС НАН України, постійно понад половину молодих людей
віком 18–35 років відповідає, що якби уряд України ухвалив рішення, яке
утискає їхні законні права та інтереси, вони не змогли б нічого зробити проти
цього: у 1994 р. так сказали 63% респондентів, у 2000 р. – 60, у 2005 р. – 51,
у 2008 р. та у 2010 р. – по 56, у 2012 р. – 60%. Подібні оцінки спостерігаються
і стосовно неправомірних рішень місцевої влади: у своїй неспроможності
їм протидіяти заявили у 1994 р. 50% молоді, у 2000 р. – 51, у 2005 р. – 37,
у 2008 р. – 42, у 2010 р. – 43, у 2012 р. – 50%520.
Багато молоді не бере участі у виборах: лише 57% молодих людей сказали, що брали участь у місцевих виборах, що відбулися 31 жовтня 2010 р.,
а це значно менше порівняно з людьми старшого віку – серед респондентів
віком старшим за 35 років ця частка становила 73%. Ще менше молоді
519
520
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(47%) прийшло на парламентські вибори 2012 р.521, тоді як в цілому в цих
виборах взяли участь 57,57% виборців522.
Значна частина молодих людей не задіяна у роботі організацій громадянського суспільства, які, як відомо, є дієвою школою їхнього виховання,
залучення до активного суспільного життя, модернізаційних процесів. Так,
за даними моніторингу громадської думки, який проводить Інститут соціології НАН України, у квітні 2012 р. лише 28% серед молодих людей віком 18–
35 років сказали, що для них особисто є важливою участь у діяльності політичних партій і громадських організацій, тоді як 38% опитаних відповіли, що
для них ця участь є неважливою, при цьому для 15% вона є "зовсім не
важливою". Як свідчать дані опитування "Молодь України: спосіб життя та
ціннісні орієнтації", лише 1% молодих людей у разі необхідності вирішення
своїх проблем звертається до громадських організацій.
Показником низького рівня залученості молоді до громадянської активності, до процесів модернізації, зокрема у політичній сфері може бути й те,
що впродовж останніх років хоча кількість молодіжних та дитячих організацій й виросла, проте серед загалу громадських організацій їх частка дещо
скоротилася: якщо на початок 2005 р. вона становила 13,5%, то на початок
2012 р. – 11,7%523.
Ці та інші матеріали соціологічних досліджень, статистичні дані свідчать,
що в нинішніх умовах готовність української молоді до модернізаційних
процесів, зокрема до розбудови громадянського суспільства в країні мало
чим відрізняється від показників старшого покоління524. Звичайно, якби це
відбувалося за умов активного становлення громадянського суспільства
в Україні, такий стан справ не викликав би стурбованості. Однак, зважаючи
Підраховано автором за матеріалами загальнонаціонального опитування виборців в день
виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 р. за методикою "екзит-пол".
522 Сайт Центральної виборчої комісії [Електронний ресурс]. – Доступний з : http://www.cvk.
gov.ua/pls/vp2010/WP0011.html; Результати виборів–2012 опубліковані в "Голосі України"
[Електронний ресурс]. – Доступний з : http://www.rbc.ua/ukr/top/show/rezultaty-vyborov-2012opublikovany-v-golose-ukrainy--13112012091500.
523 Громадські організації в Україні у 2011 році. – С. 8.
524 Детальніше про участь молоді в розбудові громадянського суспільства можна ознайомитися в роботах автора: Головенько В.А. Готовність молоді України до розбудови громадянського суспільства // Науково-практичний журнал "Вісник Міністерства України у справах сім'ї,
молоді та спорту". – 2010. – № 1–2. – С. 124–133; Головенько В.А. Стан громадської активності студентської молоді як важливий показник її готовності до розбудови громадянського
суспільства в Україні // Молодіжна політика: проблеми і перспективи : збірник матеріалів
VII Міжнародної науково-практичної конференції [Дрогобич, 14–15 травня 2010 року]. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2010. – С. 18–27.
521
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на те, що Україна, як на думку більшості фахівців, нині перебуває в горезвісній "сірій зоні" – застійній фазі недорозвиненої демократії, це вимагає підвищення уваги до проблем участі молодого покоління українців у розбудові
громадянського суспільства. Адже саме від молодих людей значною мірою
залежить, як скоро в нашій країні будуть реалізовані конституційні вимоги
щодо побудови в Україні суверенної і незалежної, демократичної, соціальної, правової держави, наскільки успішно український народ зможе інтегруватися у світову спільноту. А без становлення в країні громадянського суспільства, без активної участі у цьому процесі молоді здійснити це в нинішніх
умовах практично неможливо.
Варто зазначити, що серед 18–25-річних частка тих, хто не має бажання
адаптуватися до сучасної складної соціально-економічної ситуації, отож і
живе як доведеться, пасивно очікуючи змін на краще, впродовж років незалежності не змінюється: за даними моніторингу Інституту соціології НАН
України, таким був кожний п'ятий серед опитаних як у 1997 р., так і у 2009 р. –
по 20%. І хоча таких пристосуванців значно менше серед молоді, ніж серед
старшого покоління (у 2009 р. серед 56–65-річних таких було 45%, а серед
тих, кому за 65 років, – 57%), проте все ж є досить багато. У квітні 2012 р.
лише 20% респондентів віком 18–35 років відповіли, що вони активно включилися в нове життя, ще стільки ж (20%) сказали, що вони не хочуть пристосовуватися до нього, а 37% – перебувають у постійному пошуку525.
Для проведення успішної модернізації одним із важливих завдань є
збільшення так званої "довжини горизонту" – глибини перспективи, терміну,
на який люди планують власне життя. Отож, молоді українці мають взяти за
звичку мислити стратегічно, на тривалий термін. Далекоглядність дозволяє
за процесом бачити кінцевий результат, орієнтуватися на кінцеві здобутки,
нехтуючи видатками і можливими негараздами (непопулярними заходами)
перехідного періоду. Якщо в країні мало тих, хто будує довгострокові плани,
то модернізація не матиме добрих шансів, бо не буде сприятливого соціального фону для здійснення цих процесів.
Однак, як показують соціологічні дослідження, зокрема опитування "Актуальні питання соціокультурної модернізації в Україні", для молодих українців характерний саме "короткий погляд" на власні життєві перспективи.
Майже дві п'ятих молодих людей (38,9%) планують своє життя не більше,
ніж на рік, або зовсім не будують планів на майбутнє, живуть сьогоднішнім
днем. Третина молоді (32,3%) планують своє життя лише на два–три роки.
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Лише приблизно четверть молодих людей (23,9%) будують життєві плани
більше, ніж на три роки.
Для оцінки готовності української молоді до процесів модернізації вкрай
актуальним є дослідження, що у цінностях і нормах поведінки сучасних
молодих українців є наслідком їхньої соціокультурної (ментальної) особливості, що дісталося їм від загального рівня соціально-економічного розвитку
суспільства та специфіка його минулого, а що – від тих труднощів, з якими
стикається молодь, на які вона не може не давати відповідей своїми реакціями у вигляді ситуативної корекції базових цінностей норм і моделей
поведінки.
Молодь у цілому позитивно ставиться до суспільно активних молодих
людей. Під час дослідження "Молодіжна політика – 2012: чинник формування сучасної української молоді", про це заявили 71% опитаних віком від
