
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ДЕМОГРАФІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ імені М.В.ПТУХИ

ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК 
В УКРАЇНІ:

СОЦІАЛЬНІ ТА ДЕМОГРАФІЧНІ
ЧИННИКИ МОДЕРНІЗАЦІЇ

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Колективна монографія

Київ – 2012



УДК 303.22.2;316.4.063 (477)

ББК 60.7

Л93

ISBN 978-966-02-6397-0                       

Людський розвиток в Україні: соціальні та демографічні чинники модерні-
зації національної економіки (колективна монографія) / [Лібанова Е.М., Мака-

рова О.В., Курило І.О. та ін.]; за ред. Е.М.Лібанової. – К. : Ін-т демографії та 

соціальних досліджень ім. М.В.Птухи НАН України, 2012. – 320 с.

Монографія підготовлена колективом науковців Інституту демографії та 

соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України. У даній роботі дослі-

джено вплив соціальних та демографічних чинників на процес модернізації 

національної економіки, який конкретизовано через встановлення конфі-

гурації відповідних факторів щодо обмежуючого або стимулюючого впливу 

на досягнення цілей модернізації. Серед них: реалізація системи соціальної 

відповідальності з урахуванням інституціональних передумов економічного 

розвитку; врахування особливостей довготривалих зрушень у перебігу осно-

вних демографічних процесів та стану соціально-економічних структур на-

селення; застосування каналів та механізмів впливу рівня життя, а також 

процесу капіталізації як стимулюючих факторів модернізації; розширення 

можливостей вибору життєвої стратегії людини та досягнення збалансова-

ності системи соціальної підтримки; необхідність встановлення цільових 

орієнтирів та механізмів державної політики модернізації.

Монографія розрахована на фахівців у галузі демографії, соціальної 

економіки та соціальної політики, працівників державного управління, аспі-

рантів і студентів економічних та інших гуманітарних спеціальностей.

Рецензенти:

Грішнова О.А. – д.е.н., професор кафедри теоретичної та прикладної 

економіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Чернюк Л.Г. – д.е.н., проф., Заслужений діяч науки і техніки України, 

головний науковий співробітник відділу соціальної інфраструктури Інститу-

ту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України.

Затверджено до друку Вченою радою Інституту демографії та соціальних до-

сліджень імені М.В.Птухи НАН України (протокол № 5 від 28 березня 2012 р.)

Монографію видано за фінансової та технічної підтримки Інституту 

українсько-польської співпраці

© Інститут демографії та соціальних досліджень 

імені М.В.Птухи НАН України, 2012



 ЗМІСТ

ВСТУП  ............................................................................................. 5

Розділ 1. ЧИННИКИ МОДЕРНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ЕКОНОМІКИ ................................................................................... 8

1.1. Сутність процесу модернізації ................................................. 8

1.2. Система пріоритетів розвитку національної економіки ........32

Список використаних джерел до розділу 1 ...................................65

Розділ 2. ЕКОНОМІЧНА ФЕНОМЕНОЛОГІЯ 
СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У КОНТЕКСТІ 
МОДЕРНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА ....................................................69

2.1. Еволюція підходів до розуміння соціальної 

відповідальності як суспільного явища .........................................70

2.2. Розвиток економічних уявлень 

про соціальну відповідальність .....................................................78

2.3. Соціальна відповідальність у системі сучасних 

соціально-економічних відносин: переваги аналізу 

з позиції інституціоналізму ...........................................................91

Список використаних джерел до розділу 2 .................................104

Розділ 3. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ 
СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
ЯК МОДЕРНІЗАЦІЙНОГО ФАКТОРА ..........................................109

3.1. Закономірності та принципи реалізації соціальної 

відповідальності ...........................................................................109

3.2. Інстанції та норми соціальної відповідальності ...................120

3.3. Формування соціального капіталу у структурі 

відповідальних відносин ..............................................................132

Список використаних джерел до розділу 3 .................................144

Розділ 4. ЯКІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА Й РЕЗУЛЬТАТ 
СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ .........................150

4.1. Демографічні процеси та трансформація вікової 

структури населення України у контексті 

суспільної модернізації ................................................................151



4.2. Соціально-економічний склад населення 

як індикатор суспільно-економічної модернізації .....................171

4.3. Міжнародна міграція як чинник модернізації 

економіки та суспільства  ............................................................179

Список використаних джерел до розділу 4 .................................194

Розділ 5. РІВЕНЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ В КОНТЕКСТІ 
МОДЕРНІЗАЦІЇ ............................................................................198

5.1. Канали і механізми впливу ...................................................198

5.2. Трансформація моделі споживання ......................................200

5.3. Інвестиційний потенціал населення ....................................209

Список використаних джерел до розділу 5 .................................216

Розділ 6. КАПІТАЛІЗАЦІЯ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОГО 
СУСПІЛЬСТВА ..............................................................................218

6.1. Питання теорії капіталізації ..................................................218

6.2. Особливості становлення нового технологічного 

укладу та його вплив на процес капіталізації ..............................221

6.3. Інституціональна інфраструктура системної капіталізації ..229

Список використаних джерел до розділу 6 .................................264

Додатки до розділу 6 ....................................................................266

Розділ 7. СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ 
МОДЕРНІЗАЦІЇ ............................................................................272

7.1. Розширення можливостей вибору життєвої стратегії 

та посилення відповідальності ....................................................272

7.2. Модернізаційна політика: можливості та цільові 

орієнтири ......................................................................................277

7.3. Напрями модернізації у сфері освіти та зайнятості .............283

7.4. Модернізація системи соціальної підтримки .......................293

Список використаних джерел до розділу 7 .................................309

ВИСНОВКИ ..................................................................................313



5

 

ВСТУП

Монографія являє собою черговий випуск щорічної публікації Інсти-

туту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України 

«Людський розвиток в Україні». У даній роботі досліджено вплив соці-

альних та демографічних чинників на процес модернізації національної 

економіки, який конкретизовано через встановлення конфігурації відпо-

відних факторів щодо обмежуючого або стимулюючого впливу на досяг-

нення цілей модернізації.

Здійснювана в Україні модернізація економіки є низькопродуктивною, 

вона не досягає визначених цілей, а відтак, повинна ґрунтуватися на більш 

ефективних принципах та механізмах управління соціально-економічни-

ми процесами в країні на основі диверсифікації напрямів, удосконалення 

форм і засобів економічної політики. У цьому контексті постає низка нових 

проблем, що вимагають дослідження, визначення можливих напрямів і кон-

кретних шляхів їх вирішення в складних соціально-економічних умовах не-

стабільності. Прогресивні зрушення у конфігурації соціальних і демографіч-

них чинників є основою прискорення модернізації національної економіки 

та досягнення високого соціального ефекту.

Разом з тим модернізація національної економіки є достатньо склад-

ним і тривалим у часі процесом; вона вимагає активізації зусиль органів 

державного управління, корпоративних структур, органів місцевого са-

моврядування, територіальних громад. Основні проблеми щодо успішної 

реалізації процесів модернізації тісно пов’язані з невизначеністю напря-

мів перерозподілу наявних ресурсів, можливим загостренням супереч-

ностей у соціально-трудовій сфері та появою небажаних для суспільства і 

кожного громадянина ефектів.

Перший розділ монографії містить теоретичні підходи до модерні-

зації національної економіки, яка розглядається у контексті модернізації 

українського суспільства загалом. З огляду на це, у розділі побудовано 

модель конфігурації соціальних та демографічних факторів модерніза-

ції економіки, сформовано систему пріоритетів розвитку національної 

економіки. Автори розділу: Е.М.Лібанова, академік НАН України, д.е.н., 

проф. (1.1); Т.М.Калашнікова, к.е.н. (1.1, 1.2).

У другому розділі висвітлюються особливості становлення соціаль-

ної відповідальності як наукової категорії й соціального явища. Особливу 

увагу приділено розвиткові економічного тлумачення соціальної відпо-

відальності як модернізаційного чинника. Виявлено взаємну залежність 

онтогенезу соціально-філософської та економічної теоретичної системи 

соціальної відповідальності. Автор розділу: В.П.Звонар, к.е.н., с.н.с. 

Вступ
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Людськиий розвиток в Україні: соціальні та демографічні чинники модернізації національної економіки 

У третьому розділі монографії визначено теоретичні основи реаліза-

ції соціальної відповідальності у модернізаційному контексті. Запропо-

нована система реалізації соціальної відповідальності, що ґрунтується на 

врахуванні інституціональних (поведінкових) передумов економічного 

розвитку та характеристик трансакційного процесу. У розділі сформова-

но систему закономірностей та принципів реалізації соціальної відпові-

дальності, що утверджують нелінійні залежності як основні у структурі 

відповідальних відносин. Досліджено особливості формування та функ-

ціонування інстанцій і норм соціальної відповідальності. Виявлено спе-

цифіку формування соціального капіталу у структурі відповідальних від-

носин. Автор розділу: В.П.Звонар, к.е.н., с.н.с.

У четвертому розділі встановлено характер довготривалих зрушень у 

перебігу основних демографічних процесів, їх відповідність тенденціям 

модернізації, сучасним моделям народжуваності й смертності на основі 

поєднання кількісної оцінки цих зрушень з визначенням їх якісних осо-

бливостей та детермінант, відповідності загальному алгоритму соціальної 

модернізації. Аналізується сучасний стан соціально-економічних струк-

тур населення в Україні, оцінюється їх відповідність алгоритму перехо-

ду до інноваційної моделі економічного розвитку. Розглянуто проблеми 

відтворення людського та, зокрема, інтелектуального потенціалу у нашій 

країні. Успіх міграційної політики в інтересах модернізації країни роз-

глядається як вибір певної парадигми, усвідомлення пов’язаних з цим 

аспектом цілей, чітких знань щодо обсягів, складу, динаміки міграцій-

них потоків, їхнього впливу на соціально-економічну ситуацію, подаль-

ший розвиток інститутів громадянського суспільства. Автори розділу: 

І.О.Курило, д.е.н., с.н.с. (4.1, 4.2); Н.О.Рингач, д.н.держ.упр., с.н.с. (4.1); 

О.М.Палій, к.е.н., доц. (4.1); О.В.Позняк, к.е.н., с.н.с. (4.3); О.А.Мали-

новська, д.н.держ.упр., с.н.с. (4.3).

У п’ятому розділі монографії розглянуто рівень життя як чинник мо-

дернізації, зокрема, визначено канали та механізми впливу рівня життя 

на модернізаційні процеси в економіці. Серед проблем, що перешкоджа-

ють реалізації позитивних впливів, виділено два принципово важливих 

моменти – неефективна модель споживання, яка сьогодні не наближу-

ється до ознак модернізованого суспільства, та низький інвестиційний 

потенціал населення, що гальмує економічні процеси. Автор розділу: 

Л.М.Черенько, к.е.н., с.н.с.

Шостий розділ розкриває теоретичну сутність і категоріальний зміст 

процесу капіталізації, її значення як стимулюючого фактора розвитку ви-

робничої галузі й соціальної інфраструктури, визначає інституціональні 

механізми системної капіталізації трансформаційної економіки. Автори 

розділу: В.М.Новіков, д.е.н., проф. (розд. 6); Н.М.Дєєва, д.е.н., проф. 

(6.3); Ю.О.Карягін, к.е.н. (6.3).
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Останній, сьомий розділ монографії висвітлює соціальні аспекти, ці-

льові орієнтири та механізми державної політики модернізації. Обґрун-

товується необхідність розширення можливостей вибору життєвої стра-

тегії людини, посилення відповідальності, досягнення збалансованості 

системи соціальної підтримки. Аналізуються сучасні ризики для системи 

освіти, специфіка процесу модернізації зайнятості в умовах інновацій-

них змін; досліджуються інноваційні форми організації праці у контексті 

модернізації зайнятості. Автори розділу: Л.Г.Ткаченко, к.е.н., с.н.с. (7.1, 

7.4); О.В.Макарова, д.е.н., с.н.с. (7.2); Л.С.Лісогор, д.е.н., с.н.с. (7.3); 

О.М.Хмелевська, к.е.н. (7.3); С.В.Ничипоренко, к.е.н. (7.4).

У монографії використано результати НДР «Конфігурація політич-

них, соціальних і демографічних чинників у процесі модернізації на-

ціональної економіки» (№ держреєстрації: 0111U006607), виконаної в 

Інституті демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН 

України у 2011 р.

Інформаційну підтримку досліджень, представлених у монографії, 

здійснювали фахівці Державної служби статистики України: Н.С.Власен-

ко, І.І.Осипова, І.В.Калачова.

Вступ
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Людськиий розвиток в Україні: соціальні та демографічні чинники модернізації національної економіки 

 

РОЗДІЛ 1

ЧИННИКИ МОДЕРНІЗАЦІЇ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

1.1. Сутність процесу модернізації

Характеризуючи процеси, що відбуваються на пострадянському 

просторі, вітчизняні та закордонні дослідники користуються такими тер-

мінами, як «перетворення», «перехід», «транзит», «трансформація», «ре-

форма», «революція», «модернізація» тощо. Проте вони не є синонімами, 

кожен з них має свою специфіку в означенні соціальних змін.

У суспільній свідомості вкоренилося розуміння, що модернізація 

пов’язана з процесами оновлення і осучаснення. Термін «модернізація» 

походить від французьких слів modernisation – оновлення, modernе – но-

вітній, сучасний. 

Транзитологія є напрямом політичної науки, яка спеціалізується на 

дослідженні переходів до демократії. Модель стратегії демократичного 

транзиту має самостійний предмет дослідження, розроблену теоретичну 

основу і методологію. Широко застосовується в політологічній практиці 

для аналізу модернізації власне політичної системи та її підсистем.

Активне використання в науковому обігу терміна «модернізація» по-

чалося з 50-х років ХХ ст., та, безумовно, поняття модернізації має довшу 

історію вживання. Значним внеском у виникнення теорії модернізації є 

наукові праці таких корифеїв соціологічної, філософської та економічної 

думки, як М.Вебер, К.Маркс, О.Конт, Т.Парсонс, П.Сорокін, Г.Спенсер, 

Е.Дюркгейм, В.Парето, А.Тойнбі, Ф.Тьонніс, О.Шпенглер.

Досліджуючи питання сутності модернізації суспільства, звернемо-

ся до теоретичного доробку соціології, в центрі уваги якої перебувають 

процеси соціальних перетворень у суспільстві, зокрема такого її напряму, 

як соціологія розвитку, в межах якої найбільш інтенсивно ведуться на-

укові розвідки щодо вивчення процесу модернізації (Г.Алмонд, Л.Біндер, 

Е.Гідденс, Ш.Ейзенштадт, Д.Лернер, С.Ліпсет, У.Мур, А.Етціоні, У.Рос-

тоу, Л.Пай С.Хантінгтон та ін.). Долучалися до вивчення даної проблеми 

також вітчизняні та російські науковці, зокрема Т.Алєксєєва, І.Антоно-

вич, О.Ахієзер, Є.Бабосов, К.Гаджиєв, С.Єгоров, В.Іноземцев, А.Кова-

льов, В.Красильщиков, Б.Курашвілі, В.Лєпьохін, К.Майданик, А.Меду-

шевський, А.Мельвіль, Г.Мирський, В.Мілецький, О.Панарін, І.Пантін, 

Л.Поляков, В.Пугачов, Б.Старостін, В.Хорос, М.Чешков, В.Шевченко, 

Ю.Шерковнін, В.Федотова та ін.
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Так, за узагальненням В.П.Горбатенка, сучасна соціологія розвитку 

виходить з того, що модернізація – це своєрідний комплекс сукупних сус-

пільно-історичних, державно-правових, морально-психологічних та куль-

турологічних зрушень, до яких належать, з одного боку, вивільнення науки, 

мистецтва, освіти з-під контролю релігії, а з другого – зростання поділу 

праці й питомої ваги промисловості у соціальному розвитку. Прихильники 

політологічного тлумачення модернізації розглядають її як частину загаль-

ного процесу модернізації, коли перетворення відбуваються в усіх основних 

складових соціальної системи (економічній, правовій, політичній, культур-

ній тощо), але вибір модернізаційного розвитку починається і здійснюється 

саме у сфері політики, з вияву політичної волі до змін [1].

У 1950-х роках у США та Великобританії терміном «модернізація» 

була позначена теорія, основна ідея якої полягає в обґрунтуванні неми-

нучості переходу від «аграрного» до «індустріального» суспільства. Вра-

ховуючи походження даної теорії, деякі з дослідників зауважують, що її 

було «призначено» для «зовнішнього споживання» (для країн «третього 

світу», зокрема тих, які на той час почали звільнятися від колоніальної 

залежності).

Як зазначає В.П.Горбатенко, невдачі модернізаційної стратегії 

1950–1970-х років щодо країн, які поступово звільнялися від колоніаль-

ної залежності, на деякий час скомпрометували і взагалі вивели термін 

«модернізація» з наукового обігу. Подолання цієї кризи і друге народжен-

ня ідеї модернізації пов’язане з концепцією постмодернізації, котра є 

не лише альтернативою старій теорії, а й своєрідним наслідком і продо-

вженням її інноваційної орієнтації [1].

Провідниками постмодерністських ідей були такі західні вчені, як 

Б.Бадур, З.Бауман, Д.Гриффін, Б.Гізен, Б.Гройс, Ж.Дерріда, П.Козлов-

ський, Ж.-Ф.Ліотар, Х.Пфафф, В.Райнер, І.Срубар, Н.Тсірос, А.Турен, 

Д.Харвей, І.Хасан, Є.Хубер, а також вітчизняні дослідники І.Антонович, 

В.Козловський, В.Королько, Ю.Ірхін, В.Личкова, В.Лук’янець, Ю.Мо-

розов, О.Соболь, А.Уткін та В.Федотова.

Новий поштовх до розвитку теорія модернізації отримала після роз-

паду Радянського Союзу і всього соціалістичного табору, коли постсоціа-

лістичні країни потребували рекомендацій щодо здійснення транзиту до 

демократії та ринкових перетворень.

Узагальнюючи науковий доробок, сформований у політології та со-

ціології стосовно витоків процесів модернізації, слід зробити висновок, 

що на початок XXI ст. можна виділити три найбільш науково розробле-

них підходи до оцінки онтологічних процесів модернізації, а саме, так 

звані, «культурні» і «акультурні» теорії модернізації, а також «проектну» 

стратегію модернізації.
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Дослідники, які підтримують «культурні» теорії модернізації, висува-

ють ідею стосовно різноманіття процесів модернізації в історичному часі 

і географічному просторі, тобто це ендогенний адаптаційний процес, що 

в окремо взятому суспільстві розгортається за ситуативним сценарієм. 

Тому така модернізація не має встановленого вектора розвитку, відповід-

но відсутні нормативні та інституційні характеристики, що забезпечують 

рух за цим вектором.

В «акультурних» теоріях модернізація це історично обумовлена ево-

люція суспільства в напрямі універсалізації її економічних і політичних 

підсистем, що супроводжується ускладненням їх структури та функцій 

суспільства загалом як складної системи. В економічних «акультурних» 

теоріях сучасності постулюється економічне цілепокладання. Обґрунто-

вується, що нині логіка модернізаційних процесів детермінована завдан-

ням забезпечення стійкого економічного зростання і конкурентоспро-

можності в умовах міжнародної економічної інтеграції. Вважається, що 

розв’язання цієї задачі здійснюється за рахунок модернізаційних пере-

творень екзогенного і ендогенно-екзогенного типів, залежно від власних 

соціокультурних підстав. У рамках цієї наукової концепції отримала своє 

теоретичне обґрунтування ідея постмодернізаційного розвитку, за якою в 

рамках еволюційного розвитку і переходу в стадію постмодерну відбува-

ється глобальний процес «зростання можливостей людського вибору».

Засади «проектної» стратегії ґрунтуються на системному підході, за 

яким локальна соціальна система постійно відчуває «виклики» зовніш-

нього середовища і має на них відповідним чином реагувати, тобто будь-

яке сучасне суспільство повинно перебувати в перманентному процесі 

модернізації задля забезпечення свого стійкого відтворення. Тому, за 

проектною методологією, під модернізацією розуміють комплекс модер-

нізаційних відповідей на виклики зовнішнього світу. При цьому органіч-

ні і властиві даному суспільству культура, традиції, особливості і рівень 

історичного розвитку безпосередньо впливають на цілі, характер і темпи 

модернізації, прискорюючи або стримуючи їх. 

У свою чергу можна виділити ряд моделей реалізації проектної стра-

тегії модернізації. Етатистська модель обґрунтовує необхідність актив-

ного втручання держави в економічне і політичне життя суспільства і 

властива процесам соціальної модернізації в країнах, що знаходяться на 

ранніх стадіях соціальної модернізації і переходу до ринку. 

Неоліберальна модель органічно поєднує класичні ліберальні підхо-

ди та положення стосовно необхідності державного втручання в соціаль-

но-економічне життя суспільства. Її засади добре розроблені, і їх націо-

нальні адаптації було реалізовано щодо ряду європейських суспільств при 

вирішенні завдань соціальної модернізації. Вона передбачає наявність у 

суспільстві, що піддається змінам, розвинених передумов для «творчої» 

демократії на основі ліберальних цінностей. 
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Наукові засади кластерної моделі розробляються в економічній теорії і 

широко використовуються в політичних системах різного типу у якості мо-

дернізаційної стратегії державної політики економічного зростання. За кла-

сичним трактуванням М.Портера, кластер є групою географічно сусідських 

взаємопов’язаних компаній та пов’язаних з ними організацій, які діють у 

певній сфері, характеризуються спільністю діяльності і взаємодоповнюють 

одне одного [2, с. 207]. За реалізації кластерної моделі головну увагу при-

діляють стимулюванню розвитку кластерних полюсів як точок зростання, 

а також забезпечуючих їх виробництв. Інші моделі стосуються окремих те-

оретичних аспектів протікання процесів соціальної модернізації в країнах, 

що перебувають на різних стадіях соціальної модернізації. Вони, як правило, 

слугують для опису або узагальнених тенденцій, або «приватних випадків». 

Дослідники, залежно від точки зору на сутність модернізації, ви-

окремлюють два модернізаційні переходи. Перший (за формаційним 

підходом) – перехід від аграрного до індустріального суспільства, другий 

(за цивілізаційним підходом) – від традиційного до сучасного суспіль-

ства. Існує дискусія щодо того, чи потрібно розглядати модернізацію як 

єдиний процес, що почався у Новий час і триває дотепер, або потрібно 

розглядати модернізаційний процес у кожній країні окремо. При цьому 

виділяють три періоди модернізації: 

1) кінець XVIII – початок XX ст. – період трансформації традицій-

них інститутів, зародження і зростання середнього класу;

2) 20–60-ті роки XX ст. – період активізації процесів комунікації та 

урбанізації, стрімкого поширення модернізаційних інновацій і форму-

вання суспільства, що західні вчені визначають як «модерніті»;

3) 70–90-ті роки XX ст. – період «модерну» в постіндустріальному 

суспільстві у літературі, мистецтві й філософії (постмодерніті). 

Те, що за сучасних уявлень поняття «модернізація» тлумачиться занадто 

широко, і це заважає коректному використанню даного терміна, ілюструє 

П.Штомпка [3], який зазначає, що в першому, найширшому сенсі, модерні-

зація – це синонім практично всіх прогресивних соціальних змін, у резуль-

таті яких суспільство просувалося вперед у своєму розвитку. У цьому значен-

ні вихід людини з печери і будівництво нею першого укриття – такий самий 

явний приклад модернізації, як і прихід автомобілів на зміну кінським возам 

чи комп’ютерів – на зміну друкарським машинкам. Проте таке вживання 

слова «модернізація» є не тільки занадто широким, а й досить специфічним. 

Крім того, для позначення саме цих процесів є і більш вдалі терміни: «розви-

ток», «соціальна зміна», «прогрес» тощо. 

До власне теорії модернізації наближені дві інші інтерпретації, за 

якими «модернізація» тотожна руху до «сучасності», тобто до суспіль-

ства Модерну, і означає комплекс соціальних, політичних, економічних, 

культурних та інтелектуальних трансформацій, що відбулися в західних 
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країнах у період з XVI ст. і досягли свого апогею в XIX–XX ст. Сюди, як 

правило, включаються процеси індустріалізації, урбанізації, раціоналі-

зації, бюрократизації, демократизації, домінуючого впливу капіталізму, 

розповсюдження індивідуалізму та мотивації успіху, утвердження розуму 

в науці та ін. У цьому сенсі модернізація означає процес перетворення 

традиційного (чи доіндустріального) суспільства мірою його трансфор-

мації на суспільство, для якого характерні індустріальні технології, ра-

ціональні та секуляризовані відносини, а також високодиференційовані 

соціально-політичні інститути [3]. 

У третьому значенні термін «модернізація» означає реформи, які 

проводять у відсталих чи слаборозвинутих суспільствах з метою наздо-

гнати передові, найрозвинутіші країни, що існують з ними в одному іс-

торичному часі, в рамках єдиного глобального суспільства. У даному 

випадку поняття «модернізація» характеризується як особливий процес 

прискореного розвитку, в ході якого традиційні суспільства змінюються, 

прогресують тощо [3]. 

На думку В.П.Горбатенка, при модернізації йдеться про «набуття 

менш розвиненими суспільствами низки ознак, характерних для більш 

розвинених суспільств, що, в свою чергу, передбачає масштабні, ціле-

спрямовані перетворення в усіх основних сегментах соціальної системи 

(в економічній, правовій, політичній сферах, соціальних відносинах, 

культурі, системі освіти)» [1, с. 7]. Модернізацією вважають і будь-яке 

динамічне, свідомо регульоване і якісне покращення в економічній, по-

літичній сферах [4, с. 94–99]. Нині теорія модернізації трансформуєть-

ся в інструмент пізнання і пояснення нових шляхів розвитку на основі 

нагромадження досвіду технологічно та соціально передових країн світу, 

що має універсальний, загальний характер і гармонійно сполучається з 

історичними традиціями й іншими цінностями певних суспільств. Тобто 

здійснюється перехід від стихійно-свідомих процесів модернізації, де сві-

домий елемент перебуває на другому місці, до свідомих стратегій модер-

нізації, коли практичні дії здійснюються на основі теорії. Це дуже суттєва 

зміна у парадигмах соціального пізнання. Модернізаційний підхід вису-

вається на передній план при проведенні різного типу реформ.

Слід погодитися з думкою авторів [4, с. 95–96], що поняття «модер-

нізація» поширюється і на процеси переходу від традиційних суспільств 

до сучасних, і на процеси вдосконалення сучасних суспільств. За анало-

гією з розвитком техніки і технологій (хоча така аналогія досить умов-

на), будь-який механізм, у т. ч. і соціальний, будь-яку технологію, у т. ч. 

і соціальну, можна поліпшувати, удосконалювати, роблячи їхні функції 

більш ефективними. Тому модернізаційний підхід можна і потрібно по-

ширювати і на сучасні західні та незахідні суспільства. Тоді вже немає по-

треби у розмитих концепціях «постмодернізації», що знижують точність 

філософського, політологічного, економічного і соціологічного аналізу. 
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Модернізація – це творчо-перетворююча функція розвитку. Але специ-

фічна як засіб оновлення суспільств. Модернізація справді є незаверше-

ним проектом і таким, що ніколи не завершується у глобальному вимірі. 

Суспільство, яке завершило модернізаційний проект, може вирушати на 

історичний «смітник».

Однак, на нашу думку, ще раз потрібно зауважити, що не слід роз-

глядати модернізацію як вид соціальної динаміки, а саме як одну з фаз 

соціального циклу: революція – інволюція – коеволюція – еволюція 

– нова революція. Дані процеси є результатом свідомого і підсвідомого, 

стихійного відбору суспільством певного соціального досвіду та його за-

своєння або відторгнення. Проте здійснення модернізації може мати як 

революційний, так і еволюційний характер.

І саме цей свідомий компонент відрізняє модернізацію від інших 

видів трансформації суспільства. Вдала модернізація спирається на чіт-

ко сформовану стратегію її здійснення, яка, в свою чергу, ґрунтується на 

свідомому виборі зразків культури для наслідування.

Дослідники виділяють ряд типологій модернізації (рис. 1.1), зокре-

ма, за історичними типами виділяють – первинну, вторинну і третинну 

модернізації. 

 

Рис. 1.1. Типологія процесу модернізації



14

Людськиий розвиток в Україні: соціальні та демографічні чинники модернізації національної економіки 

Головна ідея первинної модернізації полягає в тому, що передумовою 

й основою її здійснення є індивідуальна свобода й автономія людини, по-

ширення сфери її прав. Вона знаходить своє відображення у більшості 

концепцій громадянського суспільства і відповідає сучасним устремлін-

ням України. Вторинна модернізація охоплює зміни, які відбуваються в 

державах, що розвиваються в оточенні вже високорозвинених держав-

сусідів та копіюють їх позитивний досвід. Причинами вторинної модер-

нізації є вплив розвинутих держав, конкуренція, що загострилася, або 

навіть загроза втрати економічної і політичної незалежності. У кожному 

разі такий вплив виявляється для модернізацій цього типу вирішальним, 

їх розглядають як зразки для копіювання. У цих випадках процеси змін, 

що відбуваються в основних сферах громадського життя, різко дисону-

ють один із одним.

Вторинна модернізація характеризується й тим, що одні сфери громад-

ського життя вириваються далеко вперед (у напрямі до найбільш розвину-

тих держав), а інші – перебувають у занепаді. Тому вторинна модернізація 

має одну перевагу порівняно з первинною: можна врахувати досвід розви-

нутих держав-першопрохідців та уникнути багатьох типових помилок. Тим 

не менше, найбільший інтерес у науковій літературі викликають концеп-

ції та погляди на модернізацію колишніх соціалістичних країн або тих, які 

позбулися диктатури. Деякі з авторів вважають за необхідне ввести термін 

– «третинна модернізація», яку вони визначають як перехід до сучасних 

індустріально розвинених або середньорозвинених країн. Але їм властиве 

збереження багатьох рис колишньої політичної та ідеологічної систем, що 

гальмує сам процес суспільних перетворень [5, с. 82].

За превалюючим типом процесів, що справляють вплив на розвиток 

суспільства, у найзагальнішому вигляді можна виділити два основні види 

модернізації, а саме – органічну і неорганічну, а також третій – змішаний 

тип.

Органічна модернізація відбувається внаслідок дії внутрішніх, ендо-

генних чинників, що впливають на розвиток суспільства загалом та його 

окремі складові. 

На противагу органічній, неорганічна модернізація реалізується че-

рез реформи, що здійснюються за допомогою адміністративного примусу 

з боку держави як відгук на зовнішній запит щодо відповідності новим 

реаліям світу, шляхом запозичення чужих технологій, запрошення закор-

донних фахівців, залучення іноземних інвестицій тощо. Саме тому такий 

вид модернізації називають наздоганяючою, в цьому зв’язку часто ви-

користовується термін «наздоганяючий розвиток». Цей вид модернізації 

часто потребує одночасного проведення реформ політичних, соціальних, 

культурних інститутів. 
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За своєю формою неорганічна модернізація є запозиченням зразків, а 

саме – запозиченням алгоритму, коли копіюється механізм певного процесу, 

включаючи його зміст, функціональне наповнення, або запозиченням ре-

зультату – в цьому випадку йдеться просто про симуляцію, імітацію форми 

не наповненої відповідним змістом. Але ефективний процес імітації врахо-

вує конкретний історичний і соціокультурний контекст країни, яка здійснює 

запозичення, і тому повинен бути адаптованим до її реалій. 

