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У статті розглянуто особливості та характерні риси розвитку
соціального капіталу українського суспільства як одного з фундаментальних ресурсів соціально-економічного розвитку держави. Стаття є
узагальненням аналітичної інформації соціологічних та аналітичних
досліджень українських і європейських дослідницьких центрів присвячених
проблематиці соціального капіталу.
Автором порушено проблеми аналізу та оцінки соціального
капіталу, а саме аналізу особливостей і характерних рис розвитку
соціального капіталу суспільства як найбільш важливих у процесі
дослідження розвитку соціального капіталу суспільства.
Автор статті пропонує аналізувати тенденції розвитку соціального
капіталу українського суспільства у світлі оцінки окремих соціальних
індикаторів, які є відображенням соціальних процесів, що відбуваються в
суспільстві. Серед таких індикаторів запропоновано використовувати
рівень розвитку толерантності та ксенофобії, волонтерської, благодійної,
громадянської та політичної активності українського населення та ін.
З метою аналізу запропонованих індикаторів у статті наведено дані
вітчизняних і зарубіжних соціологічних та аналітичних досліджень, які
наочно ілюструють сучасні тенденції соціального розвитку українського
суспільства.
У результаті аналізу автор приходить до висновку, що на сьогодні,
соціальна згуртованість українського населення не досягає стану
ефективного соціального капіталу, оскільки воно є диференційованим за
соціально-статусними, регіональним відмінностями і не є мобілізованою
соціальною групою. Незважаючи на наявність величезного соціального
потенціалу, українському суспільству досі властиві тенденції до
накопичення негативного соціального капіталу, розвитку ксенофобії,
соціальної аморфності та деградації.
З теоретичної точки зору стаття є значущою для подальших
аналітичних досліджень соціального капіталу українського суспільства та
пошуку вирішення проблем, які перешкоджають розвитку позитивного
соціального капіталу українського суспільства.
____________
Література: 1. Розсказов А. Г. Сучасні підходи до вимірювання соціального капіталу / А. Г. Розсказов // Державне
будівництво. – 2008. – № 1. – С. 9. 2. Николко М. В. В поисках солидарности: измерение социального капитала
группы в условиях политической нестабильности / М. В. Николко // Ученые записки Таврического национального

университета им. В. И. Вернадского. Серия "Философия. Социология". – 2008. – Т. 21 (60). – № 1. – С. 364–371.
3. Проблемы и парадоксы анализа институционального доверия как элемента социального капитала современной
России / Сасаки Масамиси, В. А. Давыденко, Ю. В. Латов и др. // Журнал институциональных исследований. – 2008. –
№ 1. – С. 20–35. 4. Сысоев С. А. К проблеме измерения социального капитала / С. А. Сысоев // Журнал
"Теоретическая экономика". – 2012. – № 2. – С. 42–50. 5. Harpham T. Measuring social capital within health surveys: key
issues / T. Harpham, E. Grant, E. Thomas // Health Policy and Planning. – 2002. – No. 17(1). – Рp. 106–111. 6. Єлагін В. П.
Про сутність поняття "соціальний капітал" та його роль у процесі розбудови соціальної держави / В. П. Єлагін
// Актуальні проблеми державного управління. – 2011. – № 1(39). – С. 246–251. 7. Report "Country RepTrak" // NewYork reputation institute. – 2011. – 5 p. 8. Кизилов А. И. Качество жизни в современной Украине: основные тренды
изменений в постсоветское время / А. И. Кизилов // Отчет международного исследовательского проекта HITT-CIS и
LLH. – К. : Институт социально-гуманитарных исследований ХНУ имени В. Н. Каразина, 2011. – 11 с. 9. Доверие к
институтам власти и министерствам Украины // Аналитический ответ агентства независимой аналитики "SocioLab
Group". – 2010. – 15 с. 10. Результати загальноукраїнського експертного опитування "Соціальний капітал сьогодні:
стан розвитку ОГС". – К. : Український незалежний центр політичних досліджень, 2011. – 13 с. 11. Звіт
соціологічного дослідження "Соціальний капітал та політичний розвиток у Сумах: травень 2012". – Суми : Центр
досліджень регіональної політики, 2012. – 33 с. 12. Оцінка стану толерантності українського суспільства: ризики і
можливості для формування національної єдності. Аналітична записка / П. Бурковський, С. Черненко, В. Зорько та ін.
// Національний інститут стратегічних досліджень, 2010. – 10 c. 13. Річний звіт "Стан розвитку благодійності в
Україні-2011". – К., 2012. – 31 с. 14. Роберт Лі. Звіт ООН "Про стан волонтерства у світі" [Електронний ресурс]
/ Лі Роберт. – 2011. – 12 с. – Режим доступу : volunteer.kiev.ua. 15. Report of European Commision "European Social
Reality". – 2007. – 85 p.
Інформація про автора
Цихмістро Олена Сергіївна – старший викладач кафедри менеджменту Державного вищого навчального
закладу "Донецький інститут залізничного транспорту Української державної академії залізничного транспорту"
(83122, Україна, м. Донецьк, вул. Артема, 184, e-mail: lena-jalovetc@mail.ru).

