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ВпровадженняВпровадження результатіврезультатів проектупроекту ::
уу навчальнийнавчальний процеспроцес::
-- НоваНова освітняосвітня програмапрограма ««СоціальніСоціальні технологіїтехнології»» заза спеціальністюспеціальністю ""СоціологіяСоціологія" " длядля ОКРОКР ««бакалаврбакалавр»» іі ««магістрмагістр»»;;
-- ТриТри новінові спеціалізаціїспеціалізації длядля освітньоїосвітньої програмипрограми ""СоціологіяСоціологія" " длядля ОКРОКР ««бакалаврбакалавр»» іі тритри новінові спеціалізаціїспеціалізації длядля

освітньоїосвітньої програмипрограми ""СоціологіяСоціологія" " длядля ОКРОКР ««магістрмагістр»»;;
-- СпеціальніСпеціальні курсикурси лекційлекцій тата модулімодулі зз 12 12 навчальнихнавчальних дисципліндисциплін загальноюзагальною кількістюкількістю 528 528 лекційнихлекційних тата практичнихпрактичних

годингодин;;
-- ТемиТеми окремихокремих лекційнихлекційних дисципліндисциплін, , якіякі викладаютьсявикладаються кафедроюкафедрою соціологіїсоціології факультетуфакультету соціологіїсоціології іі праваправа

НТУНТУ ««КиївськийКиївський політехнічнийполітехнічний інститутінститут»» нана магістратурімагістратурі іі бакалавріатібакалавріаті ((довідкадовідка пропро впровадженнявпровадження).).
-- ПрочитаноПрочитано 66 гостьовихгостьових лекційлекцій: : вв КембриджськомуКембриджському унун--тіті ((ВВ..БританіяБританія), ), ВільномуВільному унун--тіті БерлінуБерліну ((ФРНФРН), ), унун--тіті

мм. . КонстанцКонстанц ((ФРНФРН),  ),  АкадеміїАкадемії наукнаук УгорщиниУгорщини,  ,  ХарківськомуХарківському національномунаціональному унун--тіті імім....ВВ..КаразінаКаразіна, , 
УкраїнськомуУкраїнському католицькомукатолицькому унун--тіті..

УУ науковійнауковій діяльностідіяльності ДУДУ ««ДержавнийДержавний інститутінститут сімейноїсімейної тата молодіжноїмолодіжної політикиполітики»» МіністерстваМіністерства молодімолоді тата
спортуспорту УкраїниУкраїни довідкадовідка пропро впровадженнявпровадження), ), аа самесаме::

-- припри розробцірозробці фундаментальноїфундаментальної НДРНДР ««СоціальнеСоціальне відторгненнявідторгнення тата соціальнесоціальне залученнязалучення молодімолоді вв сучаснійсучасній
УкраїніУкраїні»» іі підготовціпідготовці щорічноїщорічної АналітичноїАналітичної доповідідоповіді ПрезидентуПрезиденту іі ВерховнійВерховній РадіРаді УкраїниУкраїни пропро становищестановище
молодімолоді вв УкраїніУкраїні ((заза підсумкамипідсумками 2014 2014 рокуроку).).

ОтриманоОтримано 24 24 грантигранти (OSI(OSI\\HESP, HESP, NATO, NATO, DAADDAAD, , фондфонд БьоляБьоля, , the World Bank,the World Bank, FuFulllbrightlbright,, Erasmus+, ESS, Erasmus+, ESS, 
університетиуніверситети мм..КонстанцКонстанц, , мм..ЛозаниЛозани, , мм..ОслоОсло, , ВаршавськийВаршавський, , КорвинуськийКорвинуський унун--тт мм..БудапештБудапешт тощотощо)  )  нана
загальнузагальну сумусуму 17872,55 17872,55 тистис..грнгрн., ., зз якихяких черезчерез бухгалтеріюбухгалтерію НДЧНДЧ КНУКНУ –– 292,5 292,5 тистис. . грнгрн. . 

ПублікаційПублікацій:: усьогоусього 699699 ((разомразом зз тезамитезами доповідейдоповідей -- 879879), ), уу тт..чч.:.:
•• монографіймонографій ((розділіврозділів монографіймонографій) ) –– 3737
•• статейстатей уу зарубіжнихзарубіжних виданняхвиданнях, , одиницьодиниць –– 9191
•• статейстатей уу фаховихфахових виданняхвиданнях УкраїниУкраїни –– 265.265.

ВзялиВзяли участьучасть уу 191 191 міжнароднихміжнародних науковихнаукових конференціяхконференціях ((штатніштатні співробітникиспівробітники НДРНДР –– уу 49). 49). 

ОрганізованоОрганізовано 17 17 міжнароднихміжнародних науковихнаукових конференційконференцій, , круглихкруглих столівстолів..
ЗверстаноЗверстано 30 30 збірниківзбірників науковихнаукових працьпраць.  .  
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ОбОб’’єктєкт дослідженнядослідження: : сструктурнітруктурні змінизміни
українськогоукраїнського суспільствасуспільства вв контекстіконтексті
глобалізаціїглобалізації тата євроінтеграціїєвроінтеграції вв періодперіод зз 20002000. . 