Як підвид неорганічної модернізації можна розглядати форсовану модель 
модернізації. Досвід реалізації таких перетворень демонструє, що радикальне 

прискорення темпів проведення модернізації найчастіше ґрунтується на ав-

торитарних методах керівництва економікою. Близьким до нас прикладом 

форсованої модернізації є індустріалізація економіки, проведена в Радян-

ському Союзі у 1928–1938 рр. за панування сталінського режиму.

Розвиток цивілізації можна класифікувати за певними періодами до-

мінування тих або інших технологій, так званих технологічних укладів. 

Технологічні уклади – комплекс освоєних революційних технологій, ін-

новацій, винаходів, що лежать в основі кількісного і якісного стрибка в 

розвитку продуктивних сил.

У цьому зв’язку самі технології, а також інновації, можна класифі-

кувати як революційні та інноваційні. Революційні є піонерськими, про-

ривними технологіями, які заміщують своїх попередників і спрямовані 

на створення принципово нових. Еволюційні є покращувальними техно-

логіями, тобто від їх використання не відмовляються при переході до но-

вого технологічного укладу, вони лише втрачають свої домінуючі позиції, 

поступаючись новим революційним досягненням. Інновації цього типу 

дають змогу використовувати існуючі технології ефективніше і спрямо-

вані на удосконалення продуктів, товарів, послуг, які вже випускають. 

Цивілізаційний розвиток людства позначився зміною низки доінду-

стріальних і не менш шести індустріальних технологічних укладів. Роз-

винуті країни Заходу перебувають зараз на рівні п’ятого технологічного 

укладу і посилено готуються до переходу на шостий. Тобто розрив між 

цими країнами і Україною, яка ще не перейшла з четвертого до п’ятого 

технологічного укладу, дедалі збільшується. Тому модель наздоганяючого 

розвитку для України повинна мати за орієнтир засвоєння п’ятого і шос-

того технологічного укладів одночасно. 

Розглянемо детальніше зміст індустріальних технологічних укладів:

– перший (1785–1835 рр.), що ґрунтувався на нових технологіях в 

текстильній промисловості, використанні енергії води;

– другий (1830–1890 рр.), який позначився прискореним розвитком 

транспорту (будівництво залізниць, парове судноплавство), виникнен-

ням механічного виробництва на основі парового двигуна;
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– третій (1880–1940 рр.) ґрунтувався на використанні електричної 

енергії у промисловості, розвитку важкого машинобудування та елек-

тротехнічної промисловості на основі використання сталевого прокату, 

нових відкриттів в галузі хімії. Були впроваджені радіозв’язок, телеграф, 

автомобілі. З’явилися крупні фірми, картелі, синдикати, трести. На рин-

ку панували монополії. Розпочалися процеси концентрації банківського 

та фінансового капіталів;

– четвертий (1930–1990 рр.), за якого відбувався подальший роз-

виток енергетики на основі використання нафти і нафтопродуктів, газу, 

розвивалися засоби зв’язку, нові синтетичні матеріали. Було розгорнуто 

масове виробництво автомобілів, тракторів, літаків, різних видів озбро-

єння, споживчих товарів. Виникли і набули широкого розповсюдження 

комп’ютери та програмні продукти. Цей уклад позначився запроваджен-

ням атомної енергетики та використанням атому для інших мирних і во-

єнних цілей. Було запроваджено конвеєрне виробництво. На ринку па-

нує олігополія, з’явилися транснаціональні корпорації, що здійснювали 

прямі інвестиції на ринки різних країн;

– п’ятий (з 1985 р. по теперішній час) спирається на досягнення у 

мікроелектроніці, інформатиці, біотехнології, генній інженерії щодо ви-

користання нових видів енергії, матеріалів, освоєння космічного просто-

ру, супутникового зв’язку тощо. Відбувається перехід від розмережених 

фірм до єдиної мережі великих і малих компаній, яких об’єднує інформа-

ційна мережа на основі Інтернету, що дає можливість тісно взаємодіяти 

в області технологій, контролю якості продукції, планування інновацій. 

Елементами п’ятого (нині діючого) технологічного укладу є такі галузі: 

електронна промисловість, виробництво обчислювальної техніки, про-

грамного забезпечення, авіаційна промисловість, телекомунікації, ін-

формаційні послуги, виробництво і споживання газу. Ядром формування 

нового укладу є біотехнології, розробка космічної техніки, тонка хімія, 

мікроелектроніка. Основними перевагами цього технологічного укладу 

щодо попереднього (четвертого) є: індивідуалізація виробництва і спо-

живання, усвідомлення і запровадження екологічних обмежень на ток-

сичність промислового виробництва, енерго- і матеріалоспоживання на 

основі автоматизації виробництва, зміни схеми базування виробництв (у 

малих містах), спираючись на можливості нових транспортних і телеко-

мунікаційних технологій;

– шостий технологічний уклад (початок XXI ст. – по теперішній час) 

розгортається, накладаючись на п’ятий технологічний уклад. Він базу-

ється на використанні нано- і біотехнологій, наноенергетики, молеку-

лярної, клітинної та ядерної технологій, нанобіотехнології, біоміметики, 

нанобіоніки, нанотроніки та інших нанорозмірних виробництв; нової 

медицини, побутової техніки, нових видів транспорту і комунікацій, ви-
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користанні стволових клітин, інженерії живих тканин і органів, відтво-

рювальної хірургії і медицини, істотному збільшенні тривалості життя 

людини і тварин [6].

Узагальнюючи вищенаведене, слід зробити висновок, що модерні-

зація є соціальним проектом, що спрямований на засвоєння певних со-

ціально-технологічних новацій, введення їх в «тіло» суспільної свідомос-

ті, відносин та господарську практику, забезпечення їх домінування та 

ефективне використання, тобто прогрес суспільства на даній базі.

Розмірковуючи на дану тему, доречно навести думку В.С.Нікітіна, 

що висловлена ним у книзі «Росія і Цивілізація у 21 столітті (прогноз)»: 

«Нации и государства – это живые фрагменты Цивилизации. Сильные и 

разные нации плодотворно взаимодействуют, обогащая друг друга и про-

цветая. Нации и государства, замедлившие свое развитие и отставшие от 

технического прогресса, обречены на жесткое вытеснение, на сжатие. 

Если нация не сможет мобилизовать свои жизненные силы и форсиро-

вать свое развитие, она будет ассимилирована или уничтожена другими 

нациями. И здесь ни у кого не должно быть иллюзий. Исключений прак-

тически не бывает. История знает множество примеров, когда некогда 

многочисленные нации исчезали, а гигантские империи бесславно рас-

падались только потому, что отставали в техническом или социальном 

развитии от общемирового уровня. Их территории занимали более силь-

ные и технически развитые народы. Такое происходило во все времена 

и на всех континентах. Нет никаких оснований считать, что в природе 

людей что-то изменилось за прошедшие столетия. Первая и Вторая ми-

ровые войны, «холодная война», распад Советского Союза – яркие сви-

детельства этому» [7].

Слід зазначити, що за часів перебування у складі Радянського Союзу 

Україна мала досвід ряду вдалих і невдалих спроб модернізувати суспіль-

ство – це індустріалізація, подолання неписьменності, урбанізація та ін. 

На жаль, незавершеною виявилася індустріалізація сільського господар-

ства, проте і сам розпад СРСР є наслідком невдалого модернізаційного 

проекту – «перебудови». Але саме завдяки успішно реалізованим модер-

нізаціям Україна була однією з економічно найбільш потужних респу-

блік, і це стало «стартовим капіталом» її незалежності. 

За роки незалежності ми звикли до риторики стосовно того, що нова 

українська держава переживає трансформаційний період свого розвитку. 

Проте для умов України, яка бере участь у загальносвітовому цивілізацій-

ному процесі і намагається стати поважним членом Європейської спіль-

ноти, недостатньо декларувати орієнтацію на демократичні цінності – 

треба їх дотримуватися, мало намагатися вийти на цей ринок – потріб-

но мати конкурентоспроможну продукцію, а не експортувати сировину. 
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Тобто трансформація українського суспільства, що, на жаль, має харак-

теристики напівстихійного, слабо керованого процесу, потребує чітких 

орієнтирів, які, на нашу думку, мають бути сформовані у вигляді модер-

нізаційного проекту, спрямованого на засвоєння передового соціального 

і технологічного досвіду розвинутих країн. 

У цьому разі модернізація постає як певні етапи: 

1) визначення цілей модернізації (теоретично і практично); 

2) консолідація та мобілізація значних груп політичної, економічної 

і культурної еліт на реалізацію цієї мети; 

3) етап реалізації теоретичних програм у практиці перетворень сус-

пільства; 

4) консолідація суспільства на новій модернізованій основі (еконо-

міка, політика, культура) [4, с. 99].

При цьому слід пам’ятати, що процес модернізації в кожній окремій 

країні – це не простий додаток абстрактно-універсальної схеми, а конкрет-

на щодо прив’язки до історичних умов теоретична і практична модель, яку 

реалізують через діяльність соціальних суб’єктів. З цих конкретних модер-

нізаційних проектів випливають загальні характеристики процесу модерні-

зації, що, у свою чергу, слугують засобом пізнання цих процесів та їхнього 

регулювання в різних сферах суспільного життя [4, с. 99].

З погляду класичної модернізаційної теорії, під сучасним суспіль-

ством розуміють таке, в якому має місце «... переважання інновацій над 

традицією; світський характер соціального життя; поступальний (неци-

клічний) розвиток; виділена персональність, переважна орієнтація на 

інструментальні цінності; демократична система влади; наявність від-

кладеного попиту, тобто спроможності виробляти не задля нагальних 

потреб, а заради майбутнього; індустріальний характер; масова освіта; 

набутий статус; активно-діяльний психологічний склад; перевага точних 

наук і технологій (техногенна цивілізація); переважання універсального 

над локальним та ін.» [8, с. 4]. 

На думку Е.М.Лібанової, складовими процесу модернізації суспіль-

ства є «…модернізація економіки, модернізація держави та модернізація 

суспільних відносин, а поєднання всіх трьох суб’єктів обумовлює теоре-

тичну неможливість впливу на будь-яку одну складову без адекватних дій 

в інших сферах» [9, с. 25].

Два останніх компоненти тісно переплетені і їх часто спрощено ото-

тожнюють з політичною модернізацією. Політична система є комплек-

сом інститутів і організацій, що зумовлюють політичну самоорганізацію 

суспільства. До складу політичної системи входять органи управління та 

певні соціальні інститути, що справляють управлінський вплив та коор-
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динують політичне життя. Держава виступає центральною ланкою полі-

тичної системи, навколо якої відбувається групування інших політичних 

інститутів.

Модернізація держави. Україна, яка здійснила трансформаційний 

перехід від командно-адміністративної системи управління до побудови 

демократичних інститутів, на жаль, не спромоглася наповнити їх демо-

кратичним змістом повною мірою. І в цьому сенсі заслуговує на увагу 

той факт, що лише 17,8% населення задоволені розвитком демократії в 

Україні, а 50,2% – незадоволені [10, с. 490]. Адаптація демократичних 

цінностей на українському ґрунті виявилася досить складною справою 

через ряд специфічних особливостей.

На думку Ю.Левенця [11, с. 2], український досвід істотно відрізня-

ється від відомих досі форм переходу до демократії, зокрема:

– в Україні були поєднані фази ринкового реформування еко-

номіки і виникнення демократичних інститутів. Становлення 

ринкового середовища відбулося суперечливо, інститути право-

вої власності і контрактних стосунків не мали правових гарантій 

і були під постійною загрозою зміни правил гри і перерозподі-

лу. Ринкова свобода, недоторканість власності і прав людини в 

Україні не змогли стати основою для розвитку політичної демо-

кратії через їхню нерозвиненість і внутрішню суперечливість. 

Дефектність механізмів ринкової економіки зумовила істотну 

затримку процесів соціальної диференціації; 

– становлення ринкових стосунків і демократичних інститутів в 

Україні відбулося на тлі невирішеної проблеми консолідації на-

ціональної держави, фрагментування національної і державної 

ідентичності населення;

– в Україні в зародковому стані перебувають інститути громадян-

ського суспільства. Економічна невизначеність і конфронтація 

у середині політичного класу протягом усього періоду незалеж-

ності України витісняли проблеми громадянського суспільства 

на другий план;

– структурні зміни в Україні збіглися з системними змінами гео-

політичної карти світу, появою нових загроз і викликів. Попри 

всі декларації провідних світових держав, Україна перебувала на 

периферії їхніх геополітичних інтересів. Розвинуті країни не ви-

являли особливої активності, перш за все, у сфері реальної до-

помоги у визначенні стратегічних пріоритетів і розробці дієвих 

механізмів реформування країни. Враховуючи, що ЄС спочатку 

не розглядав перспективи членства України, така підтримка на-

дана не була, на відміну від країн Балтії і Центральної Європи.
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Поєднання у часі переходу до засад ринкової економіки і формуван-

ня демократичних інститутів не дало змоги українському суспільству при 

розбудові демократії спиратися на ліберальні цінності і гарантії власності, 

які були вкорінені протягом досить тривалого історичного періоду в роз-

винутих країнах. Ліберальні цінності – це свобода особистості, свобода 

підприємництва, індивідуалізм, традиції розвинутого парламентаризму 

тощо. На противагу ціннісні орієнтації більшості пострадянського насе-

лення – колективізм, соціальна рівність і справедливість, яка на практиці 

була соціальною однорідністю, і, в цьому зв’язку, прийняття індивідуаль-

ної несвободи в обмін на досить обмежений гарантований перелік соці-

альних благ; негативне ставлення до підприємців і вільного підприємни-

цтва. Тому не випадково доволі високий відсоток населення виявився не 

готовим до соціальних трансформацій і має низький рівень адаптації до 

нових умов соціально-політичного життя дотепер. 

Про це свідчать і дані соціологічного моніторингу [10, с. 192], згідно 

з якими, оцінюючи ступінь власної пристосованості до сучасної життє-

вої ситуації, у 1997 р. активно залученими до нового життя себе вважали 

7,3% респондентів, при цьому такими, що перебувають у постійному по-

шуку себе у нинішньому житті, – 36,6% респондентів; констатували від-

сутність бажання пристосовуватись до нинішньої ситуації та існували в 

очікуванні змін на краще – 44,9%; характеризували свій стан як невизна-

чений – 11,4% респондентів. Опитування, проведене у 2010 р., показало, 

що ситуація змінилася незначним чином: активно залученими до нового 

життя себе вважали 18,0% респондентів; свій стан перебування у постій-

ному пошуку себе у нинішньому житті визначили 33,6% респондентів; 

відсутність бажання пристосовуватись до нинішньої ситуації, існування 

в очікуванні змін на краще – 34,0%; характеризували свій стан як неви-

значений – 14,4% респондентів.

Проте суспільство бачить своїм майбутнім стабільність демократії, 

що має стати визначальною характеристикою нашої державності. Ав-

торитет влади, довіра до неї можуть спиратися тільки на її готовність і 

здатність поєднувати зміцнення державного управління з поглиблен-

ням демократії. Звісно, значна частина населення має хибну уяву про 

демократію як таку, часто ототожнюючи її з можливістю недотримання 

законів, які видаються несправедливими або невигідними. Виходячи із 

популярної у суспільствознавстві формули, що «нація – це щоденний 

плебісцит», доцільно розгортати процес поглиблення демократизації на-

самперед у формі загальнонаціональної дискусії про шляхи виходу із тієї 

глибокої кризи, в якій опинилася Україна. У цій дискусії науково-теоре-

тична думка має бути поєднана з досвідом практичного управління, гро-

мадської і політичної діяльності, підсумком чого має стати консенсусна 

модель суспільно-політичного устрою країни. На жаль, політики та дер-
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жавні службовці не завжди чітко позиціонують себе в процесі модерніза-

ції, не демонструють чіткого розуміння можливостей подолання кризи.

Зокрема, теоретичне осмислення функції політичного суверенітету 

держави у її відносинах із суспільством дає можливість розробити таку 

модель відносин влади і суспільства, яка забезпечила б владі належний 

авторитет і довіру не збільшенням концентрації в її руках керівних повно-

важень, а навпаки, – передачею частини своїх функціональних обов’яз-

ків об’єднанням громадян.

Тому особливу увагу слід зосередити на необхідності нового визна-

чення державних завдань, а це позначається і на новому визначенні і роз-

ширенні «суспільного договору». Троїсті (тобто узгоджені між державою, 

роботодавцем та працівниками) альтернативні рішення дають винагоро-

ду гнучкості трудового права, завдяки чому витрати підприємства мають 

скорочуватись, з відповідними поступками в податках та соціальній по-

літиці [13, с. 301–302]. 

Узагальнюючи проблематику модернізації держави, на рис. 1.2 за-

пропонована організаційна схема її модернізації.

Рис. 1.2. Організаційна схема модернізації держави

Модернізація суспільних відносин безпосередньо пов’язана з підйо-

мом духу, формуванням налаштованості населення на зміни. Без цього, 

як свідчить і світовий, і вітчизняний досвід, не можна досягти поставле-

ної мети. У цьому зв’язку можна згадати матеріальну і духовну базу про-

грами індустріалізації, реалізовану у СРСР у 30-х роках минулого сторіч-

чя, або масштабну модернізацію англійської економіки, що спиралась на 

протестантську етику.
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Наріжним каменем модернізації суспільства є формування соціаль-

ної відповідальності та позитивного соціально-психологічного клімату. 

Без соціальної відповідальності, суб’єктами якої є держава, продуктив-

ний бізнес і громадянське суспільство, котре репрезентує населення, всі 

трансформації неминуче провокуватимуть подальше посилення коруп-

ції, економічного і правового розшарування, маргіналізації та утриман-

ських настроїв в суспільстві.

На жаль, у масовій свідомості нині укорінилася тільки соціальна від-

повідальність держави, хоча через фінансові труднощі це не завжди реа-

лізується повною мірою. Соціальна відповідальність бізнесу в кращому 

випадку підмінена благодійністю. Соціальна відповідальність населен-

ня поширюється лише на сферу поточних заробітків – населення пере-

важно не сприймає необхідність дбати про майбутні доходи (наприклад, 

про свою ж власну пенсію), про диверсифікацію ризиків втрати доходів 

(наприклад, шляхом страхування майна) або навіть про власне здоров’я 

(дотримуючись здорового способу життя, запобігаючи інфекційним за-

хворюванням шляхом вакцинації тощо). Досягти бажаних змін одними 

тільки гаслами не можна – необхідні нові гуманітарні технології, спрямо-

вані на інтенсивне використання людського потенціалу.

Ключовим чинником формування сучасної цивілізаційної кризи 

є втрата довіри – типове явище для більшості країн світу, але в Україні 

можна говорити про тотальну недовіру між усіма основними суб’єктами 

суспільних відносин – владою, бізнесом, населенням. Влада підозрює 

кожного бізнесмена і навіть кожного працівника у намаганні будь-що 

ухилитися від сплати податків, а населення і бізнес – у прагненні роз-

крадати бюджетні кошти, лобіювати власні інтереси тощо. Роботодав-

ці переважною мірою намагаються недоплачувати своїм працівникам, 

обмежувати їх соціальні та трудові права, зокрема сплачують і без того 

низьку заробітну плату у конвертах, відповідно без внесків на соціальне 

страхування. Наймані працівники – зі свого боку – не прагнуть повністю 

реалізувати свої можливості у виробничому процесі, а при нагоді часто 

не гребують і прямими порушеннями трудового законодавства. Лікарі не 

довіряють своїм пацієнтам, підозрюючи їх у симуляції й бажанні отри-

мати бюлетень чи безоплатно перебувати у лікарні за відсутності прямої 

необхідності в цьому, а населення не довіряє медикам, їх сумлінності та 

кваліфікації. Вчителі та викладачі навчальних закладів не довіряють сво-

їм учням і студентам, а ті, в свою чергу, не довіряють їм. Банки не довіря-

ють своїм клієнтам, а клієнти не довіряють банкам, хоча і тримають там 

кошти та користуються кредитами. 

За даними соціологічного моніторингу [10], більшою довірою на-

селення України користуються переважно родичі (95%), сусіди (54,1%), 

колеги (51,8%), тоді як рівень довіри до державних інституцій є низьким 
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– до Президента (30,8%), Верховної Ради (13,6%), Уряду (19,6%), міс-

цевих органів влади (17,9%), міліції (13,5%), судам (11,6 %). Такий рі-

вень довіри, за відсутності розвиненого громадянського суспільства, не 

сприяє проведенню реформ. Низький рівень довіри до владних інститу-

цій сприяє поширенню песимістичних настроїв та породжує внутрішнє 

переконання в тому, що наявні протиріччя в політиці непереборні, по-

силюючи соціальне відчуження населення від політичної сфери. Тому 

можна зробити висновок, що однією з головних проблем є формування 

позитивного соціально-психологічного клімату в суспільстві (рис. 1.3). 

Її вирішення пов’язано із: запровадженням правових і управлінських 

технологій розвитку діалогу і партнерства держави, бізнесу і громадян-

ського суспільства; побудовою моделі всеохоплюючої системи правового 

та економічного навчання населення; раціоналізацією форм організації 

просвітницької діяльності та патріотичного громадського виховання з 

урахуванням потреб та інтересів різних соціальних груп і регіональних 

відмінностей; з’ясування позитивних і негативних тенденцій у розвитку 

вітчизняних мас-медіа, обґрунтуванням заходів, спрямованих на підне-

сення їхньої ролі в модернізації українського суспільства. 

Рис. 1.3. Складові формування позитивного соціально-психологічного 
клімату в суспільстві

Держава – вже 20 років поспіль – переймається виключно фінан-

совими проблемами, пов’язаними із неможливістю виконання всього 

обсягу своїх соціальних зобов’язань. Нагальною необхідністю є створен-

ня цілісної внутрішньо несуперечливої системи державних соціальних 

гарантій та її функціональних обов’язків. Надмірна, економічно необ-

ґрунтована диференціація населення за доходами, за доступом до базо-

вих соціальних послуг спричиняє не лише соціальне незадоволення, а 

провокує руйнацію моральних цінностей, корупцію та криміналізацію 

суспільства, стає на заваді розвитку економіки й демократизації. Значні 

маси населення виявляються відторгнутими від суспільного життя, від 
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можливостей реалізації своїх прав. Тому зниження надмірної нерівності, 

подолання бідності, запобігання соціальному відторгненню та маргіналі-

зації слід визнати нагальною необхідністю. Чи не найпростішим, достат-

ньо ефективним і дешевим шляхом зменшення нерівності за доходами є 

відновлення (з дуже помірними кроками підвищення ставок) прогресив-

ної шкали оподаткування доходів населення. Проте першочергову увагу 

щодо модернізації суспільства необхідно приділяти програмам залучення 

та інтеграції знедолених груп населення.

Підсумовуючи вищесказане, слід визначити, що кінцевим результа-

том модернізації суспільних відносин мають стати:

– консолідація українського суспільства;

– розвиток інститутів громадянського суспільства та розширення 

участі громадян у вирішенні суспільних проблем;

– збереження і розвиток національного гуманітарного простору; 

забезпечення інтересів суспільства і держави шляхом розвитку 

мовної і культурно-інформаційної політики, зокрема викорис-

тання інтелектуальних методологій для зміцнення позицій укра-

їнської мови у різних сферах суспільного життя;

– подолання корупції.

Модернізація економіки. Економічний розвиток вже далеко вийшов 

за межі ринкових законів організації економіки. Зокрема, спостерігаєть-

ся невпинне зростання частки суспільних благ, виробництво, споживан-

ня і розподіл яких не регулюється (і теоретично не може регулюватися) 

суто ринковими механізмами. На підтвердження цього ми можемо спо-

стерігати як посилюється, і особливо стрімко в останні роки в рамках 

стратегії подолання кризи, вплив держави на розгортання економічних 

процесів. Часи ринкового фундаменталізму завершилися, і суспільство, і 

органи державної влади доволі жорстко регулюють правила економічних 

відносин. Вже формуються і впроваджуються в практику важелі іншого, 

неринкового характеру, які забезпечать розбудову нової більш ефектив-

ної (і не тільки з позицій прибутковості) економіки через її модернізацію. 

Необхідний для цього гуманітарний потенціал формують високі техно-

логії, а вирішальне значення для його реалізації належить політиці щодо 

прискореного формування бізнесу з успішним високотехнологічним ви-

робництвом, здатним конкурувати як на внутрішньому, так і на зовніш-

ньому ринках. Однак розвиток конкуренції не означає послаблення дер-

жавних важелів регулювання економіки – навпаки, єдине, що об’єднує 

більшість стратегій подолання кризи, це посилення ролі держави.

Як складові процесу модернізації економіки Е.М.Лібанова [9, с. 26] 

виділяє обґрунтовану макроекономічну політику, макроекономічну ста-

більність та економічне зростання (рис. 1.4). Але їх у жодному випадку не 
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можна трактувати як завдання модернізації, кінцевою метою якої є забез-

печення економічних можливостей розвитку людського потенціалу. 

 

Рис. 1.4. Модернізація національної економіки

Обґрунтована макроекономічна політика має забезпечити макро-

економічну стабільність і сприяти економічному зростанню. При цьому 

економічне зростання є досить чутливе до наявності двох перших складо-

вих макроекономічного середовища.

Щодо засад макроекономічної політики, то, безперечно, в Україні 

ключова роль належить монетарній політиці, в т. ч. курсовій, оскільки її 

економіка великою мірою залежить від світової кон’юнктури. Проте не 

можна недооцінювати небезпеку прагнення макроекономічної стабіль-

ності лише (або навіть переважно) монетарними засобами. Незбалансо-

ваність інтересів експортерів українських товарів і споживачів нафти та 

газу, у поєднанні зі стагнацією легальних обсягів виробництва неминуче 

унеможливить і макроекономічну стабільність, і економічне зростання.

Однак не менше значення мають бюджетна і податкова політики. 

Бюджет є потужним джерелом забезпечення справедливості і подолання 

бідності не тільки через різноманітні форми підтримки бідних, а й че-

рез забезпечення доступності освітніх та медичних послуг, засобів кому-

нікацій, кредитів тощо. Наповнюється бюджет через податкову систему. 

І в цьому контексті варто зауважити, що проста й зрозуміла система опо-

даткування з конкурентними ставками (за результатами досліджень фа-

хівців МВФ, Світового банку, низки провідних західних університетів) 
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для довготривалого інвестора виявляється привабливішою за дискретні 

пільги та преференції. Останні мають пріоритетне значення для тих ін-

весторів, які орієнтовані на швидке отримання прибутку. Система з кон-

курентними ставками передбачає відносно невелику кількість податків 

з невисокими ставками, оподаткування всіх без винятку доходів (якщо 

йдеться про населення, то зіставно мають оподатковуватися не лише за-

робітна плата, а й дивіденди, нерухомість, спадщина тощо), прогресивну 

шкалу оподаткування з вельми помірним зростанням ставок.

Про значення макроекономічної стабільності у формуванні еконо-

мічного зростання написано багато. Варто лише зауважити, що навряд чи 

потрібно за будь-яку ціну прагнути бездефіцитності бюджету і мінімізації 

інфляції. Різні країни використовують різні моделі, що, зокрема, розріз-

няються і за цими параметрами. Можна згадати, наприклад, Туреччину, 

яка досягла значних успіхів в останні десятиріччя не лише в економіці, а 

й у примноженні людського капіталу, зокрема величезного зростання се-

редньої тривалості життя населення. Хоча, безперечно, в цілому високий 

бюджетний дефіцит асоціюється з низьким ВВП.

Говорячи про сенс і значення економічного зростання, слід зазна-

чити його безпосередній зв’язок із підвищенням якості життя, зокрема із 

зниженням бідності. Проте, хоч саме покращення економічної ситуації 

є ключовою домінантою, функціонального зв’язку між цими процесами 

немає. Нерівномірне економічне зростання – радше нерівний розподіл 

його результатів між окремими верствами населення – може мати деста-

білізуючий ефект і, в кінцевому підсумку, спричинити катастрофу. Новіт-

ня світова історія має цьому достатньо прикладів.

Якщо оцінювати результати економічного розвитку України лише 

за макроекономічними параметрами, то минуле десятиріччя – попри 

провали в окремі роки – слід визнати в цілому вдалим: ВВП збільшив-

ся на 61,4%, масштаби безробіття (за методологією МОП) скоротилися 

на 40,3%. Однак не спостерігається адекватного покращення життя: за 

розрахунками фахівців Інституту демографії та соціальних досліджень 

ім. М.В.Птухи НАН України, рівень бідності (за відносним критерієм) 

залишився практично незмінним (27,8% у 1999 р. та 25,1% у 2010 р.); се-

редня тривалість життя зросла надто мало (на 2,14–2,57 року – для чо-

ловіків; на 1,54 року – для жінок), і за цим показником Україна посідає 

передостаннє місце в регіоні Європа і Центральна Азія; не поліпшилася 

доступність якісних медичних та освітніх послуг, індекс людського роз-

витку підвищився лише на 0,06 бала (з 0,649 до 0,710), і за цим показни-

ком Україна посідає 69 місце в світі [14, р. 149]. Та хоча в цілому рівень 

задоволення своїм життям і поступається європейським аналогам, частка 

тих, хто ним задоволений зросла у 2,3 рази (з 15,2 до 34,8%), а частка не-

задоволених – відповідно зменшилась на 39,5% (з 65,6 до 39,7%) [10]. На-
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ведені дані лише свідчать про те, що економічне зростання саме по собі 

не гарантує покращення якості життя населення, подолання бідності і 

соціального відторгнення. 

На сучасному етапі процес економічного зростання ґрунтується на 

жорсткій експлуатації природно-ресурсного потенціалу України. Роз-

мірковуючи про роль металургії та хімічної промисловості в українській 

економіці та у торговому балансі, особливу увагу потрібно акцентувати 

на питаннях щодо того, яку продукцію ми експортуємо, яка її продуктив-

ність, яка робоча сила цю продукцію виробляє. На жаль, відповіді на ці 

запитання невтішні: продукція, що виробляється, вирізняється низьким 

рівнем доданої вартості, є продукцією низьких технологічних переділів 

або часто по-суті – сировиною. Сировинним є і експорт України. До 

робочої сили, затребуваної цими виробництвами, не висуваються висо-

кі вимоги, тобто рівень інтелектуалізації в традиційних видах діяльності 

є відносно нижчим по відношенню до високотехнологічних галузей. Це 

веде до того, що попит на висококваліфіковану робочу силу є недостат-

нім, інтелектуальний потенціал таких кадрів зостається нереалізованим, 

або вони вимушені шукати працевлаштування за кордоном. 

І хоча діяльність цих галузей дає можливість вирішувати поточні 

проблеми країни, однак, спираючись на їх потенціал, неможливо забез-

печити вихід зі структурної кризи. Такі джерела економічного зростання є 

мало продуктивними і безперспективними в глобалізованому світі, який 

спирається на економіку знань, а не сировину як основу свого розвитку. 

Проте вирватися з сировинної пастки з кожним роком стає все важче че-

рез посилення глобальної конкуренції, яку Україна вочевидь програє. 

Для національної економіки, що є індустріальною за своїм характером 

(а кризові явища призвели навіть до деіндустріалізації певних секторів еко-

номіки), економічні трансформації мають супроводжуватися максималь-

ною економією ресурсів, упровадженням нових продуктів і технологій. 