18 до 25 років. Щоправда, при цьому лише 4% з них сказали, що хотіли б
бути схожими на таких людей. У грудні 2011 р., відповідаючи на запитання
стосовно того, чи схожі на них люди, для яких важливо придумувати нові
ідеї, створювати щось нове, йти власним шляхом, 85,3% молодих респондентів віком 14–35 років відповіли ствердно, що це так. Правда, лише 17,1%
молоді сказали, що такі люди дуже схожі на них, при цьому якщо серед 14–
17-річних таких 21,8%, то серед 30–35-річних – лише 12,8%526.
Необхідно підкреслити, що якщо про домінування цінностей індивідуалізму в цілому в сучасному українському суспільстві говорити не доводиться,
так як характеризуючи масову свідомість українських громадян, слід говорити про баланс індивідуалістичних і конформістських установок (за даними дослідження "Актуальні питання соціокультурної модернізації в Україні",
серед всіх опитаних 45,1% вважають, що краще бути яскравою індивідуальністю, водночас стільки ж (45,8%) респондентів висловили думку, що краще
бути як усі), то серед молоді віком 18–35 років більш ніж дві третіх опитаних
(63%) вважають за краще бути яскравою індивідуальністю і лише трохи
менше третини (30%) – стоять на тому, що краще бути як усі.
Правда, вступ до самостійного життя, безумовно, "охолоджує" амбітність і самовпевненість молодих людей: якщо серед 18–29-річних 68,1%
вважають, що треба бути яскравою індивідуальністю, то серед 30–39-річних
таких 53,8%, серед 40–49-річних спостерігається баланс індивідуалістичних
і конформістських установок, а особи старші 50 років у більшості демонстЦіннісні орієнтації сучасної молоді України (за результатами досліджень). – К. : СПД Соколянський А.Ю., 2011. – С. 7.
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рують конформістські орієнтації527. Серед жителів обласних центрів молодь
більш індивідуалістична, ніж в селі – у містах 76% молодих людей хотіли б
бути яскравою індивідуальністю, а в селах – 48%, а бути як усі – відповідно
19 і 43%.
Певне занепокоєння викликає стан правової свідомості молодих українців: майже половина молодих людей (47,9%) сповідують підхід, за яким не
важливо, відповідають їхні вчинки закону чи ні, головне, щоб це було справедливо.
Порівняно небагато молоді сприймає поняття "свобода" у конструктивному ключі, як передумову для "творчості" (вказали 15,9%) та підприємництва (7,8), лише 11,2% молодих респондентів пов'язують "свободу" з поняттям "відповідальність".
Якщо індикатором "успіху" для молоді є "гроші" (35,5%), а також "кар'єра" (32,4%), то умовою успіху вбачається насамперед "фортуна": якщо
"удача" є передумовою "успіху" для третини молодих людей (33,2%), то
"наполегливість і праця" – для трохи більше як для кожного п'ятого (21,5%),
а "талант і геніальність" – лише для кожного сьомого (14,0%).
Молоддю, як і населенням в цілому дуже неоднозначно сприймається
одна з ключових фігур модернізаційних процесів – підприємець (бізнесмен):
з одного боку, він уявляється як вольова, надзвичайно діяльна і працьовита
особистість, компетентна, ощадлива, мисляча стратегічно, а з іншого – це
суб'єкт протиправної ("тіньової" або відверто злочинної) діяльності, жадібний експлуататор, 43,9% молодих людей ототожнює бізнесмена з "шахраєм
і баригою".
Нові суспільні відносини утверджується в складних соціально-економічних, політичних реаліях. І це негативно позначається на настроях молодих
людей, формуванні їх цінностей стосовно участі в суспільному житті, визначення свого місця у системі глобальних перетворень, в модернізаційних
процесах. Значна частина молоді в цілому не задоволена своїм становищем у суспільстві: за даними моніторингового опитування громадської думки, що проводиться ІС НАН України у квітні 2012 р., про це заявила майже
половина молодих людей віком 18–35 років (47%). За даними дослідження
"Студенти – образ майбутнього", відповідаючи на запитання "Як Ви думаєте, які проблеми турбують або стосуються молоді Вашої країни?", 64,5%
Культурні практики і культурна політика. Актуальні питання соціокультурної модернізації
в Україні: аналітична доповідь / [Єрмолаєв А., Левцун О., Мельничук О., Щербина В.]. – К. :
Центр соціальних досліджень "Софія", 2012. – С. 29.
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опитаних відповіли, що це "відсутність роботи, проблеми з працевлаштуванням", 41,9% – "відсутність можливостей для самореалізації", 29,6% –
"депресивний стан (відчуття нудьги, непотрібності, безрадісності життя".
Лише половина студентства (52,7%) задоволена перспективами в роботі,
у кар'єрі528.
Існують значні відмінності в уявленнях нашої молоді стосовно того, яким
шляхом потрібно йти, щоб досягти високого соціального становища в Україні,
і тим, яким шляхом цього досягають люди в розвинених країнах Заходу: за
даними моніторингу Інституту соціології НАН України, якщо для західних країн,
найперше потрібно мати високий інтелект, здібності (63%), хорошу освіту (51%),
то для нашої країни – впливових родичів (48%), заможних батьків (40%) та
походити з сім'ї з високим соціальним становищем (39%) (табл. 13.4).
Необхідно підкреслити, що значна частина проблем, пов'язаних із залученням молоді до активного суспільного життя, до процесів модернізації
пов'язана з недоліками в реалізації державної молодіжної політики.
З одного боку, молоді люди, лідери їх громадських організацій у переважній своїй більшості переконані, що держава повинна сприяти формуванню суспільно активних молодих людей – за даними дослідження "Молодіжна політика – 2012: чинники формування суспільно активної української
молоді" про це заявило 80,2% 18–25-річних респондентів та 90,7% лідерів
та активістів молодіжного руху.
Проте, з іншого боку, молоді люди заявляють, що вони не відчувають
такої підтримки. За даними соціологічного дослідження Державного інституту проблем сім'ї та молоді, проведеного у травні 2002 р. серед молоді віком
від 14 до 28 років, про це сказали 64% опитаних. Результати дослідження
"Молодь України: спосіб життя та ціннісні орієнтації" показують, що і в квітні
2010 р. настрої молодих людей стосовно реалізації державної молодіжної
політики в країні залишилися майже такими ж, як і в попередні роки: 79%
15–34-річних та 77% 15–28-річних респондентів відповіли, що вони не відчувають реалізацію державної молодіжної політики (табл. 13.5).
Подібні тенденції спостерігалися і у відповідях учнівської молоді на запитання стосовно умов, які їм створені за певними напрямами суспільної
діяльності, що були отримані у 2013 р. під час проведення Українським інститутом соціальних досліджень імені Олександра Яременка дослідження
"POST–2015" (табл.13.6).
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528 Сучасне студентство України [Електронний ресурс] / сайт Інституту Горшеніна. – Доступний
з : http://institute.gorshenin.ua/researches/104_sovremennoe_studenchestvo_ukraini.html? print.
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Таблиця 13.4
Відповіді респондентів стосовно того, що вони вважають для себе
найважливішим для досягнення людиною високого соціального
становища у нашій країні та у розвинених країнах Заходу,
квітень 2012 р., %
У розвинених країнах
Заходу
Серед мо- Серед тих, Серед мо- Серед тих,
лоді віком кому 36 ро- лоді віком кому 36 ро18–35 років ків і більше 18–35 років ків і більше
33
31
63
59
37
39
32
30
19
12
16
10
20
14
22
19
33
33
8
4
15
16
26
24
16
13
10
8
16
14
16
11