МетаМета роботироботи: : розкритирозкрити механізмимеханізми іі тенденціїтенденції
структурнихструктурних трансформаційтрансформацій вв сучасномусучасному
українськомуукраїнському суспільствісуспільстві вв контекстіконтексті
глобалізаціїглобалізації тата європейськоїєвропейської інтеграціїінтеграції іі
розробитирозробити соціологічнусоціологічну модельмодель
структурнихструктурних трансформаційтрансформацій. . 
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Етапи науково-дослідної роботи:

••МапаМапа соціальнихсоціальних нерівностейнерівностей
українськогоукраїнського суспільствасуспільства
••ТенденціїТенденції якостіякості життяжиття іі солідарностісолідарності вв
порівняльнійпорівняльній перспективіперспективі

20142014ТенденціїТенденції взаємодіївзаємодії
соціальнихсоціальних інститутівінститутів іі
соціальнихсоціальних акторівакторів : : виміривиміри
якостіякості життяжиття, , нерівностейнерівностей тата
солідарностісолідарності
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СоціологічнаСоціологічна модельмодель структурнихструктурних
трансформаційтрансформацій українськогоукраїнського суспільствсуспільств ..

20152015СоціологічнаСоціологічна модельмодель
структурнихструктурних трансформаційтрансформацій
українськогоукраїнського суспільствсуспільств ..
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СоціологічнаСоціологічна оцінкаоцінка структурноструктурно--
діяльнісногодіяльнісного потенціалупотенціалу провіднихпровідних
соціальнихсоціальних акторівакторів структурноїструктурної
трансформаціїтрансформації суспільствасуспільства

20132013СоціальніСоціальні акториактори
структурнихструктурних трансформаційтрансформацій : : 
ресурсніресурсні, , ціннісніціннісні, , діяльніснідіяльнісні
виміривиміри
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•• СистемаСистема показниківпоказників ціннісноїціннісної динамікидинаміки
українськогоукраїнського суспільствасуспільства; ; 
•• ««цінніснаціннісна мапамапа»» укрукр. . суспільствасуспільства

20122012ЦіннісніЦіннісні механізмимеханізми
структурнихструктурних змінзмін сучасногосучасного
українськогоукраїнського суспільствасуспільства

2

•• СистемаСистема показниківпоказників інституціональноїінституціональної
трансформаціїтрансформації українськогоукраїнського суспільствасуспільства;;
•• трендитренди трансформаціїтрансформації базовихбазових
інститутівінститутів

20112011ТенденціїТенденції трансформаціїтрансформації
інституційноїінституційної структуриструктури укрукр. . 
суспільствасуспільства уу порівнпорівн. . 
перспективіперспективі

1

Очікувані результатирікрікНазва етапу№
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ВСТУПВСТУП
1. 1. ТеоретичнаТеоретична інтерпретаціяінтерпретація структурнихструктурних трансформаційтрансформацій іі суспільногосуспільного розвиткурозвитку

1.1.1.1.ЗакономірностіЗакономірності структурнихструктурних трансформаційтрансформацій суспільствасуспільства ((КуценкоКуценко) ) 
1.2.1.2.ТеоретичнаТеоретична модельмодель модернізаціїмодернізації іі суспільногосуспільного розвиткурозвитку ((СавельєвСавельєв) ) 

ВисновкиВисновки додо розділурозділу 1. 1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
2. 2. СоціальнаСоціальна якістьякість суспільствасуспільства якяк чинникчинник іі результатрезультат суспільнихсуспільних трансформаційтрансформацій

2.1. 2.1. БазовіБазові складовіскладові теоретичноїтеоретичної моделімоделі соціальноїсоціальної якостіякості суспільствасуспільства ((КуценкоКуценко, , СавельєвСавельєв))
2.2. 2.2. СоціальнеСоціальне залученнязалучення vsvs. . відторгненнявідторгнення якяк вимірвимір структурнихструктурних трансформаційтрансформацій
2.2.1. 2.2.1. ТеоретичнаТеоретична інтерпретаціяінтерпретація соціальногосоціального залученнязалучення ((ГришинаГришина))
2.2.2. 2.2.2. СоціальнеСоціальне залученнязалучення вв координатахкоординатах політикополітико--громадянськоїгромадянської участіучасті вв європейськихєвропейських
порівнянняхпорівняннях ((СавельєвСавельєв)                )                
2.2.3. 2.2.3. СоціальніСоціальні нерівностінерівності іі потенціалпотенціал соціальногосоціального залученнязалучення людейлюдей похилогопохилого вікувіку ((ГришинаГришина, , 
КуценкоКуценко, , РакшаРакша, , АлексєєваАлексєєва)                                                            )                                                            

2.3. 2.3. СоціальнийСоціальний капіталкапітал якяк характеристикахарактеристика якостіякості суспільствасуспільства
2.3.1. 2.3.1. СоціальнийСоціальний капіталкапітал українськогоукраїнського суспільствасуспільства ((КуценкоКуценко, , СавельєвСавельєв))
2.3.2. 2.3.2. СоціальнаСоціальна солідарністьсолідарність тата їїїї емпіричнаемпірична модельмодель ((КуценкоКуценко, , ГорбачикГорбачик) ) 
2.3.3. 2.3.3. РольРоль соціальногосоціального капіталукапіталу уу відтвореннівідтворенні соціальногосоціального статусустатусу бюрократіїбюрократії ((КуценкоКуценко, , ЧернихЧерних, , 
КовязінаКовязіна))