При цьому винахід виключно нових технологій є значно ризикованішим 

і потребує більше коштів, а необхідною передумовою запровадження іно-

земних технологій має стати їхнє доопрацювання згідно з внутрішніми ви-

могами. Україна, яка має високі технології в ядерній енергетиці, космічних 

програмах, літакобудуванні тощо, здатна не наздоганяти розвинуті країни, а 

реалізувати органічно властиву саме нам модель модернізації. Та економічна 

політика, орієнтована на вирішення поточних проблем, ризикує майбутнім 

навіть передових за своїм технологічним рівнем виробництв – авіаційної та 

ракетно-космічної галузей, залишаючи їх без належної державної підтримки 

як всередині країни, так і при лобіюванні їхніх інтересів та просуванні про-

дукції на зовнішніх ринках. 

В Україні патологічна багатоукладність економіки, на відміну від 

економічно розвинутих країн, не тільки не долається за рахунок вищих 
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темпів розвитку передових технологічних укладів (темпи зростання п’я-

того технологічного укладу в нових «індустріальних тиграх» – Китаї, Індії, 

Бразилії – більш ніж уп’ятеро перевищують загальні темпи зростання), 

а навпаки, поглиблюється через руйнацію високотехнологічних вироб-

ництв. Ця деградація технологічної структури відбувається під впливом 

втягування української економіки в замкнуте коло нееквівалентного зо-

внішнього обміну сировини на готову продукцію.

Розбудова сучасної економіки знань – це завдання не одного десяти-

річчя, оскільки в Україні в окремих галузях (наприклад, у сільському госпо-

дарстві) ще не завершено перехід до індустріального етапу розвитку. Прак-

тично втрачені можливості вбудовування в ядро п’ятого технологічного 

укладу. Перспективи своєчасного формування ключових напрямів розвитку 

шостого технологічного укладу звужуються мірою його структурування в 

масштабах світової економіки і відповідної спеціалізації окремих країн. Але 

й домінування п’ятого–шостого укладів в українській економіці навряд чи 

доцільне з огляду на ефективність (наприклад, виробництва продуктів хар-

чування, що не можна до них віднести). Та це не означає можливості ігнору-

вання сучасних вимог – нагальною необхідністю є структурні зрушення.

Масове оновлення на інших напрямах передбачає попереднє визна-

чення критичних технологій, здатних забезпечити технологічну модер-

нізацію капіталомістких галузей економіки, традиційних для української 

економіки, і тих, що потребують для модернізації виключно нових тех-

нологічних рішень (зокрема, це стосується авіаційної та ракетно-косміч-

ної техніки, енергоефективності та енергозабезпечення, інфраструктури 

енергетики, енергетики, безпеки життєдіяльності).

Структурна криза, а в Україні вона, безперечно, має місце – дола-

ється запровадженням нових технологій, що відкривають нові виробничі 

можливості, які власне і забезпечують прорив у зростанні ефективності 

економіки і перехід до нового етапу її розвитку. Зазвичай зниження еко-

номічної активності не поширюється на перспективні виробництва но-

вого технологічного укладу, що мають потенціал зростання і здатні стати 

локомотивами майбутнього економічного розвитку. Навпаки, саме на 

тлі загального спаду відбувається зростання виробництва принципово 

нових товарів, підвищення ефективності та інноваційної активності на 

перспективних напрямах. Інвестиції в нові технології виявляються більш 

привабливими порівняно з існуючими відтворювальними структурами, 

рентабельність яких знижується. Відбувається «утворювальна руйнація» 

[15] технологічної структури, в той же час її модернізація на основі роз-

ширення нового технологічного укладу надає нові можливості для еконо-

мічного зростання. Йде інтенсивний перетік капіталу із застарілих вироб-

ництв у нові, продовження інвестицій у існуючих напрямах виявляється 

більш ризикованим за інвестиції у нововведення [16].
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Агресивне проведення структурних реформ потребує відповідних 

інститутів розвитку, спрямованих на технологічне оновлення базових ви-

робництв, традиційних для спеціалізації і економіки України та створен-

ня принципово нових.

Пріоритети варто надавати проектам, які забезпечать відрив у від-

повідній сфері за критерієм здатності конкурувати на внутрішньому і 

зовнішньому ринках. Необхідною передумовою є співпраця бізнесу і 

наукових установ. Мають формуватися інститути розвитку, що вико-

ристовують інноваційні механізми взаємодії суспільства, влади, бізнесу 

через мережеву, кластерну, корпоративну моделі та державно-приватне і 

публічно-приватне партнерство, альянси бізнес-співтовариств з органа-

ми влади на всіх рівнях (держава, регіон, муніципалітет).

Запорукою успішної модернізації є залучення до конструктивної 

співпраці робочої сили; підґрунтям має стати високий рівень підготовки 

та забезпечення інституційної довіри. На жаль, в Україні домінує атмос-

фера невпевненості в дієздатності та ефективності нових соціальних ін-

ституцій, поширений правовий нігілізм, а отже, схильність до корупції, 

яка стала вкоріненою рисою не тільки в політичній та економічній еліті, 

а й у масовій свідомості.

Поряд з цим важливою складовою економіки знань має стати наяв-

ність системи (механізмів) формування та передачі знань від зародження 

до втілення в нових технологіях і продукції, що має інноваційний харак-

тер, тобто йдеться про процеси дифузії знань, які мають як ендогенний, 

так і екзогенний вимір. Особливо важливо останнє, оскільки трансфер 

знань із-за кордону зовсім необов’язково дасть ефект, якщо процес ди-

фузії знань не відбувається всередині країни. При цьому необхідно за-

уважити, що міжнародний досвід свідчить про те, що в багатьох країнах 

за процеси передачі знань через технології (в традиційному розумінні для 

нас) відповідають установи, які здійснюють науково-дослідницьку ді-

яльність. Таким чином, трансфер знань і розвиток технологій на сьогодні 

офіційно закріплено як окрему функцію університетів та дослідницьких 

центрів, наприклад, у Німеччині, Швеції. В окремих країнах (наприклад, 

Франції) така функція виконується теж шляхом стимулювання учасників 

процесу дифузії знань, що здійснюється з боку навчальних і наукових за-

кладів. Це один аспект трансферу знань. Другий, більш глибокий, є ор-

ганізаційним закріпленням через формування спільних підприємств між 

бізнесом і представниками науки і освіти, що виконують різноманітні 

роботи – від розробки та впровадження новітніх технологій до надання 

сервісних послуг інноваційного характеру [17, с. 21–22].

Відповідно, першочерговою вимогою часу щодо забезпечення про-

цесів модернізації економіки є створення своєрідних консорціумів з 
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університетів, науково-дослідних установ і бізнесу, що стане необхід-

ною передумовою творчої діяльності всіх учасників виробничого про-

цесу. Держава має запровадити механізми стимулювання та фінансової 

підтримки їхнього розвитку, а корпорації – забезпечити реалізацію на-

працювань. Безпосередня участь держави необхідна там, де є можливість 

знаходження нових технологічних рішень, реалізація яких не дає гаран-

тій бізнесу швидко отримати дивіденди, тобто державні ресурси спрямо-

вуються або на ризиковані дослідження, або на віддалену перспективу. 

Успішний досвід інших країн показує, що у такі проекти держава може 

вкладати до 20% витрат на науку.

Модернізація національної економіки в організаційному плані – це 

сукупність політичних рішень щодо її інституційної обумовленості, з 

одного боку, та розроблення технологічних і інноваційних проектів – з 

другого. Потрібні час і фахівці, спроможні проводити дослідження, та 

експертиза очікуваних результатів. Саме якісна експертиза здатна убез-

печити від прийняття рішень під тиском лобістів, які успішно відстою-

ють інтереси відповідних бізнес-структур. Особливо важливою видаєть-

ся організація такої діяльності щодо національних та інфраструктурних 

проектів, започаткованих в Україні.

Модернізація економіки має привести до розбудови принципово но-

вої для України складової – економіки знань. За експертними оцінками, 

від середини минулого сторіччя загальний об’єм знань людства подво-

юється кожні 20 років, 90% загального обсягу знань отримано впродовж 

останніх 30 років, 90% загальної чисельності науковців та інженерів, під-

готовлених за всю історію цивілізації, – наші сучасники [18].

Внесок у ВВП США сектору, де здійснюється збирання та оброблен-

ня інформації, збільшився з 29% у 1958 р. до 34% у 1980 р. У країнах ОЕСР 

цей показник ще в середині 1980-х років сягнув 50%. Саме інвестиції у 

інформаційно-комунікативні технології забезпечують чверть приросту 

ВВП розвинутих країн, а інвестиції в інтелектуальні активи – до 11%.

То чи може Україна хоч наблизитися до таких орієнтирів, і чи є для 

цього фінансові, матеріальні, соціальні, людські резерви? Якщо практич-

но всі експерти визнають майже повну відсутність фінансових та мате-

ріальних ресурсів, то щодо людських і соціальних їх думки розходяться. 

Зокрема, поширеною є впевненість у високій якості робочої сили, про 

що свідчать і різноманітні міжнародні рейтинги. Проте не варто переоці-

нювати цей чинник – чисельні показники освіченості, зокрема поши-

рення вищої освіти, на жаль, камуфлюють проблеми якості. Оцінюючи 

відповідність української освіти сучасним вимогам, слід підкреслити її 

надмірне спрямування виключно на засвоєння знань, незадовільну про-

форієнтаційну роботу серед молоді, відсутність практики набуття нових 
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знань та навичок у зрілому віці. В результаті структура професійної під-

готовки української молоді – і за фахом, і за кваліфікаційними рівнями – 

не відповідає вимогам ринку праці; понад 40% населення (за окремими 

групами професій – до 70%) працюють не за отриманою в навчально-

му закладі професією; багато фахівців із вищою освітою, старше 40 ро-

ків, спираються на давно застарілі знання, не маючи й гадки про сучасні 

світові і навіть вітчизняні розробки; практично не ведеться підготовка 

працівників, здатних створювати і впроваджувати інноваційні техноло-

гії (підготовка кадрів зі спеціальностей, що визначають нові технологічні 

уклади, не досягає навіть 0,6% щорічного випуску). 

Реформа системи освіти має вийти за межі змін системи управління 

навчальними закладами, включаючи фінансування. Надзвичайно важли-

во для забезпечення успіху реформ посилити державний вплив на про-

фесійно-кваліфікаційну систему підготовки, орієнтуючись на довго- та 

середньострокові прогнози розвитку економіки і, відповідно, попиту на 

робочу силу. Однак необхідність і доцільність збільшення масштабів і пи-

томої ваги фахівців із технічних дисциплін має обов’язково супроводжу-

ватися гуманітаризацією технічної освіти, не тільки вищої, а й середньої.

Захоплення приватними освітніми закладами, втрата державного 

контролю, за відсутності належної сумлінності їх власників і менедже-

рів, цілком закономірно спричинили катастрофічне зниження якості 

підготовки фахівців через відсутність і кваліфікованих викладачів, і ві-

дірваність від практики, і орієнтацію майже цілком на поточну вигоду. 

Стратегічні напрями розвитку, на жаль, мало беруть до уваги навіть у про-

відних навчальних закладах. Можна скільки завгодно говорити про не-

достатнє фінансування, про низькі заробітні плати, про необхідність для 

викладачів пошуку додаткової зайнятості, та все це не пояснює масову 

байдужість студентів до здобуття знань – вони не вимагають від освітньо-

го закладу виконання своїх безпосередніх функцій, а прагнуть будь-що 

отримати бажаний сертифікат. На жаль, така ж ситуація з докторантурою 

і аспірантурою: якість дисертацій стрімко падає.

Узагальнюючи вищенаведене, слід зробити висновок, що модернізацій-

ний проект щодо оновлення національної економіки України має, перш за 

все, спиратися на розвиток існуючих точок зростання – високотехнологічних 

виробництв (авіаційної та ракетно-космічної галузей, мікробіології, вироб-

ництві нових матеріалів тощо). Необхідно здійснити оновлення устаткуван-

ня та запровадження нових технологій виробництва для «класичних» інду-

стріальних галузей економіки з метою виробництва конкурентоспроможної 

продукції за показниками екологічності, матеріало- і енергоємності, якості 

і технічних характеристик. Потрібно провести індустріалізацію сільського 

господарства. На часі модернізація енергетичної галузі. Тобто за своїм зміс-

том модернізація має бути органічною, спиратися на внутрішні джерела – 
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як можна більше на власні наукові розробки – і виходити з української спе-

цифіки і реалій. Це дасть змогу розбудувати власну систему продукування 

і реалізації інновацій, використавши її в майбутньому як основу реалізації 

моделі випереджаючого розвитку, перехід до якої можна розглядати як дру-

гий етап модернізації. 

1.2. Система пріоритетів розвитку національної економіки

Визначення пріоритетів модернізації національної економіки роз-

глядається нами як важливий елемент модернізаційного проекту онов-

лення українського суспільства, що спирається на методологію цілепо-

кладання в управлінській діяльності і стратегічного планування загалом. 

Застосування системного підходу дає можливість певним чином 

формалізувати цю складну задачу. При цьому вважаємо за доцільне спи-

ратися на таке визначення системи (як засіб її дослідження), змістом 

якого передбачається не членування об’єкта дослідження на елементи, а 

його представлення як сукупності укрупнених компонентів, принципово 

необхідних для існування і функціонування досліджуваної або створю-

ваної системи. Зокрема, таке бачення репрезентується в роботі В.Волко-

вої [19], де визначення поняття «системи» відповідає підходу до дослі-

дження систем від цілей, а не від елементів і простору станiв, на відміну 

від інших поширених тлумачень цього терміна. Воно покладено в основу 

методики структуризації цілей і функцій (формула 1.1), що базується на 

концепції діяльності:

S
def

 = <Z, STR, TECH, COND>                               (1.1),

де Z = {z} – сукупність або структура, цілей;

STR = {STR
пр

,STR
орг

,...} – сукупність структур, які реалізують цілі 

(STR
пр

 – виробнича, STR
орг

 – організаційна);  

ТЕСН = {meth, means, alg, ... } – сукупність технологій (методи meth, 

засоби means, алгоритми alg тощо), які реалізують систему;

COND = {φ
ex

,φin} – умови існування системи, тобто фактори, що 

впливають на її створення та функціонування (φ
ex

 – зовнішні, φ
in
 – вну-

трішні).

При цьому, як показав відомий дослідник в області системного ана-

лізу Ю.І.Черняк, один і той же об’єкт на різних етапах його розгляду може 

бути представлений у різних аспектах, і, відповідно, одну і ту ж систему 

доцільно представляти на різних рівнях існування: філософському (тео-
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ретико-пізнавальному), науково-дослідницькому, проектному, інженер-

ному тощо і аж до матеріального втілення.

З системного погляду, процес модернізації національної економіки 

можна розглядати як взаємодію суб’єкта і об’єкта управління (рис. 1.5). 

Об’єктом проекту модернізації є процеси розвитку національної еко-

номіки. У формуванні проекту модернізації бере участь широке коло 

суб’єктів: органи державного управління і місцевого самоврядування, що 

утворюють систему влади і мають відповідну компетенцію, повноважен-

ня та несуть відповідальність стосовно реалізації стратегічних рішень; 

громадські об’єднання, підприємницькі структури, наукова спільнота, 

вищі навчальні заклади, населення, які є носіями певних соціально-еко-

номічних, екологічних інтересів.

 

Рис. 1.5. Схема взаємодії проекту модернізації і національної економіки 
як об’єкта управлінського впливу
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Національна економіка виступає внутрішнім середовищем даної сис-

теми. Її зовнішнє середовище утворюють географічні, політичні, еконо-

мічні, соціальні, демографічні, екологічні та інші зовнішні по відношен-

ню до національної економіки фактори, що впливають на її діяльність, 

а також інші інституції, з якими вона вступає в безпосередню взаємодію 

або не вступає, але які впливають на її функціонування. Таким чином, 

зовнішнє середовище підрозділяється на робоче (ділове) зовнішнє серед-

овище (економічні контрагенти – постачальники, споживачі, конкурен-

ти; органи влади, громадські організації та ЗМІ) і на загальне зовнішнє 

середовище (всі інші чинники та інституції), на поведінку якого немож-

ливо впливати і необхідно лише адаптуватися до його змін.

Середовище національної економіки виступає «ареною дії» вну-

трішніх факторів модернізації як чинників, вплив на яких можливо і по-

трібно не тільки враховувати, а й певним чином коригувати і формувати 

відповідно до визначених стратегічних пріоритетів. Тому дію всіх націо-

нальних факторів доцільно розглядати як внутрішні впливи, а дію над-

національних факторів – як зовнішні фактори модернізації. Зупинимося 

докладніше на змістовному визначенні внутрішніх і зовнішніх факторів, 

враховуючи те, що модернізацію національної економіки ми розглядає-

мо як органічну складову модернізації суспільства в цілому (рис. 1.6).

 

Рис. 1.6. Класифікація середовищ, 
в яких діють фактори модернізації національної економіки
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Для процесів модернізації зовнішнє середовище виступає носієм 

зразків культури, стосовно яких виникає бажання або об’єктивна необхід-

ність наслідування. Тобто якби ці зразки вже не існували, то не йшлося б 

про модернізацію взагалі. Особливо сильно на модернізаційні настанови 

впливає наявність у найближчому зовнішньому оточенні демократичних 

країн-сусідів, які здійснюють трансмісію демократичних ідей, норм та 

певний політичний тиск на національний уряд.

Україна не є унікальною в своєму бажанні модернізувати суспіль-

ство, а виступає складовою частиною певного цивілізаційного руху 

(з 1950-х років), коли близько 50 країн оголосили про початок модерніза-

ції. Проте далеко не всі подібні спроби можна вважати успішними, тому у 

зовнішньому світі ми можемо знайти досвід вдалих і не зовсім модерніза-

цій та проаналізувати цей досвід. Зокрема, практика реалізації успішних 

модернізаційних проектів у деяких країнах Європи (Австрії, Великобри-

танії, Данії, Норвегії), Китаю і Південно-східної Азії (Гонконгу, Японії, 

Тайваню, Сінгапуру і Південної Кореї) показує, наскільки гнучким і про-

дуктивним може бути підхід до модернізації, якщо він сформований на 

основі критичного ставлення до досвіду інших країн і здатності запропо-

нувати свою національно орієнтовану модель. Серед зовнішніх факторів 

модернізації можна виділити геополітичні й економічні. До економічних 

факторів слід віднести:

– імпорт передових технологій;

– залучення закордонних спеціалістів;

– зовнішні фінансові запозичення:

1) залучення іноземних інвестицій;

2) залучення міжнародних кредитів;

– експорт як джерело фінансових доходів, у т. ч. для здійснення 

модернізації.

Досвід модернізації інших країн показує, що фактор міжнародних 

фінансів є досить вагомим. Практично у всіх успішних модернізаційних 

проектах важливу роль відіграли іноземні інвестиції, що були спрямо-

вані на розвиток інноваційних галузей і виробництв. Майже всі країни, 

які ставали на шлях модернізації, у тій або іншій формі залучали кошти 

зі світових ринків капіталу – від кредитів міжнародних фінансових ор-

ганізацій і банків до облігаційних позик. Так, модернізаційний прорив 

«азійських тигрів» – Тайваню, Сінгапура, Малайзії, а також Китаю спи-

рався на масове залучення прямих іноземних інвестицій. У випадку Япо-

нії і Південної Кореї та ряду інших країн при модернізації їх економік 

важливе значення мали імпорт та адаптація іноземних технологій з їх по-

дальшим тиражуванням. До того ж, для всіх країн, у т. ч. США, важливим 
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фактором модернізації стало залучення іноземних спеціалістів, виважена 

імміграційна політика. 

Участь у міжнародному поділі праці, що реалізується через експорт, є 

важливим елементом модернізаційних проектів і покликана забезпечити 

надходження фінансових ресурсів до національних економік. Особливо 

важливим є забезпечення експорту на основі інноваційних виробництв.

Геополітичний фактор модернізації України багато в чому виходить з її 

центральноєвропейського географічного положення. Проте тільки з набут-

тям незалежності в суспільній свідомості розпочався активний процес усві-

домлення себе як європейської держави, і розпочався рух до європейських 

цінностей, стандартів і способу життя та рівня розвитку економіки.

Також як геополітичний фактор модернізації слід виділити транзит-

не розташування України, що здатне підвищити її економічний потенці-

ал і, разом з тим, ставить її в центр дії різновекторних інтересів у системі 

координат «Росія – Захід (Європа)» її закордонних партнерів і внутрішніх 

політичних груп впливу. Водночас органічним для України шляхом гео-

політичного розвитку вбачається орієнтація на вільне сприйняття і асимі-

ляцію, відповідно до власних цільових орієнтацій розвитку, як російських 

і загалом євроазійських впливів, так і європейських і західних взагалі. Як 

це було властиво нашій прадержавності за часів Київської Русі, коли со-

ціум вільно сприймав культурні впливи Візантії, Заходу і Сходу. 

Однак сучасний цивілізаційний рух характеризується глобалізацією 

світового розвитку, яка спирається на західну модель розвитку. І це ще 

один зовнішній фактор модернізації національної економіки.

Є велика кількість визначень глобалізації, та її сутність можна по-

яснити, виділивши три сходинки глобалізації [20]:

– інтернаціоналізацію, яка ґрунтується на експорті;

– транснаціоналізацію, що заснована на прямих закордонних 

інвестиціях і виносі місцевих виробничих потужностей за кор-

дон;

– глобалізацію, що фокусує увагу на ствердженні світового вироб-

ництва та інформаційної мережі.

Проте в контексті процесів модернізації під цим поняттям розумієть-

ся певна логіка розгортання світових процесів: у модернізаційних і нео-

модернізаційних теоріях – це виокремлення центру, навколо якого роз-

гортаються всі глобальні процеси; у постмодерністських концепціях – це 

відмова від визнання чіткого центру за збереження внутрішньої орієнта-

ції на Захід і визнання рівності всіх традицій та культурного різноманіт-

тя світу. В цьому контексті доречно навести висловлювання В.Г.Федото-

вої [21, с. 15] про те, що концепція прогресу є легітимізацією виклику За-

ходу в умовах перетворення історії людства у всесвітню.
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Щодо внутрішніх факторів модернізації національної економіки, то 

слід звернути увагу на те, що ряд фахівців зазначають важливість куль-

турних факторів модернізації. Сучасні теорії модернізації, які акценту-

ють увагу на значенні культурного фактора в процесі модернізації, спира-

ються на теоретичні ідеї, зокрема соціальної дії М.Вебера [22, с. 44–271], 

теорії сучасних суспільств Т.Парсонса [23], структурно-функціональ-

ного аналізу політичних систем Р.Алмонда [24], теорії «індустріального 

суспільства» Дж.Гелбрейта [25], теорії постмодернізаційного розвитку 

Р.Інглхарта [26] і ліберальних ідеологій. Даний напрям теоретичної дум-

ки обґрунтовує ідею, що економічний розвиток, культурні, а також по-

літичні зміни, тісно пов’язані, утворюючи цілісні і навіть, до деякої міри, 

передбачувані патерни. Культура здатна формувати і закріплювати певні 

зразки економічного і політичного життя, в той же час є вірним і те, що 

значні соціально-економічні зміни переформовують культуру.

Так, в роботі «Культурні фактори модернізації» [27, с. 4], спираючись 

на методологію, запропоновану Рональдом Інглхартом і Гіртом Хофсте-

дом, автори наголошують, що виявляється прямий зв’язок між кількіс-

ним соціально-економічним розвитком даного суспільства і динамікою 

його основоположних цінностей. Вихід на сталу траєкторію економічно-

го розвитку супроводжується зниженням дистанції громадян по відно-

шенню до влади, зростанням статусу цінностей самовираження, саморе-

алізації, особистої відповідальності за свою долю. Чим ширше ці цінності 

розповсюджуються у суспільстві, тим більш сталою стає траєкторія еко-

номічного розвитку.

Тому задля досягнення цілей модернізації в економічній сфері недостат-

ньо запровадження тільки комплексу економічних заходів, а постає необхід-

ність «запуску комплексного соціокультурного процесу, в якому управлінські 

і технологічні рішення підпорядковані гуманітарним цілям, а гуманітарні 

цілі співвіднесені з економічними задачами. При цьому під культурою ми 

розуміємо всю мережу формальних і неформальних інститутів, відповідаль-

них за продукування, руйнування, трансляцію і розповсюдження цінностей. 

Відмова від модернізаційного потенціалу культури, від роботи з ціннісною 

шкалою, з етикою, з національною картиною світу, гарантовано веде модер-

нізаторів у глухий кут» [27, с. 4–5]. У зв’язку з цим автори наголошують на 

тезі про необхідність розробки і впровадження в соціальну практику ідеоло-

гії ненасильницького оновлення всієї сфери суспільних відносин, економіч-

них практик, культурних установок.

Думку про важливість внесення промодернізаційних культурних на-

станов в ідеологію суспільства підтримує і В.Г. Федотова, яка вважає, що 

еліти не здатні зробити зміни остаточними до того часу, допоки народ не 

перейметься пафосом змін [21, с. 16].
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Орієнтація на західноєвропейські культурні зразки вимагає досить 

точного розуміння сутності культурних трансформацій, що виходять з 

мети їх наслідувати. З цього приводу О.С.Панарін [28, с. 188] вельми до-

речно зазначив, що тонка внутрішня гра західної культури, яка полягає в 

балансуванні між аскезою праці і гедонізмом дозвілля і споживання, на 

відстані не уловлюється. Чужа культура не може передати іншим свою 

аскезу, а ось її зовнішні плоди у вигляді високого рівня споживання, ком-

форту, індустрії дозвілля і розваг виявляються найбільш «комунікуючи-

ми». Відповідно, вестернізація переважно реалізується у вигляді субкуль-

тури дозвілля, але не праці. А якщо мати на увазі продуктивну систему 

Заходу, то в її основі лежить культура праці, професійної відповідальнос-

ті, законослухняності тощо. Тому однобічна вестернізація першого типу 

скоріше віддаляє, аніж наближує нас до західної моделі суспільства.

В той же час ментальні характеристики населення України виявляють-

ся дещо іншими. Так, автори аналітичної доповіді «Український характер» 

[29, с. 8–10] серед основних соціально-психологічних особливостей наших 

громадян в якості найважливішої виділяють таку рису, як схильність до ізо-

ляціонізму. Йдеться про обмеженість сфери життєвих інтересів рамками 

приватного життя і найближчого соціального оточення (родина, близькі 

родичі, друзі, сусіди, куми і т. ін.), слабкою орієнтацією на професійні до-

сягнення. Для українців характерно відокремлення і дистанціювання від 

зовнішнього соціального оточення – суспільства в цілому (макросоціуму). 

Ключовим проявом ізоляціонізму є недовіра до своїх співгромадян (якщо 

вони не входять до найближчого оточення), а також недовіра до громад-

ських і державних інститутів, низька готовність до солідарності з держа-

вою, іншими словами – обмеженість соціального капіталу. Ця обставина 

є істотною перешкодою для встановлення зв’язків усередині суспільства, 

формування групової солідарності і нашої подальшої інтеграції в контек-

сті міжнародного співробітництва. Позначаючи феномен «ізоляціонізму», 

експерти іноді говорять про нього як про особливий різновид «індивідуа-

лізму», хоча він має мало спільного із західним індивідуалізмом, що ґрун-

тується на пріоритетності цінності особистих прав і свобод, самоповаги і 

активної громадянської позиції членів суспільства. Український ізоляці-

онізм як принцип побудови відносин з соціальним оточенням, з одного 

боку, істотно відрізняється від російського колективізму, а з другого – від 

західного корпоративного солідаризму.

Ще однією характерною соціально-психологічною особливістю на-

селення України, на думку дослідників [29, с. 8–10], є помірність, яка, 

у свою чергу, проявляється у низькій амбітності, конформізмі, патерна-

лізмі, екстернальності як недостатній віри у власні сили. Симбіоз помір-

ності і ізоляціонізму чітко проявляється як стосовно представників ін-

ших національностей, носіїв інших поглядів і культур через своєрідний 
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прояв терпимості і толерантності, за одночасного браку відкритості, так 

і в контексті сприйняття представників протилежної статі як потенцій-

ного партнера в спільному веденню домогосподарства, коли в чоловіках 

і в жінках передусім цінуються традиційні якості. Симбіоз помірності і 

конформізму є передумовою для такої соціально-психологічної особли-

вості населення України, як амбівалентність свідомості. Амбівалентність 

і конформізм, у свою чергу, проявляються: в слабкій готовності слідува-

ти нормам права і побутової культури; існуванні феномену «аморальної 

більшості»; переважно декларативній (неглибокій) релігійності; відсут-

ності радикалізму у політичних поглядах.

На думку Є.Головахи, «…якщо говорити про життєві намагання, то 

психологія українського населення умовно займає проміжне положення 

між західною психологією, орієнтованою на досягнення, успіх, і східною 

– споглядальною. Порівняно зі Сходом – ми більш амбітні, ближче до 

уявлення про благополуччя як низку досягнень і надбань, а не отримання 

внутрішньої гармонії і душевного спокою. Однак, у порівнянні з тими ж 

європейцями – ми менше орієнтовані на досягнення, на кар’єру. Відпо-

відно, у меншій мірі активні на цих теренах, звідси і багато наших про-

блем. Узагальнюючи, можна сказати, що ми люди, в цілому орієнтовані 

на досягнення, однак ми задовольняємося меншим, у нас менші запити 

(ніж у європейців)» [29, с. 18].

Історично так склалося, що український етнос розвивався в рамках двох 

імперій – Австрійської і Російської, де українці займали другорядне стано-

вище і, у кращому випадку, могли бути допущенними лише до зайняття по-

сад на середньому управлінському щаблі. Це призвело до закріплення у на-

ціональній свідомості ролі виконавця, який вдало вирішує задачі тактичного 

характеру, але прийняття стратегічних рішень йому дається не так легко. Так, 

з часів Радянського Союзу поширений збірний образ українця-сержанта, 

українця-старшини у збройних силах або міліції, який чітко і сумлінно ви-

конує свої обов’язки, хазяйновитий і хитруватий. 

Українці історично зарекомендували себе як здатні до кар’єризму 

особливого роду. Такий тип кар’єризму характеризується високою адап-

таційною здатністю, тобто спроможністю «вбудовуватися» в існуючу 

систему, знаходити в ній свою нішу, пристосовуватися і виконувати не 

стільки лідерські, скільки виконавчі функції. «Адаптаційний кар’єризм» 

пов’язаний з консервативним типом мислення, яке мало орієнтоване на 

новаторство, пошук нових шляхів вирішення проблеми, креативні роз-

робки і стратегування [29, с. 17].

Подібний вид кар’єризму є гальмом розвитку держави на сучасному 

етапі і є антимодернізаційним за своїм змістом. Також несприятливим до 

модернізаційного руху фактором є низька орієнтація на саморозвиток і 

самореалізацію.
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Так, за даними соціологічних досліджень [29, с. 17] щодо професійної 

самореалізації українські громадяни не дуже амбітні, у них немає особли-

вого бажання «горіти» на роботі. Отримані у рамках опитування відповіді 

стосовно пріоритетів українських громадян щодо роботи (респондентам 

запропонували вибрати з переліку кілька, але не більше 5 критеріїв, що 

відповідають їх запитам) висвітлили той факт, що найчастіше серед вимог 

до роботи зазначалося: «добре оплачувана» (вказали 74,9% опитаних) і 

«з хорошими умовами праці» (45,6%). Третє місце в рейтингу зайняла ви-

мога – «хороший колектив». Даний запит був дуже популярний у радянсь-

ку епоху і, як бачимо, не втратив своєї актуальності. Отже, після вимог 

щодо оплати та умов праці, наступний за важливістю – запит на наяв-

ність комфортного соціального мікросередовища за місцем роботи.