Таблиця 13.6
Ствердні відповіді респондентів на запитання стосовно умов,
які створені молодим людям за певними напрямами
суспільної діяльності, %
Напрям суспільної діяльності

У нашій країні

Показник
Високий інтелект, здібності
Хороше здоров'я
Приваблива зовнішність
Готовність до ризику
Уміння іноді йти в обхід закону
Чесність, принциповість
Егоїзм, індивідуалізм
Готовність допомагати людям
Походження з сім'ї з високим
соціальним становищем
Впливові родичі
Впливові друзі
Знання іноземних мов
Хороша освіта
Прагнення і вміння робити людям
добро
Вихованість, хороші манери
Вміння переконувати, красномовство
Політична обізнаність
Уміння розпоряджатися грошима
Заможні батьки
Важко відповісти

39

38

22

22

48
27
18
25

46
29
18
27

11
8
32
51

10
6
28
48

8

11

11

7

≈7
16
18
20
40
6

7
10
15
17
36
9

19
14
15
24
11
9

19
13
13
24
9
14

Джерело: підраховано автором за даними моніторингу "Українське суспільство" ІС НАН
України, квітень 2012 р.

Таблиця 13.5
Відповіді респондентів за віком на запитання "Чи відчуваєте Ви
реалізацію державної молодіжної політики в Україні?", %
Показник
Так
Ні
Важко відповісти

15–19 років 20–24 роки 15–28 років 28–34 років 15–34 роки
10
10
10
7
9
75
79
77
82
79
15
11
13
11
12

Джерело: за даними дослідження "Молодь України: спосіб життя та ціннісні орієнтації", проведеного УІСД/ЦСМ у квітні 2010 р.
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Активна участь молоді в громадських організаціях
Діяльність молодих людей у самоорганізованих структурах за місцем проживання, роботи чи навчання
Патріотичне виховання молоді
Зміцнення духовності молодих людей
Реалізація молоді в науковій сфері
Участь молодих людей у реалізації державної
молодіжної політики
Кар'єрна реалізація молоді

Рід занять респондента
Студентські групи
Учні
10–11 класів
ПТНЗ
68
48
49

38

41
41
33

35
33
29

36

21

28

25

Джерело: за матеріалами дослідження "POST–2015", проведеного Українським інститутом
соціальних досліджень імені Олександра Яременка у 2013 р.