2.4. 2.4. ЕтносоціальніЕтносоціальні дистанціїдистанції тата міграціяміграція якяк індикаториіндикатори соціальноїсоціальної якостіякості суспільствасуспільства ((ЧерноваЧернова))
ВисновкиВисновки додо розділурозділу 2.2.
3. 3. ЦінніснаЦіннісна основаоснова структурнихструктурних трансформаційтрансформацій

3.1. 3.1. ЦіннісніЦіннісні відмінностівідмінності регіоніврегіонів УкраїниУкраїни крізькрізь призмупризму концепціїконцепції pathpath dependencydependency ((КуценкоКуценко, , 
ГорбачикГорбачик) ) 

3.2. 3.2. ПоколінніПоколінні відмінностівідмінності ціннісноїціннісної структуриструктури суспільствасуспільства ((НовіковаНовікова, , КуценкоКуценко))
3.3. 3.3. ЗмінаЗміна цінностейцінностей уу професійнійпрофесійній групігрупі вчителіввчителів ((КожекінаКожекіна, , КуценкоКуценко) ) 

4. 4. СубСуб’’єктнаєктна складоваскладова структурнихструктурних трансформаційтрансформацій
4.1. 4.1. БізнесБізнес--класклас іі підприємціпідприємці якяк новінові соціальнісоціальні акториактори ((СірийСірий))
4.2. 4.2. ПолітичніПолітичні виміривиміри соціальносоціально--класовихкласових розколіврозколів ((КуценкоКуценко, , ГорбачикГорбачик))

5. 5. ДеструкціїДеструкції структурнихструктурних трансформаційтрансформацій вв УкраїніУкраїні
5.1. 5.1. НасилляНасилля якяк факторфактор суспільноїсуспільної дезінтеграціїдезінтеграції ((ЧернихЧерних))
5.2. 5.2. ГеополітичніГеополітичні деструкціїдеструкції ((ПолтораковПолтораков))

ВИСНОВКИВИСНОВКИ
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ОцінкаОцінка станустану правовоїправової демократіїдемократії іі ринковоїринкової економікиекономіки ((індексіндекс статусустатусу), ), 
ефективностіефективності політичногополітичного управлінняуправління ((індексіндекс управлінняуправління) ) вв окремихокремих
постсоціалістичнихпостсоціалістичних країнахкраїнах, , ІнститутІнститут БертельсманаБертельсмана, , рейтингрейтинг, , 2012 2012 іі 2014 2014 рррр..

104104999977776060РФРФ

8787878757575757УкраїнаУкраїна

7575757583838383КазахстанКазахстан

4747474745454545МолдоваМолдова

4141535348485858ГрузіяГрузія

6565656516161616УгорщинаУгорщина

88887777ЛитваЛитва

6613135566ПольщаПольща

44443333ЕстоніяЕстонія

20142014рр..20122012рр..20142014рр..20122012рр..
Management IndexManagement IndexStatusStatus IndexIndex

країнакраїна

Джерело: http://www.bti-project.org/reports/regional-reports/post-soviet-eurasia/



7

Основні дослідницькі питання:

1.1. ЯкимиЯкими єє соціальнісоціальні механізмимеханізми структурнихструктурних
трансформаційтрансформацій суспільствасуспільства??

2.2. ЩоЩо вважативважати результатомрезультатом структурнихструктурних
трансформаційтрансформацій? ? ЯкимиЯкими єє йогойого соціологічнісоціологічні
виміривиміри??

3.3. ЯкимиЯкими єє базовібазові тенденціїтенденції іі станстан структурнихструктурних
трансформаційтрансформацій українськогоукраїнського суспільствасуспільства уу
європейськомуєвропейському контекстіконтексті? ? 

4.4. ЯкимиЯкими єє можливіможливі сценаріїсценарії подальшогоподальшого
розвиткурозвитку суспільствасуспільства??

СоціологічнаСоціологічна модельмодель структурнихструктурних
трансформаційтрансформацій українськогоукраїнського суспільствасуспільства
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Теоретичні засади:

1.ДіяльнісноДіяльнісно--структурнийструктурний підхідпідхід: : -- значеннязначення синергіїсинергії дійдій множиннихмножинних
соціальнихсоціальних субсуб''єктівєктів ((спільноїспільної спонтанноїспонтанної взаємодіївзаємодії););
-- значеннязначення добровільноїдобровільної ((некерованоїнекерованої) ) соціальноїсоціальної діїдії –– активністьактивність
громадянськогогромадянського суспільствасуспільства, , волонтерствоволонтерство, , благодійністьблагодійність........