На цьому тлі дуже контрастно виглядають рейтингові позиції тих ви-

мог, які стосуються змісту, престижності, інтенсивності, перспективності 

трудової діяльності. Дані критерії за кількістю згадок можна віднести до 

вимог «другої черги». Серед респондентів хотіли б мати роботу: цікаву, 

творчу – 20,7%; престижну – 20,5%; що дозволяє працювати за гнучким 

графіком – 20,2%; не надто стомлюючу – 17,7%; що дає можливість про-

фесійно рости, удосконалюватися – 17,7%; приносить користь людям, 

суспільству – 15,0%; залишає багато вільного часу – 12,6% [29, с. 17].

Водночас соціологи відзначають поступову зміну соціальних настро-

їв українського населення. Так, Є.Головаха [30] зазначає, що за 20 років 

незалежності домінанта елементарного виживання «з надією на державу, 

в якій уже розчарувалися», змінилася домінантою потреби в роботі, і це 

є дуже важливим показником. За словами соціолога, те, що за ці роки 

більшість людей перестали відчувати гострий дефіцит предметів першої 

необхідності і перейшли від стратегії фізичного виживання до стратегії 

самостійного розв’язання соціальних і економічних проблем, становить 

основу надії на соціальні зміни.

Таким чином, розглядаючи комплекс культурних факторів модерні-

зації, слід виділити:

• Ціннісні настанови населення в цілому та окремих груп, особливо 

еліт, можуть виступати як стимулом, так і гальмом модернізації. За Р.Ін-

глхартом та Г.Хофстедом, для модернізаційних процесів особливо важли-

вими виявляються такі ментальні характеристики, як дистанція громадян 

по відношенню до влади (її зниження), ставлення до цінностей самови-

раження, самореалізації та особистої відповідальності за свою долю.

Слід зазначити, що несумісними з модернізацією можуть виявити-

ся не тільки застарілі, архаїчні цінності, а й сучасні соціальні практики, 

досвід застосування яких з певних причин виявився негативним. Тому 

вельми важливо провадити роботу із закріплення промодернізаційних 
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цінностей. У цьому зв’язку практично незадіяним залишається інститут 

неформальних суспільних практик не тільки як гальмо, а і як сприятли-

вий чинник модернізації. Відповідно зростає важливість інститутів гро-

мадянського суспільства щодо трансляції прогресивних соціальних прак-

тик у широкий загал населення. В той же час потрібно значно підвищити 

промодернізаційний потенціал класичних формальних інститутів тран-

сляції суспільних цінностей, зокрема середньої загальноосвітньої школи, 

а також таких ретрансляторів цінностей, як ЗМІ – кіно, телебачення і 

особливо Інтернет.

• Ментальний розкол української нації (україно- і російськомов-

на частини, що проєвропейськи та проросійськи орієнтовані). Україна 

складається з двох частин, які мають різні світоглядні і ціннісні орієнта-

ції. Сьогодні ми змушені говорити про два полюси української культури, 

дві різні цивілізаційні орбіти – «східну» та «західну». 

Східноукраїнський світ, зосереджений переважно на лівобережжі 

Дніпра, сформувався в результаті творчої взаємодії української та росій-

ської культур. Західноукраїнська соціокультурна спільнота, розташована 

головним чином на правобережжі Дніпра, навпаки, склалася в результаті 

взаємодії з польською, австрійською, румунською, литовською та інши-

ми європейськими культурами. Саме тому для Правобережної України 

характерною є ціннісна орієнтація на Захід. Ці дві спільноти – україн-

ський Схід і Захід – є різними, але нероздільними. Їх багато що об’єднує. 

Це і мова, й історія, і культура, але, мабуть, найголовніше – християнство, 

що має єдине джерело – Хрещення святого князя Володимира [31].

• Короткий горизонт планування. Внаслідок невпевненості у своє-

му майбутньому, населенню не властивий довгий горизонт планування, 

навіть еліти керуються психологією «халіфа на час». За таких умов не-

можливим стає і довгострокове планування послідовності розгортання у 

часі модернізаційних процесів, настанови яких можуть бути зміненими з 

черговою зміною персоналій, наближених до центрів прийняття рішень.

• «Заміна метафізичних цінностей матеріальними» [27]. Тобто духо-

вна криза внаслідок зламу традиційних цінностей суспільства як в Укра-

їні, так і на всьому пострадянському просторі призвела до появи цілого 

покоління молодих людей, які сповідують прагматизм як життєву філо-

софію. Проте це загрожує «ситуацією «відстроченого розпаду», оскільки 

таке середовище не продукує значимих стимулів для довгострокового 

розвитку» [27, с. 9]. 

Культурний аспект модернізації істотним чином пов’язаний з комп-

лексом політичних факторів, оскільки трансформація культурних наста-

нов і робота з їх формування багато в чому спирається на розробку і реа-

лізацію відповідних політичних рішень. Політичний аспект модернізації 
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вимагає від політичної системи адаптувати до соціальної практики нові 

зразки культури та створити нові інститути, здатні забезпечити модерні-

зацію суспільства.

«Проектна» концепція модернізації спирається на діяльнісний під-

хід, за яким змістовне наповнення цілепокладання стратегії модернізації 

формується і реалізується в рамках державної політики її реальним акто-

ром – правлячою елітою. У цьому зв’язку слід наголосити на особливій 

ролі державних політичних інститутів у реалізації стратегії соціального 

розвитку.

Політичними факторами модернізації національної економіки є:

• тип політичного режиму – політичний режим, спираючись на ін-

ституційні, нормативні структури суспільства та на культуру як певний 

неформальний інститут, формує механізми відбору легітимних форм 

участі у політичному процесі для його суб’єктів, що знаходить своє ві-

дображення при здійсненні державної політики і визначає коло осіб, які 

беруть участь у процедурі артикуляції і агрегації інтересів; визначає ре-

гламент функціональних фаз циклу підготовки та прийняття політичних 

рішень, включаючи формування політичного порядку денного, розгляд 

альтернативних варіантів та їх легітимації; задає способи реалізації полі-

тичних рішень, механізми контролю їх здійснення та можливої корекції; 

• політична культура – процес політичної модернізації неможли-

вий без зростання рівня політичної культури населення України, що має 

сприяти досягненню високого ступеня політичної освіченості населення, 

а це дасть людям змогу робити свідомий вибір. Однією зі складових по-

літичної модернізації і водночас передумовою розвитку політичної куль-

тури є культурна секуляризація, яка полягає в раціоналізації політичного 

мислення і політичної діяльності індивіда, переході його від ірраціональ-

них факторів політичної поведінки до переважно раціональних настанов 

у формуванні політичних позицій. На сьогоднішній день в Україні поки 

що не спостерігається культурної секуляризації, країна зазнає своєрідно-

го синдрому політичної перевтоми, і частина населення демонструє апа-

тію до політичних процесів, а в іншій частині назріває соціальний вибух. 

Причому ці явища зумовлені емоційними настановами, а не раціональ-

ним мисленням чи процесом аналізу [32, с. 242];

• легітимність влади – оскільки модернізаційні зміни вимагають 

консолідації суспільства навколо владного центру, легітимність влади 

стає дуже важливою, оскільки за своєю сутністю легітимність є усвідом-

ленням законності влади та її носіїв. Саме віра в законність режиму за-

безпечує стабільність політичної системи, всіх владних відносин. Влада 

може вважати себе достатньо легітимною лише в тому випадку, коли ви-

конуються фундаментальні «правила гри» – відповідальність владних 
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структур перед народом та верховенство закону. Характерною особливіс-

тю політичного життя в Україні є недостатня легітимність усіх політич-

них інститутів, тобто структурна легітимність. Це можна пояснити тим, 

що виникнення та розвиток політичних інститутів відбувалися в Україні 

неорганічно, не шляхом зусиль та боротьби громадян за свої права, а за 

рахунок формування «зверху» в інтересах порівняно вузького кола прав-

лячої еліти [33];

• поширення корупції – корупція в Україні є системною (як про це гово-

рить більшість експертів), але не має в собі стійких ознак клієнталістсько-

го типу політичної системи, попри існування самої «клієнтели». На думку 

Ю.Тарана, для України, як і для інших постсоціалістичних країн, можна 

застосувати термін «корупція для модернізації», що пояснює як існування 

самої корупції, так і присутність клієнталістських зв’язків у деяких сферах. 

За відсутності сильної політичної влади в Україні, корупція почала викону-

вати соціальну функцію – вона брала участь у перерозподілі і надходженні 

нових ресурсів для модернізації. Власне, приватизація не просто показала, 

що чиновники є корумпованими, – вона показала, що нам бракує суспіль-

ного досвіду в ринкових справах. І, можливо, цей висновок є для нас більш 

конструктивним, ніж прості звинувачення у корупції. Коли легальні прави-

ла гри виявилися незатвердженими, а приплив нових ресурсів (наприклад, 

західних інвестицій) для модернізації економічних і суспільних відносин був 

обмежений внаслідок правової незабезпеченості, за відсутності інституцій 

для забезпечення правового регулювання тих чи інших сфер, корупція вия-

вилася фактично єдиним механізмом подальшої трансформації суспільства. 

А клієнталізм у такій ситуації став наслідком існуючої ще з радянських часів 

системи блату як певного виду бюрократичної етики. На сьогодні єдиним 

виходом з даної ситуації є утвердження сильної політичної влади, яка про-

довжила б трансформаційний процес, але вже у контрольованому режимі, 

який прийнято називати реформами [34].

Культурні і соціально-психологічні особливості населення України 

також істотним чином впливають на модель споживання, схильність до 

заощаджень та інвестування. Розмір доходів населення, їх структура та 

розподіл між різними верствами населення (справедливість розподілен-

ня) є як соціальними, так і економічними факторами модернізації. Рі-

вень доходів визначає соціальну стабільність суспільства, задоволеність 

життям і, багато в чому, його якість.

Як вже неодноразово зазначалося, будь-яке глибинне соціальне 

перетворення має спиратися на широку суспільну підтримку. Оскіль-

ки апелювати до інтересів і потреб конкретних соціальних прошарків, 

груп (об’єднаних за регіональним, професійним тощо принципом) зна-

чно легше і ефективніше, то усвідомлення і виявлення відповідних груп 

інтересів і конкретна робота з їх носіями здатна сформувати необхідну 
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соціально-політичну підтримку ідей оновлення суспільства та заходів з 

реалізації модернізаційного проекту (так би мовити, сформувати кредит 

довіри). У цьому зв’язку досвід вдалих модернізацій вказує на важливість 

формування значної за своєю питомою вагою середньодохідної групи на-

селення, а згодом – середнього класу як основи суспільства і соціального 

базису модернізації.

Від того, який обсяг фінансових ресурсів залишається у розпоря-

дженні домогосподарств після задоволення їх первинних потреб, за-

лежить фінансова активність і, відповідно, інвестиційний потенціал 

населення, що його можна розглядати як важливе додаткове джерело фі-

нансування модернізації економіки, яке на сьогоднішній день практично 

не використовується. 

Загалом, економічними передумовами модернізації виступають: 

по-перше, кількісно-якісні характеристики сформованого в попередні 

періоди основного капіталу (основних фондів); по-друге, обсяг фінан-

сових ресурсів, які можна залучити для реалізації цілей модернізації; 

по-третє, стан трудового потенціалу, особливо його здатність засвоювати 

та продукувати інновації. На цьому тлі саме питання про ресурсні джере-

ла модернізації видається вкрай важливим, оскільки від результативності 

заходів по мобілізації фінансових ресурсів в економіці (капіталізація, бю-

джетування, залучення інвестицій тощо) залежить практична реалізація 

всього модернізаційного плану.

Одним із найважливіших напрямів соціального прогресу є демогра-

фічна модернізація і, перш за все, – модернізація смертності, змістом 

якої є перенесення за якомога пізнішу вікову межу дії певних причин 

смертності або навіть їх повне усунення. Процес модернізації смертності 

розглядається як проходження країною певного епідеміологічного пере-

ходу як зміни одного типу патології, що визначає характер захворюва-

ності і смертності населення, іншим її типом, однієї структури хвороб і 

причин смерті – іншою.

У структурі епідеміологічного переходу можна виділити два етапи 

його розгортання, які обумовлені подоланням екзо- і ендогенних причин 

смертності. Так, на першому етапі зусилля зосереджуються на необхід-

ності боротьби з інфекційними хворобами та з травматизмом, а на друго-

му – проти хвороб неінфекційної етіології, перш за все, серцево-судин-

них, онкологічних захворювань та проти шкідливих звичок. 

Перший етап пов’язаний з інституціоналізацією медичної допомоги – 

створенням загальнодоступної системи охорони здоров’я, охорони ма-

теринства і дитинства та поліпшенням загальних санітарно-гігієнічних 

умов проживання і праці населення через контролювання дотримання 

техніки безпеки на виробництві, а також впровадження в медичну прак-
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тику ефективних лікарських препаратів та медичних технологій, прове-

денням масової вакцинації населення і підвищенням його загальної куль-

тури. Тобто цей етап потребує масових заходів з боку держави в цілому, і 

системи охорони здоров’я зокрема, та не вимагає серйозної активності й 

мобілізації зусиль з боку населення. За своєю сутністю перший етап – це 

боротьба проти хвороб і смерті.

Реалізація другого етапу вимагає відповідального ставлення до влас-

ного здоров’я з боку безпосередньо особистості (здоровий спосіб життя, 

утримання від шкідливих звичок, власна гігієна) та індивідуалізації ліку-

вальних підходів до кожного пацієнта з боку лікаря і системи охорони 

здоров’я. За своєю сутністю другий етап – це боротьба за подовження 

життя і періоду здорового життя зокрема.

Інший аспект демографічної модернізації полягає в модернізації 

народжуваності. Цей процес пов’язаний з розгортанням демографічних 

переходів, які істотно впливають на народжуваність (дітородні орієнта-

ції населення щодо кількості дітей та віку, в якому жінки народжують, 

трансформації системи офіційного шлюбу тощо).

Поєднання процесів смертності і народжуваності формує режим від-

творення населення, який в Україні є звуженим, що веде до депопуляції 

населення, його постаріння та, в кінцевому підсумку, до зміни статевові-

кової структури населення і кількості його працездатних контингентів. 

Також серед факторів, що справляють істотний вплив на модернізаційні 

процеси, слід назвати міграцію, яка за своїм змістом є і демографічним, і 

соціальним, і економічним явищем. Відповідно, міграція здатна чинити 

комплекс різнорідних і різновекторних, інколи протилежних, впливів на 

процеси розвитку. Активне розгортання процесів урбанізації є одночасно 

і фактором, і результатом модернізації суспільства. 

Таким чином, узагальнюючи вищенаведене, можна зробити висно-

вок, що результативність і ефективність процесу модернізації національ-

ної економіки визначається комплексом факторів (рис. 1.7). Ці фактори 

здатні справляти різновекторний вплив на модернізаційні процеси – 

діяти сприятливо, промодернізаційний чином, або мати антимодерні-

заційний зміст. Враховуючи те, що найбільш вивченим є вплив еконо-

мічних факторів, у даному дослідженні докладному аналізу піддано дію 

демографічних, соціальних, а також політичних чинників модернізації 

національної економіки.

Необхідність здійснення цілеспрямованого впливу на розвиток на-

ціональної економіки потребує формування певної цілереалізуючої сис-

теми (далі – ЦРС), механізм функціонування якої має бути адекватним 

задачі реалізації цільових орієнтирів модернізації. 
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Рис. 1.7. Демографічні, соціальні, політичні та економічні фактори 
модернізації національної економіки

Під ЦРС розуміємо сукупність організаційно-економічних інстру-

ментів реалізації проекту модернізації національної економіки у вигляді 

взаємопов’язаних інститутів і механізмів забезпечення цілеспрямованого 

та ефективного впливу на розвиток суспільства.

Метою діяльності ЦРС є управління процесом реалізації модерніза-

ції як штучне зовнішнє втручання в причинно-наслідкові зв’язки пере-

бігу процесів розвитку національної економіки, коректування в потріб-

ному напрямі генетичного сценарію розвитку. 

Реалізація рішення переводить об’єкт управління в якийсь новий 

стан. Його окремі (або всі) характеристики і параметри змінюються. У 

теорії управління доведено, що задля ефективного управління керуюча 

система повинна отримувати інформацію про ці зміни. Тому необхідним 
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елементом є органи обліку і контролю, які виконують функції збору, об-

робки, обліку інформації та подання її в керуючу систему.

Процес управління, таким чином, стає замкнутим: на основі отри-

маної інформації керуюча система виробляє рішення, об’єкт управлін-

ня його реалізує, інформація про зміну стану об’єкта надходить в органи 

обліку і контролю, від яких перероблена інформація передається знову 

в керуючу систему для вироблення нового рішення і т. д. Ділянка про-

ходження інформації від об’єкта управління до керуючої системи нази-

вається ланцюгом зворотного зв’язку (див. рис. 1.5).

Спираючись на бачення майбутнього об’єкта дослідження як еле-

мента довгострокового планування розвитку, окреслимо різнобічний 

оптимістичний погляд на розвиток національної економіки у довгостро-

ковій перспективі та визначимося стосовно тих пріоритетних завдань, 

виконання яких буде покладено в основу модернізаційного плану.

У стратегічній перспективі Україна постає демократичною державою 
з розвинутою економікою, джерелами економічного зростання якої висту-

пають ряд високотехнологічних галузей (літакобудування, ракетно-кос-

мічна галузь, мікробіологія, виробництво нових матеріалів тощо), а також 

виробництво продуктів харчування; з розвинутим внутрішнім ринком; 

диверсифікованою енергетичною системою. 

Із стратегічним баченням тісно пов’язана категорія місії розвитку 

держави. Визначення місії є першим кроком у напрямі зниження неви-

значеності щодо уявлень про об’єкт стратегічного управління. Це інстру-

мент виділення даного об’єкта дослідження серед однорідних, подібних 

до нього об’єктів. Місія висловлює вищий сенс, мету існування грома-

ди в майбутньому і включає довготермінове бачення суспільством того, 

яким воно прагне стати. Тому, розмірковуючи про місію, вважаємо за 

необхідне ще раз акцентувати увагу на ідеї щодо того, що функціонування 
національної економіки має забезпечити економічні можливостей розвитку 
людського потенціалу населення України.

Конкретизацією місії є система стратегічних пріоритетів як бло-

ків цілей розвитку національної економіки. Під ціллю розуміємо бажа-

не майбутнє, ключовий результат, до якого прагнемо у своїй діяльності 

(в нашому контексті – в процесі модернізації національної економіки) 

у встановлений проміжок часу. При цьому ціль необхідно формулювати 

як вербальне висловлювання про кінцевий стан системи або процесу.

Особливістю стратегічних цілей є те, що для деяких з них важко, а іноді 

неможливо навести конкретні строки їх досягнення і вказати числові зна-

чення параметрів. А деякі зі стратегічних цілей повинні виконуватися по-

стійно. Проте у практиці прогнозування і планування економічних явищ 

довгостроковими вважаються прогнози на термін від 5 до 15–20 років.
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З метою структуризації цілей формується так зване «дерево цілей». 

Дерево цілей – це граф-дерево, що виражає відношення між вершина-

ми-етапами або проблемами досягнення мети. Кожна вершина являє со-

бою ціль для всіх гілок, що з неї виходять. Конкретизацією стратегічних 

цілей є робота з формування комплексу задач, що повинні бути виріше-

ними з метою досягнення тієї чи іншої стратегічної цілі. Із комплексу 

задач виходить система конкретних завдань, які можуть бути задані на 

мові відповідних значень економічних, соціальних, екологічних та інших 

параметрів і мають визначений строк виконання. Таким чином, проекту-

вання цілі закінчується на: етапі визначення конкретних завдань щодо її 

реалізації через формулювання якісних і кількісних показників; визна-

чення строків їх досягнення; ресурсів; органів і осіб, відповідальних за їх 

виконання.

Повертаючись до характеристики цілі як такої, слід зазначити, що 

ціль повинна відбивати цілеспрямованість діяльності, оскільки будь-яка 

діяльність (рух, зміна, розвиток і т. ін.) є цілеспрямованими на досягнен-

ня певної мети.

Цілі тісно пов’язані з проблемами. З одного боку, постановка мети 

породжує проблему її досягнення, а з іншого – задля вирішення про-

блеми ставиться мета як шлях її розв’язання. При цьому самі проблеми 

можуть мати об’єктивний або суб’єктивний характер, а цілі можуть мати 

характер бажання або напряму діяльності.

У системному аналізі мета займає центральне місце, власне сам сис-

темний аналіз і починається з формулювання цілей. Важливим аспектом 

процесу цілепокладання є формування критеріїв. У загальному випадку 

цілі мають або конкретне, або розпливчате формулювання. Тому розріз-

няють два типи цілей: 1) ціль-результат – конкретна, вимірювана мета; 

2) ціль-напрям – тобто ідеальна, якісна мета. Для кількісної оцінки сту-

пеня досягнення мети використовують критерії (особливо для ідеальної 

цілі). У цьому сенсі критерії можна розглядати як кількісні моделі якіс-

них цілей. Потреба в критеріях особливо постає у задачах управління, 

зокрема, в задачі оптимізації та прийняття рішень через необхідність 

оцінки наявних альтернатив. Визначення значення критерію для даної 

альтернативи є, по суті, непрямим вимірюванням ступеня її придатності 

(цінності) як засобу досягнення мети.

Процес цілепокладання є складним і відповідальним елементом 

стратегічного планування, що несе в собі ряд так званих ризиків і труд-

нощів цілепокладання. Цілепокладання – це процес, що за своєю сут-

ністю є обмеженим, оскільки вирішення будь-якого реального завдання 

стикається з обмеженнями, які можна розділити на дві групи: об’єктивні 

закони природи і ресурсні обмеження; суб’єктивні – через обмеженість 
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розуміння дійсності і системи цінностей суб’єкта цілепокладання. Також 

воно піддається впливу зовнішніх, внутрішніх чинників і часу. У першу 

чергу необхідно враховувати наявність відповідних ресурсів для реаліза-

ції мети, а також інтереси навколишнього середовища.

Таблиця 1.1

Матриця ризиків цілепокладання 

Ціль Сильно акцентована Слабо акцентована

Вірно вибрана ціль Ризик відсутній 

(++)

Ризик помірний 

(+–)

Невірно вибрана ціль Сильний ризик 

(– –)

Ризик помірний 

(–+)

У табл. 1.1 у вигляді матриці ризиків цілепокладання узагальнено си-

туації стосовно процесу визначення цілей і ризиків їх реалізації. Розгляда-

ються випадки, коли вірно або невірно вибрана ціль, сильно або слабким 

чином акцентується у процесі цілепокладання, а також реалізації. Сильно 

акцентована вірна ціль є бажаною ситуацією, оскільки веде до досягнення 

бажаного результату. Протилежний випадок – сильно акцентована невірна 

ціль як явна похибка управлінського процесу, яка своїм найменшим наслід-

ком має даремне витрачання ресурсів суспільства. Також слід виділити два 

проміжних стани: перший, коли правильна ціль недостатньо акцентована, 

підтримана – цей випадок несе в собі помірний ризик; другий, коли невірна 

ціль слабо акцентована, ризик при цьому вищий, ніж у першому випадку, 

але його теж можна вважати помірним. При цьому у разі визначення цілей 

модернізації національної економіки ризик невірної локалізації цілі, а у по-

дальшому і задач модернізації, виступає одним з несприятливих факторів 

модернізації загалом і може бути віднесений до управлінських (адміністра-

тивних) несприятливих факторів модернізації.

Таким чином, узагальнюючи вищенаведене, можна стверджувати, 

що управління процесом модернізації від етапу аналізу ситуації і цілепо-

кладання багато в чому визначає успіх всієї модернізації. 

Сучасний перебіг економічних процесів в Україні свідчить про необ-

хідність модернізації, оскільки чітко позначилися межі розвитку націо-

нальної економіки в рамках індустріальної моделі. Це наявні технологічні, 

структурні і ресурсні обмеження; є доволі серйозні проблеми екологічно-

го характеру. Наявність екологічних і економічних негараздів відбиваєть-

ся на соціальному стані населення. Зрозуміло, що без зміни парадигми 

розвитку неможливо подолати комплекс зазначених вище проблем. Ця 

нова парадигма розвитку репрезентується концепцією модернізації.
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Процес модернізації вимагає досягнення двох груп цілей – макро-

економічної стабільності й забезпечення економічного зростання. Проте 

економічне зростання, про яке йдеться, має ґрунтуватися на якісно ін-

ших джерелах, аніж до сьогодні (рис. 1.8).

 

Рис. 1.8. Вимоги до економічних процесів як джерел зростання

Вимоги до якості економічних процесів мають бути значно підви-

щеними; йдеться саме про економічне зростання, що характеризується 

толерантністю до навколишнього середовища через запровадження за-

сад сталого екологічно-безпечного розвитку та істотним підвищення 

економічної ефективності господарської діяльності. Слід зауважити, що 

досягнення цих вимог може бути співнаправленим процесом, і подальша 
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дефрагментація цих блоків показує, що вони тісно переплетені і в певних 

аспектах збігаються.

Конкретизуємо обидва напрями. Декомпозиція напряму Н.01 «Ста-

більне функціонування національної економічної системи» наведена на 

рис. 1.9. Важливість його досягнення важко переоцінити – без забез-

печення стабільності національної економіки складно сподіватися на 

сталий соціальний і економічний розвиток. Соціум, стан якого є неста-

більним в соціально-економічному аспекті, навряд чи здатний до ради-

кального вирішення технологічних і екологічних проблем і буде відкла-

дати їх вирішення до кращих часів, ігноруючи небезпеки.
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Н.01.01  
Здійснення струк-

турної трансформа-

ції продуктивних сил

Н.01.01.01 
Зменшення частки сировинних галузей промисловості

Н.01.01.02 
Збільшення частки галузей, що виробляють кінцевий про-
дукт

Н.01.01.03 
Збільшення частки високотехнологічних, наукоємних ви-
робництв

Н.01.02  
Підвищення еко-

лого-економічної 

ефективності госпо-

дарської діяльності

Н.01.02.01 
Підвищення прибутковості економічної діяльності

Н.01.02.02 
Забезпечення конкурентоспроможності продукції 

Н.01.02.03 
Забезпечення інноваційності продукції

Н.01.02.04 
Забезпечення екологічної безпечності виробництва

Н.01.02.05 
Забезпечення екологічної безпечності продукції

Н.01.03  
Підвищення со-

ціально-економічної 

ефективності гос-

подарської системи 

регіону

Н.01.03.01 
Забезпечення оптимальних показників зайнятості насе-
лення

Н.01.03.02 
Формування потужного середнього класу (забезпечення 
відповідного середнього рівня доходів населення) 

Н.01.04  
Розширення вну-

трішнього ринку

Н.01.04.01 
Розвиток імпортозаміщуючих виробництв

Н.01.04.02 
Розширення внутрішнього ринку збуту вітчизняних това-
рів

Рис. 1.9. Декомпозиція напряму Н.01 «Стабільне функціонування 
національної економічної системи»
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Перехід до засад сталого розвитку накладає екологічні обмеження на 

розвиток економічної системи. У цьому зв’язку економічний розвиток як 

самоціль стає неактуальним, а на передній план виходить питання щодо 

якості економічного розвитку, його еколого-економічної і соціально-

економічної ефективності. Декомпозиція напряму Н.02 «Економічний 

ріст» (та його виокремлені виміри модернізації – галузевий і ресурсний) 

наведена на рис. 1.10. 
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Н.02.01

  Галузева 

складова

Н.02.01.01 

Розвиток і підтримка існуючих високотехнологічних вироб-

ництв

Н.02.01.02 

Розвиток нових високотехнологічних виробництв, для розвитку 

яких в Україні є або можна створити відповідні умови

Н.02.01.03 

Технічне переоснащення класичних для України галузей з ме-

тою підвищення їх екологічності, ресурсоефективності вироб-

ництва, конкурентоспроможності продукції

Н.02.02  

Ресурсна 

складова

Н.02.02.01 

Розвиток трудового потенціалу (як головної продуктивної сили) 

через підвищення його людського потенціалу – рівня освіти, 

кваліфікації, здатності до творчого, креативного мислення, 

продукування інновацій

Н.02.02.02 

Розвиток засобів виробництва

Н.02.02.03 

Інформатизація 

Н.02.02.04 

Розвиток науки як специфічної продуктивної сили 

Н.02.02.05 

Підвищення ефективності використання природних ресурсів і 

сил природи (енергія сонця, вітру тощо)

Н.02.02.06 

Залучення до виробництва передових форм та методів його ор-

ганізації

Рис. 1.10. Декомпозиція напряму Н.02 «Економічний ріст»

Навіть побіжний аналіз даного списку пріоритетів дає змогу дійти 

висновку, що більш детальна їх проробка виявить збіг певних цілей з різ-

них блоків, а на рівні заходів вони можуть повністю збігатися (зокрема, 

розвиток імпортозаміщуючих виробництв корелює з розвитком внутріш-

нього ринку, а переоснащення виробництва – з залученням передових 
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форм та методів його організації тощо). Тому при побудові «дерева цілей» 

постає завдання уникнути такого дублювання. 

І в першому, і в другому напрямах акцентується увага на необхідності 

розвитку високотехнологічних виробництв. 

Високотехнологічне промислове підприємство (ВТП) – це суб’єкт гос-

подарської діяльності, що систематично застосовує передові промислові 

технології й навички працівників технологоорієнтованих професій та ви-

робляє високотехнологічну продукцію, а також розробляє та випускає на 

ринок нові товари, отримуючи при цьому високу додану вартість. Додат-

ковими ознаками ВТП є: використання проміжних високотехнологічних 

сировини, матеріалів, комплектуючих для виробництва кінцевої продук-

ції; випуск проміжної високотехнологічної продукції, котра входить до 

складу такої ж кінцевої, конкурентоспроможної на зовнішніх ринках; ін-

вестування у техніко-технологічне переозброєння; отримання підприєм-

ством охоронних документів на об’єкти інтелектуальної власності; наяв-

ність у нього міжнародних сертифікатів, таких як ISO серії 14000 і 9000. 

Передові промислові технології (ППТ) – це сукупність виробничих 

методів, пов’язаних із проектуванням і конструюванням; виробництвом, 

обробкою та складанням продукції; автоматичною подачею-виванта-

женням матеріалів; експертизою; мережевими комунікаціями. Їх засто-

сування передбачає стимулювання не лише промислового виробництва, 

а й всього бізнес-процесу, адже вони надають можливість фірмі поєдну-

вати виробничі й інформаційні технології для підвищення ефективності 

її діяльності. 

Високотехнологічна промислова продукція (ВТПр) є втіленням остан-

ніх науково-технічних (інженерних) розробок – принципово нових, які 

не мають аналогів, або нових у ключових технологічних напрямах. Випуск 

її забезпечує монопольне становище або зміцнює конкурентні позиції на 

міжнародному ринку. До ключових технологічних напрямів, визначених 

інноваційними стратегіями більшості країн, належать: авіаційно-космічні, 
ядерні, оптичні, інформаційно-комунікаційні, електронні; виробничі, тран-
спортні технології; технології для безпеки (озброєння); нові матеріали та 
матеріали з покращеними властивостями; біотехнології; технології в біо-
хімії, імунології, генетиці, фізіології, екології; нанотехнології.

