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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
 

Виконавець: відділ моніторингових досліджень соціально-
економічних трансформацій ДУ «Інституту економіки та 
прогнозування НАН України» за участі фахівців інших відділів та УІСД 
ім. О.Яременка. 

 

Дата виконання: 
1-й етап: травень 2014 – грудень 2014 року 
2-й етап: квітень 2015 – грудень 2015 року.  
 

Емпірична база: національні соціологічні моніторинги (зокрема, 
моніторинг Інституту соціології НАН України (1992-2015), моніторинг 
Українського інституту соціальних досліджень імені О.Яременка та 
Центру «Соціальний моніторинг» за участі відділу моніторингових 
досліджень соціально-економічних трансформацій, а також 
моніторинг Української школи архетипіки (1992-2015)); спеціально 
проведене пілотне дослідження серед державних чиновників; а 
також дані, зібрані в результаті проведення статистичних обстежень, 
матеріали державної і міжнародної статистики. 



За підсумками 1-го етапу (2014 р.) 
Базові культурні особливості українського 

суспільства і можливості їх використання для 
соціально-економічного розвитку : наукова 
доповідь / О. П. Шестаковський, Є. В. Білоус ; за 
ред. О. М. Балакірєвої ; НАН України, ДУ "Ін-т екон. 
та прогнозув. НАН України". – К., 2015. – 30 с. 

 

Враховуючи місце України в просторі культурних 
вимірів, базові параметри її культури є дуже 
обмеженим ресурсом модернізації в цілому, а 
копіювання інституційної структури західних 
країн не забезпечить економічного та 
політичного розвитку.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБ`ЄКТ: ресурси модернізації економіки 

 
ПРЕДМЕТ: 

соціокультурні складові як драйвери 
модернізаційного процесу в 
економічній сфері українського 
суспільства 

 
 
МЕТА:  

визначити чинники і механізми дії на 
соціокультурні складові, які сприяють чи 
перешкоджають економічній 
модернізації в українському суспільстві;  
висунути пропозиції щодо урахування 
таких складових в економічному 
розвитку 

МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 
 



ЗАВДАННЯ: 
 виокремити складові та з'ясувати механізми впливу на 

соціокультурні чинники економічної модернізації; 
 систематизувати соціокультурні складові, що сприяють чи 

перешкоджають економічній модернізації; 
 прослідкувати особливості взаємозв’язку складових і механізмів 

впливу на соціокультурні чинники та самі ці чинники в контексті 
економічної модернізації; 

 визначити регіональну диференціацію чинників формування 
сприятливих політичних установок та інституційної ефективності; 

 здійснити аналіз потенціалу соціальних інститутів та груп як 
рушіїв соціально-економічного розвитку; 

 визначити чинники економічних складових модернізаційної 
ідеології; 

 визначити стратегії ефективного розвитку соціального капіталу 
для мобілізації спільнот в українському суспільстві; 

 визначити механізми посилення модернізаційного потенціалу 
державно-управлінскої еліти України. 



СТРУКТУРА РОБОТИ 
 

Розділ 1. Структура чинників соціокультурної складової 
модернізації 
 

Розділ 2. Соціокультурні орієнтири економічної модернізації: 
вимір та механізми впливу 
- Політичні установки, що можуть сприяти економічному розвитку 

- Розвиток економічної модернізаційної ідеології 
- Оцінки модернізаційного потенціалу соціальних інститутів та груп 
 

Розділ 3. Стратегії ефективного розвитку соціального капіталу 
- Регіональна диференціація соціального капіталу в  
українському суспільстві  
- Чинники формування соціального капіталу у регіональному вимірі  
- Рекомендації щодо формування соціального капіталу у реалізації 

соціально-економічної політики: європейський досвід  
 

Розділ 4. Посилення модернізаційного потенціалу 
представників державно-управлінської еліти 
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Довіра є  інтегральним 
фактором  розвитку 
суспільства.  
Через довіру соціокультурні 
чинники перетворюються у 
соціальний капітал, який, 
реалізуючись в економічній 
поведінці суб'єктів 
господарювання, стає 
модернізаційним фактором 
економічного розвитку.  



Сконструйований Індекс установок, сприятливих для економічного розвитку (ІУ СЕР): 
1) ставлення до приватної власності  2) оцінки ефективності приватизованих 

підприємств 3) ставлення до бізнесу 
Індекс приймає значення: «0» - якщо жодна з установок, сприятливих для економічної модернізації, не присутня; 

 «1», «2» та «3» - якщо у респондента присутні відповідно одна, дві чи три з трьох установок. 