2. 2. НеоінституціональнийНеоінституціональний підхідпідхід ““широкоїширокої структуриструктури”” ((framework)framework)
суспільногосуспільного розвиткурозвитку ((МюрдальМюрдаль, , БрюсБрюс, , НортНорт, , СтаркСтарк..)..) –– якістьякість соціальнихсоціальних
інститутівінститутів , , значеннязначення нормнорм, , стратегійстратегій -- інститутиінститути забезпечуютьзабезпечують вибірвибір
траєкторіїтраєкторії змінзмін, , культуракультура робитьробить змінизміни сталимисталими ((ДД..НортНорт););

3. 3. СоціокультурнийСоціокультурний підхідпідхід –– значеннязначення ментальностіментальності, , цінностейцінностей, , 
традиційтрадицій, , щощо впливаютьвпливають нана інститутиінститути тата індивідуальнііндивідуальні виборивибори ((АА..СенСен, , 
НН..ФлігстінФлігстін, , РР..ІнглехартІнглехарт).).
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ОцінкаОцінка трансформаційнихтрансформаційних змінзмін уу
змістовнихзмістовних вимірахвимірах модернізаціїмодернізації іі
покращенняпокращення соціальноїсоціальної якостіякості суспільствасуспільства
 ВимірВимір модернізаціїмодернізації -- принциповіпринципові змістовнізмістовні орієнтириорієнтири ((критеріїкритерії) ) 

розвиткурозвитку суспільнихсуспільних відносинвідносин. . 

 ВимірВимір соціальноїсоціальної якостіякості суспільствасуспільства доповнюєдоповнює популярніпопулярні
економічніекономічні тата політичніполітичні виміривиміри трансформаціїтрансформації якяк модернізаціїмодернізації..
ІндикаториІндикатори::

1) спроможність людей здійснювати важливі для
житєдіяльності вибори, контролювати власне життя; 

2) доступність «інституціонального і структурного контексту»
(матеріальних та інших ресурсів) соціальної участі;

3) прийняття спільних норм і цінностей, а також взаємна
довіра, що дозволяє збільшити результативність соціальних
взаємодій та згуртованість суспільства. 

РозвитокРозвиток підходупідходу А.Волкнер, А.Сена, Дж.Стиглица, 2009, К.Вольяс, П.Аббот 2010, Ка Ліна
2015.
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АналізАналіз українськогоукраїнського суспільствасуспільства вв системісистемі наступнихнаступних
параметрівпараметрів соціальноїсоціальної якостіякості суспільствасуспільства: : 

1. 1. ЕкономічнаЕкономічна безпекабезпека,,
2. 2. СоціальнаСоціальна згуртованістьзгуртованість ((солідарністьсолідарність, , спільніспільні

цінностіцінності, , взаємнавзаємна довірадовіра),                                                              ),                                                              
3. 3. СоціальнеСоціальне залученнязалучення ((економічнаекономічна, , політичнаполітична, , 

громадянськагромадянська участьучасть), ), 
4. 4. СоціальнаСоціальна спроможністьспроможність контролюватиконтролювати

власневласне життяжиття ((активізмактивізм).).
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1.1.ЦінніснаЦіннісна неоднорідністьнеоднорідність українськогоукраїнського суспільствасуспільства –– вв
регіональнихрегіональних тата генераційнихгенераційних вимірахвимірах

11аа. . ЗалежністьЗалежність ціннісноїціннісної свідомостісвідомості відвід минулогоминулого
станустану суспільствасуспільства::

ЦінностіЦінності –– основаоснова формуванняформування соціальногосоціального порядкупорядку;;

ЦінностіЦінності суспільствасуспільства залежатьзалежать відвід йогойого історіїісторії;;

РізніРізні регіонирегіони УкраїниУкраїни історичноісторично входиливходили додо різнихрізних державдержав, , 
імперійімперій, , щощо обумовлюєобумовлює суттєвісуттєві регіональнірегіональні відмінностівідмінності вв цінніснійціннісній
свідомостісвідомості вв сучасномусучасному українськомуукраїнському суспільствісуспільстві..

АналізАналіз ““історичноїісторичної спадщиниспадщини”” вв цінніснійціннісній свідомостісвідомості вв індикаторахіндикаторах::
-- АвторитарнАвторитарніі установкиустановки. . 
-- УстановкиУстановки нана демократичнийдемократичний порядокпорядок
-- СоціальнаСоціальна довірадовіра
-- НаціональнаНаціональна гордістьгордість
-- РелігійністьРелігійність
-- УстановкиУстановки нана соціальнусоціальну участьучасть
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КластерКластерии 22 22 країнкраїн вв 66--ии параметрахпараметрах:  Author, Dem, Social, Proud, :  Author, Dem, Social, Proud, 
ReligRelig, Act, Act

1

2

3

4

5

7

6

II

IIII
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““ІмперськаІмперська спадщинаспадщина”” вв цінніснійціннісній свідомостісвідомості вв
країнахкраїнах східноїсхідної тата центральноїцентральної ЄвропиЄвропи

((результатирезультати багатовимірноїбагатовимірної кластеризаціїкластеризації))

І. “Візантійсько-російський” макро-кластер (Росія, Білорусія, Латвія, 
центральна та східна Україна, більш віддалено – Литва, Болгарія, 
Македонія, Сербія, Боснія..);

1а. “Візантійсько-турецький” міні-кластер (Румунія, Молдова, західна
Україна)