Спираючись на результати суцільного державного статистичного об-

стеження 7639 господарюючих суб’єктів промислової сфери (коефіцієнт 

охоплення – 0,85), яке було здійснено на початку 2009 р. та ґрунтувалося 

на Методиці ідентифікації українських високотехнологічних промис-

лових підприємств [35] і формі № 1-технологія «Обстеження потенціа-

лу виробництва високотехнологічної промислової продукції за період 

2005–2007 рр.» [36], можна стверджувати, що 23% респондентів застосо-
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вують технології віком від 11 до 20 років. 2014 українських виробників 

(26,4%) працюють із технологіями, яким понад 20 років. І хоча протягом 

2005–2007 рр. 46,9% опитуваних підприємств застосовували машини й 

обладнання для технологічних процесів, лише 9,7% (742 господарюючих 

суб’єкта) повідомили про наявність у структурі виробництва щонаймен-

ше однієї передової промислової технології (ППТ) із запропонованого 

переліку з 26 найменувань. Найпоширенішими ППТ у вітчизняних ви-

робників є: автоматизовані проектувальні, конструювальні та локальні 

мережі, технології виробництва кінцевої продукції, гнучкі виробничі 

системи. Серед тих, хто застосовує п’ять і більше передових технологій, 

переважають виробники харчових продуктів, машин та устаткування, 

електричних машин та устаткування [37].

Для порівняння: у США майже 20 років тому проводилося дослі-

дження застосування передових технологій у обробній промисловості. 

В результаті опитування 6917 компаній із чисельністю від 20 осіб було 

встановлено, що ще у 1988 р. 68,4% респондентів мали щонайменше одну 

з сімнадцяти технологій аналогічного переліку. Повторне дослідження 

1993 р. виявило, що цей показник зріс до 75%. У Канаді у 1998 р. 76% із 

3702 промислових підприємств застосовували щонайменше одну з два-

дцяти шести зазначених вище технологій, а 46% опитаних мали «в арсе-

налі» щонайменше п’ять технологій [37].

Незважаючи на значне відставання українських підприємств за 

масштабами використання у виробництві передових промислових техно-

логій, за результатами дослідження відомо, що лише 21,1% опитаних (або 

1615 респондентів) планували протягом 2009–2011 рр. заміну існуючих 

технологій. Але переважна їх кількість готова лише до незначних змін. 

Більше половини опитаних віддають перевагу придбанню готового об-

ладнання [37].

Повільні темпи модернізації вітчизняного виробництва обумовлені 

низькими показниками їх інноваційної діяльності. Лише 2,9% опитаних 

повідомили про наявність спеціалістів, які виконували наукові дослі-

дження та розробки. 45% працівників, задіяних у ДіР, працюють на під-

приємствах гр. 29 КВЕД «Виробництво машин та устаткування». Протя-

гом 2005–2007 рр. їх загальна кількість скоротилась на 6,8%. Крім того, 

за даними форми № 1-технологія, у 2007 р. лише 1,54% (або 118 підпри-

ємств) мали внутрішні витрати на наукові та науково-технічні роботи; 

40% – витрачали на дослідження і розробки, виконані співвиконавцями; 

3,7% (282 підприємства) – придбали нові технології; 3,9% (295 підпри-

ємств) – виділяли кошти на виробниче проектування, інші види підго-

товки виробництва для випуску нових продуктів, впровадження нових 

методів виробництва [37].
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На запитання «Чи отримувало Ваше підприємство будь-яку під-

тримку держави (грошові асигнування, позики, субсидії, гранти, дотації, 

держзамовлення) для інноваційної діяльності протягом 2005–2007 рр.?» 

відповіли 86,3% респондентів. Із них лише 127, або 1,2% опитаних, дали 

позитивну відповідь. З тих, хто відчув підтримку держави в інноваційній 

діяльності, 30 виробників належать до харчової промисловості, 14 – до 

сфери виробництва машин та устаткування, 11 – до виробництва медич-

ної техніки, вимірювальних засобів, оптичних приладів та устаткування, 

годинників. 35,7% респондентів віддають перевагу пільгам в оподатку-

ванні, 19% – державним замовленням [37].

До 2009 р. високотехнологічними секторами промисловості вва-

жалися: фармацевтичне виробництво; випуск офісного устаткування й 

електронно-обчислювальних машин; виробництво повітряних і косміч-

них літальних апаратів; виробництво медичної техніки, вимірювальних 

засобів, оптичних приладів та устаткування, годинників, а також апара-

тури для радіо, телебачення і зв’язку, але, згідно з новою міжнародною 

агрегацією секторів за рівнем технологічності, високотехнологічними 

вважаються тепер лише перші три з вищеназваних сектори. 

З опитаних вітчизняних промислових виробників 331 належить до 

п’яти високотехнологічних секторів. Із них лише 122 підприємства під-

твердили випуск ВТПр і 65 – її експорт, надавши відповідні коди за НПП 

і УКТЗЕД. Серед господарюючих суб’єктів високотехнологічних секто-

рів лише 37% випускають товари, що визнані на міжнародному ринку 

як високотехнологічні. При цьому їх кумулятивна виручка від реалізації 

продукції становить близько 60% загального показника респондентів ви-

сокотехнологічної сфери [37].

Таким чином, авторами дослідження встановлено, що в Україні се-

ред 7639 промислових виробників, які звітували за формою № 1-техно-

логія, фактично лише 3% випускають високотехнологічні товари. Майже 

половина цих підприємств належить до галузей промисловості, які фор-

мально не є високотехнологічними.

Аналіз пропонованих напрямів модернізації, сформульованих як 

Н.02.01 «Підтримка існуючих високотехнологічних виробництв» та 

Н.02.02 «Розвиток нових високотехнологічних виробництв, для розвитку 

яких в Україні є або можна створити відповідні умови» показує, що їх де-

композиції практично збігаються (рис. 1.11).

Високотехнологічними флагманами української промисловості є лі-

такобудування і космічна галузь, ядерна енергетика, технології для без-

пеки (озброєння); ряд виробництв нових матеріалів та матеріалів з по-

кращеними властивостями.
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Н.02.01.01.02.01
  Визначення 

переліку висо-
котехнологічних 
товарів як про-
дукції високо-
технологічних 
виробництв, 

яка конкурен-
тоспроможна 

на зовнішньому 
ринку

Н.02.01.01.02.01.01 
Запровадження міжнародних стандартів агрегації секторів обробної 
промисловості та послуг за рівнем технологоємності (Aggregations of 
manufacturing based on NACE Rev. 2 and Aggregations of services based 
on NACE Rev. 2) та високотехнологічних товарів (High-technology 
products list – SITC Revision 4)

Н.02.01.01.02.01.02 
Розробка і запровадження методики кваліфікування господарюю-
чих суб’єктів як високотехнологічних 

Н.02.01.01.02.01.03 
Запровадження моніторингу та системної оцінки ресурсів, витрат і 
результатів діяльності високотехнологічних виробництв

Н.02.01.01.02.02
  Економічне 

стимулювання 
високотехноло-
гічних виробни-
ків, експортерів 
високотехноло-
гічних товарів

Н.02.01.01.02.02.01 
Бюджетна фінансова підтримка

Н.02.01.01.02.02.02 
Податкові преференції

Н.02.01.01.02.02.03 
Розміщення державних замовлень

Н.02.01.01.02.02.04 
Стимулювання внутрішнього попиту на продукцію високотехноло-
гічних галузей

Н.02.01.01.02.02.05 
Економічне стимулювання вітчизняних інвесторів високотехноло-
гічних виробництв і продукції

Н.02.01.01.02.02.06 
Економічне стимулювання іноземних інвесторів високотехнологіч-
них виробництв і продукції

Н.02.01.02.01 
 Стимулювання 
розвитку нових 
сегментів еко-
номіки (видів 

діяльності, галу-
зей) економіки

Н.02.01.02.01.01 
Створення об’єктів альтернативної енергетики, альтернативних ви-
дів рідкого та газового палива 

Н.02.01.02.01.02 
Використання вторинних енергетичних ресурсів

Н.02.01.02.01.03 
Утилізація та переробка сміття, використання вторинних ресурсів

Н.02.01.02.01.04 
Розроблення новітніх ресурсозберігаючих технологій

Н.02.01.02.01.05 
Розвиток нанотехнологій і мікроелектроніки, створення і впрова-
дження інформаційних технологій та телекомунікаційних систем

Н.02.01.02.01.06 
Розроблення нових хімічних технологій та застосування нових ма-
теріалів

Н.02.01.02.01.07 
Розвиток біотехнологій

Рис. 1.11. Декомпозиція напрямів Н.02.01 «Підтримка існуючих 
високотехнологічних виробництв» та Н.02.02 «Розвиток нових 
високотехнологічних виробництв, для розвитку яких в Україні є 

або можна створити відповідні умови»
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Наприклад, на базі розвитку технології виробництва кристалів і на-

ноструктур напівмагнітних напівпровідників з ефектом спінової взаємодії 

для застосування в оптоелектроніці; технології виготовлення надчистих 

галію та індію для створення матеріалів надвисокочастотної електроніки; 

технології виробництва кремнієвих лавино-пробивних діодів; технології 

серійного виробництва потужних (20 Вт) імпульсних кремнієвих лавино-

прольотних діодів для радіолокаційної техніки нового покоління; типо-

вої технології  виготовлення сонячних батарей на основі сотопластових 

каркасів і технологічних процесів виготовлення ячейок ФЕП1,  мікро-

зварювання та захисту ФЕП тощо. Тобто всі вони потребують підтрим-

ки і аналізу поточної економічної ситуації, в якій перебувають. Тому на 

першому етапі слід визначити необхідність інвентаризації вже існуючих 

виробництв, проведення аналізу їх ефективності, перспектив розвитку 

в аспекті стимулювання розвитку як економіки України, так і стосовно 

формування експортного потенціалу держави.

У галузі машинобудування до високотехнологічних належать ВАТ 

«Турбоатом», провідні підприємства вітчизняної електротехнічної галузі 

ВАТ «Одескабель», ЗАТ «Завод «Південкабель», м. Харків, ВАТ «Кахов-

ський завод електрозварювального устаткування», ВАТ «Укрелектроапа-

рат», м. Хмельницький та ін.

Розглянемо докладніше ще один напрям галузевого підходу 

(рис. 1.12) Н.01.04.01 «Розвиток імпортозаміщуючих виробництв», що 

конкретизує напрям Н.01.04 «Розширення внутрішнього ринку». Проте 

він певним чином збігається по ряду позицій з цілями напрямів Н.01.01, 

Н.01.02, оскільки імпорт України включає широку номенклатуру висо-

технологічних, наукоємних товарів. Позитивним сальдо торговельного 

балансу характеризується єдина група високотехнологічних товарів – ае-

ронавігаційні або космічні апарати.

Провідними виробниками в цій галузі є АНТК ім. О.Антонова, ВАТ 

«Мотор-Січ», об’єднання «Український авіапром» та ін. Їх конкуренто-

спроможність спирається на високий технічний рівень, замкнений цикл 

НДДКР, унікальність виробленої одиничної (під конкретне замовлення) 

продукції. Серед основних проблем авіабудівників слід назвати: низький 

внутрішній платоспроможний попит на їх продукцію, дещо нижчий тех-

нологічний рівень порівняно з закордонними виробниками і, як наслі-

док, експорт продукції в основному зорієнтований на країни СНД. 

Так, аналіз показує, що з Переліку високотехнологічних товарів із 

279 номенклатурних позицій за 10-ти та шестизначними кодами УКТЗЕД 

(за категоріями: хімічні продукти, електричні машини й устаткування та 

їх частини, наукові прилади, неелектрична техніка, фармацевтичні про-

1  Фотоелектронні помножувачі.



58

Людськиий розвиток в Україні: соціальні та демографічні чинники модернізації національної економіки 

дукти, аерокосмічна, комп’ютерна й офісна техніка, електроніка та тех-

ніка зв’язку, озброєння), за підсумками 2009 р., з усієї кількості ВТТ, що 

зазначається в Переліку, 218 експортували з України, 262 – імпортували. 

Тобто український ринок споживає майже весь спектр іноземних висо-

котехнологічних товарів [37].
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Н.01.04.01  

Визначення переліку 

імпортних товарів, 

виробництво яких 

потрібно і можливо 

розпочати в Україні

Н.01.04.01.01 

Виділення критичного і некритичного імпорту в структурі 

номенклатури товарів, що імпортуються 

Н.01.04.01.02 

Економічна експертиза доцільності імпортозаміщення (на-

явність ресурсів, відповідних виробничих технологій, про-

фесійних кадрів, місць базування, економічний ефект – 

рентабельність виробництва, об’єм внутрішнього ринку 

збуту, можливість експорту на зовнішні ринки, економія ко-

штів бюджету через відмову від імпорту)

Н.01.04.02  

Проведення підготов-

чої роботи по запуску 

імпортозаміщуючих 

виробництв

Н.01.04.02.01 З

Закупівля технологій, ліцензій

Н.01.04.02.02 

Навчання кадрів

Н.01.04.02.03 

Виділення земельних ділянок для базування виробництв

Н.01.04.02.04 

Проведення тендерів на розміщення державних замовлень

Н.01.04.02.05 

Визначення бізнесових структур, які безпосередньо будуть 

виробляти відповідний товар

Н.01.04.03  

Стимулювання розви-

тку імпортозаміщую-

чих виробництв

Н.01.04.03.01 

Бюджетна фінансова підтримка

Н.01.04.03.02 

Податкові преференції

Н.01.04.03.03 

Розміщення державних замовлень

Н.01.04.03.04 

Стимулювання внутрішнього попиту на продукцію

Н.01.04.03.05 

Економічне стимулювання вітчизняних інвесторів імпорто-

заміщуючих виробництв і продукції

Н.01.04.03.06 

Економічне стимулювання іноземних інвесторів імпортоза-

міщуючих виробництв і продукції

Рис. 1.12. Декомпозиція напряму Н.01.04.01 «Розвиток імпортозаміщуючих 
виробництв»
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Розділ 1. Чинники модернізації національної економіки

Проте Україна імпортує і безліч товарних позицій, які зовсім не мож-

на вважати високотехнологічними товарами. Виробництво частини з них 

потрібно запровадити в рамках програми імпортозаміщування (вироби 

легкої промисловості, у т. ч. для дітей – одягу, взуття, шкільної форми 

тощо; фармацевтичної галузі; машинобудування тощо). Точний перелік 

таких галузей має стати предметом окремого дослідження. Запроваджен-

ня цих заходів має вести до розширення ємності внутрішнього ринку та 

підвищення зайнятості населення, покращення галузевої структури ви-

робництв у територіальному розрізі.

На рис. 1.13 наведено декомпозицію напряму Н.02.01.03 «Технічне 

переоснащення класичних для України галузей з метою підвищення їх 

екологічності, ресурсоефективності виробництва, конкурентоспромож-

ності продукції», в складі якої доцільно виділити два напрями: економіч-

не стимулювання заміни застарілих і шкідливих виробництв та необхід-

ність максимальної економії ресурсів.
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Н.02.01.03.01  

Економічне 

стимулювання 

заміни застарі-

лих і шкідливих 

виробництв

Н.02.01.03.01.01 
Визначення переліку критично шкідливих технологічних 
процесів, що потребують заміни

Н.02.01.03.01.02 
Бюджетна фінансова підтримка

Н.02.01.03.01.03 
Податкові стимулювання

Н.02.01.03.01.04 
Розміщення державних замовлень

Н.02.01.03.01.05 
Економічне стимулювання вітчизняних інвесторів

Н.02.01.03.01.06 
Економічне стимулювання іноземних інвесторів

Н.02.01.03.02  

Максимальна 

економія ресур-

сів

Н.02.01.03.02.01 
Екологізація продуктивних сил 

Н.02.01.03.02.02 
Впровадження сталих моделей виробничого природокорис-
тування

Н.02.01.03.02.03 
Впровадження сталих моделей невиробничого природоко-
ристування

Н.02.01.03.02.04 
Оптимізація кількості і структури вилучення природних ре-
сурсів з навколишнього природного середовища

Н.02.01.03.02.05 
Оптимізація кількості і структури відходів, які повертаються 
до навколишнього природного середовища

Рис. 1.13. Декомпозиція напряму Н.02.01.03 «Технічне переоснащення 
класичних для України галузей з метою підвищення їх екологічності, 

ресурсоефективності виробництва, конкурентоспроможності продукції»
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Людськиий розвиток в Україні: соціальні та демографічні чинники модернізації національної економіки 

При переході на засади сталого екологічно безпечного розвитку вель-

ми важливо вести господарську діяльність в рамках екологічної ємності 

природної системи, тобто мається на увазі необхідність такого коригу-

вання обсягів виробничої діяльності та її якісних показників, щоб вона 

була узгодженою з асиміляційним потенціалом відповідної території і не 

перевищувала асиміляційну здатність екологічної системи нівелювати 

негативні антропогенні впливи.

Тому в цьому блоці нами виділяється необхідність екологізації про-

дуктивних сил, впровадження сталих моделей виробничого природоко-

ристування, впровадження сталих моделей невиробничого природокорис-

тування, оптимізація кількості і структури вилучення природних ресурсів з 

навколишнього природного середовища, оптимізація кількості і структури 

відходів, які повертаються до навколишнього природного середовища.

На рис. 1.14 наведено схему декомпозиції напряму Н.02.01.03.02.01 

«Екологізація продуктивних сил» модернізації національної економіки. 

Згідно з визначенням Л.Г.Мельника, екологізація економіки є цілеспрямо-

ваним процесом перетворення економіки, спрямованим на зниження інте-

грального екодеструктивного впливу процесів виробництва і споживання 

товарів і послуг в розрахунку на одиницю сукупного суспільного продукту.
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Н.02.01.03.02.01 
Екологізація управління виробничою діяльністю

Н.02.01.03.02.02 
Екологізація структури видів виробничої діяльності

Н.02.01.03.02.03 
Екологізація основних виробничих фондів

Н.02.01.03.02.04 
Екологізація технологічних процесів

Н.02.01.03.02.05  
Екологізація життє-
вого циклу продукту

Н.02.01.03.02.05.01 

Екологізація розробки продукту

Н.02.01.03.02.05.02 

Екологізація виробництва продукту (технології, сирови-
ни, логістики транспортного забезпечення виробництва 
тощо)

Н.02.01.03.02.05.03 

Екологізація експлуатації продукту

Н.02.01.03.02.05.04 

Екологізація утилізації продукту

Рис. 1.14. Декомпозиція напряму Н.02.01.03.02.01 «Екологізація продуктивних сил»
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Розділ 1. Чинники модернізації національної економіки

Одним з головних компонентів такого перетворення є екологізація 

продуктивних сил, яка повинна охоплювати весь комплекс елементів 

продуктивних сил, а саме екологізацію особистого фактора виробни-

цтва – трудових ресурсів та уречевленого фактора виробництва (засобів і 

предметів праці). 

Проте, коли йдеться про екологізацію особистого фактора виробни-

цтва, тобто індивідуальної свідомості учасників виробничого процесу, по-

стає необхідність зміни ціннісних орієнтацій щодо ставлення до природи. 

Усвідомлення її як самодостатньої цінності є першим кроком до зміни 

мотивації і дієвих установок як у виробничій сфері, так і щодо споживан-

ня тих чи інших товарів і послуг, або відмови від них з метою уникнен-

ня екодеструктивних наслідків такого виробництва і споживання. Суть 

необхідності екологізації особистого фактора виробництва виявляється 

в площині прийняття рішень, а точніше – при прийнятті управлінських 

рішень щодо процесу виробництва (виду виробництва, номенклатури 

продукції, виду сировини і технологій, що при цьому використовуються) 

та його екологічних характеристик і наслідків.

Процес зниження екодеструктивного впливу на довкілля слід почи-

нати з розгляду структури видів економічної діяльності, що склалася в 

тому або іншому регіоні, з переходом до аналізу стану окремих основних 

фондів підприємств, технологій виробництва, їх відповідності екологіч-

ним вимогам тощо. Особливо перспективним вбачається підхід до еколо-

гізації продуктивних сил через концепцію життєвого циклу продукту.
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Н.02.01.03.02.02.01 

Різке підвищення 

ефективності вико-

ристання природ-

них ресурсів

Н.02.01.03.02.02.01.01 Зниження енергоємності ви-
робництва одиниці продукції

Н.02.01.03.02.02.01.02 Зниження матеріалоємності 
одиниці продукції

Н.02.01.03.02.02.01.03 Зниження відходоємності 
одиниці продукції

Н.02.01.03.02.02.01.04 Запровадження системи ре-
циркуляції промислових відходів

Н.02.01.03.02.02.01.05 Запровадження замкнутих 
циклів використання матеріалів

Н.02.01.03.02.02.02  

Використання відновлюваних та нетрадиційних джерел енергії в 

енергетичній галузі

Рис. 1.15. Декомпозиція напряму Н.02.01.03.02.02 
«Впровадження сталих моделей виробничого природокористування»



62

Людськиий розвиток в Україні: соціальні та демографічні чинники модернізації національної економіки 

На рис. 1.15–1.16 наведено схеми декомпозиції напряму 

Н.02.01.03.02.02 «Впровадження сталих моделей невиробничого при-

родокористування» та Н.02.01.03.02.03 «Впровадження сталих моделей 

виробничого природокористування» модернізації національної економі-

ки. Окрім загальних положень і закликів щодо необхідності узгодження 

соціальної, економічної і екологічної складових розвитку суспільства, в 

рамках концепції сталого розвитку репрезентується ряд ідей, які по суті є 

новими напрямами науково-технічного прогресу.

Ключовою серед них є ідея по необхідність радикального підвищен-

ня продуктивності ресурсів. У роботі «Фактор четыре. Затрат – полови-

на, отдача – двойная. Новый доклад Римскому клубу» автори коротко 

формулюють її так: «У минулому прогрес зводився до підвищення про-

дуктивності праці.
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Н.02.01.03.02.03.01 

 Побутове тепло- і 

енергозбереження та 

використання нетради-

ційних джерел енергії

Н.02.01.03.02.03.01.01 Застосування принципів 
«зеленого» будівництва при спорудженні нових 
житлових будинків, реконструкції існуючого 
житлового фонду

Н.02.01.03.02.03.01.02 Використання нетради-
ційних джерел енергії в побуті та в домашньому 
господарстві

Н.02.01.03.02.03.02  

Впровадження сталих 

моделей поводження з 

побутовими відходами

Н.02.01.03.02.03.02.01 Запровадження системи 
рециркуляції побутових відходів і тари

Н.02.01.03.02.03.02.02 Запровадження системи 
селективного збору побутових відходів

Н.02.01.03.02.03.02.03 Екологізація системи 
утилізації побутових відходів

Н.02.01.03.02.03.03  

Стимулювання споживання екологічних споживчих товарів

Рис. 1.16. Декомпозиція напряму Н.02.01.03.02.03 «Впровадження сталих 
моделей невиробничого природокористування»

Ми вважаємо, що продуктивність ресурсів настільки ж важлива і по-

винна розглядатися як першочергова задача» [38, с. 22]. У зв’язку з цим в 

науковому і політичному лексиконі з’явилися терміни «Фактор Десять» 

(зменшення споживання енергії й матеріалів на 90%), «Фактор Чотири» 

(зменшення на 75%).

Фрідріх Шмідт-Блеєк формулює мету «Фактора Десять» так: «Про-

тягом життя одного покоління нації можуть добитися десятиразового 
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Розділ 1. Чинники модернізації національної економіки

збільшення ефективності, з якою вони використовують енергію, при-

родні багатства та інші матеріали» [39]. «Фактор Чотири» означає, що 

продуктивність ресурсів може і повинна бути збільшена в чотири рази 

[38, с. 22] протягом 10 років. При цьому деякі автори [38, 40] пропонують 

технології, метою яких є підвищення ефективності використання ресур-

сів. Інше питання – наскільки затребувані ці технології в повсякденній 

діяльності підприємств або в побуті. У зв’язку з цим увага в черговий раз 

звертається до питання формування екологічної свідомості громадян, їх 

споживацьких настанов: «Книга не може змінити напрям прогресу. Це 

повинні зробити люди – споживачі і винахідники, керівники та інже-

нери, політики і журналісти. Люди не змінюють своїх звичок, якщо для 

цього немає достатніх підстав. Критична маса людей повинна відчути не-

поборну потребу, інакше не буде достатнього імпульсу для зміни курсу 

нашої цивілізації» [38, с. 23].

Технологічні рішення, орієнтовані на ефективне використання ре-

сурсів, розроблені як для виробничої сфери, так і для побуту. Серед них 

викликають зацікавленість енергоефективні будівлі [38, с. 46–48; 41; 42], 

які інтегрують в собі комплекс технологій щодо виробництва будівельних 

матеріалів, проектування будівель, безпосередньо будівництва та експлу-

атації цих об’єктів. Такі «зелені» новобудівлі зберігають 70–90% обсягу 

енергії, яку використовують при експлуатації традиційних будівель [42]. 

Перспективним напрямом енергозбереження вбачається модернізація на 

принципах енергоефективності наявних споруд, особливо це стосується 

житлових масивів. Йдеться про покращення теплоізоляції будівель, ви-

користання сонячних батарей, герметичних вікон, оптимального поєд-

нання денного і штучного освітлення тощо. 

Напрямом науково-технічного прогресу, що тісно пов’язаний з про-

блемою ефективного використання ресурсів, є розвиток альтернативних 

і нетрадиційних джерел енергії для виробничого і невиробничого вико-

ристання та перегляд ставлення до традиційних способів виробництва і 

споживання енергії. Розгляду шляхів вирішення енергетичних проблем, 

зокрема, енергозбереженню та використанню нетрадиційних джерел 

енергії, присвячено багато наукових робіт.

На рис. 1.17. наведено схему декомпозиції напряму Н.02.01.03.02.04 

«Оптимізація кількості і структури вилучення природних ресурсів з на-

вколишнього природного середовища», дерева цілей модернізації націо-

нальної економіки. Дана ціль логічно пов’язана з цілями Н.02.01.03.02.02 

та Н.02.01.03.02.03, які стосуються впровадження сталих моделей приро-

докористування. 
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Н.02.01.03.02.04 

«Оптимізація кількості 
і структури вилучення 

природних ресурсів з на-
вколишнього природного 

середовища»

Н.02.01.03.02.04.01  

Впровадження економічного механізму

 природокористування

Н.02.01.03.02.04.02  

Мінімізація порушень довкілля при видобутку

 природних (в першу чергу мінеральних) ресурсів

Рис. 1.17. Декомпозиція напряму Н.02.01.03.02.04 
«Оптимізація кількості і структури вилучення природних ресурсів 

з навколишнього природного середовища»

Реалізація даної цілі є залежною як від загального світоглядного під-

ходу до природокористування (у діапазоні розгляду природи від бездо-

нної «комори» для задоволення людських потреб до усвідомлення її уні-

кальності й необхідності коеволюції людини і біосфери), так і від окремих 

технологічних рішень щодо виробництва певного продукту.

Цикл використання природних ресурсів закінчується на стадії повер-

нення, захоронення відходів виробництва і споживання в навколишньо-

му природному середовищі. На рис. 1.18. наведено схему декомпозиції 

напряму Н.02.01.03.02.05 «Оптимізація кількості та структури відходів, 

які повертаються до навколишнього природного середовища», дерева ці-

лей модернізації національної економіки.
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Н.02.01.03.02.05.01  

Мінімізація кількості відходів

Н.02.01.03.02.05.02 

 Зниження показни-

ків небезпечності й 

токсичності відхо-

дів, що утилізуються

Н.02.01.03.02.05.02 Приведення фізико-хіміч-

них характеристик речовини, що утилізується у 

вигляді відходів, до стану придатного до асимі-

ляції НПС

Н.02.01.03.02.05.02 Зниження токсичності від-

ходів, що утилізуються

Н.02.01.03.02.05.02 Підвищення характеристик 

безпеки полігонів утилізації (поховання) ток-

сичних і небезпечних відходів

Рис. 1.18. Декомпозиція напряму Н.02.01.03.02.05 «Оптимізація кількості та 
структури відходів, які повертаються до навколишнього природного середовища»
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Даний напрям генетично пов’язаний з усіма попередніми з тих, що 

зачіпають питання природокористування, ефективності використання 

природних ресурсів, це фінішна характеристика щодо кількості та ток-

сичності відходів життєдіяльності соціально-економічної системи, які 

поховані в навколишньому природному середовищі.

Щодо напряму Н.01.02.02 «Забезпечення конкурентоспроможності 

продукції». Одним з найважливіших аспектів підприємницької діяльнос-

ті є наявність стабільного ринку збуту. В структурі конкурентоспромож-

ності продукції можна виділити такі складові: технічні та експлуатаційні 

характеристики, якість продукції, її ціна, якість сервісного обслугову-

вання. Якщо раніше категорія якості в основному співвідносилася з кон-

курентними характеристиками продукту, то тепер її поширюють на ви-

робництво або діяльність організації загалом (якість менеджменту, якість 

виробництва, якість персоналу тощо). Якість виступає об’єднуючою іде-

єю, що визначає ідеологію діяльності, дає можливість сформулювати цілі 

організації, які підтримує весь персонал, при тому, що цього не вдається 

зробити, навіть зосереджуючись на таких важливих аспектах діяльності 

організації, як отримання прибутку, забезпечення конкурентоспромож-

ності продукції і т. ін. Запровадження на виробництві стандартів менедж-

менту якості є свідченням його зрілості та високої технологічності.

Список використаних джерел до розділу 1

1. Горбатенко В.П. Модернізація українського суспільства у контек-

сті сучасних цивілізаційних процесів: Автореф. дис... д-ра політ. наук: 

23.00.02 / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. – К., 

1999. – 36 с. – укp.

2. Портер М. Конкуренция / СПб.-М., К. : Издат. дом «Вильямс», 

2002. – 495 c.

3. Штомпка П. Социология социальных изменений. – М., 1996. – 

С. 170–171.

4. Політична система і громадянське суспільство: європейські і укра-

їнські реалії: Монографія / За заг. ред. д.і.н., проф. А.І.Кудряченка. – К. : 

НІСД, 2007. – 396 с.

5. Михайловська О. Специфіка здійснення інституалізації громадян-

ського суспільства в умовах політичної модернізації в сучасній Україні 

// Освіта регіону. – 2010. – № 4. – C. 82–89.

6. Технологические уклады (ТУ), экономика нанотехнологий и техно-

логические дорожные карты нанопродукции (волокна, текстиль, одежда) 

до 2015 г. и далее / Сайт «Модернизация России» [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.moderniz.ru/publ/promyshlennost/tekhnologic-



66

Людськиий розвиток в Україні: соціальні та демографічні чинники модернізації національної економіки 

heskie_uklady_tu_ehkonomika_nanotekhnologij_i_tekhnologicheskie_doroz-

hnye_karty_nanotekstilja_volokna_tekstil_odezhda_do_2015_g_i/3-1-0-45

7. Никитин В.С. Россия и Цивилизация в 21 веке (прогноз) [Електро-

нний ресурс]. – Режим доступу: http://sovam.com.ua/elektronnaya_biblioteka/

vyacheslav_nikitin/rossiya_i_tsivilizatsiya_v_21_veke_prognoz.33364/?page=3

8. Федотова В.Г. Неоклассические модернизации и альтернативы 

модернизационной теории // Вопросы философии. – 2002. – № 12.– 

С. 3–21.

9. Лібанова Е.М. Модернізація економіки України в контексті соці-

альних викликів // Демографія та соціальна економіка. – К. : Ін-т демо-

графії та соціальних досліджень НАНУ, 2011. – № 1(15). – С. 24–38.