Мало чим відрізняються й оцінки, які були висловлені лідерами та активістами молодіжних організацій під час опитування "Молодіжна політика –
2012: чинники формування суспільно активної української молоді": оцінюючи нинішній рівень реалізації державної молодіжної політики в Україні за
шкалою, де "1" означає "незадовільно", а "10" – "цілком задовільно", респонденти поставили оцінку, середнє значення якої становить 5,17 бала. Серед
експертів-держслужбовців, які реалізують державну політику та відповідали
на аналогічне запитання, середній бал майже не відрізняється і становить
5,93 бала.
Молодь поки що слабо вірить у позитивні переміни у цій сфері (так, навіть серед лідерів і активістів молодіжних організацій лише 17,8% опитаних
відповіли, що вони вірять, що в Україні відбудуться позитивні зміни у формуванні умов для розвитку громадської активності серед молоді уже в найближчі 5 років, тоді як 43% переконані, що це відбудеться десь через років
5–10, ще 28% вірять у такі переміни, але вони відбудуться не раніше, ніж через 10 років, а 11% взагалі не вірять, що зміни коли-небудь відбудуться).
Отож, держава для поліпшення ситуації має звернути особливу увагу на
залучення молодих людей до суспільного життя, на формування та підтримку різноманітних форм участі молоді в процесах державотворення, розвитку економіки, культури, науки, інноваційного оновлення, реалізації модернізаційного шляху розвитку українського соціуму.
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Жорсткий прагматизм, точний розрахунок, державний інтерес на шляху
розвитку демократії, ринкової економіки та відкритого суспільства в Україні,
активного її входження в світову спільноту потребують внесення певних коректив, тактичних змін у напрямах реалізації державної молодіжної політики.
Нинішня державна молодіжна політика, відповідно до кращих зразків, які
сповідуються у більшості країн світу, Європи, на новому етапі свого розвитку покликана сприяти самоорганізації та самореалізації молоді, соціальній
інтеграції молодих людей, розвитку їхнього творчого потенціалу, запровадження ініціатив у різних сферах діяльності, залученню до процесів реформування українського суспільства та економіки, формуванню її відповідальності за сьогодення та майбутнє, включенню молодих людей до участі у процесах прийняття рішень на всіх рівнях державно-громадського управління,
прозорості виконавчих процедур та рівних можливостей.
Нова модель системи управління молодіжною сферою має бути відкритою
та демократичною, такою, в якій здійснюється державне управління з урахуванням громадської думки. Соціальне партнерство є обов'язковою умовою ефективного управління та розв'язання нагальних проблем підростаючого покоління.
Формуючи нову модель державної молодіжної політики, необхідно враховувати складне соціально-економічне нинішнє становище країни, яке значною мірою опосередковане наслідками світової фінансово-економічної кризи, сучасними реаліями обмеженості ресурсів: так, наприклад, якщо у 2009 р.
видатки на освіту в структурі ВВП становили 7,3%, у 2010 р. – 7,4, то у 2011 р. –
6,6, на духовний та фізичний розвиток – відповідно 0,9, 1,1 та 0,8%, на охорону здоров'я – відповідно 4,0, 4,1 та 3,7%, на соціальний захист та соціальне забезпечення – відповідно 8,6, 9,6 та 8,0%529.
Автор цього розділу монографії підтримує ідею необхідності внесення
на найближчі роки певних коректив щодо об'єкту здійснення державної молодіжної політики – молоді:
– з одного боку, вся молодь й надалі повинна залишатися основною цінністю держави, об'єктом молодіжної політики, стосовно якого державна політика
буде реалізовуватися за всіма раніше виробленими принципами, що сприятиме створенню належних умов для надання правових і матеріальних гарантій
щодо здійснення прав і свобод молоді, широкого її залучення до активної громадської, економічної, соціальної діяльності, до здійснення модернізаційних
процесів, надання державою кожній молодій людині соціальних послуг із навчання, професійної підготовки, виховання, духовного й фізичного розвитку;
529