II. Романський (австро-німецький) макро-кластер (Австрія, Словенія, 
Албанія;  Німеччина, Чехія, Естонія);

2а. Східно-європейський міні-кластер (Угорщина, Польща, 
Словаччина, Герцеговина..)
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-- ““БезпекаБезпека””

-- ІІ змішанийзмішаний типтип

-- ІІІІ змішанийзмішаний типтип

-- ““СвободаСвобода””

14

Ціннісні профілі чотирьох поколінь українського суспільства за
ціннісною субшкалою «Безпека vs. свобода», %, дані EVS-4, 

методологія Р.Інглегарта

35,8 40,7 13,8 9,8

52,5 30,415,4 1,7

47,3 30,418,3 4

50 31,317,9 0,7

46,2 32,317,7 3,7

0 50 100 150

Покоління
"незалежності"

Народжені в
період "застою

Післявоєнне
покоління

Народжені
після Другої

Населення в
цілому

Матеріалісти
І змішаний тип
ІІ змішаний тип
Постматеріалісти

ПорівнянняПорівняння зз північнопівнічно-- європейськимиєвропейськими країнамикраїнами ““загальногозагального добробутудобробуту””
((ДаніяДанія, , ФінляндіяФінляндія, , ШвеціяШвеція, , НорвегіяНорвегія, , ІрландіяІрландія) :) :

““матеріалістівматеріалістів”” 2323-- 40 %40 %
““постматеріалістівпостматеріалістів”” 7 7 --14 %.14 %.
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• Суперечливість соціальної активності у політичному, громадянському, 
соціальному вимірах.

• До 2012 р. рівень громадянської і соціальної участі залишався значно
нижчим на тлі високих показників в більшості країн ЄС.

2. 2. АктивністьАктивність::
ПозаПозаорганізаційніорганізаційні формиформи політичноїполітичної участіучасті класівкласів вв групахгрупах країнкраїн іі

заза формамиформами класовихкласових відносинвідносин,, середнясередня кількістькількість фактівфактів участіучасті заза
останніостанні12 12 месяцевмесяцев ((відвід 0 0 додо 4) 4) -- ((EVSEVS-- 4 4 хвиляхвиля))

Альтернативні класові позиції А 
GB FR NL 

Б  
PT GR 

В  
PL CZ HU 

Г 
RU BG 

Україна 
UA 

Капіталістичний розкол 

Капіталісти 1.06 0.43 0.47 0.38 0.24 

Дрібні підприємці 1.08 0.26 0.28 0.11 0.39 

Наймані робітники  0.81 0.29 0.43 0.24 0.26 

Організаційний розкол 

Управлінці 1.10 0.51 0.53 0.32 0.34 

Керовані 0.81 0.29 0.24 0.25 0.26 

Меритократичний розкол 

Експерти 1.22 0.57 0.70 0.31 0.27 

Обслуговуючий клас 0.78 0.30 0.19 0.24 0.26 
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3. 3. СоціальнаСоціальна солідарністьсолідарність::
33--компонентнакомпонентна структураструктура соціальноїсоціальної солідарностісолідарності

((співпереживанняспівпереживання)  )  вв просторіпросторі 44 44 європейськихєвропейських країнкраїн

КРАЇНА 
Глобальна 

солідарність 

Cолідарність з 
ресурснослабкими 

групами 
Локальна 

солідарність 
GB Велика Британія 5,06 5,17 3,96 
AT Австрія 4,91 4,50 4,55 
CZ Чехія 5,10 4,69 3,73 
FI Фінляндія 5,22 5,29 3,10 
NL Нідерланди 4,48 4,76 5,42 
SE Швеція 4,95 5,07 5,24 
PL Польща 4,93 4,64 5,28 
BY Білорусь 4,78 4,75 5,20 
UA Україна 4,53 5,27 5,14 
RU Росія 4,63 5,04 4,94 
DE Німеччина 5,50 5,07 5,37 
PT Португалія 5,55 5,10 5,13 
TR Туреччина 5,68 5,46 5,73 
 Mean 5,0000 5,0000 5,0000 

 Max (стовбчик) Швейцарія Косово Туреччина 
 Min (стовбчик) Україна Нідерланди) Фінляндія 
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ЄвропейськіЄвропейські країникраїни вв просторіпросторі середніхсередніх значеньзначень трьохтрьох компонентівкомпонентів
солідарностісолідарності, , ієрархічнийієрархічний кластернийкластерний аналізаналіз, , методметод ВардаВарда

УкраїнаУкраїна вв одномуодному кластерікластері зз
АлбанієюАлбанією, , СербієюСербією, , КосовоКосово, , 
УгорщиноюУгорщиною тата РосієюРосією. 

ДомінуютьДомінують локальнілокальні
солідарностісолідарності, , якіякі
підтримуютьпідтримують виживаннявиживання, , аа
НЕНЕ розвитокрозвиток..
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Висновки:
І.1. СоціальнаСоціальна якістьякість суспільствасуспільства, , йогойого цінніснаціннісна тата активістськаактивістська складовіскладові єє

незадовільниминезадовільними нана тлітлі досягнутихдосягнутих формальнихформальних параметрівпараметрів
ліберальнихліберальних інститутівінститутів..