  Білорусь Чеська 

республіка 

Угорщина Молдова Польща Росія Словаччина Україна 

Відповідальний 17,7 33,2 49,4 47,6 38,1 42,7 23,3 56,8 

Не відповідальний 82,3 66,8 37,5 52,4 61,9 57,3 76,7 43,2 

Розподіл відповідей респондентів на питання:  
«Чи відповідальний за економічну кризу уряд нашої країни?»,% 

Джерело: дані міжнародного опитування «Life in Transition 2», яке було проведене Європейським банком 

реконструкції та розвитку. 

Розподіли значень Індексу  установок, 
сприятливих для економічного 

розвитку (ІУСЕР), % 
ІУСЕР в розрізі політичної підтримки та довіри 
центральним політичним інститутам, середнє 

Джерело: дані УІСД/ЦСМ,  
         розрахунки автора 

Українське суспільство схильне до 
невиправданого звинувачення правлячої влади 
(уряду) у економічних проблемах – «блеймінгу».  



Скажіть, хто, на Вашу думку, сьогодні може найбільше сприяти зростанню 
української економіки?, % 

Джерело: моніторинг УІСД імені О.Яременка/ЦСМ спільно з відділом моніторингових 
досліджень соціально-економічних трансформацій ДУ “ІЕП НАНУ”. 

Більшість опитаних українців стабільно покладають найбільшу відповідальність за економічне 
зростання і добробут населення на Уряд.  
Найбільш цікава тенденція 2015 року – майже в 2 рази зросла частка тих, хто вважає, що 
найбільшою мірою розвитку української економіки може сприяти український бізнес 



Джерело: моніторинг УІСД імені О.Яременка/ЦСМ спільно з відділом моніторингових 
досліджень соціально-економічних трансформацій ДУ “ІЕП НАНУ”. 

Негативний баланс довіри до КМУ змінився на позитивний лише 
наприкінці 2014, але уряд отриманий кредит довіри втратив за рік 



Динаміка відповідей на запитання: «Яким чином, на Вашу думку,  
держава повинна брати участь в управлінні економікою?», % 

Джерело: моніторингове дослідження Інституту соціології НАНУ 

З кінця 2013 року зростає також частка тих, хто виступає за поєднання 
державного управління і ринкових методів, а також чітко проявляється тренд 
орієнтації на мінімізацію ролі держави (у 2015 цей показник досяг максимуму – 12,7%) 
за рахунок зменшення частки тих, хто вважає за необхідне повернутись до 
планової економіки. 



Джерело: дослідження проведене соціологічною службою Українського центру економічних і 
політичних досліджень імені Олександра Разумкова, 2008 р. 

Прояви соціокультурної амбівалентності соціокультурного підґрунтя економічної 
самокатегорізації у подвійності стосовно різних соціальних порядків, соціально-
економічних устроїв. 
Більшість населення виступає за рівні можливості людей з одного боку, а з іншого 
– проти великої різниці між багатими і бідними. 



Розподіл відповідей на запитання:  
«Що є важливим для успішного розвитку України?» 

Ідеї соціального захисту та справедливості, які панують в суспільстві, підтверджуються й 
іншими дослідженнями. На думку опитаних,  для успішного розвитку країни в першу чергу 
потрібне гарантування державою соціального захисту громадян (96,3%), створення 
правової держави (91,7%) та втілення ідей рівності й справедливості (88,4%).  

Джерело: дослідження проведене соціологічною службою Українського центру економічних і 
політичних досліджень імені Олександра Разумкова з 19 по 25 червня 2008 року 



«Здійснення реформ, 
цілком імовірно, 
може призвести до 
тимчасового 
зниження рівня життя 
людей. Чи згодні Ви 
терпіти певні 
матеріальні 
труднощі?», % 

Джерело: дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова  



  Україна у 

цілому 
Захiд Центр Пiвнiч Схiд Пiвдень Донбас м. Київ 

Покладаються на 

«сильні» зв’язки (1-4)   
86,5 84,1 92,3 86,9 88,8 92,1 78,8 74,1 

Покладаються на 

«слабкі» зв’язки (5-9)   
34,6 31,8 26,4 41,6 27,1 29,9 45,7 63,3 

  Захід Центр Пiвнiч Схiд Пiвдень Донбас м. Київ 

1 Волонтери (74%) 
Збройні сили 

України (84%) 

Волонтери 

(79%) 

Волонтери 

(66%) 

Волонтери 

(73%) 

Газети 

(62%) 

Волонтери 

(88%) 

2 
Збройні сили 

України (70%) 

Волонтери 

(76%) 

Збройні сили 

України (84%) 

Громадські 

організації 

(56%) 

Збройні сили 

України (71%) 
Волонтери (60%) 

Громадські 

організації 

(72%) 

3 
Релiгiйні 

органiзацiї (65%) 

Громадські 

організації 

(64%) 

  

Громадські 

організації 

(63%) 

  

Збройні сили 

України (45%) 

Громадські 

організації 

(63%) 