Участь молоді в суспільному житті. – С. 155.
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– проте, з іншого боку, держава, суспільство повинно приділяти особливу
увагу роботі з обдарованою молоддю, яка є головним носієм інноваційного,
модернізаційного потенціалу розвитку країни і потребує копіткої роботи з метою її виявлення, наступного супроводження до остаточного формування в
людському, професійному та громадському плані, вихованню еліти нації, котра
за своїми духовними, інтелектуальними, професійними вимірами стане осердям нації, моральним авторитетом, за яким світ впізнаватиме Україну;
– під особливим контролем мають залишатися також ті молоді люди, які
нездатні забезпечити собі гідне життя в нинішній соціально-економічній
ситуації (інваліди, хворі, сироти, молоді люди, що повернулися з місць позбавлення волі тощо).
Тим паче, такий підхід підтримують не лише фахівці, але й, як свідчать
соціологічні дослідження, і широкий молодіжний загал: зокрема, у липні
2012 р. 43% респондентів віком від 18 до 25 років висловилися саме за такий шлях розвитку530.
На переконання автора, посиленню роботи щодо формування суспільно
активної української молоді, готової до дієвої участі в модернізації суспільного життя, посприяло б:
– прийняття Закону України "Про загальнодержавну підтримку молоді на
2015–2020 рр.", один із розділів якої присвячувався б проблемам участі
молодих людей в модернізації суспільства;
– внесення відповідних змін та доповнень стосовно сприяння участі молоді в модернізаційних процесах до ст. 7 "Праця молоді" та статті 11 "Освіта, культурний розвиток молоді" Закону України "Про сприяння соціальному
становленню та розвиткові молоді в Україні";
– прийняття в новій редакції Закону України "Про молодіжні та дитячі
громадські організації", де потрібно визначити місце молодіжного руху у
становленні громадянського суспільства в країні, у вирішенні важливих соціально-економічних суспільних проблем;
– проведення парламентських слухань, присвячених проблемам участі
молоді в модернізаційних процесах, які здійснюються в сучасній Україні;
– підготовка Щорічної доповіді Президентові України, Верховній Раді
України, Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні "Участь
молоді у здійсненні модернізаційних перетворень у сучасній Україні";
– запровадження постійного соціологічного моніторингу становища молоді в країні, реалізації державної молодіжної політики.
530
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Враховуючи те, що процес залучення молодих людей до активної участі
в модернізації суспільного життя значною мірою залежить від виховання у
молодих людей почуття відповідальності за стан справ у власній країні,
усвідомлення ними себе носієм суверенітету, джерелом влади, свідомим
суб'єктом політичної діяльності, людьми, відповідальними за наслідки своїх
дій, за майбутнє своєї країни і світової спільноти в цілому, особливе місце у
здійсненні державної молодіжної політики має зайняти оновлення за європейськими стандартами змісту і технологій громадянської освіти та виховання, формування громадянської позиції підростаючого покоління.
Як правомірно підкреслюється у проекті Концепції громадянської освіти
та виховання в Україні, яка нині винесена на обговорення громадськістю,
незважаючи на відмінність підходів, методик та масштабу національних
систем громадянської освіти, єдиною має бути їхня мета – виховання громадянина, який цінує та готовий відстоювати ідеали свободи, демократичні
цінності і права людини. Потрібна така система громадянської освіти та
виховання, яка б сприяла розбудові правової демократичної соціальної
держави, становленню громадянського суспільства та демократичних норм
і цінностей особистості та суспільства. Особистість громадянина має формуватися за умови його реальної включеності у діяльність, коли апробуються, перевіряються на практиці відповідні громадянські цінності531.
Необхідно підкреслити, що, на відміну від розвинених країн світу, де громадянська освіта та виховання майже повністю базується на політичній та
правовій сфері діяльності громадянського суспільства, в Україні на сучасному
етапі її розвитку громадянське виховання, через відсутність відповідної правової та юридичної бази або її недієспроможності, багато в чому базується на
морально-етичних засадах, тобто морально-етичні імперативи й цінності виступають головним критерієм ефективності громадянського виховання.
У реалізації громадянської освіти повинні бути задіяні всі складові процесу виховання громадянина: сім'я, навчальні заклади всіх рівнів і типів,
соціальні партнери, об'єднання громадян, засоби масової інформації.
Зміст громадянської освіти має спрямовуватись на досягнення цілей як
навчання, так і виховання, а успішність її повинна оцінюватись не так за
обсягом отриманих знань та умінь, як за результативністю їхнього трансформування в світоглядні пріоритети та ціннісні настанови, формування
громадянської культури особистості.
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Пріоритетну роль у громадянській освіті повинні відігравати активні методи, що стимулюють творчість, ініціативу, самостійне та критичне мислення і базуються на принципі багатосторонньої взаємодії. Громадянська освіта
та виховання покликані формувати в особистості когнітивні та поведінкові
норми, що включають у себе вміння міркувати, аналізувати, ставити запитання, шукати власні відповіді, критично та всебічно розглядати проблему,
робити власні висновки, брати участь у громадському житті, здатність орієнтуватися і адаптуватися в нових соціальних умовах, захищати свої інтереси, поважати інтереси і права інших, самореалізуватися тощо.
Важливою складовою змісту громадянського виховання має стати розвиток мотивації до праці, усвідомлення життєвої необхідності трудової активності, ініціативи, підприємництва, розуміння економічних законів і проблем суспільства та шляхів їхнього розв'язання, готовності до соціальної
творчості як умови соціальної адаптації, конкурентноспроможності й самореалізації особистості в ринкових відносинах.
На думку автора розділу монографії, для успішної реалізації громадянського виховання, підготовки молоді до активної участі в модернізаційних
процесах в найближчий час необхідно:
– провести широке обговорення важливості громадянської освіти та виховання у суспільстві;
– узагальнити та систематизувати міжнародні і вітчизняні технології,
форми і методи роботи з учнівською та студентською молоддю з громадянської освіти та виховання;
– включити проблематику розвитку громадянського суспільства та формування громадянськості, політичної культури до дослідницьких програм та
планів навчальних та наукових закладів;
– розробити курси, окремі модулі, навчально-методичне забезпечення
для підготовки та перепідготовки вчителів загальноосвітніх навчальних закладів та викладачів вищої школи;
– включити до програм підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців як одного з базових спеціального курсу з питань взаємодії органів влади та органів місцевого самоврядування з організаціями громадянського суспільства.
Реалізація зазначеного поряд з іншими заходами поліпшила б участь
молодих людей у вирішенні важливих соціально-економічних проблем країни, успішній її модернізації та інтеграції у світову спільноту.