2. ЗалежністьЗалежність структурнихструктурних трансформаційтрансформацій відвід: : 

•• ЯкостіЯкості інституційнихінституційних реформреформ іі політичногополітичного управлінняуправління,,

•• ДосягненняДосягнення станустану економічноїекономічної безпекибезпеки суспільствасуспільства,,

•• СоціальноїСоціальної якостіякості суспільствасуспільства ((солідарністьсолідарність, , довірадовіра, , ідентичністьідентичність, , 
позитивнийпозитивний соцсоц..капіталкапітал),),

•• ЗгуртованостіЗгуртованості суспільствасуспільства навколонавколо цінностейцінностей свободисвободи іі соціальноїсоціальної
участіучасті ((активізмуактивізму).).

««ІсторикоІсторико--культурнакультурна спадщинаспадщина»» вв суспільнійсуспільній свідомостісвідомості ««задаєзадає»»
сильнісильні барбар’’єриєри структурнихструктурних трансформаційтрансформацій . . 
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ІІІІ.1. .1. ВВ УкраїніУкраїні додо сьогосього часучасу нене сформованосформовано активногоактивного, , структурованогоструктурованого суспільствасуспільства, , 
згуртованогозгуртованого навколонавколо спільнихспільних цінностейцінностей. . 

ВідтворюєтьсяВідтворюється чіткачітка регіональнарегіональна структураструктура, , якаяка проявляєтьсяпроявляється нене тількитільки вв мовімові іі
політичнійполітичній поведінціповедінці, , алеале йй уу цінніснійціннісній свідомостісвідомості людейлюдей..

2. 2. ПроблемнимПроблемним залишаєтьсязалишається параметрпараметр соціальногосоціального активізмуактивізму: : соціальнасоціальна
активністьактивність нижченижче, , чимчим вв більшостібільшості країнкраїн ЄвропиЄвропи.   .   

АктивізмАктивізм вищевище уу більшбільш ресурснихресурсних соціальнихсоціальних групгруп. . ДрібніДрібні бізнесменибізнесмени, , підприємціпідприємці єє
найбільшнайбільш залученимизалученими додо громадянськоїгромадянської активностіактивності, , волонтерстваволонтерства. . 

МаютьМають значеннязначення генераційнігенераційні відмінностівідмінності..
ЗбільшенняЗбільшення доходудоходу індивідівіндивідів вв УкраїніУкраїні нене підвищуєпідвищує рівеньрівень соціальноїсоціальної активностіактивності..

3. 3. СолідарністьСолідарність маємає родиннородинно--локальнийлокальний характерхарактер, , уу відношеннівідношенні додо
слаборесурснихслаборесурсних групгруп єє нана ““середньоєвропейськомусередньоєвропейському”” рівнірівні. . 

ВихідВихід заза межімежі локальностілокальності –– умоваумова розвиткурозвитку суспільствасуспільства..

4. 4. ВисокіВисокі соціальнісоціальні ризикиризики життяжиття ((одніодні зз найвищихнайвищих вв ЄвропіЄвропі) ) -- сильнийсильний барбар''єрєр
суспільногосуспільного розвиткурозвитку..

5. 5. ВВ суспільствісуспільстві домінуютьдомінують цінностіцінності виживаннявиживання, , аа нене самореалізаціїсамореалізації, , свободисвободи іі
досягненнядосягнення. . 

СередСеред більшбільш освіченогоосвіченого поколінняпокоління молодімолоді ““постматеріальнийпостматеріальний”” компоненткомпонент цінностейцінностей
–– нана рівнірівні економічноекономічно успішнихуспішних країнкраїн ЄвропиЄвропи.  .  

ВищаВища освітаосвіта маємає позитивнийпозитивний ефектефект уу структурнихструктурних трансформаціяхтрансформаціях..
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МожливіМожливі варіантиваріанти соціальногосоціального розвиткурозвитку українськогоукраїнського
суспільствасуспільства ((вв межахмежах моделімоделі): ): 

2. 2. ПозитивнийПозитивний варіантваріант розвиткурозвитку заза умовумов припиненняприпинення
військовоговійськового конфліктуконфлікту, , проведенняпроведення системнихсистемних реформреформ вв державідержаві іі
зовнішньоїзовнішньої підтримкипідтримки..

СприятливіСприятливі чинникичинники::
•• ПолітичнийПолітичний рухрух державидержави додо євроінтеграціїєвроінтеграції, , якийякий будебуде зменшуватизменшувати

регіональнірегіональні розколирозколи іі сприятисприяти зсувузсуву ціннісноїціннісної структуриструктури суспільствасуспільства вв бікбік
цінностейцінностей свободисвободи, , досягненнядосягнення іі самовираженнясамовираження, , 

•• ПосиленняПосилення національнонаціонально--громадянськоїгромадянської ідентичностіідентичності вв суспільствісуспільстві, , 
зростаннязростання національноїнаціональної гордостігордості; ; вихідвихід солідарностісолідарності заза межімежі локальностейлокальностей;;

•• РозвитокРозвиток громадянськоїгромадянської тата соціальноїсоціальної активностіактивності, , знаходженнязнаходження способівспособів
взаємодіївзаємодії міжміж різнимирізними секторамисекторами ГСГС, , ГСГС тата інститутамиінститутами державидержави нана тлітлі
підвищенняпідвищення економічноїекономічної іі соціальноїсоціальної спроможностіспроможності суспільствасуспільства ((йогойого
ресурсностіресурсності).).