  

Телебачення 

(56%) 

Нова 

національна 

полiцiя 

(70%) 

4 
Посадові особи 

ЕС (63%) 

Посадові 

особи ЕС (59%) 

Телебачення 

(61%) 

Iнтернет-

видання 

(41%) 

Релiгiйні 

органiзацiї 

(58%) 

Районна рада 

(51%) 

Iнтернет-

видання 

(68%) 

5 

Громадські 

організації (62%) 

НАТО (62%) 

Профспiлки 

(58%) 

Радiо 

(51%) 

Телебачення 

(37%) 

Профспiлки 

(51%) 

Громадські 

організації (50%) 

  

Посадові особи 

ЕС (67%) 

Порівняння топу-5 інституційної довіри за регіонами (листопад 2015 р.) 

Джерело: дані моніторингу УІСД/ЦСМ за участю відділу моніторингових досліджень соціально-
економічних трансформацій ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України».  

Розподіл відповідей респондентів на запитання: “Які, на Ваш погляд, зв’язки (стосунки) 
найкраще сприяють вирішенню життєвих проблем та захисту громадянина?”, за 

регіонами (листопад 2015 р.) 



Гіпотетична схема формування соціального капіталу 
та чинників, що його обумовлюють 

 Емпірично доведено домінування зв’язуючого 
соціального капіталу над об’єднуючим 
соціальним капіталом в Україні, що не є 
сприятливим для економічної модернізації 

             НОВИЗНА 



На Заході та Донбасі населення, що надає пріоритет зв’язуючим соціальним мережам, 
висловлюють більшу готовність до громадської участі та контролю дій влади. На Півдні 
готовність до громадської участі не має зв’язку зі сприйняттям ефективності тих чи інших 
соціальних мереж.  



На Заході та Донбасі населення, що надає пріоритет зв’язуючим соціальним мережам, 
висловлюють більшу готовність до громадської участі та контролю дій влади. На Півдні 
готовність до громадської участі не має зв’язку зі сприйняттям ефективності тих чи інших 
соціальних мереж.  



Рекомендації щодо формування соціального капіталу 
у реалізації соціально-економічної політики 

• Розвивати потенціал та кваліфікацію місцевих, регіональних і 
національних неурядових організацій так, щоб вони могли бути 
залучені в розробку рекомендацій щодо імплементації соціально-
економічної політики.  

• Прийняти та реалізовувати стратегію «Партисипаторного 
громадянства», що наразі впроваджується у ЄС: розвиток участі через 
освіту та використання нових технологій. Відповідно до цієї стратегії 
джерелом розвитку соціального капіталу має стати інкорпорація 
навчальних програм «активного громадянина» у систему середньої та 
вищої освіти.  

• Поширювати практику дії національної Платформи громадянського 
суспільства (орган, створений у межах Угоди про асоціацію Україна – 
ЄС)  на регіональному рівні, наприклад, формувати регіональні 
координаційні ради чи робочі групи, які включають як представників 
місцевих органів влади, так і організацій громадянського суспільства.  

• Розвиток потенціалу на місцях може також включати  навчальні 
семінари для покращення розуміння взаємних ролей організацій 
громадянського суспільства та державних органів у спільному 
формуванні соціально-економічної політики. 
 
 



Виклики становлення соціально зрілої  
державно-управлінської еліти в Україні 

 
Тиск державної 

системи  

Відірваність 
державної служби 

від громади 

Відсутність запиту 
на ініціативність 

Відсутність 
кваліфікованих 

кадрів  

Значна 
«плинність» 

кадрів 



11,0%

1,9%

4,5%

7,1%

16,2%

20,8%

26,6%

27,3%

42,9%

94,2%
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інші механізми

місцеве радіо

за допомогою радників

місцеве телебачення

періодична організація інформаційних та 
консультаційних засідань

періодично оновлювана веб-сторінка

здійснення відвідування на дому жителів, які 
рідко відвідують місцевий орган влади

розподіл інформаційних матеріалів про 
діяльність у сфері прийняття рішень

місцева газета періодично публікує повну 
інформацію про процес прийняття рішень

інформаційна дошка оголошень в будівлі 
(або поблизу) місцевого органу влади

Джерело: дослідження місцевих органів влади у Донецькій області на замовлення UNDP Ukraine 

Механізми для забезпечення відкритості та прозорості процесу 
прийняття рішень 



Платформи для забезпечення участі місцевих жителів у процесі 
прийняття рішень 

Джерело: дослідження місцевих органів влади у Донецькій області на замовлення UNDP Ukraine 



Механізми підвищення відповідальності перед місцевими жителями 
використовує місцевий орган влади 

Джерело: дослідження місцевих органів влади у Донецькій області на замовлення UNDP Ukraine 



Рівень готовності державних службовців України 
до реалізації функцій публічного адміністрування 

Рівень неготовності сягає  
81-87% 



Запит на зміни і реформи державної служби 

Вираження 
інтересів 

суспільства та 
держави, а не 
окремих груп 



РЕКОМЕНДАЦІЇ – 1  
 • Зважаючи на заплановані та оголошені реформи конче 

потрібно уточнити концепцію модернізації українського 
суспільства, акцентувавши її роль у підвищенні рівня і 
якості життя населення. 