10. Українське суспільство 1992–2010. Соціальний моніторинг / за 

ред. д.е.н. В.Ворони, д.соц.н. М.Шульги. – К. : Інститут соціології НАН 

України, – 2010. – 560 с.

11. Левенець Ю. Еволюція політичної влади в Україні // Світогляд. – 

2011. – № 4(30). – С. 2–11.

12. Горбатенко В.П. Проблеми політичної модернізації українсько-

го суспільства // Теорія і практика політичного аналізу і прогнозування. 

Збірник науково-експертних матеріалів / За ред. М.М.Розумного. – К. : 

Національний інститут стратегічних досліджень, 2007. – С. 7–14.

13. Європейська інтеграція / укл.: М.Яхтенфукс, Б.Колір-Кох; [пер. з 

нім. М.Яковлєва]. – К. : ВД “Києво-Могилянська академія”, 2007. – 394 с.

14. Human Development Report. – 2010 – 20th Anniversary Edition. The 

Real Wealth of Nations: Pathways to Human development. – P. 143–149.

15. Шумпетер Й. Теория экономического развития. – М. : Прогресс, 

1982.

16. Kleinknekht A. Long Waves. Depression and Innovation // De Econo-

mist. – 1986. – № 1.

17. Геєць В.М., Семиноженко В.П. Інноваційні перспективи України. 

– Харків : Константа, 2006. – 272 с.

18. Попов В, Власов М. Миниэкономические институты производства 

новых знаний // Журнал Экономической Теории (Институт экономики 

УрО НАН). – 2006. – № 2. – С. 40–57.

19. Волкова В.Н. Развитие определения системы // В сб. тр. Меж-

дунар. научно-практич. конф.: Системный анализ в проектировании и 

управлении. – СПб. : Изд-во СПбГТУ, 2001. – С. 12–14.

20. Arzeni S. The End of Globalism / The International System after the 

Collapse of the East-West Order / Ed. by Clesse A., Cooper R., Sacamoto Y. – 

Dordrecht, 1993.



67

Розділ 1. Чинники модернізації національної економіки

21. Федотова В.Г. Модернизация «другой» Европы. – М., 1997. – 

С. 15–16.

22. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма / Вебер М., 

Избранные произведения: Пер. с нем. / Сост., общ. ред. и послесл. 

Ю.Н.Давыдова; Предисл. П.П.Гайденко. – М. : Прогресс, 1990. – 808 с. 

– (Социологич. мысль Запада). – С. 44–271.

23. Парсонс Т. Система современных обществ / Пер. с англ. Л.А.Се-

дова и А.Д.Ковалева; Под ред. М.С.Ковалевой. – М. : Аспект Пресс, 1998. 

– 270 с.

24. Алмонд Г. и др. Сравнительная политология сегодня: Мировой об-

зор: Учебное пособие. – М. : Аспект Пресс, 2002. – 537 с.

25. Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное общество. – М. : АСТ, 2004. 

– 225 с.

26. Инглхарт Р. Постмодерн: меняющиеся ценности и изменяющие-

ся общества // Полис. – 1997. – № 4. – М. – С. 6–32.

27. Культурные факторы модернизации: доклад / А.А.Аузан, А.Н.Ар-

хангельский, П.С.Лунгин, В.А.Найшуль. – М., СПб. : Фонд «СТРАТЕ-

ГИЯ 2020», 2011. – 221 с.

28. Социальная модернизация России: Материалы обсуждения за 

«круглым столом» в Институте философии РАН // Вестн. Рос. Акад. 

Наук. – 1993. – Т. 63. – № 3. – С. 179–194.

29. Украинский характер (Характерные социально-психологические 

особенности населения Украины): аналитический доклад / А.Ермолаев, 

А.Левцун, С.Денисенко. – К. : Центр социальных исследований «Со-

фия», 2011. – 64 с.

30. Головаха Є. Якщо суспільство ще кілька років залишатиметься на-

півфеодальним-напівєвропейським, це може призвести до його розколу. 

– Офіційний сайт Фонду «Демократичні ініціативи». – Публікація від 5 

серпня 2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dif.org.ua/

ua/publications/comentar/gqkg0iq0i

31. Шелевій Є. Українське православ’я і сучасний стан національної 

єдності України / Сайт «Релігія в Україні». – Публікація від 15 вересня 

2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.religion.in.ua/

main/11982-ukrayinske-pravoslavya-i-suchasnij-stan-nacionalnoyi-yednosti-

ukrayini.html

32. Левенець І.Є. Політична модернізація суспільства як чинник гео-

політичного утвердження України // Мультиверсум. Філософський аль-

манах / Гол. ред. В.В.Лях. – Вип. 63. – К., 2007. – С. 237–243.



68

Людськиий розвиток в Україні: соціальні та демографічні чинники модернізації національної економіки 

68

33. Новакова О. Проблема легітимності влади в контексті політич-

ної модернізації українського суспільства / Сучасна українська політи-

ка. Політики і політологи про неї. – Київ – Миколаїв : Вид-во МДГУ 

ім. П.Могили, 2005. – Вип. 7. – С. 104–105.

34. Таран Ю. Корупція для модернізації / Діалог.ua [Електронний ре-

сурс]. – Режим доступу: http://dialogs.org.ua/ua/project_ua_full.php?m_id-

=7847

35. Про затвердження Методики ідентифікації українських високо-

технологічних підприємств: наказ Міністерства промислової політики 

України від 08.02.2008 р. № 80 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon.nau.ua/doc/code=v0080581-08

36. Про затвердження форм державних статистичних спостережень 

зі статистики науки та інновацій: наказ Державного комітету статистики 

України від 23.06.2008 р. № 207 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ukrstat.org/uk/norm_rozd/innov.htm

37. Крехівський О., Саліхова О. Інноваційна політика України потребує 

змін // Діловий вісник. – 2010. – № 06(193) [Електронний ресурс]. – Ре-

жим доступу: http://www.ucci.org.ua/synopsis/dv/2010/dv1006081.ua.html

38. Вайцзеккер Э., Ловинс Э., Ловинс Л. Фактор четыре. Затрат – по-

ловина, отдача – двойная. Новый доклад Римскому клубу / Пер. А.П.За-

варницына и В.Д.Новикова; под. ред. Г.А.Месяца. – М. : Akademia, 

2000. – 400 с.

39. Schmidt-Bleek F., et al. Statement to Government and Business Leaders. – 

Wuppertal Institute, Wuppertal, Germany. – 1997.

40. Хокен П. Естественный капитализм: Грядущая промышленная 

революция / Поль Хокен, Эймори Ловинс, Хантер Ловинс / Пер. с англ. 

В.Д.Новикова. – М. : Наука, 2002. – 458 c.

41. Roodman D., Lenssen N. A Building Revolution- How Ecology and He-

alth Concerns Are Transforming Construction / Worldwatch Paper #124, World-

watch Institute, Washington, DC. – 1995.

42. Wilson A., Seal-Uncapher J.L., McManigal L., Lovins L.H., Cureton M., 
Browning W. Green Development Integrating Ecology and Real Estate. – Roc-

ky Mountain Institute: Press: John Wiley and Sons, New York. – NY, 1998. Ac-

companied by a CD-ROM of 100 case studies, Green Developments. available 

(as is the book) from Rocky Mountain Institute.
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РОЗДІЛ 2

ЕКОНОМІЧНА ФЕНОМЕНОЛОГІЯ 
СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

У КОНТЕКСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

За визначенням, соціальна модернізація – це сукупність економіч-

них, демографічних, психологічних і політичних змін у суспільстві тра-

диційного типу в процесі його трансформації в суспільство сучасного 

типу [1]. Найбільш послідовно розмежування цих двох типів суспільства 

обґрунтував Е.Дюркгейм у роботі «Про поділ суспільної праці» у кінці 

ХІХ ст. Обраний дослідником критерій полягав у диференціальних осо-

бливостях соціальних зв’язків, позначених терміном «солідарність». Для 

традиційних суспільств характерна «механічна» солідарність, що являє 

собою елементарну суму однорідних первинних соціальних «молекул». 

На відміну від нього, сучасному суспільству властива «органічна солідар-

ність», що перетворює його в системну цілісність, де кожний елемент ви-

конує окрему функцію [2].

З плином часу суспільно-модернізаційні підходи Е.Дюркгейма до-

повнилися положеннями нових концепцій (наприклад, «постіндустрі-

ального суспільства» Д.Белла, «інформаційного суспільства» Е.Масуда 

тощо). Проте, на нашу думку, соціальна згуртованість (інтегрованість) 

залишається одним із найбільш очевидних критеріїв позитивних соці-

альних трансформацій. 

Формування суспільства нової «органічної» (у нашому розумінні – 

абсолютної) солідарності немислиме без утвердження соціальної від-

повідальності як передумови та одночасно індикатора успішності мо-

дернізаційних процесів у соціумі. Соціальна система відповідальних 

відносин та відповідальність як іманентна риса соціального суб’єкта є 

домінантою зрілого суспільства, модель якого з усіх міркувань – еко-

номічних, соціальних, етичних, цивілізаційно-еволюційних – спіль-

ними зусиллями держави, громадянського суспільства та ділової елі-

ти настав час реалізувати в Україні, пошук національно-світоглядної 

ідентичності якої триває.
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2.1. Еволюція підходів до розуміння 
соціальної відповідальності як суспільного явища

В українському суспільстві на нинішньому етапі становлення соці-

альних відносин поширене вживання терміна «відповідальність» у чис-

ленних контекстах і багатьох сферах діяльності повільно перетворюється 

на симулякр. Поступово розмиваються методологічні межі цієї категорії, 

а її зміст формалізується, віддаляючись від соціальної реальності і пере-

творюючись на чергове малозрозуміле політично-ідейне гасло. Це стає 

серйозною проблемою, що потребує наукового осмислення, бо кризові 

явища і деструктивні процеси, які Україна досі переживає, великою мі-

рою спровоковані саме кризою реальної відповідальності реальних со-

ціальних суб’єктів дії у всій множині життєвих ситуацій та соціальних 

практик.

Розпочинаючи дискусію про генезис соціальної відповідальнос-

ті як суспільного явища, не буде банальним найперше зауважити, що 

вона з’явилася одночасно з людським суспільством. Разом з ним вона 

змінювалася, як і змінювалося її сприйняття учасниками суспільних 

відносин. За аналізом І.М.Парамонової, розуміння соціальної відпові-

дальності формувалося в ході суспільно-історичного процесу індивіду-

алізації особистості, в основі якого лежить переосмислення основно-

го принципу взаємодії соціального цілого і його елементів [3]. Відтак, 

становлення соціальної відповідальності дослідниця пов’язує з етапа-

ми осмислення її як покарання, підзвітності й надійності. Основи со-

ціальної відповідальності як суспільного інституту було закладено вже 

в моральних нормах первіснообщинного ладу. Перші суспільні регу-

лятори індивідуальної поведінки, що виступають засобом обмеження 

тваринної інстинктивної діяльності, проявляли себе як табу. Система 

табу охоплювала всіх членів первісного співтовариства, надаючи їх-

нім взаємостосункам визначеної соціальної форми і єдності. Кожен 

член роду ототожнював себе з родом у цілому. Первісне суспільство 

не виділяло древньої людини з колективу, не наділяло його ні індиві-

дуальними якостями, ні самосвідомістю. Древня людина ще не мала 

і не знала особистих прав й обов’язків, вона була частиною групової 

самосвідомості. Дбаючи про свою безпеку, окрема особа покладалася 

на заступництво роду, розраховувала виключно на нього. Існувала без-

умовна максима: той, хто заподіяв шкоду членові роду, вчинив злочин 

проти всього роду, а тому не міг уникнути колективного гніву.

Відповідно первісне суспільство знало тільки один спосіб впливу на 

порушника регламентованої системи табу, а саме – покарання. Табу було 

організуючим началом, безпосередньо інстальованим в усі сфери життя 

первісних людей, що забезпечувало безпеку та збереження роду. Воно 
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викликало страх перед ймовірною карою за провину. Соціальна відпо-

відальність виявлялася й осмислювалася як ретроспективний (з огляду 

за минулі вчинки) і негативний (як санкція за скоєне) вплив на суб’єкт 

діяльності.

Розуміння відповідальності поглиблюється в ході становлення й роз-

витку класичного полісного державного ладу. Права й обов’язки стали 

визначатися майновим станом, а родову громаду як осередок суспільних 

відносин замінює поліс. Юридично закріпивши соціальне розшаруван-

ня, він все ще характеризується єдністю особистості і суспільства. Проте 

суспільне стає тотожне державному. Тепер людина була не тільки членом 

поліса, а й представником певної його частини. Закладаються основи 

уявлень про різні регулятивні норми людської поведінки – правові і мо-

ральні, котрі надалі знайдуть своє відображення у теорії соціальної від-

повідальності.

В античний період можна простежити два підходи до осмислення сут-

ності категорії відповідальності, що втілилися у двох філософських сис-

темах «причинність – свобода – совість» та «розплата – справедливість 

– обов’язок». Необхідність визначення міри відповідальності суб’єкта дії 

за свої вчинки обумовила виникнення проблеми взаємозв’язку волі лю-

дини та визначеності поза волею, свободи та необхідності. Так, атомісти 

розмежовували природу (і людину) та божественне призначення й замі-

нювали останнє необхідністю. Це мало наслідком розвиток філософсько-

го заперечення відповідальності з тих міркувань, що вона є неможливою, 

оскільки природна необхідність перетворювала вибір людиною способу 

дії з багатьох таких способів на фікцію, й будь-який вчинок визнавався 

як єдино можливий та необхідний. Питання про можливість вибору, про 

відповідальність за цей вибір та моральну оцінку вчинку актуалізувало 

проблему співвідношення свободи та необхідності. Зрештою, саме анти-

номія «свобода – необхідність» стала однією з центральних філософських 

проблем для визначення міри відповідальності в епоху античності [4].

Передумови необхідної поведінки нерозривно пов’язувалися з по-

няттями «справедливість» і «розумність». Так, у вченні Геракліта про Ло-

гос як загальну і єдину основу світу акцентується на проблемі співвід-

ношення реальної і розумної поведінки індивідів. Логос Геракліта – це 

всезагальний закон, що відповідає справжній природі людини. Якщо б 

люди дотримувалися його, то у світі панувала б гармонія. Водночас вчен-

ня Геракліта демонструє можливість вибору людиною варіанта поведін-

ки, а отже, передбачається відповідальність за результати цього вибору.

Починаючи з софістів, Демокріта і Сократа, антична філософія аналі-

зує питання про те, що є найвищим благом для досконалої особи, і яким чи-

ном це благо реалізується. Людина повинна оцінювати свої вчинки не лише 
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з точки зору оточуючих, а й з позицій власного морального осмислення. По-

ступово зароджується розуміння відповідальності як внутрішньої якості ін-

дивіда. Проте внутрішня мотивація відповідальності в той час ще не сповна 

відділилася від поняття обов’язку, продиктованого ззовні. 

Платон та Аристотель намагалися пояснити причину того чи іншого 

вчинку людини життєвими обставинами, розглядаючи співвідношення 

добровільного та вимушеного, свідомого та несвідомого, вільного та не-

обхідного. Платон визнавав за людиною можливість відповідальності за 

власний вибір як результат свободи вибору [5]. 

За Аристотелем людина відповідальна лише за те, що вона чинить 

вільно і самостійно. Аристотель дії людини розподіляв на дві групи: до-

вільні і недовільні. Доброчесні дії завжди є вільними, для їх аналізу Арис-

тотель вводить поняття наміру. Намір ґрунтується на попередньому вибо-

рі різних моделей поведінки, в ході чого відбувається зіткнення, боротьба 

мотивів. Моральному індивіду властива потреба взяти всю відповідаль-

ність за прийняті рішення. Людину Аристотель визначає не лише як ро-

зумну істоту, а й як істоту політичну. Індивіда він розглядає через його 

відносини з іншими людьми і перш за все з державою. Моральність же 

для Аристотеля полягає у тому, що людина, маючи свободу вибору, живе і 

діє в рамках норм поведінки, корисних для поліса, гармонічність в якому 

досягається завдяки доброчесності громадян [6]. Лише цілковита свобода 

вибору, що передбачає вільний вибір цілей та засобів, є умовою відпові-

дальності людини за свої вчинки.

Середньовічні мислителі уперше самостійно поставили проблему 

окремої людини. У їхніх працях проповідується «нове життя», що об’єд-

нує людство в ідеальну соціальну спільність. Однак характер взаємодії 

цілого і частини залишається попереднім. Основна риса середньовічної 

людини – служіння загальному, а її єдиним правильним вибором визна-

ється покірність. Філософ і теолог А.Августин – один із яскравих аполо-

гетів цього положення. «...Вище себе душа людини не має іншої природи, 

крім Бога, що створив світ і яким створена й вона…» [7]. Розуміння від-

повідальності підпорядковувалося ідеї природженої гріховності людини. 

Дотримуючись принципів всепрощення та милосердя, вона може про-

нести тягар відповідальності за гріх першої людини та спокутувати його, 

результатом чого буде блаженне життя в іншому світі. Взявши за осно-

ву детерміністські традиції античної філософії, християнська філософія 

окремо виділила соціального носія свободи, чим породила своє основне 

протиріччя. Без свободи волі людини неможливо закликати її до відпові-

дальності. А визнання такої свободи не узгоджувалося з ідеєю божествен-

ного провидіння. Релігійні філософи легше погоджувалися на існування 

протиріччя в доктрині, ніж на розширення самостійності й волі людини. 
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Водночас філософи-схоласти П.Абеляр, І.Скот, М.Екхарт прагну-

ли довести значимість індивідуального морального вибору, що означа-

ло відповідальність людини за її діяння й підривало догмати церкви [8]. 

Згодом, за висновком І.М.Парамонової, принцип підпорядкування було 

дещо доповнено раціональним началом: людина середньовіччя вже ста-

ла усвідомлювати себе, хоч і залежною, але окремою одиницею соціуму 

зі своїми унікальними здібностями й бажаннями. Християнська громада 

розділилася на дві частини: на окремі держави й окремих індивідів, з яких 

складалися держави. 

Більш детальне теоретичне обґрунтування категорія соціальної відпо-

відальності одержала в західноєвропейській філософії XVІІ–XVІІІ століть. 

Філософи цієї епохи остаточно поривають з божественним фаталізмом та 

виводять на перше місце суспільну необхідність. Відповідальність при цьому 

постає необхідною умовою співжиття громадян у суспільстві [8].

Так, Т.Гоббс, міркуючи про обмеження природних прав громадян-

ськими, говорить про відповідальність влади і відповідальність громадян 

за недотримання ними законів. За спостереженням дослідників, Т.Гоббс 

був схильним навіть порівнювати громадян з рабами: перші від других від-

різняються лише тим, що підпорядковуються державі, а не власникові чи 

хазяїнові. Він намагався обґрунтувати явище відповідальності, оперуючи 

категоріями «свобода» і «примус». У його розумінні громадянські закони 

– результат суспільного договору, а це означає: втрачаючи частину при-

родної свободи, громадяни здобувають можливості для «благоденства», 

але при цьому стають підзвітними. Підзвітність у Гоббса – це політична 

відповідальність, що означає втрату частини свободи задля збереження 

іншої її частини [9]. 

Ще один класик – Дж.Локк – у своїх поглядах на відповідальність 

особистості і суспільства апелює до природного стану суспільства. Відпо-

відальність, на його думку, є природним законом, що виступає вододілом 

між свободою і сваволею [10]. Вчений поділив суспільні закони на три 

категорії: громадянські, божественні та моральні – й намагався визначи-

ти різні форми буття через їх специфіку. Він ототожнював поняття розум-

ності та свободи, розумності та відповідальності. Розумність зливається з 

активними, вільними, свідомими вчинками людини, а її здатність контр-

олювати своЇ бажання і пристрасті ведуть до відповідального вибору і є 

проявом свободи.

Питання про відповідальність суспільства перед особою вперше 

порушив П.Гольбах, замінивши однобічний зв’язок «суспільство – осо-

бистість» на взаємовідносини «суспільство – особистість – суспільство». 

Вчений вважав, що суспільство має бути відповідальним за вади своїх 

членів, через те, що «у зіпсованих суспільствах необхідно й самому бути 
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зіпсованим, щоб бути щасливим», бо з усіх очевидних міркувань «не при-

рода створює поганих людей, а суспільні установи примушують їх бути 

такими» [11].

Уявлення про характер взаємин людини і соціуму як про беззасте-

режне підпорядкування законам космосу, філософією цієї епохи було 

значно трансформоване, його витіснило усвідомлення нового принципу 

взаємодії цілого і його частин – принципу пізнання, що передбачає не 

сліпе підпорядкування людини законам буття, а їх дослідження, і лише 

потім – підпорядкування їм. У цьому і полягає вільна сутність людини. 

У концепта відповідальності остаточно сформовано позитивний аспект: 

не табу і покарання визначають необхідну поведінку, а знання і свідо-

мість. Однак основна максима взаємин між людиною і світом, людиною 

і суспільством у свідомості людей зберігається попередньою. За винят-

ком права пізнання, людина залишалася пасивною та підлеглою законам 

природи і суспільства [3].

Німецька класична філософія, зокрема її яскравий представник 

І.Кант, своїм вченням про обов’язок як моральну, внутрішню необхід-

ність робить революційне зрушення в поглядах щодо проблеми відпові-

дальності. Людина стає підзвітною (відповідальною) лише тоді, коли її 

дії залежать від її волі, коли у вчинку людина була суб’єктом, тобто ак-

тивним, свідомим і творчим началом. І.Кант не обмежився визначенням 

відповідальності як внутрішньої індивідуальної характеристики. Він по-

ставив відповідальність на рівень внутрішнього механізму контролю [8]. 

Детермінантом відповідальності вчений визначає не державу чи суспіль-

ство, а абсолютний моральний закон, який втілюється в людській сові-

сті: «...Совість є внутрішній суддя над всіма вільними вчинками... совість 

повинна мислитися як суб’єктивний принцип відповідальності перед бо-

гом за свої вчинки; поняття ж відповідальності …завжди втримується в 

моральній самосвідомості» [12].

Проте вже М.Вебер у розумінні відповідальності впевнено відходить 

від суб’єктивізму. Філософ стверджує: «ми маємо усвідомити, що будь-яке 

етично орієнтоване діяння може підкорятися двом фундаментально різним, 

непримиренно протилежним максимам: воно може бути орієнтованим або 

на «етику переконання», або на «етику відповідальності». За М.Вебером, дії 

за «етикою переконання» не передбачають звітування за їх результати. Коли 

людина діє за максимою «етики відповідальності», вона цілком усвідомлює 

необхідність «розплачуватися за наслідки своїх дій» [13].

Починаючи з Нового часу, властивість бути особистістю, носієм сво-

боди визнається за кожною людиною від народження. Ці революційні ідеї 

відбивали формування нового принципу взаємин цілого і його елементів, 

суспільства і людини – принципу творчості, творіння людиною соціальних 

законів і самої себе. Сформоване попереднє уявлення про соціальну відпові-
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дальність як про покарання або підзвітність, не відповідало новим поглядам. 

Людина перестала бачити себе провідником загальних цілей і ототожнюва-

ти себе з цілим. Вільне індивідуальне буття розумілося як головна цінність. 

Складові елементи соціального цілого перестали бути підлеглими, хоч і ро-

зумними, а перетворилися на активних творців цього цілого. Соціальна від-

повідальність як покарання і підзвітність – це відповідальність суб’єкта дії за 

підтримання існуючої стабільності в суспільстві. Головне правило таких від-

повідальних відносин полягає в збереженні існуючого, а не у створенні но-

вого, а це суперечило духові часу. У такій методологічній традиції сформува-

лося марксистське розуміння соціальної відповідальності. Теорія марксизму 

в площині дослідження цієї проблеми виділяється тим, що поставила перед 

класом пролетаріату питання активного впливу на хід історичного процесу, 

зобов’язала його до побудови нового суспільства.

Філософія першої половини XX ст., звеличуючи творчу силу люди-

ни, рішуче спростовує ідею про наперед задану сутність людського єства. 

Адепти нового науково-світоглядного напряму екзистенціалізму ствер-

джували: «немає ніякої природи людини... Людина просто існує... вона є 

лише те, що сама із себе робить» [14]. Відкидаючи думку про заздалегідь 

визначену долю, яку людині слід осягнути, свободу останньої дослідники 

бачили не стільки в пізнанні соціальних процесів і норм, скільки у тво-

рінні нових норм, реалій та ідеалів, із взаємодії яких і складається люд-

ське буття. Немає і не може бути жодної таємничої сили, що визначає 

дії людей. Звідси очевидний висновок: «...якщо існування дійсно передує 

сутності, то людина відповідальна за те, ким і чим вона є». «Я відпові-

дальний ... за себе самого й за всіх ..., вибираючи себе я вибираю людину 

взагалі». «...Людина, котра на щось зважується…, …не може уникнути по-

вної й глибокої відповідальності».

У середині XX ст. роль відповідальності у суспільних відносинах 

зросла і стала розумітися ширше – як передбачення результатів своєї ді-

яльності, як «надійність». Визнання права – і навіть обов’язку – людини 

активно впливати на оточуючий світ розширили темпоральні межі кате-

горіального осмислення соціальної відповідальності. Рамки минулого і 

сьогодення стають надто вузькими для нього. Діяльність людини посту-

пово набуває спрямованості у майбутнє, яке вона створює. 

Такі філософи, як Дж.Дьюї, Дж.Тафті, Н.Хейнс і інші запровадили 

концепцію «відповідальності наперед». На їхню думку, найбільша по-

милка у розумінні поняття відповідальності полягає у тому, що схвалення 

або засудження людських вчинків мають ретроспективне значення, а не 

перспективне [3]. Вже у ХХ ст. творча сила людини реалізується у світі, 

в якому панує непередбачуваність, а тому – нестабільність. У цій ситуа-

ції соціальна відповідальність є стримуючим фактором, що породжений 

новими можливостями, які відкрилися перед носієм відповідальності й 
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свободи. Технічні та інформаційні новації, появою яких ознаменувався 

цей час, посилюють значення соціальної відповідальності як надійності, 

як відповідальності за майбутнє.

Власне таке – прогресивне – розуміння соціальної відповідальнос-

ті властиве вченим радянської соціально-філософської школи, які вне-

сли значний вклад у вивчення особисто-індивідуальних аспектів відпо-

відальності. Так, В.П.Тугаринов визначає відповідальність будь-якого 

члена суспільства як «здатність передбачати результати своєї діяльності 

й визначати її, виходячи з того, яку користь або шкоду вона може прине-

сти суспільству». Згідно з позицією дослідника, для змістовної характе-

ристики відповідальності важлива не тільки оцінка своєї передбачуваної 

дії, а й сама дія відповідно до цієї оцінки й передбачення. Загальним для 

радянських вчених є те, що вони розглядають відповідальність як оцінку 

реалізації особистістю свого обов’язку вибирати оптимальний за даних 

обставин варіант поведінки, виходячи з потреб суспільства. 

А.П.Дьяков сформулював категорію соціальної відповідальності че-

рез аналіз запровадженого ним у науковий обіг поняття «поле соціальної 

відповідальності». Цей підхід дає можливість визначити відповідність сту-

пеня й обсягу особистої відповідальності тому обсягу конкретно-трудо-

вих і суспільно-політичних функцій, які суспільство покладає на особис-

тість. В інтерпретації А.Ф.Плахотного цікава спроба пов’язати соціальну 

відповідальність особистості з її соціальною роллю, яку автор розуміє як 

функцію, нормативно схвалений спосіб поведінки, що її соціум очікує 

від кожного свого члена відповідно до його соціальної ролі. При цьому 

підкреслюється, що кожна така соціальна роль повинна бути реалізова-

на творчо та активно [15]. Проте доводиться констатувати, що радянська 

соціально-філософська спадщина, дотримуючись загальної ідеологічної 

традиції, дещо перебільшує значення суспільного начала відповідальнос-

ті (порівняно з применшеною роллю індивідуального такого начала).

У кінці ХХ ст. і на початку ХХІ ст. у суспільній свідомості поволі скла-

дається тверде переконання, що безумовною цінністю володіє як кожна 

окрема особистість, так і суспільство в цілому, але цінність особистості в 

жодному разі не нижча цінності суспільства. У цьому контексті І.М.Па-

рамонова наводить надзвичайно примітну (з точки зору відображення 

специфіки соціальних процесів сучасності) цитату А.Менегетті: «Якщо 

ми розмістимо суспільство на одну чашу терезів, а особистість на іншу, 

то особистість виявиться більш вагомою, хоча без суспільства вона абсо-

лютно не зможе існувати. …у фіналі гри перемагає не індивід, а життя, і з 

цим пов’язане значення суспільства» [16]. Звідси, соціальна відповідаль-

ність розуміється не як відповідальність особистості перед суспільством, 

і навіть не як суспільства перед особистістю, а як загальний рівень розви-

тку відносин у соціумі [3].
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Глобалізм, філософське прийняття й осмислення абсолютної взаємо-

обумовленості та взаємозалежності людини й цивілізаційного розвитку 

ставить сьогодні соціальну відповідальність в ряд базових світоглядних 

концепцій. Найвичерпніше проблему співвідношення цивілізаційного 

поступу і відповідальності розкриває Х.Йонас у книзі «Принцип відпо-

відальності. Пошук етики для технологічної цивілізації». Автор ствер-

джує, що в умовах зростаючої технологічної могутності людства й перед 

загрозою глобальних катастроф, які ставлять під сумнів власне подальше 

існування людської спільноти, традиційна етика вичерпала себе. Філо-

соф висуває новий принцип «глобальної соціальної відповідальності», 

що означає, насамперед, відповідальність за результати управлінського 

впливу на перебіг економічних і технологічних процесів. На переконан-

ня автора, цивілізація, що має реальні механізми знищення всього живо-

го на планеті, вимагає пріоритетності та суворого дотримання відпові-

дальності за соціальні наслідки управлінських рішень [17]. Людина є вже 

не просто виконавцем чи творцем, а й потенційним руйнівником. Епоха 

інформаційних революцій ставить проблему відповідальності людини не 

як окремий і локальний процес, а як проблему соціально-історичного 

масштабу [18].

Осмислюючи трансформацію ролі людини у світі, Х.Йонас висуває 

«новий імператив»: «Чини так, щоб наслідки твоєї діяльності узгоджувалися 

з продовженням автентичного людського життя на землі». Ця відповідаль-

ність пов’язана з онтологічною ідеєю людини, є метафізичною основою со-

ціальних відносин. Нести відповідальність є людською долею [19].

Розвиток підходів до розуміння соціальної відповідальності і пошук 

нових ідей стосовно тлумачення її змісту сьогодні не припиняється. Од-

ним із методологічно найбільш завершених концепцій є вчення про сис-

тему соціальної відповідальності та відповідальних соціальних відносин. 

Її основні положення набули розвитку у працях таких вчених, як С.Кар-

пухін, К.Мітчем, X.Ленк, А.Ореховський, С.Равінг та ін.

Соціальна відповідальність пов’язується зі специфікою соціальних 

відносин і виражає стосунки між особистістю й суспільством. Будучи 

елементом соціальної структури особистості, соціальна відповідальність 

має складну будову, в основі якої в тісній взаємодії лежать як соціальні, 

так і психологічні аспекти.