1.1. НегативнийНегативний варіантваріант -- нестабільністьнестабільність, , нездатністьнездатність додо розвиткурозвитку. . 
УмовиУмови \\ чинникичинники::
-- НеподоланняНеподолання регіональнихрегіональних розколіврозколів ціннісногоціннісного характерухарактеру;;
-- ВідсутністьВідсутність зсувузсуву суспільствасуспільства уу бікбік цінностейцінностей свободисвободи, , досягненнядосягнення, , самореалізаціїсамореалізації;;
-- СтагнаціяСтагнація вв розвиткурозвитку громадянськогогромадянського суспільствасуспільства, , соціальноїсоціальної активностіактивності;;
-- НеподоланняНеподолання локальноїлокальної моделімоделі солідарностісолідарності іі впливувпливу негативногонегативного соцсоц. . капіталукапіталу;;
-- ВідтворенняВідтворення структурнихструктурних деформаційдеформацій, , неузгодженостейнеузгодженостей, , соціальноїсоціальної поляризаціїполяризації, , 

високихвисоких ризиківризиків життяжиття = = структураструктура нене забезпечуєзабезпечує доступдоступ більшостібільшості населеннянаселення додо
необхіднихнеобхідних ресурсівресурсів, , суттєвосуттєво обмежуєобмежує життєвіжиттєві шансишанси..
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Основні результати:
1. Розроблено систему соціологічних показників структурних

трансформацій українського суспільства, яка помітно
доповнює інституціональні виміри і яку доцільно покласти в
основу моніторингу структурних трансформацій та соціальних
наслідків реформ;

2. розроблено соціологічну модель механізму структурних
трансформацій і способи їх комплексного соціологічного
оцінювання з точки зору параметрів соціальної якості
суспільства та відповідності модернізаційним вимірам;  

3.3. виявленовиявлено соціальнісоціальні викликивиклики структурнихструктурних трансформаційтрансформацій длядля
розвиткурозвитку суспільствасуспільства, , соціальноїсоціальної безпекибезпеки іі євроінтеграційнихєвроінтеграційних
процесівпроцесів;;

4.      4.      наданонадано комплекснукомплексну характеристикухарактеристику суперечностейсуперечностей взаємодіївзаємодії
інститутівінститутів владивлади тата громадянгромадян УкраїниУкраїни уу вирішеннівирішенні питаньпитань якостіякості
життяжиття, , соціальноїсоціальної згуртованостізгуртованості тата соціальногосоціального залученнязалучення..
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ДякуємоДякуємо заза увагуувагу!!
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Модель механізмів трансформації суспільства
дозволяєдозволяє зрозумітизрозуміти загальнізагальні регулярностірегулярності процесупроцесу уу

постсоціалістичнихпостсоціалістичних суспільствахсуспільствах
ТезаТеза 1. 1. -- 4 4 пізнавальніпізнавальні принципипринципи::

1. Визнання процесуальності як фундаментальної
характеристики структурних трансформацій. 

2. визнання відносно незалежної логіки в розвитку окремих
компонентів суспільства (інститутів, культури).

3. Важливість конструктивного потенціалу соціальних дій
(agency) індивідів в процесі трансформації, який здатний
продукувати кооперативні наслідки системного характеру і
створювати нові форми соціальних відносин і практик.  

4. Вирішальна роль цінностей (мас і еліт) у
трансформаційному розвитку, які підтримують, спрямовують
або блокують зсуви у соціальних інститутах і відповідних
практиках. 
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ВИСНОВКИВИСНОВКИ: : ФазиФази структурнихструктурних трансформаційтрансформацій::
1.1. ПочатковаПочаткова фазафаза ((««шоковашокова терапіятерапія»»): ): ццілеспрямованийілеспрямований інституційнийінституційний

ззсувсув системисистеми шляхомшляхом реформуванняреформування базовихбазових інституівінституів --
((конструюванняконструювання ринкуринку,    ,    лібералізаціялібералізація публічноїпублічної сферисфери,       ,       конструюванняконструювання
громадянськогогромадянського суспільствасуспільства, , конструюванняконструювання\\мобілізаціямобілізація націїнації). ). --
ДомінуванняДомінування соціальногосоціального оптимізмуоптимізму..

2. Перехідна фаза («падіння»)- 1991–1998 – ““ВеликаВелика посткомуністичнапосткомуністична
депресіядепресія””, , ““культурнакультурна травматравма”” ((ПП..ШтомпкаШтомпка) ) --

Регулятори «хаотичного капіталізму» (D.Lane 1999; 2000), механізми
“рекомбінантних практик” (Д.Старк); АА..ПржеворськийПржеворський (1990(1990рр.): .): ““startstart--
stopstop--startstart”” циклцикл економічнихекономічних реформреформ іі соціальнихсоціальних реакційреакцій нана нихних..