• В цілому демонстрація визначеності, регламентованості і 
передбачуваності соціальних змін може стати додатковим 
чинником позитивного сприйняття реформ і заходів уряду, 
навіть якщо вони не призведуть одразу до матеріального 
покращення або припинення війни.  

• Започаткувати щорічну підготовку портретів 
соціокультурного та економічного розвитку регіонів. 

• Для забезпечення джерельної бази оцінювання та 
прогнозування соціально-економічного розвитку регіонів 
доцільно започаткувати соціологічний моніторинг на рівні 
регіонів. 

 



РЕКОМЕНДАЦІЇ – 2  
 

o Впроваджувати державну політику сприяння навчанню впродовж життя як 
основного засобу набуття соціокультурних компетенцій населенням України, 
важливого способу забезпечення конкурентоспроможності та зменшення 
нерівності в українському суспільстві. 

o Вжити спеціальні заходи щодо забезпечення прозорості в діяльності 
правоохоронних органів (міліція, прокуратура, судова система), впровадження 
правових механізмів реалізації принципів верховенства права та рівності всіх 
перед законом. 

o Розбудова громадянського суспільства, змінити логіку стимулювання розвитку 
структур громадянського суспільства,(формування „знизу”, на рівні будинку, 
мікрорайону, селища, міста тощо). 

o У пропагандистській, навчальній, виховній роботі більше уваги приділяти 
впровадженню „ринкових” ціннісних настанов (досягнення, ініціативність, 
відповідальність, самостійність тощо), так як вони поки-що мають локальне 
поширення в Україні і притаманні лише для економічно активної частки її 
населення (самозайняті працівники, громадяни з матеріальним статком вище 
середнього, з вищою освітою та молоді люди) в той час, як неперспективні 
патерналістські цінності поділяються досить значною частиною громадян 
(безробітними, громадянами із низьким рівнем освіти,  людьми похилого 
віку). 



РЕКОМЕНДАЦІЇ – 3 
 

Інститутам та установам Національної академії наук України: 

З метою розвитку потенціалу та кваліфікації місцевих, регіональних і 
національних неурядових організацій так ,щоб вони могли бути залучені в 
розробку рекомендацій щодо імплементації соціально-економічної політики: 

• розвивати партнерство між академічними та громадськими організаціями, 
зокрема реалізація спільних проектів та поєднання ресурсів та експертизи: 
фахових академічних досліджень та узагальнення найкращого досвіду і 
практик з точки зору зацікавлених сторін – асоціацій малого та середнього 
бізнесу, організацій, які представляють права споживачів, тощо.  

• формулювати таргетовані інформаційні повідомлення, які роз’яснюють 
переваги та ризики соціально-економічної політики для конкретних груп 
населення: малий та середній бізнес, журналісти, уразливі групи 
населення. 

Організаціям громадянського суспільства 

• поширювати практику дії національної Платформи громадянського 
суспільства (орган, створений у межах Угоди про асоціацію Україна – ЄС)  на 
регіональному рівні, зокрема формувати регіональні координаційні ради 
чи робочі групи, які включають як представників місцевих органів влади, 
так і організації громадянського суспільства.  



РЕКОМЕНДАЦІЇ – 4 
 Доцільною є розробка системи оцінювання на 

основі тестових методик.  

Переглянути нині існуючий стандарт публічного 
адміністрування, виділивши в ньому контрольну, 
комунікативну та мотиваційну функції державного 
управління. 

Моніторинг компетентнісної та функціональної 
готовності державних службовців: 

пілотне опитування на рівні центральних органів 
виконавчої влади (2015 рік); 

вивчити питання щодо організації онлайнового 
формату щорічного вибіркового опитування державних 
службовців та органів державної влади.    



ВПРОВАДЖЕННЯ 

 Здійснено публікацію 10 робіт у наукових виданнях. 

Підготовлено 4 науково-аналітичні доповідні 
записки. 

 Висновки дослідження представлені на засіданні 
Ради керівників кадрових служб центральних 
органів виконавчої влади, яке організовано 
Національним агентством України з питань 
державної служби. 

 Члени дослідницького колективу виступали в ЗМІ. 

 Результати представлені на 16 заходах - наукових та 
науково-практичних конференціях (з них - 2 
міжнародних), круглих столах, робочих зустрічах. 

 