531 Проект Концепції громадянської освіти та виховання в Україні [Електронний ресурс]. –
Доступний з : http://khpg.org/index.php?id=1357391226.
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Дослідницький підхід авторського колективу монографії базується на
широкому розумінні модернізації соціуму як такого процесу, що орієнтований на бажаний, науково обґрунтований результат змін у пріоритетних
сферах життєдіяльності суспільства, який забезпечує покращення життя
кожного. Модернізація – комплексний соціокультурний процес, в якому
управлінські та технологічні рішення підпорядковані гуманітарним цілям, а
гуманітарні цілі співвіднесені з економічними завданнями. Успіх сучасної
(не мобілізаційної, а інноваційної) модернізації залежить передусім від знаходження важелів забезпечення підтримки політичної волі вищої державної
влади народом, мінімізації спротиву зацікавлених середовищ (еліт, чиновництва, інститутів, що мають змінитися), якомога ширшого залучення активних носіїв людського капіталу країни.
Серед викликів модернізації українського суспільства – відсутність сил,
які готові очолити її вже сьогодні; невизначеність стратегії соціально-економічного розвитку країни та відсутність стратегічного бачення майбутнього;
криза морально-етичних норм, слабкість правового поля, поширеність неправових методів вирішення будь-яких питань; корупція та безвідповідальність влади; несформованість суб'єктів модернізації; низька культура "соціального діалогу"; низький рівень громадської активності та суспільної
солідарності. Усвідомлення цих викликів та соціально-економічних проблем
логічно підводить до висновку, що соціокультурній модернізації належить
ключова роль серед "пускових механізмів" та факторів перебігу модернізації загалом.
Глобальні економічні процеси та пов'язані з ними глобальні виклики чинять надзвичайно великий вплив на систему цінностей, який виражається
не лише в початку формування комплексу глобальних (універсальних) цінностей, але в істотній модифікації та оновленні ціннісних орієнтацій, поширених в межах окремих національних держав. Так, культурно-ціннісний
вплив глобалізаційних процесів за останні понад тридцять років відбувався
головним чином як процес вестернізації, експансії ціннісних орієнтацій Заходу на незахідні країни. В багатьох випадках це зумовлювало негативні
ціннісні мутації в таких країнах, руйнацію традиційних основ регулювання
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життєдіяльності без адекватного формування нових ціннісних засад розвитку та модернізації.
Станом на сьогодні Україна не змогла адекватно вписатися в глобальну систему і не створила адекватних механізмів, які б убезпечували її розвиток перед потужними викликами, що мають глобальний характер. Ціннісні засади країни зазнали помітного деформуючого впливу глобальних
процесів, при тому, що окремі потенційно позитивні тенденції глобалізації
(екологічна орієнтація, соціальна відповідальність корпорацій, стандарти
для фінансової і податкової сфер тощо) досі не чинять належного впливу
на Україну. Обидві ці обставини значно ускладнюють процеси розвитку
і модернізації країни, що, вочевидь, вимагає істотних змін в політиці розвитку на майбутнє.
У процесі пострадянських перетворень збереглися цінності мікросередовища, цінності міжособистісних, а не загальносуспільних відносин (матеріальна заможність, здоров'я, сім'я, мир, благополуччя дітей), які малоефективні в організації життя суспільства загалом. Разом із тим цінності
загальносуспільних відносин сформувалися як амбівалентна система уявлень та установок. Так, ринкові цінності формуються в умовах квазіринку
непрозорих, а подекуди й злочинних відносин: домінують погляди щодо
абсолютизації можливостей ринку та повної свободи підприємництва, які
є поштовхом до нагромадження надмірного багатства і розкошів; функціонально-організаційна слабкість держави не чинить опір злиттю інтересів
силової та економічної влади; домінує нелегітимне присвоєння капіталу і
прибуткового продукту замість законного одержання прибутку і його капіталізації; політична доцільність домінує над конституційною демократією, що
спричинило деформацію судової системи та посилило беззахисність інтересів громадянина та власника; переважає присвоєння замість етики ділових відносин з одночасним виконанням соціальних зобов'язань бізнесу й
підтримки суспільних цінностей.
У цьому контексті потребує докорінних змін поширена модель економічної поведінки з домінуванням безвідповідальності та життя в кредит,
коли власні витрати не співвідносяться з заробітками, недорозвинений
механізм заощадження. Серед українців сьогодні домінують установки на
залежність економічної трудової поведінки від зовнішніх обставин, відповідальність покладається у першу чергу на державу. Актуалізація трудових ціннісних орієнтацій, що сприяють модернізаційним процесам у сучасному соціумі України, пов'язується з необхідністю формування нового
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типу особистості, яка орієнтована на індивідуалізм, пріоритет приватного
інтересу, розрахунок на власні зусилля та кар'єрні амбіції. Реалізація нових кар'єрних можливостей пов'язана із формуванням ціннісних орієнтацій, що соціально обумовлюють спонукання до трудової діяльності у нових
економічних умовах та актуалізують насамперед досяжний тип трудової
мотивації та ініціативність населення, зокрема сприйнятливість до новацій, здатність до переміни професійної сфери діяльності, схильність до
навчання впродовж життя.
Суттєвим бар'єром модернізації залишається поширена орієнтація на
патерналізм. Носії патерналістських очікувань демонструють знижену ініціативність, відповідальність за своє життя і меншу компетентність щодо
політичного управління. Враховуючи інституційну пастку економічно необґрунтованого соціального забезпечення в обмін на збереження влади корумпованими елітами, що підтримується поширеними патерналістськими
очікуваннями, патерналізм слід розглядати не як опору можливих модернізаційних реформ, а як фактор, що їх блокує.
Слід зазначити, що базові цінності, пов'язані з потребами модернізації
(постматеріалізм, самокерування, стимуляція), слабко поширені в українському суспільстві. З одного боку, мало поширені цінності, пов'язані з більшими самостійністю та схильністю до креативної праці: постматеріалізм
(за Р.Інглхартом) та самокерування і стимуляція (за Ш.Шварцем). Водночас
виражені цінності, загалом протилежні названим вище: цінності безпеки,
конформності і традиції. З іншого боку, ці цінності, разом з вираженими універсалізмом і доброзичливістю, можуть додатково сприяти встановленню
спільних норм та інститутів в соціально-економічній сфері. Так, постматеріалістичні ціннісні орієнтації можуть бути чинником активної позиції в політичній сфері в Україні.