Система соціальної відповідальності в них виступає як єдність еле-

ментів:

– суб’єкт відповідальності: у цій ролі можуть виступати як окре-

ма особистість, так і соціум у різних формах його прояву як сукупний 

суб’єкт діяльності й відповідальності: соціальні групи, колективи, наро-

ди, держави тощо; 
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– предмет відповідальності: за що суб’єкт несе відповідальність, що 

покладено на нього або прийняте ним самим для виконання;

– інстанція відповідальності: перед ким відповідає суб’єкт; інстан-

ція здійснює оцінку, контроль, регуляцію діяльності суб’єкта й накладає 

санкції у формі схвалення або осуду, здійснює також стимулюючу, регу-

люючу, організуючу, керуючу, регламентуючу функції.

Цілісність системи соціальної відповідальності діалектично сполу-

чається з її поділом на окремі елементи. Провідна роль у ній належить 

людині як головному суб’єктові діяльності. Різноманіття соціального 

середовища формує індивідуальний набір потреб, інтересів та інших де-

термінантів, кожний з яких може бути втілений у конкретній дії для до-

сягнення певної мети [10].

З урахуванням підходів до трактування філософської категорії соціаль-

ної відповідальності, можна стверджувати, що вона, пройшовши у своєму 

становленні шлях від відповідальності покарання та підзвітності до відпо-

відальності-надійності, на новітньому етапі все чіткіше набуває рис відпо-

відальності-взаємності, яка зі сфери морально-етичних догм переходить у 

сферу фундаментальних законів соціального буття, недотримання яких за-

грожує не стільки негативною реакцією деякої гаданої зовнішньої інстанції, 

скільки існуванню соціальної системи загалом. Відповідальність «імпера-

тивної взаємності» означає, з одного боку, усвідомлення учасниками соці-

альних відносин нікчемності ідеї про більшу чи меншу, повну чи часткову, 

окремо індивідуальну і суспільну відповідальність. З другого – визнає різно-

маніття форм соціального буття (різноманіття цілей, бажань, переживань, 

думок, реакцій тощо) цінністю, а збереження балансу – єдино можливим 

шляхом подальшого суспільного розвитку.

Таким чином, соціальна відповідальність як суспільне явище, ви-

никнувши разом із суспільством, формувалася протягом тривалого істо-

ричного періоду, відображаючи особливості становлення людської свідо-

мості, характерні риси різних історичних епох та світоглядних систем, що 

і зумовило її складність як наукової категорії та соціального феномену. 

2.2. Розвиток економічних уявлень 
про соціальну відповідальність

Економічне тлумачення соціальної відповідальності пов’язується 

здебільшого з розвитком етичних концепцій господарської діяльності. 

Ще древньогрецький мислитель Аристотель у контексті відповідально-

го господарювання запропонував розрізняти два поняття: «економіку» і 

«хремастику». Відповідно до його міркувань, перше означає багатство як 
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сукупність корисних речей, друге – багатство як нагромадження грошей. 

Етичною в уявленні філософа була саме економіка – щоденна праця і 

господарювання задля забезпечення необхідних життєвих благ. Тоді як 

хремастика – гонитва за наживою, прагнення до несправедливого збага-

чення, показної розкоші й домінування над іншими, яку гостро засуджу-

вав Аристотель [20]. 

Питанню етики і духовного вдосконалення особливого значен-

ня надавала стародавня східна філософія. Зокрема, древньокитайський 

філософ Конфуцій, аналізуючи взаємини суспільства й особистості, 

стверджував, що людина повинна прагнути в житті до високоморального 

ідеалу «шляхетного мужа» [21]. Конфуцій не заперечував матеріальний 

достаток, набутий чесною працею, проте не тлумачив накопичене значне 

багатство як апогей людських звершень. Людина має насамперед прагну-

ти внутрішньої досконалості. У дискусії про визначальну суспільну роль 

правителя мислитель окреслив економічні аспекти відповідального на-

ціонального господарювання: країною, де соромляться багатства, мож-

новладці керують погано. І навпаки – у країні, якою керують достойно, 

соромляться бідності. 

Пам’ятною спробою сформулювати етичні правила господарю-

вання періоду Середньовіччя відзначилися народи Північної Європи. 

У XIII ст. у Скандинавії з’явився збірник правил і настанов для різних 

верств суспільства, в т. ч. й господарників та купців, відомий в історії під 

назвою «Дзеркало Короля». У ньому особливо звеличуються такі чесно-

ти, як чесність, законослухняність і помірність у потребах «справжнього 

купця» [22]. Та загалом етика Середньовіччя, як і тогочасні уявлення про 

соціальну відповідальність мали обмежений характер та трактувалися з 

позиції церковно-політичних догм. 

Розвиток економічного мислення, а разом з ним і принципів госпо-

дарської етики, отримав безпрецедентний поштовх з утвердженням ек-

зистенціальної самостійності людини, яка проголосила відповідальність 

її свідомим вибором. Великою мірою цьому посприяла ідеологія Рефор-

мації та поширення протестантизму. Відповідно до протестантського 

етосу, підприємницький успіх через продуктивну, чесну, засновану на 

знаннях, майстерності й дисципліні працю, є ознакою богообраності. 

Згідно з міркуваннями фундатора руху Реформації М.Лютера, отримати 

менший прибуток за можливості одержання більшого означає згріши-

ти перед Богом. Непродуктивні витрати і часу, і капіталу засуджувалися. 

Успіх людини у праці стає самодостатньою цінністю, тоді як повсякденна 

поведінка повинна бути аскетичною [23].

По-новому проблема економічної етики прозвучала в Новий час, 

коли прогресивні думки про необхідність активної діяльності людини в 

оточуючому світі спричинили появу і розвиток капіталістичного вчення. 
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Постановку етичної проблеми в працях класиків економічної науки мож-

на проілюструвати на прикладі дискусії про заробітну плату. Так, згідно з 

позицією одного з засновників трудової теорії вартості У.Петті, найбільш 

доцільний рівень заробітної плати ототожнювався з фізіологічним міні-

мумом. Виплата робітникові заробітної плати понад необхідний для іс-

нування мінімум призводить до зменшення продуктивності його праці 

і втрати суспільного продукту. Такі ж уявлення поділяв і Д.Рікардо, роз-

різняючи природну та ринкову ціну праці [24]. Перша становила мінімум 

засобів існування, необхідний для простого відтворення робочої сили. 

Будь-яке відхилення (як у більший, так і у менший бік) ринкової ціни від 

природного її рівня є вкрай небажаним, оскільки зростання ціни праці 

стимулює схильність робітників до надмірного дітонародження. В резуль-

таті, збільшення кількості працюючих чинитиме тиск на розмір ринкової 

заробітної плати, що може впасти нижче природного рівня. Тоді стано-

вище робітників стає критичним, бо звичка до комфорту, сформована за 

високої ціни праці, робить виживання в умовах наднизької ціни праці аб-

солютно нестерпним. Подібні міркування взяв на озброєння Т.Мальтус, 

поклавши їх в основу «залізного закону заробітної плати»: заробітна пла-

та на рівні  необхідного мінімуму для існування є вагомим економічним 

засобом бажаного обмеження приросту населення і запорукою стабільної 

демоекономічної рівноваги. 

Інший класик, А.Сміт, визнаючи той факт, що ціна праці повинна 

враховувати вартість необхідних засобів існування, спростовував тезу про 

доцільність обмеження цієї ціни природним рівнем, апелюючи до спра-

ведливості і людяності. Вчений доводив, що досягнення добробуту сус-

пільства неможливе, якщо ті його члени, які цей добробут забезпечують, 

бідують [25].

Етичне вчення в економічній науці на початку XIX ст. – в час заро-

дження руху за права трудящих – доповнюється низкою ідейних пори-

вань щодо гуманізації виробничих відносин, які згодом ляжуть в основу 

концепції соціальної відповідальності бізнесу, що набуде методологіч-

ної цілісності тільки в середині ХХ ст. Основоположником цього ідей-

ного напряму вважається англійський промисловець, соціаліст-утопіст 

Р.Оуен [26]. Примітно, що його роздуми стосувалися найперше трудової 

сфери. Р.Оуен розробив план поліпшення умов життя робітників і спро-

бував його реалізувати на одній із ткацьких фабрик Шотландії у поселенні 

Нью-Ленарк. За короткий час він створив ідеальну промислову общину, 

здатну забезпечити не лише високі прибутки, а й добробут найманих ро-

бітників. Успішному здійсненню його планів сприяли міцна матеріальна 

база і географічна ізоляція Нью-Ленарка. Промисловець реорганізував 

виробництво та ініціював низку соціальних заходів. Робочий день було 

скорочено до 10,5 годин (за звичних на той час 12–16 годин), було спо-
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руджено зручне житло для робітників, ясла-садок, школа, бібліотека. У 

фабричному магазині товари продавали за цінами, значно нижчими за 

роздрібні. Було створено страхову касу, функціонували народні дружини 

для підтримання громадського порядку тощо.

Фабрика перетворилася на високоприбуткове виробництво, реальні 

доходи на одну особу у Нью-Ленарку стали значно вищими, ніж в інших 

поселеннях, підвищилась економічна і соціальна активність населення, 

зникли крадіжки, бійки і пияцтво. Незважаючи на кризу, що охопила 

бавовноткацьку промисловість у 1806 р. і призвела до тривалої зупинки 

фабрики, заробітну плату працівникам протягом простою виплачували 

регулярно. Нью-Ленарк став зразковим поселенням, інтерес до якого 

зростав не лише в Англії, а й у всій Європі. Саме Р.Оуен вважається авто-

ром ідеї про комфортні умови праці. Не буде перебільшенням тлумачити 

його доробок початком формування парадигми, відомої сьогодні як кон-

цепція гідної праці.

Реформуючи виробництво й життєві умови робітників, поступово 

Р.Оуен усвідомлює необхідність перебудови всього суспільства на засадах 

виробничої асоціації, завдання якої – «організація загального добробуту» 

за допомогою системи кооперації, заснованої на «любові до ближнього й 

щирому пізнанні людської природи». Отже, він стає одним з перших кри-

тиків капіталістичного суспільства з позицій соціалізму. Серед основних 

недоліків капіталізму мислитель відзначив деталізований поділ праці, 

конкуренцію, загальний конфлікт інтересів, економічний принцип, від-

повідно до якого одержання прибутку можливе тільки в тому разі, коли 

пропозиція товарів не перевищує попиту на них. Вчений характеризував 

капіталізм як «нерозумну» систему, «хаотичний» лад, що породжує бід-

ність, невігластво й війни. Найгіршим проявом капіталізму дослідник 

вважав приватну власність, яка відчужує людей один від одного, служить 

постійною причиною ворожнечі в суспільстві. 

Р.Оуен був переконаний у неминучості заміни капіталізму новим сус-

пільним ладом. Перехід до нового суспільства мав відбуватися шляхом за-

конодавчих заходів й просвітництва. Сутність такого суспільства – знання, 

милосердя, добробут, любов й правдивість. Нове суспільство повинне бути 

побудоване на принципах рівності й справедливості. Не буде розшарування 

на бідних і багатих, зникнуть нерівні шлюби й шлюби з розрахунку, не буде й 

зіпсованих дітей. У новому суспільстві повинні виникнути «науково обґрун-

товані об’єднання чоловіків, жінок і дітей» чисельністю від чотирьохсот до 

двох тисяч чоловік, організовані як єдина родина, кожний член якої об’єд-

нається з іншими для спільної праці. Ці громади «чоловіків, жінок і дітей» 

будуть таким же чином пов’язані між собою. 

Нові суспільні відносини, за Р.Оуеном, мають відкрити людям ті 

привабливі якості, якими їх наділила природа. Відтак, Р.Оуен поставив 
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питання про соціальне середовище формування відповідальної особис-

тості. Людина за природою не є ні хорошою, ні поганою. Вона така, якою 

її формує оточення. Щоб виховати «людей розумних думок і почуттів», 

доведеться створити «розумні умови», щоб згодом перетворити власне 

все людство.  

Реалізацію цього завдання підприємець-реформатор покладав на сві-

домих керівників держав. У своєму звертанні до державних діячів Європи 

й Америки Р.Оуен писав, що зміна існуючого ладу новим уже почалася. 

Протистояти цьому процесу не потрібно, а необхідно сприяти переходу 

до нового суспільства. «Необхідний перехід полягає просто в заміні існу-

ючих шкідливих і поганих  умов гарними й чудовими у всіх сферах життя, 

причому ця заміна може бути здійснена тільки шляхом повної зміни всіх 

зовнішніх порядків у суспільному житті». Важливо, що зміна повинна 

проходити без насильства, через «розумні закони», на основі «основних 

істин, проголошених людям у дусі миру, доброзичливості і милосердя і 

роз’яснених з невтомним терпінням і наполегливістю». 

Успіх експерименту Р.Оуена був обмежений прикладом одного по-

селення і завдячував переважно неординарній особистості мислителя. 

Коли після конфлікту з іншими співвласниками фабрики він залишив 

селище, Нью-Ленарк повернувся до звичного життя. 

Не полишаючи ідеї удосконалення світу, Р.Оуен продовжував від-

стоювати організацію трудових комун як первинних ланок майбутнього 

справедливого суспільства. Прагнення зробити ці ідеї реальністю зму-

сили дослідника у 1824 р. емігрувати до США, де той разом із синами 

купив ділянку землі й заснував у штаті Індіана комуністичну колонію 

«Нова Гармонія». На її організацію дослідник витратив чотири роки жит-

тя і майже всі свої заощадження. Однак у 1829 р. став очевидним повний 

провал цього проекту [27].

Але якщо його практичні починання зазнали невдачі, то запропоно-

вані ним міркування про переорієнтацію роботодавців на соціальну від-

повідальність перед працівниками відіграли позитивну роль як для усві-

домлення останніми своїх прав, так і для поширення ідеї про необхідність 

державного й міжнародного регулювання соціально-трудових відносин. 

У 1818 р. у ході конгресу Священного союзу в Екс-ля-Шапель, Р.Оуен 

закликав вжити заходів із захисту робітників і утворити з цією метою спе-

ціальну комісію. Цей задум пізніше підтримав й розвинув французький 

промисловець Д.Легран. Разом з іншими відомими громадськими діяча-

ми, політиками і економістами він неодноразово звертався до урядів єв-

ропейських країн із пропозиціями прийняти міжнародні закони про умо-

ви праці на заводах і фабриках, рудниках і шахтах. Він запропонував три 

аргументи на користь запровадження і прийняття міжнародних трудо-
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вих норм. Перший із них, гуманітарного характеру, вказував на необхід-

ність полегшити важке життя трудового народу. Другий – політичний – 

підкреслював важливість зміцнення соціального миру в промислово роз-

винених країнах для запобігання суспільних потрясінь: необхідно було 

підтримати реформістські прагнення у середовищі робітників, щоб від-

вернути їх від комуністичної пропаганди, що стрімко поширювалася у 

Європі. Третій аргумент – економічний – вказував на те, що міжнарод-

не регулювання допоможе тим країнам, законодавство яких орієнтоване 

на захист працівників, мінімізувати зовнішньоекономічні збитки, які, 

можливо, зумовлює подібна соціальна політика. Ці аргументи наведено 

в Преамбулі прийнятого в 1919 р. Статуту Міжнародної організації пра-

ці. Пізніше їх було уточнено у Філадельфійській декларації 1944 р. Вони 

залишаються актуальними й нині, створюючи ідеологічний фундамент 

діяльності МОП [28].

Доробок іншого мислителя – сучасника Р.Оуена – Ш.Фурьє також 

примітний у контексті економічної парадигми соціальної відповідаль-

ності та її практичного застосування, зокрема, у сфері праці. Вчений 

міркував над способами «привабливої і природовідповідної праці», ко-

тра неможлива за пануючого капіталістичного ладу, оскільки той веде до 

гноблення трудящих, характеризується працею, що трансформувалася в 

рабство і не є більше нормою щасливого життя [29]. 

Роздуми Ш.Фурьє зачіпають сферу конфлікту колективного та ін-

дивідуального інтересів у господарській системі. Такий устрій філософ 

називав «світом навиворіт» і закликав до його поступового демонтажу. 

Водночас програма побудови гармонійного суспільства Ш.Фурьє не пе-

редбачала ліквідацію приватної власності. Навпаки, його основна теза 

– знищення найманої праці через набуття працівниками статусу власни-

ків. Ш.Фурьє відстоював як засіб «асоціацію розуму, праці і капіталу», яка 

прагне до примирення антагоністичних інтересів капіталіста і робітника, 

виробника і споживача, кредитора і боржника, з’єднуючи ці інтереси в 

одній особистості. Саме за таких умов праця втратить примусовий харак-

тер і знову перетвориться на потребу та задоволення.

Праці Р.Оуена, Ш.Фурьє та інших представників соціалістичного 

утопізму заклали фундамент подальших теоретичних пошуків кращого 

соціального ладу. Велика кількість дослідників, споглядаючи потрясін-

ня ринкової економіки, які засвідчували неспроможність конкурентного 

самодостатнього механізму забезпечити тривалу соціально-економічну 

стабільність, згуртувалися довкола вчення К.Маркса, котрий, як відомо, 

не тільки продовжував обстоювати неминучість загибелі капіталізму під 

тиском його внутрішніх суперечностей, а й закликав до організованих ре-

волюційних виступів пролетаріату проти власників засобів виробництва. 
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Розвиток ринку та капіталістичних суспільств більшості європей-

ських національних економік на початку і протягом XX ст. дедалі пе-

реконливіше заперечував передбачення К.Маркса щодо формування 

двох монолітних класів. З’явилися нові, позбавлені радикалізму наукові 

вчення, які акцентували на необхідності трансформації капіталістично-

го устрою на засадах його поступового реформування. Одним із перших 

можливість такої трансформації обґрунтував теоретик соціал-демокра-

тичного руху Е.Бернштейн. Вчений обстоював теорію «демократизації 

капіталу», вихідною у котрій була ідея про те, що розвиток капіталізму 

на основі кооперації та акціонування піднімає пролетаріат до станови-

ща власника і громадянина, право та обов’язок якого – суспільна участь. 

Е.Бернштейн виступав за подальший розвиток профспілкового руху та 

парламентаризму, необхідних для забезпечення безпосереднього впливу 

робітників на господарські процеси [30].

Один із лідерів німецького й австрійського соціал-демократичного 

руху К.Каутський виступив з критикою концепції «державного соціаліз-

му». Він наголошував на тому, що зобов’язання та функції держави над-

то складні для того, аби реалізовуватися без залучення громадянського 

самоуправління [31].

Протягом ХХ ст. формується цілісна парадигма соціал-демократії, 

принципи якої – свобода, справедливість, солідарність, рівність – най-

більш повно відображають суспільні настанови до гуманізації господар-

ської діяльності, формування ціннісної основи для етичної поведінки еко-

номічних суб’єктів – працедавців, працівників, виробників, споживачів 

тощо. Реалізація вказаних принципів втілюється у практиці економічної 

демократії, зміст якої становлять «ефективне і соціально відповідальне 

комбінування елементів ринку, суспільного регулювання і співучасті» [32]. 

Поглиблюється розуміння гармонізації інтересів як основи соціально 

відповідальної економіки. Категорії кооперації, співучасті, соціального 

миру формують засади нової світоглядної системи – теорії соціального 

партнерства та соціального діалогу. 

Здебільшого поза тематикою антагонізму праці та капіталу осмислю-

валася соціальна відповідальність крізь призму господарських відносин у 

Північній Америці. Ціннісна основа формування парадигми соціальної 

відповідальності у США – примат індивідуальної свободи. Через те етич-

на поведінка сприймається як порив доброї волі, а не як веління соціаль-

ної дійсності, як наприклад, у більшості європейських суспільств. 

На ґрунті історично зумовленого поширення догматів протестан-

тизму тут зароджується етична концепція капіталістичної благодійності, 

відповідно до якої багатії повинні жертвувати частину своїх статків для 

потреб суспільства. Цю концепцію детально розкрив Е.Карнегі в 1900 р. у 

праці «Євангеліє процвітання». За його закликом в американських діло-
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вих колах великого поширення набув принцип «служіння», згідно з яким 

підприємець повинен керуватися в тому числі й соціальними мотивами 

поза прагненням до одержання прибутку [33]. За прикладом Е.Карне-

гі, окремі представники великого бізнесу у США привселюдно заявили 

про намір використовувати свої ресурси таким чином, щоб гарантувати 

добробут суспільства. Сам Е.Карнегі, приміром, побудував більш ніж 

200 громадських бібліотек. Зародився рух «Ротарі», ідеологія якого об’єд-

нувала заможних людей, які вважали своїм обов’язком брати участь у 

поліпшенні соціальної ситуації і локально, і глобально [28]. Масштабну 

філантропічну діяльність провадив Дж.Рокфеллер – нафтовий магнат та 

переконаний баптист [34].

Орієнтованою на доброчинність формується також етика господа-

рювання підприємницького класу православної Росії, а відтак – і Украї-

ни як складової її політичної та економічної системи. Ця етика великою 

мірою теж була зумовлена релігійними мотивами. Проте слід визнати, 

що до благодійності вітчизняних філантропів спонукало не стільки усві-

домлене прагнення здійснити християнський вчинок, скільки прагнення 

відповідати суспільним очікуванням. Етика російської філантропії буду-

ється на принципі «каяття» (на відміну від принципу «служіння»). Адже 

православне віровчення не сприймало ідеалу матеріального достатку. І 

особи, зорієнтовані на його нарощування, змушені були постійно «ви-

правдовуватися» перед суспільством за накопичене багатство. 

Крім того, дослідники стверджують про неоднозначність і подекуди 

суперечливість мотивацій соціальної відповідальності російського діло-

вого істеблішменту в період розквіту капіталістичних відносин. Супереч-

ність полягає в тому, що морально-релігійні чесноти набували ваги в од-

них випадках і зовсім ігнорувалися – в інших. Історики припускають, що 

меценатство та благодійність були не стільки проявом турботи про «вічне 

життя», скільки показним чванством, спробою демонстративним благо-

родством закріпити за собою місце у дворянському стані, яке домінувало 

в соціальній структурі дореволюційної Росії. Така думка підтверджується 

численними прикладами підприємців, які жертвували гроші жебракам 

в той час, коли працівники їхніх підприємств влаштовували страйки та 

бунти, протестуючи проти сваволі роботодавців [35]. Свідчення жахливих 

умов праці на російських підприємствах наводить, зокрема, дореволю-

ційний економіст і соціолог В.Берві-Флеровський [36]. Водночас учений 

відомий тим, що одним із перших східноєвропейських авторів звернувся 

до тематики співробітництва класів, яке, на його думку, є запорукою по-

ліпшення становища робітничого класу. 

Філософія конфуціанства, доповнена положеннями самурайського 

етосу, вчення буддизму та синтоїстської релігії, значно вплинули на про-

цеси формування етики господарювання в кранах Сходу. На необхідність 



86

Людськиий розвиток в Україні: соціальні та демографічні чинники модернізації національної економіки 

визнання і врахування етичних принципів у своїй роботі звернув увагу 

сучасників ще у 1929 р. один із японських промисловців – К.Мацусіта. 

Він наголошував на важливості «місії» підприємства, що виправдовує 

його існування з позиції високого покликання, з точки зору значимих 

для суспільства соціальних функцій. Якщо керівник знає і розуміє цю мі-

сію, може донести до свідомості підлеглих ідеали організації, то останні 

одержать стимул до більш напруженої спільної роботи в ім’я досягнення 

вищої мети [37].

Лідери японського бізнесу визнали погляди К.Мацусіти й осягну-

ли значення соціальної відповідальності тільки в післявоєнний період. 

К.Тойода, С.Хонда, А.Моріта сформулювали нові ідеї про роль підпри-

ємців у суспільстві, які зобов’язані, на їхню думку, постійно дбати про 

добробут нації [38].

У 50-ті роки XX ст. у США з’явилося перше серйозне досліджен-

ня проблематики соціальної відповідальності підприємництва, а саме 

праця економіста Г.Боуена «Соціальна відповідальність бізнесмена», де 

було визначено рамки і напрями подальшої наукової дискусії довкола 

соціальної відповідальності підприємців та їх організацій. Цією працею 

започатковано систематичний науковий аналіз соціальної відповідаль-

ності господарюючих суб’єктів. У ній вперше соціальна відповідальність 

прозвучала як економічний термін. На думку Г.Боуена, відповідальність 

«бізнесмена» полягає в реалізації такої політики, прийнятті таких рішень 

або дотримання такої лінії поведінки, які були б бажані з позицій цілей 

і цінностей суспільства. Автор переконував, що врахування соціальних 

аспектів під час прийняття ділових рішень може приносити як економіч-

ні, так і соціальні вигоди суспільству [39]. Примітно, що доктрина соці-

альної відповідальності бізнесу, яку створив Г.Боуен, зароджується саме 

у Північній Америці, еволюціонуючи з концепту приватної філантропії. 

Цікавим також є той факт, що автор, працюючи над книгою, яка стала 

знаковою, тісно співпрацював з протестантською громадою. 

З плином часу соціальна відповідальність бізнесу як центральна ка-

тегорія соціальної відповідальності в економіці втрачає риси здебільшого 

етичної концепції і перетворюється на значущий управлінський інстру-

мент. К.Девіс першим вказав на те, що проблема соціальної відповідаль-

ності має розглядатися в управлінському контексті [40]. Аналізуючи ро-

боту багатьох корпорацій, К.Девіс та інші дослідники дійшли висновку, 

що соціальна відповідальність бізнесу сприяє розвитку та підвищенню 

вартості компанії, і навпаки, уникнення соціальної відповідальності зву-

жує економічні можливості підприємств. 

У 1947 р. японська промислова група «Дойкай» опублікувала допо-

відь, де власники та менеджери представили своє бачення демократич-



87

Розділ 2. Економічна феноменологія соціальної відповідальності  у контексті модернізації суспільства

ного управління в компанії, за якого контроль над діяльністю організації 

повинен розподілятися між акціонерами, управлінцями та працівника-

ми. Висловлювалася думка, що працівники мають брати участь у розпо-

діл прибутків компанії. Профспілки визнавалися необхідним елементом 

у структурі компанії.

Реакція суспільства на ініціативу компанії «Дойкай» була неодноз-

начною. Широка демократизація корпоративного управління тривалий 

час залишалася лише пропозицією. У 1956 р. компанія публікує деклара-

цію під назвою «Відповідальність керівників бізнесу перед суспільством», 

де чи не вперше лунає теза про соціальну відповідальність менеджменту. 

У декларації, зокрема, зазначається, що фірма є організацією суспільною, 

а тому менеджери повинні слідкувати за дотриманням рівноваги між ін-

тересами виробників і споживачів, акціонерів і працівників. Декларація 

містить чіткий заклик до підприємницьких кіл спрямувати свої зусилля 

на подолання дисбалансів в економіці й суспільстві. Висловлювалася ви-

мога чесної й ефективної конкуренції.

У 1965 р. в Японії організовано Комісію з дослідження поточних 

проблем управління – орган, що акумулював досвід та погляди менедж-

менту японських компаній щодо особливостей адміністрування бізнес-

процесів. Комісія виробила загальні позиції, які, зокрема, свідчать про 

цілковиту трансформацію корпоративних цілей. Отримання прибутку 

залишається основною метою ділової активності, однак члени Комісії 

уточнили, що управлінська філософія утверджується як філософія сус-

пільного добробуту й справедливого розподілу створеного багатства між 

учасниками виробничого процесу [23].

З початку аналізу феномену соціальної відповідальності у термінах 

менеджменту, все більшого розповсюдження набуває означення «кор-

поративна соціальна відповідальність», відображаючи зростаючу роль та 

поширеність корпорацій як організаційної форми здійснення бізнесу і 

суб’єкта відповідальності. За висновком Ю.Е.Благова, першим впоряд-

кував зміст власне корпоративної соціальної відповідальності і здійснив 

серйозну спробу систематизації «рівнів нормативності» відповідальної ді-

лової практики А.Керолл. Вчений наприкінці 1970-х років запропонував 

модель, що передбачає «відповідність економічним, правовим, етичним і 

філантропічним (дискреційним) очікуванням суспільства від організації 

в кожний конкретний момент часу». Відповідно до А.Керолла, соціаль-

на відповідальність організації являє собою багаторівневу структуру, яку 

можна представити у формі піраміди. В її основі – економічна відпові-

дальність, що безпосередньо визначається базовою функцією компанії 

на ринку як виробника товарів і послуг, що задовольняють потреби спо-

живачів і, відповідно, створюють прибуток. Правова відповідальність по-

лягає у відповідності її діяльності очікуванням суспільства, зафіксованим 
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у правових нормах. Етична відповідальність, у свою чергу, вимагає відпо-

відності ділової практики не стільки суспільним очікуванням, визначе-

ним юридично, скільки очікуванням моралі. Філантропічна (дискрецій-

на) відповідальність спонукає фірму до дій, спрямованих на підтримку й 

розвиток суспільного добробуту через добровільну участь у реалізації со-

ціальних програм [41]. Економічна й правова відповідальність обов’язко-

ві для корпорації, вони формують «жорстке ядро» соціальної відповідаль-

ності. Етична відповідальність очікувана, тоді як філантропічна – лише 

бажана [42].

У межах дослідження соціального значення корпорації виникають 

нові підходи до розуміння соціального миру (партнерства класів, со-

ціального діалогу), що відтепер розглядається в контексті економічної 

рівноваги. Розмірковуючи з приводу монопольного впливу великих кор-

порацій та ефективності антитрестівського законодавства у США, аме-

риканський вчений Дж.Ґелбрейт розвинув інституціональну концепцію 

рівноважних сил – факторів ефективного стримування монополії чи олі-

гополії, якими, зокрема, є не тільки компанії-конкуренти чи уряд, а й 

малі компанії-постачальники і профспілки [43]. Розвиток та збільшення 

кількості рівноважних агентів у всіх сферах господарювання, на думку 

Дж.Ґелбрейта, є запорукою соціально-економічного прогресу.

Концепція рівноважних сил підкреслює вагомість і «матеріальність» 

впливу на корпорацію багатосуб’єктного внутрішнього і зовнішнього се-

редовища, що зобов’язує організацію до постійного діалогу. Великою мі-

рою вона посприяла піднесенню комунікативного підходу до визначен-

ня соціальної відповідальності організації, що сформувався в 80-х роках 

ХХ ст. в рамках управлінської теорії зацікавлених сторін (стейхолдерів). 

Адепти теорії, зокрема Р.Фрімен, стверджують, що траєкторію розви-

тку фірми детермінує врахування інтересів широкого кола зацікавлених 

сторін, якими виступають – крім акціонерів та співробітників – також 

місцеві громади, клієнти, ділові партнери тощо. Стейкхолдерів можна 

розглядати як єдине ціле – «коаліцію впливу», рівень відносин і діалог з 

якою є критично важливим для менеджменту [44]. Р.Фрімен та його од-

нодумці переконані, що управлінська парадигма стейкхолдерів універ-

салізує як різноманітні національні традиції ведення бізнесу, так і різні 

культурно-ментальні моделі корпоративної соціальної відповідальності, 

об’єднуючи їх з позиції суспільної «вартості» компанії [45]. 

Макроекономічні аспекти соціальної відповідальності розгляда-

ються в межах концепції соціальної держави, що утверджується в світі 

під впливом соціал-демократичної ідеології та як реакція на масштаб-

ний і суперечливий соціальний експеримент радянізації сходу Європи. 