3.3. ФазаФаза просуненняпросунення змінзмін, , їхїх укоріненняукорінення вв соцсоц..структукріструктукрі тата культурікультурі –– зз
початкупочатку 20002000--хх рррр.. -- РегуляториРегулятори ««комбінованогокомбінованого капіталізмукапіталізму»» ((державадержава
ініціюєініціює \\ підтримуєпідтримує утворенняутворення конгломератівконгломератів, , ринківринків, , соціальносоціально--економічнихекономічних
мережмереж, , механізмимеханізми ““state capturestate capture””);  );  масовамасова адаптаціяадаптація додо новогонового порядкупорядку іі
посиленняпосилення конфліктуконфлікту інтересівінтересів..

44АА.. ПросунутаПросунута фазафаза системноїсистемної 44ББ. . ФазаФаза стагнаціїстагнації вв станістані

консолідаціїконсолідації ((посттрансформаційнапосттрансформаційна)) – ««подвійноїподвійної інституціоналізаціїінституціоналізації

не відбулась системисистеми»» -- посиленняпосилення аноміїаномії, , 
конфліктуконфлікту інтересівінтересів, , незадоволеннянезадоволення системоюсистемою
нестабильностінестабильності..
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Соціологічна модель механізму
структурних трансформацій:

ІндивідуальніІндивідуальні біографіїбіографії ((траєкторіїтраєкторії життяжиття))

–– синергіясинергія 44--хх компонентівкомпонентів:: соціальногосоціального, , людськоголюдського, , фізичногофізичного, , секторногосекторного + + рольроль нормнорм, , 
цінностейцінностей :

Громадянська, соціальна активність
соціальних суб’єктів різних
секторів (еліти; громадянське

суспільство;  бізнес-клас, підприємці,
страта управлінців, покоління, 

етногрупи та мігранти) та їх

Ефективність ліберальних
Інститутів і політичного

управління

Ціннісні орієнтації на свободу,
досягнення, самовираження

Зовніш
ній

ко
нтек

ст
Внутр

іш
ній

ко
нтек

ст

Історичний досвід і цінності, їх взаємодія
з новими умовами життя

Позитивний соціальний
капітал

(довіра, солідарність, ідентичність)Інсти-
тути
держа-
ви

Соц. 
групи, 
громад. 
об”єд-
нання
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ЩоЩо впливаєвпливає нана легітимаціюлегітимацію новогонового
суспільногосуспільного порядкупорядку??

ОцінкаОцінка соціальноїсоціальної якостіякості інститутівінститутів державидержави
ДовіраДовіра додо інститутівінститутів -- ДосвідДосвід взаємодіївзаємодії

ЛегітимністьЛегітимність
суспільногосуспільного порядкупорядку

ІндивідуальніІндивідуальні ризикиризики
втративтрати ресурсівресурсів

•• СоціальнаСоціальна
спроможністьспроможність індивідівіндивідів, , 
ресурсиресурси життяжиття ((дохіддохід, , 
роботаробота, , здоровздоров’’яя, , освітаосвіта……))

СоціальнаСоціальна культуракультура,,
цінностіцінності, , моральністьморальність

ОцінкаОцінка ризиківризиків длядля
системисистеми зз бокубоку
владивлади, , економікиекономіки, , 

мораліморалі, , солідарностісолідарності) ) 
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Фактори соціальної участі
(волонтерська робота в соціальній сфері)

ЧетвертаЧетверта хвиляхвиля EVS 2008EVS 2008--2010 2010 рррр. . БінарнаБінарна логістичналогістична регресіярегресія, , 
нестандартизованінестандартизовані коефіцієнтикоефіцієнти))

130713071229122910951095134113411749174912941294NN
((--6.74)6.74)((--4.90)4.90)((--6.05)6.05)((--9.14)9.14)((--11.03)11.03)((--5.37)5.37)

--5.6625.662******--6.1646.164******--8.3478.347******--3.7063.706******--4.8594.859******--7.2187.218******КонстантаКонстанта
(2.34)(2.34)(1.21)(1.21)(2.95)(2.95)(1.78)(1.78)(2.77)(2.77)(1.82)(1.82)
0.2330.233**0.1790.1790.3740.374****0.0700.0700.1500.150****0.2840.284рівеньрівень освітиосвіти
(0.63)(0.63)(0.81)(0.81)(2.10)(2.10)(2.35)(2.35)(3.44)(3.44)(0.22)(0.22)

0.0420.0420.0830.0830.2720.272**0.0940.094**0.1420.142******0.0190.019задоволеністзадоволеніст
ьь життямжиттям

(0.55)(0.55)((--0.22)0.22)(0.94)(0.94)(0.82)(0.82)(4.26)(4.26)(0.03)(0.03)

0.0900.090--0.0720.0720.2490.2490.0830.0830.4200.420******0.0090.009рівеньрівень
доходудоходу

(2.05)(2.05)(0.82)(0.82)((--0.05)0.05)(3.77)(3.77)(1.45)(1.45)(1.86)(1.86)цінностіцінності

0.4350.435**0.3610.361--0.0160.0160.4510.451******0.1710.1710.7480.748постматеріаліпостматеріалі
стичністичні

БілорусьБілорусьРосіяРосіяПольщаПольщаФранціяФранціяНімеччинаНімеччинаУкраїнаУкраїна