Історичний досвід показує, що успішний розвиток суспільства забезпечується, як правило, не конфронтаційним подоланням одних цінностей іншими, а їх еволюційним доповненням, взаємозбагаченням та інтеграцією
позитивних властивостей. У цьому контексті вагому роль відіграють цінності-медіатори, які можуть допомогти трансформувати поширені пострадянські цінності на рівні макросередовища (зрівняльність, кар'єризм, ізоляціонізм,
консерватизм, персональна безвідповідальність, патерналізм) у цінності,
властиві успішним модернізаційним проектам: рівність перед законом, самореалізацію, толерантність, відкритість до змін, індивідуальну відповідальність, взаємодопомогу.
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Модернізаційний розвиток за будь-яким сценарієм має враховувати
соціальний капітал, по-перше, як індикатор ефективності інституціональних змін та їх прийняття населенням, по-друге, як стратегічну інвестицію у цінності та норми, що полегшують кооперацію, обмін та діалог
на шляху соціально-економічних перетворень. Варто розуміти, що в
умовах українського суспільства проблема полягає не стільки у відсутності чи дефіциті соціального капіталу як такого, скільки у слабкості його
громадського ефекту, коли наявні ціннісні орієнтації та норми обумовлюють використання ресурсу соціальних зв'язків таким чином, що це не
працює на соціальну інтеграцію. Це виражається у ізольованості соціальних груп та відсутності впевненості у можливості впливу на суспільне
життя та участі у прийнятті рішень. Наразі у таких показниках соціального капіталу, як інституційна довіра та громадська участь, Україна суттєво
поступається не тільки соціальним державам Скандинавії та традиційним західним демократіям, а й посткомуністичним країнам, що приєдналися до Європейського Союзу.
Пошук та визначення рушійних сил модернізаційних процесів (до
яких можуть належати: національна еліта, середній клас, клас інтелектуалів (knowledge class), групи професіоналів, окремі політичні сили,
широкі маси) для українського суспільства є одним з "вузьких місць" модернізаційних процесів. Теоретико-методологічна проблема полягає у
відсутності чітких критеріїв визначення рушійних сил модернізації та
складності прогностичного аналізу за умов високого ступеню невизначеності соціально-економічних процесів. Доводиться визнати, що на відміну
від більшості країн Європи, Україна на шляху змін не може розраховувати на підтримку значної частини населення, яке переважно орієнтоване
на традиційні цінності соціального підпорядкування. Проблемним моментом залишається потенціал молоді як рушія модернізації. За результатами дослідження молоді люди в сучасній Україні за своїми переконаннями, підходами, ціннісними орієнтаціями щодо здійснення модернізації
мало чим відрізняється від старшого покоління. До того ж зберігаються
високі міграційні настрої молоді, які головним чином спрямовані на країни Заходу. На заваді модернізації стоїть слабка прихильність власників і
керівників підприємств до окремих її значущих принципів, зокрема пріоритету довгострокового стратегічного бачення, через відсутність інвестиційної, податкової, кредитної політики, яка б стимулювала інвестиції
підприємств; а також пріоритету людини, її знаннєвого і творчого потен334
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ціалу, коли йдеться про персонал, в результаті чого не стимулюється
інноваційна діяльність, а кваліфікація працівників, хоч і вважається одним з факторів продуктивності праці, але її підвищення розглядається
швидше як витрати, ніж інвестиції.
Формування перспективних щодо модернізації цінностей неможливе
без відповідної політики у галузі освіти. Парадигма нинішньої системи
професійної освіти в Україні не відповідає ані сучасним викликам, ані перспективам розвитку економіки та ринку праці. Модернізаційно-ціннісний
потенціал системи освіти належною мірою не реалізується через ряд перешкод, таких як переважання колективних методів соціалізації над індивідуальними, брак кваліфікованих кадрів, сучасного матеріально-технічного забезпечення; комерціалізацію та часткову тінізацію освітніх послуг;
диктатуру відомчої системи управління освітою; застарілість освітніх
стандартів тощо. Головними причинами негативних наслідків модернізації
освітньої системи України, з одного боку, є неузгодженість, безсистемність, різновекторність програм реформування різних рівнів цієї системи,
брак громадських слухань з питань реформування освітньої сфери за
участі експертів та громадськості тощо. З іншого боку, міцним бар'єром на
шляху модернізації вітчизняної вищої освіти є ментальні особливості учасників цього процесу, в тому числі та насамперед значної частини українського студентства, не мотивованої до отримання знань, до глибокого
опанування певною професією, що, у свою чергу, зумовлюється усвідомленням майбутніми фахівцями неможливості своєї професійної самореалізації в реальних умовах вітчизняного ринку праці та ситуації в українському суспільстві в цілому.
Отримані результати дозволяють сформувати низку рекомендацій, що
спрямовані на вирішення проблеми гармонізації цінностей відносно модернізації з урахуванням ціннісної неоднорідності сучасного українського
суспільства.
Для здійснення послідовних та успішних кроків модернізації держави
необхідно спиратися на людський потенціал, формувати ефективні механізми участі народу в прийнятті рішень, забезпечити прозорість у діяльності
органів державного управління. Безальтернативним є модернізаційний
проект, що базується на принципах інноваційності та при побудові тріади
"суспільство–держава–економіка", а саме взаємодії держави і бізнесу з одночасним суспільним контролем і суспільними зобов'язаннями двох перших
інститутів. У зв'язку з цим, рекомендується:
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У частині інкорпорації цінностей, поширених у країнах з успішними модернізаційними проектами:
– Кабінету Міністрів України та відповідним органам виконавчої влади
слід вжити заходів щодо якнайшвидшого та повного впровадження в Україні
низки глобальних принципів і норм, які стосуються:
• норм ділової етики, що враховують соціальну відповідальність
компаній;
• законності та стандартів прозорості фінансових операцій, керованості фінансових ринків та міжнародних фінансових операцій, а
також оподаткування;
• значного посилення екологічної орієнтації економіки та істотного зменшення її негативного впливу на кліматичні зміни.
• оптимізації соціальної підтримки населення і скорочення державного регулювання економіки за умови забезпечення недоторканості приватної власності, незалежності судів і відсутності силового
тиску на бізнес;
– зважаючи на євроінтеграційний вибір України, державним органам та
іншим суспільним інститутам слід передбачити комплекс довгострокових
заходів, спрямованих на створення умов для адаптації населення та підприємницького сектора України до інституційних змін, ініційованих положеннями Угоди про асоціацію з ЄС – із належним врахуванням при цьому
можливих негативних ефектів від неадекватної імплементації окремих європейських інституційних інновацій. Такий комплекс заходів має, зокрема,
передбачати:
• значне збільшення бюджетних асигнувань та відповідної фінансової та технічної допомоги ЄС та його інституцій на цілі навчання та перенавчання, вивчення передового організаційного досвіду
безпосередньо на території країн – членів ЄС,
• широке залучення фахівців з цих країн для практичної демонстрації нових принципів організації в процесі реформ, що відбуваються в різних секторах економіки та соціальної сфери України;
– Міністерству освіти та громадським організаціям розробити освітньовиховні проекти, що базуються на поширенні цінностей-медіаторів (еквівалентність соціального обміну, професіоналізм, засудження агресії, послідовність, самостійність, соціальна підтримка слабких) замість безпосередньої пропаганди сучасних європейських цінностей; ЗМІ сприяти поширенню
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"медіаторного дискурсу" у спілкуванні державних і громадських лідерів і
активістів з масовою аудиторією.
У частині актуалізації соціально-економічних ціннісних орієнтацій, що
сприяють модернізаційним процесам:
– Міністерству соціальної політики сприяти переходу від стратегії низького рівня безробіття (стримування процесів вивільнення) до стратегії ефективної зайнятості, реалізації політики переходу від дешевих некваліфікованих робочих місць до професійної зайнятості з гідною заробітною платою
і високою кваліфікацією праці;
– сприяти розвитку трудової мобільності особистості: її адаптивності,
сприйнятливості до новацій, здатності до переміни професійної сфери діяльності, переходу в більш престижну і більш доходну сферу праці, підвищенню рівня освіти і соціального статусу тощо;
– розробити важелі економічного впливу для стимулювання керівників
підприємств відносно посилення інноваційності виробництва (зокрема,
збільшення витрат на НДДКР) та здійснення регулярного навчання і підвищення кваліфікації працівників.
У частині інвестування у соціальний капітал, а саме посилення довіри та
формування цінності громадської участі:
– державним органам влади та громадським організаціям забезпечити
верховенство права, поширення серед населення правових знань та правил поведінки у суспільстві, застосування практик публічних консультацій
для формування навичок відстоювання свої прав серед населення;
– громадським організаціям започаткувати пілотні проекти із налагодження самоврядування і взаємодопомоги в громадах, особливо у великих
містах з населенням понад 50 тис., і запровадити мережу організаторів у
громаді з числа її мешканців; забезпечити безоплатну юридичну допомогу з
питань самоврядування, реалізації громадянських прав і організації роботи
в громаді;
– державним органам влади сприяти розвитку громадських неурядових організацій і підвищенню їхньої спроможності; створити конкурсні програми з надання грантів неурядовим організаціям для розв'язання актуальних суспільних проблем. Важливо використовувати ресурс потенційної
громадської активності – залучення населення, що є лояльним до гро337
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мадських ініціатив, проте стоїть осторонь формального членства. Велике
значення має використання ресурсу соціальних мереж та неформальні
громадські ініціативи, збільшення соціальної значущості волонтерства та
благодійності.
У частині посилення роботи щодо формування суспільно активної української молоді, готової до дієвої участі в модернізації суспільного життя:
– ухвалити Закон України "Про загальнодержавну підтримку молоді на
2015–2020 рр.", один із розділів якого присвячувався б проблемам участі
молодих людей в модернізації суспільства; внесення відповідних змін та
доповнень стосовно сприяння участі молоді в модернізаційних процесах до
статті 7 "Праця молоді" та статті 11 "Освіта, культурний розвиток молоді"
Закону України "Про сприяння соціальному становленню та розвиткові молоді в Україні"; прийняття в новій редакції Закону України "Про молодіжні та
дитячі громадські організації", де визначити місце молодіжного руху у становленні громадянського суспільства в країні, у вирішенні важливих соціально-економічних суспільних проблем;
– приділяти особливу увагу роботі з обдарованою молоддю, яка є головним носієм інноваційного, модернізаційного потенціалу розвитку країни і
потребує копіткої роботи з метою її виявлення, наступного супроводження
до остаточного формування в людському, професійному та громадському
плані, вихованню еліти нації, котра за своїми духовними, інтелектуальними,
професійними вимірами стане осердям нації, моральним авторитетом, за
яким світ впізнаватиме Україну.
У частині формування ефективної системи освіти з точки зору формування модернізаційних цінностей:
– Міністерству освіти і науки розробити і впровадити Державну програму
"Навчання впродовж життя", спрямовану на формування життєвих і професійних ціннісних орієнтацій усіх верств населення, захист і забезпечення
реалізації прав працівників, спроможних і бажаючих працювати з високою
трудовою віддачею, гарантуючі їм рівень якості трудового життя, достатній
для ефективного відтворення трудового потенціалу;
– задля мінімізації видатків на проведення реформи системи освіти
зосередитися не стільки на модернізації матеріально-технічної бази,
скільки на реалізації трьох інших напрямів реформування, неодноразово
визначених фахівцями як першочергово необхідні: а) модернізації змісту
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навчально-виховного процесу в усіх освітніх ланках (починаючи з дошкільної) у напрямі надання пріоритету формуванню творчих відповідальних
особистостей, які знають про глобальні загрози, вмотивовані та вміють
ініціювати зміни на краще; б) докорінній зміні ролі педагога через підвищення його престижу в суспільстві; в) однаковості вимог до всіх закладів
шкільної та дошкільної ланок; г) посилення когнітивної селекції вищої
освіти;
– впровадити нову парадигму освіти, яка полягає в досягненні природного синтезу двох аспектів навчально-виховної діяльності: а) забезпечення
конкурентоспроможності в суспільстві знань; б) формування нормативного світогляду (у розумінні класичних релігій та демократичних суспільств
відкритого доступу і сталого розвитку) нових поколінь користувачів освітньої системи на основі кращих ідеологічних здобутків національного та
світового досвіду, характерними ознаками якого є засвоєння цінностей
балансу праці та споживання, загальнолюдських духовних і моральноетичних імперативів, неприйняття архаїчних ціннісних орієнтацій.
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