Її відправним моментом є збереження ринкового типу господарювання 

і одночасне забезпечення соціальної рівності, що досягається переваж-
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но шляхом значного перерозподілу результатів суспільного виробництва, 

яке здійснюється державою для забезпечення функціонування соціаль-

ної сфери. У результаті успішної апробації цієї концепції урядами розви-

нутих країн сформувалися різні моделі соціальної держави. У літературі, 

присвяченій їх дослідженню, пропонується низка класифікацій цих мо-

делей. Найбільш поширеною стала позиція відомого вченого Г.Еспінг-

Андерсена, що виокремив соціал-демократичний, ліберальний та кор-

поративістський тип соціальної держави. Соціал-демократична модель 

уособлює етатистський ідеал, де ключовим суб’єктом соціальної політики 

продовжує бути держава. Тоді як характерною ознакою ліберальної мо-

делі є згортання державних соціальних зусиль, їх обмеження соціальним 

захистом непрацездатного населення. Третя модель – корпоративістська 

держава – передбачає активну соціальну участь як держави, так і комер-

ційних суб’єктів з вираженим акцентом на трудових аспектах соціальної 

політики [46]. 

У кінці ХХ ст. – на початку ХХІ ст. все частіше лунають застереження 

про ймовірну кризу ідеалу соціальної держави, особливо її етатистської 

моделі, яка надмірну відповідальність за суспільний добробут покладає 

на державні інституції. Мікроекономічна та управлінська парадигма кор-

поративної соціальної відповідальності, що зародилася у ліберальному 

середовищі США, набуває значного поширення в традиційно соціалізо-

ваному європейському економічному просторі [47]. 

Водночас світова фінансово-економічна криза 2008–2009 рр. спро-

вокувала повернення риторики про системну кризу капіталізму. Критика 

його конкурентного господарського механізму, орієнтованого на масове 

споживання матеріальних благ, його неспроможність забезпечити еконо-

мічні передумови ні індивідуального, ні суспільного «щастя» (як гармо-

нійного світовідчуття) привела до появи господарської філософії пірин-

гу, яка стала ключовою у межах новітнього напряму економічної думки 

– вікіноміки. Піринг означає спосіб виробництва товарів і послуг, що 

повністю ґрунтується на самоорганізованих егалітарних співтовариствах, 

які сформувалися, головним чином, під впливом сучасних комунікатив-

них технологій (з їх можливістю істотно спрощувати та здешевлювати 

соціальні інтеракції). Найбільшого поширення піринг сьогодні набув в 

інформаційній індустрії (у виробництві програмного забезпечення, роз-

важального та іншого контенту, у сфері культури). Принципами пірингу 

проголошено рівноправність учасників (але не рівність), самоорганіза-

цію та самовідбір, масовість, відкритість, різноманіття мотивів (від за-

доволення та альтруїзму до отримання конкретних вигод), відсутність 

прямого матеріального інтересу, абсолютну неприпустимість примусу, 

свободу участі. Зростаючі масштаби інформатизації та віртуалізації со-

ціального простору дають підстави прогнозувати поширення пірингу у 
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різноманітних сферах людської діяльності як способу організації продук-

тивної взаємодії [48].

Реагуючи на ці та інші глобальні соціально-економічні трансформа-

ції і синтезуючи різні спроби у напрямі побудови системи економічних 

знань про соціальну відповідальність, сьогодні вчені дедалі частіше за-

кликають розширювати методологічні рамки економічної концепції со-

ціальної відповідальності, не обмежуючись сферою бізнесу чи пошуком 

найбільш прийнятної моделі державної політики. Нині соціальну відпо-

відальність в економіці розуміють як якісну рису усіх суб’єктів соціальної 

держави, як усвідомлення ними єдності соціального простору. Соціалі-

зація економічної дійсності через демократію залишається пріоритетом. 

Однак демократія із детермінанти відповідальності перетворюється на 

невід’ємну частину її смислового ядра. Соціальна відповідальність і де-

мократія – єдині в перспективі гуманізації економіки [49].

В останні роки у фаховій літературі популяризується концепт т. зв. 

комунітарної соціальної відповідальності, що є не тільки новою спро-

бою економічного осмислення соціальної відповідальності, а й аналізу 

її в контексті проблематики модернізації економіки. Комунітарна соці-

альна відповідальність мислиться як універсальна економічна концепція 

для мікро- та макрорівнів з наголосом на теорію та практику регулюван-

ня соціально-трудових відносин. Її зміст становить усвідомлена необ-

хідність соціальних партнерів регулювати соціально-трудові відносини 

в системі соціального партнерства на основі їх взаємного економічного 

інтересу, трудового законодавства, етичних норм суспільства, що має за 

мету досягнення соціального консенсусу. Принциповим тут є не тільки 

усвідомлення своєї відповідальності кожним з учасників господарської 

діяльності, а й знаходження загальної зацікавленості держави, бізнесу й 

громадянського суспільства (зокрема, профспілок) у результатах модер-

нізації [50].

Таким чином, економічна парадигма соціальної відповідальнос-

ті розвивалася відповідно до етапів становлення її соціально-філософ-

ської концепції та у контексті наукового осмислення співвідношення 

соціального цілого та одиничного. Утверджуючись як беззастережний 

соціальний імператив в античний період та в середньовіччі, соціальна 

відповідальність тривалий час була слабко інтегрована у сферу прояву 

економічних законів. У період та після Реформації відповідальність у вза-

єминах господарюючих суб’єктів між собою та соціумом перестає бути 

реакцією на татуйовані стереотипи. Одночасно слабшає табу стосовно 

власне ринкової економіки і господарського успіху. Соціальна відпові-

дальність набуває чітких ознак відповідальності-підзвітності з визначе-

ним набором критеріїв та орієнтирів. Формування етичних концепцій 

господарської діяльності, які виявляли необхідність підпорядковувати 
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прагнення до матеріального достатку гуманістичним ідеалам, продовжу-

вали становлення економічної парадигми соціальної відповідальності 

в XVIII–XIV ст. як усвідомленого і раціонального пізнання принципів 

економічної взаємодії та її соціальних проекцій. Відповідальність безпо-

середньо осмислювалася в контексті соціально-трудової проблематики. 

Поряд із роздумами про суть відповідального господарювання, у цей час 

активно відбувався пошук способів реалізації цього ідеалу. Цим пошукам 

завдячує появою ціла низка теоретичних систем, на кшталт соціального 

партнерства, соціальної держави, громадянського суспільства тощо. Уяв-

лення про соціальну відповідальність як екзистенціальну надійність най-

більш повно розкривається у концепції соціальної відповідальності біз-

несу, зокрема господарських організацій (корпорацій), вагома суспільна 

роль яких зобов’язує не тільки відповідати за наслідки своєї діяльності, 

не тільки постійно шукати нові ефективні механізми реалізації цілей та 

узгоджувати їх з цивілізаційними вимогами, а й передбачати результати 

цього пошуку і активно впливати на майбутнє, попереджуючи негатив 

й сприяючи прогресу. Нині триває наукова економічна дискусія довкола 

сучасного формату соціальної відповідальності як взаємності – відпові-

дальності, яка розосереджена поміж економічними агентами й одночас-

но уособлює рівень цивілізованості економічної взаємодії загалом.

2.3. Соціальна відповідальність у системі сучасних 
соціально-економічних відносин: переваги аналізу 

з позиції інституціоналізму

Для теоретико-економічного пояснення сутності соціальної відпо-

відальності на сучасному етапі становлення цієї концепції фундамен-

тальною цінністю є досягнення представників наукової школи інсти-

туціоналізму, найбільш ідейно й методологічно близької проблематиці 

відповідальних відносин. Переваги інституціонального підходу втілю-

ються через системне бачення відповідальності як комплексного явища, 

структурованого суб’єктами, об’єктами, інстанціями відповідальної по-

ведінки. 

Узагальнення та переосмислення різноманітних соціально-філософ-

ських підходів стосовно розуміння системної категорії соціальної відпо-

відальності, дає підстави визначити її, насамперед, як характеристику 

(властивість) соціального суб’єкта (індивідуального чи групового). Кон-

кретизуючи позицію, висловлену Ю.С.Осокіною [8], вважаємо, що со-

ціальна відповідальність проявляється, насамперед, у здатності суб’єктів 

у процесі їхньої діяльності взаємоузгоджувати свої дії та інтереси. При 
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цьому можна виокремити рефлексивний, практичний та партисипа-

тивний атрибути цієї властивості. Перший виявляється у її внутрішній 

детермінованості: відповідальність неможлива без свободи волі суб’єк-

та, його вільного вибору, внутрішньої готовності до відповідальних дій. 

Практичний атрибут втілений у тому, що соціальна відповідальність не-

розривно пов’язана з діяльністю суб’єкта: відповідальним є суб’єкт дії. 

Партисипативний атрибут передбачає не лише пов’язаність дій суб’єктів, 

а й їхню готовність до співробітництва, взаємності. 

Соціальні суб’єкти, наділені властивістю соціальної відповідаль-

ності, утворюють систему взаємозв’язків і взаємних залежностей. Вза-

ємозв’язки «суб’єкти – предмети – інстанції» обумовлені соціальними 

нормами – безпосередніми орієнтирами для відповідної позитивної чи 

негативної оцінки діяльності суб’єкта з боку інших суб’єктів (зокрема, 

інстанцій). 

Особливості функціонування інстанції впливають на стійкість про-

яву соціальної відповідальності як властивості суб’єкта. Цей прояв є 

дискретним, що дає підстави сучасним авторам для його опису вживати 

поняття «мерехтливої відповідальності», тобто відповідальності, що про-

являється ситуаційно [19]. Недостатність відповідальності у кожній кон-

кретній ситуації визначається як «затухання відповідальності». 

Непостійністю відзначаються не тільки властивості суб’єктів відпо-

відальності, а й їхні статуси, зокрема, статус інстанції. Він має договірну 

природу. Його приналежність визначають самі суб’єкти відносин соці-

альної відповідальності, вільні та активні за визначенням. За певних умов 

інстанцією може бути кожен суб’єкт одночасно. 

Норми, відповідно до яких здійснюється оцінка, також конвенціо-

нальні, тобто прийняті самими суб’єктами як орієнтири. Вольове та сві-

доме ставлення суб’єктів до статусів і норм виявляють ще один атрибут 

соціальної відповідальності, а саме креативність. Статуси та норми у від-

повідальних відносинах є результатом спільної творчості суб’єктів. 

Відносини у системі соціальної відповідальності можливі між со-

ціальними суб’єктами як одного кількісного масштабу: особа – особа, 

колектив – колектив, так і різномасштабними: особа – колектив, особа 

– соціум. При цьому соціально відповідальні відносини між ними не мо-

жуть бути ієрархічними: кількість учасників взаємодії – це єдиний крите-

рій, який відрізняє колективних суб’єктів від індивідуальних. 

Натомість принцип ієрархії у системі соціальної відповідальності 

проявляється стосовно цілей суб’єктів та цілі самої системи. Цілі суб’єк-

тів взаємоузгоджуються і підпорядковуються загальній системній цілі, 

якою, на нашу думку, є забезпечення стійкості відносин відповідальнос-

ті, що сформувалися у системі. Стійкість передбачає досягнення якомога 
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менш дискретної відповідальності, обмеження тривалості станів її «зату-

хання». Вона не заперечує динамізм і розвиток відносин відповідальності 

та не обмежує природні процеси обміну статусами суб’єктів відповідаль-

ності. 

Отже, системотворчим елементом у системі соціальної відповідаль-

ності є відповідальність як властивість і риса соціального суб’єкта. Не ко-

жен соціальний суб’єкт володіє рисами суб’єкта відповідальності. Тому 

не всякі соціальні відносини є відносинами відповідальності. Однак, за 

достатньої поширеності прояву соціальної відповідальності як риси, сис-

тема соціально відповідальних відносин накладається на наявну систему 

соціальних взаємозв’язків, надає їй нових – відповідальних – ознак. У та-

кий спосіб соціальна відповідальність із властивості соціального суб’єкта 

перетворюється на властивість цілої соціальної системи, яка з цього мо-

менту перетворюється на систему соціальної відповідальності. 

Соціальна відповідальність включається у всі види соціальної діяль-

ності та відносин як їх якісний показник [10]. Властивістю відповідаль-

ності потенційно володіють усі соціальні системи. Відповідальних ознак 

може набувати будь-яка соціальна взаємодія. Економічна інтерпретація 

сутності такої взаємодії трансформує її учасників – соціальних суб’єктів – 

в економічних агентів, а соціальні відносини – у відносини власності, що 

являють собою множину трансакцій. Відтак, соціальна відповідальність 

у межах економічної взаємодії виступає якісною характеристикою тран-

сакційного процесу. 

Згідно з Дж.Коммонсом, трансакція – це відчуження і привласнен-

ня прав власності та свобод, створених суспільством, на противагу фі-

зичному обміну благами. Особливості економічної організації вчений 

пов’язував з об’єктивним існуванням взаємної залежності економічних 

агентів [51]. Розбіжність їхніх інтересів внаслідок обмеженості ресурсів – 

магістральна проблема соціального буття. Максимізувати корисність 

результатів своєї діяльності кожний економічний агент може лише за 

наявності контролю над використанням належних йому ресурсів та над 

результатами своєї діяльності. Конфлікт інтересів економічних агентів 

в умовах взаємної залежності зумовлює потребу у впорядкованості соці-

альної взаємодії. Здійснення трансакції утверджує легітимність власності 

над благом.

Дж.Коммонс описав торгову, управлінську трансакцію та трансак-

цію раціонування. Основою першої є симетричні правовідносини – без 

субординації. Управлінська трансакція припускає асиметричний харак-

тер правовідносин суб’єктів. Обмін правами власності відбувається через 

підпорядкування інтересів одного економічного агента інтересам іншого. 

У трансакції раціонування також має місце асиметрія правового статусу, 
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але, на відміну від управлінської трансакції, суб’єктом управління висту-

пає колективний орган із функцією специфікації прав. Реальна еконо-

мічна дійсність – це симбіоз усіх видів трансакцій шляхом вкраплення 

елементів трансакцій раціонування й управління в торгові.

Інший вчений – О.Вільямсон – диференціює трансакції через два 

основні параметри: використання специфічних активів і частота здій-

снення [52]. Найбільш значимою характеристикою трансакцій є рівень 

специфічності активів (ресурсів), які використовують учасники трансак-

ції. Специфічний актив створюється лише для цілей певної конкретної 

трансакції. Максимальний ефект від його споживання досягається саме в 

її рамках. Його альтернативне використання зовсім неможливе чи пов’я-

зане зі значними витратами, які понесе його власник, змінюючи спосіб 

або сферу його застосування. Навіть наступна після найкращої альтерна-

тива використання цього активу пов’язана з меншим доходом і більшим 

ризиком. За рівнем специфічності активи поділяють на неспеціалізовані, 

мало спеціалізовані та унікальні або ідіосинкратичні. 

За параметрами частоти здійснення і рівня специфічності залучених 

активів О.Вільямсон класифікує трансакції у такий спосіб: 1) разовий (або 

елементарний) обмін на анонімному ринку: у цьому випадку трансакції 

одиничні і/або випадкові, а специфічність активів нульова, оскільки аль-

тернативне використання залучених ресурсів безплатне для учасників 

трансакції; трансакція здійснюється виключно на основі домовленості 

учасників про ціну; 2) регулярний обмін масовими товарами: трансак-

ції багаторазові, проте специфічність активів залишається невисокою; 

3) регулярна трансакція, пов’язана з інвестиціями в специфічні активи; 

така трансакція має повторювальний характер, а за умови її припинення 

один або всі учасники несуть збитки; 4) трансакції інвестування в ідіо-

синкратичні (унікальні, ексклюзивні) активи: вони є різновидом спеціа-

лізованих угод, де, одначе, використання залучених ресурсів прив’язане 

до певної технології. 

Здійснення трансакцій супроводжується трансакційними витрата-

ми, що являють собою, за визначенням, усі невиробничі витрати, тобто 

ті, що непов’язані із трансформацією факторів виробництва. Трансакцій-

ні витрати існують поряд із виробничими витратами і протиставляються 

їм. Мінімізувати їх покликані ефективні норми і правила економічної 

взаємодії. Підхід Д.Бромлі до класифікації трансакцій заснований на ди-

ференціації дій економічних агентів стосовно існуючої системи правил. 

Згідно з Д.Бромлі, трансакції здійснюються або в рамках існуючої сис-

теми правил, або спрямовані на зміну цієї системи. У першому випадку 

взаємодія економічних агентів має характер товарної трансакції, тоді як 

дії, до яких вони вдаються для зміни структури норм, визначають як ін-

ституціональні трансакції [53]. 
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Будь-які економічні трансакції організовуються через контракти, 

участь у яких визначена явною чи неявною згодою економічних агентів. 

Контрактація є невід’ємною частиною трансакційного процесу. Засвід-

чуючи це, Дж.Коммонс виділив три стадії останнього: 1) переговори як 

досягнення згоди про умови трансакції; 2) власне контракт як специфі-

кація обмінюваних прав і зобов’язань учасників трансакції відповідно до 

досягнутої домовленості; 3) виконання контракту тобто реалізація учас-

никами його умов. 

Важливе економічне значення має ступінь повноти контракту. Згід-

но з цією ознакою, традиційно виділяють три види контракту: класич-

ний, неокласичний та імпліцитний. Класичний контракт передбачає 

абсолютну поінформованість учасників трансакції, тобто відсутність 

невизначеності і, як наслідок, нульові трансакційні витрати. Цей вид 

контрактів превалює в рамках дослідницької парадигми класичної по-

літичної економії, що досліджує відносини купівлі–продажу як разовий 

обмін правами. Найважливішою характеристикою класичного контрак-

ту є чіткість і визначеність всіх умов взаємодії, тобто його всеосяжний 

характер і можливість зафіксувати всі обставини реалізації контракту та 

способи реагування на них. З повноти класичного контракту випливає, 

що норми у ньому здебільшого формальні. У разі порушення умов до-

говору, відносини з порушником відразу ж припиняються, і трансакція 

самоліквідується. 

Неокласичний контракт – це довгостроковий контракт в умовах 

невизначеності: далеко не всі майбутні події можна передбачити й по-

передньо обговорити. Такий контракт – неповний. При цьому учасники 

неокласичного контракту погоджуються на залучення третьої сторони, 

рішення якої зобов’язуються виконувати у разі настання необумовле-

них у контракті подій. Однією з найважливіших умов укладення таких 

контрактів є довіра сторін до механізму врегулювання спорів. Об’єктом 

неокласичного контракту є неспецифічні або ж малоспецифічні активи. 

Регулярність трансакцій у ньому вища, ніж у класичному контракті. 

В міру збільшення тривалості і складності контрактів взаємна за-

лежність сторін контракту набуває все більшого значення. Безболісна за-

міна партнера стає проблематичною. Як відзначає О.Вільямсон, у цьому 

випадку контрактні відносини набувають ознак міні-суспільства з вели-

ким спектром норм, що не обмежується тими з них, які безпосередньо 

пов’язані з актом обміну. Контракт стає релятивістським (імпліцитним). 

У ньому пріоритет належить неформальним нормам, а контрагенти волі-

ють вирішувати суперечки між собою, не вдаючись до послуг третьої сто-

рони. Імпліцитний контракт цікавий тим, що в ньому немає чіткого ви-

значення умов взаємодії, учасники розраховують на його специфікацію в 

самому ході реалізації контракту. Параметри трансакції не деталізуються, 
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бо витрати контрактації надто високі. Контракти такого типу укладають 

для забезпечення довгострокових, складних відносин, де вирішальним 

чинником є обопільна зацікавленість у продовженні взаємин.

Через об’єктивно обмежену раціональність та когнітивні здібності 

людей, які укладають контракт, у ньому неможливо передбачити всі об-

ставини й умови здійснення трансакції. Як наслідок, усі складні контр-

акти неминуче є недосконалими, тому що вимагають постійної взаємо-

дії між учасниками з приводу адаптації їхніх відносин до мінливих умов 

трансакції.

Під поняттям обмеженої раціональності, згідно з Г.Саймоном, розу-

міють цілеспрямовані дії господарюючого суб’єкта в умовах, коли при-

йняття найбільш ефективних рішень утруднене відсутністю часу, інфор-

мації, а також недостатністю ресурсного забезпечення [54]. О.Вільямсон 

обмежену раціональність називає феноменом, що становить природу 

людини, поведінковою передумовою, яку він використовував для дослі-

дження контрактних відносин і структур управління. Без такої передумо-

ви «людська натура була б пустою й неприродною». Дослідник трактує її 

у такий спосіб: обмежена раціональність означає економічну поведінку, 

цілеспрямовано раціональну, але неповною мірою. Вона відображає лі-

мітованість пізнавальних здібностей людини в процесі здобування, збе-

рігання, відновлення й обробки інформації.

Обмежену раціональність формують два взаємозалежних фактори. 

По-перше, це – обмеженість знань, якими володіє індивід (інформацій-

на обмеженість): інформація є дефіцитним ресурсом, через що агенти 

змушені задовольнятися не оптимальними рішеннями, а тими, що вида-

ються прийнятними за даної повноти інформації, що ніколи не буває аб-

солютною. Окрім дефіцитності інформації, істотну роль відіграють також 

когнітивні обмеження. Пізнавальні здібності людей через фізіологічні 

детермінанти мають межу, що само по собі не дозволяє повністю осяг-

нути невідому (нехай і фізично доступну) та у будь-яких ситуаціях без-

помилково розтлумачити й застосувати відому інформацію. Когнітивні 

обмеження стосуються нездатності людини постійно з однаковою ефек-

тивністю зосереджувати свою увагу та використовувати власний розум. 

Обидва лімітуючі фактори – інформаційна та когнітивна обмеженість – 

мають безумовний характер.

Обмежена раціональність, обмежені когнітивні здібності економіч-

них агентів, які під час здійснення трансакцій намагаються максимізу-

вати власну вигоду, поряд з іманентною недосконалістю контрактів та 

трансакційними витратами, зумовлюють появу явища опортуністичної 

поведінки. Така поведінка визначена намаганням суб’єкта трансакції 

максимізувати свій виграш шляхом підступних дій, які прямо суперечать 
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інтересам візаві. Опортуністичні практики можуть мати форму обману, 

приховування правди, шахрайства, зловживання інформаційною асиме-

трією, специфічністю наявних активів тощо [55].

З точки зору контрактного процесу, опортунізм слід розглядати 

як особливість людської природи, що проявляється окремо до і підчас 

укладення контракту (ex ante), а також після досягнення домовленос-

тей контрактантів (ex post). На етапі ex ante опортунізм з боку учасників 

трансакції здебільшого має форму приховування ними необхідної для 

візаві інформації. Постконтрактне шахрайство проявляється у прямому 

порушенні умов контракту, у використанні наявних «контрактних дірок» 

(слабку специфікацію умов контракту), а також специфічних активів 

(має місце своєрідний шантаж) проти інших контрактантів. 

На наш погляд, соціальна відповідальність економічних агентів 

означає відмову від використання ними активних чи пасивних (явних та 

неявних) опортуністичних практик. Опортунізм ґрунтується на прямому 

запереченні інтересів візаві, а тому несумісний з відповідальною пове-

дінкою. Саме він виступає основним фактором «мерехтливості» відпо-

відальності, а за достатньої поширеності зумовлює її абсолютну ерозію, 

і тим самим створює ризик переродження всієї системи відповідальних 

відносин. Оскільки взаємозалежність економічних агентів – об’єктив-

ний факт трансакційної дійсності, таке переродження ставить під сум-

нів ефективність, а згодом й саме існування економіки як соціального 

феномену. Дж.Акерлоф, на прикладі моделі ринку вживаних автомобілів, 

продемонстрував, як нечесна поведінка продавців призводить до витіс-

нення з ринку автомобілями поганої якості («лимонами») хороших авто 

[56]. Автор підсумовує: наявність та активність продавців, що бажають 

продати неякісний товар, вводячи в оману покупців, викликає тенденцію 

до припинення функціонування ринку.

Складніші трансакції і контракти (не разовий обмін у рамках тор-

гової трансакції) на етапі ерозії соціальної відповідальності тим паче 

стануть неможливими через постійно зростаючі трансакційні витрати, 

пов’язані з необхідними контропортуністичними діями. А згодом – якщо 

опортунізм стане домінуючою поведінковою стратегією – самі контракти 

втратять економічний сенс: домовленість ймовірно замінять позаеконо-

мічні методи збагачення (взаємний грабунок), що матиме катастрофічні 

соціальні наслідки.

Для того, щоб повніше розкрити особливості цього процесу, його 

аналіз базуватимемо на прикладі головної сфери людської діяльнос-

ті – сфери праці. Як свідчить наш попередній аналіз, трудові проблеми 

завжди були у центрі економічного дискурсу про соціальну відповідаль-

ність. Крім того, практика господарювання переконливо свідчить, що не-
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має жодної економічної проблеми (у т. ч. й розповсюдження опортунізму 

й мерехтливість соціальної відповідальності), яка так чи інакше не була б 

пов’язана з працею. Сучасна економічна наука – в один голос з іншими 

суспільними науками – трактує працю не лише з позиції господарської 

феноменології, а й як вияв неповторної людської особистості [57]. Від-

так, без розв’язання проблем у сфері праці, успішність розв’язання про-

блем в будь-якій галузі суспільного життя теж сумнівна. 

Сфера праці або трудова сфера як економічна категорія – складна 

система, що включає власне працю як процес і діяльність, а також трудові 

відносини як взаємостосунки між суб’єктами трудової діяльності. Як ві-

домо, трудові відносини мають два взаємодоповнюючі аспекти: функці-

ональний та соціальний. Функціонально-трудові відносини обумовлені 

безпосереднім змістом трудового процесу (праці) [58]. Працею будемо 

вважати свідому, цілеспрямовану, доцільну та корисну діяльність з метою 

отримання чи створення благ для задоволення конкретних потреб люди-

ни і/або суспільства [59]. Соціальна складова трудових відносин є про-

екцією цього процесу на соціальне буття. Вона включає аспекти рівно-

сті/нерівності, задоволеності/незадоволеності, схильностей, очікувань, 

потреб тощо суб’єктів трудового процесу, їхнього суб’єктивного сприй-

няття цього процесу, свого місця та ролі інших його учасників у ньому. 

Очевидно, що зазначений поділ великою мірою є теоретичною аб-

стракцією. Адже функціонально-трудові відносини не можуть існувати у 

чистому вигляді. Суб’єкти трудової діяльності завжди є суб’єктами соці-

альних відносин. Будь-які відносини між людьми є соціальними, позаяк 

становлять суть соціального буття. У всякому господарстві (крім загаль-

новідомої теоретичної моделі «економіки Робінзона») трудова діяльність 

є глибоко соціальним процесом. Виконання трудових функцій перед-

бачає різний ступінь залучення суб’єктів трудової діяльності до взаємо-

дії, а їх результат потребує соціальної афірмації («затвердження»). Через 

те цілком виправдано сферу праці з характерними для неї соціальними 

відносинами розуміти як соціально-трудову сферу, а всю сукупність вза-

ємозв’язків між суб’єктами трудової діяльності всередині неї – як соці-

ально-трудові відносини. 

Ідентифікуючи учасників соціально-трудових трансакцій, необхід-

но, насамперед, взяти до уваги різницю між працею як трудовою діяль-

ністю взагалі та найманою працею або трудовою діяльністю за наймом. 

Виокремлення найманої праці стає можливим і необхідним з огляду на 

об’єктивно різну схильність суб’єктів трудової діяльності до ризику та 

його різне сприйняття в процесі здійснення трансакцій. Наймана праця 

характеризує суб’єкта, який здебільшого надає перевагу діяльності з мен-

шим ризиком. В обмін на можливість безризикової трудової діяльності, 

такий суб’єкт делегує суб’єкту з більшою схильністю до ризику право ко-
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ристування своїми ресурсами праці. Водночас суб’єкт, готовий до ризи-

ку, отримує додаткові ресурси і зобов’язується гарантувати їх власникові 

умови для безризикового збагачення. У такий спосіб формуються тран-

сакції найму, в яких несхильний до ризику суб’єкт є найманим працівни-

ком, а його візаві – працедавцем. 

Через свій безризиковий характер, трудова діяльність найманого праців-

ника добровільно з його боку підпорядковується умовам діяльності праце-

давця (теж за суттю – трудової), який спрямовує спільні зусилля на створення 

блага і задоволення певних потреб (у мінливому – а тому ризиковому – 

середовищі різноманіття економічних агентів, інтересів, трансакцій). 

З огляду на це, теоретично вся сукупність суб’єктів трудової діяль-

ності становить дві великі групи: працівники та наймані працівники. У 

сфері найманої праці працівник, що залучає ресурси праці інших пра-

цівників, одночасно зменшуючи для них необхідність врахування ризи-

ковості економічного середовища, є працедавцем. Відповідно найманий 

працівник – це працівник, який окремі належні йому права власності на 

ресурси праці за обумовлену ціну передає працедавцю.

У цьому зв’язку слід пригадати позицію Ф.Найта, котрий вважав, 

що прибуток випливає зі «справжньої невизначеності» і являє собою 

непередбачувану різницю між очікуваними і реальними надходження-

ми від підприємницької діяльності як наслідок угадування ціни. Ризик, 

що генерує прибуток, є унікальна невизначеність, яку неможливо ні за-

страхувати, ні капіталізувати, ні винагородити заробітною платою. Тому, 

згідно з Ф.Найтом, прибуток – явище випадкове. Він може набувати як 

позитивної, так і негативної величини [60]. Економічні агенти, беручи 

на себе тягар невизначеності, а також гарантуючи іншим таким агентам 

заробітну плату, одержують право управляти діяльністю останніх і при-

власнювати відповідну частину доходу. Цей тип контракту відповідає ха-

рактеристикам управлінської трансакції Дж.Коммонса.

У науковій літературі домінує тлумачення категорії «працедавець», 

яке опосередковане поняттям «найманий працівник» [61]. Підстави для 

розуміння сутності працедавця одночасно через його ставлення і до на-

йманого працівника, і до процесу власне праці знаходимо, зокрема, у тек-

сті міжнародного класифікатора видів зайнятості, де працедавця визна-

чено як людину, яка працює (курсив авт.) самостійно і постійно наймає 

для здійснення трудового процесу одного або кількох працівників [62]. 

Саме ж виділення груп зайнятих у цьому документі здійснене з урахуван-

ням схильності економічних суб’єктів до ризику та відповідно до обсягу 

наявних повноважень, що визначаються обсягом прав власності. 

Отже, трудовими або соціально-трудовими відносинами є, у нашому 

розумінні, взаємовідносини між працівниками, у т. ч. між працедавцями 
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і найманими працівниками. Факт підпорядкованості діяльності найма-

ного працівника економічним інтересам працедавця, більший обсяг ре-

сурсних і владних повноважень останнього визначають відносини праце-

давців і найманих працівників як відносини типу «принципал – агент», 

де першим виступає працедавець, другим – найманий працівник.

Як відомо, наймані працівники та працедавці вступають у взаємовід-

носини безпосередньо або делегувавши свої права на реалізацію власних 

інтересів у здійсненні трансакцій іншим – представницьким – суб’єк-

там. Тому суб’єктність у соціально-трудових відносинах визначається в 

тому числі й ґенезою правосуб’єктності їх учасників. Правосуб’єктність 

працедавців і найманих працівників як суб’єктів, наділених первинною 

здатністю обирати спосіб реалізації своїх прав (безпосередньо чи опосе-

редковано), має безумовний характер, визначений їх природнім статусом 

сторін соціально-трудових відносин. Правосуб’єктність інших учасників 

соціально-трудових відносин є похідною від позиції і вибору сторін. Вза-

ємовідносини сторін і представницьких суб’єктів теж можна визначити 

як відносини принципала – агента, де сторона виступає принципалом, а 

суб’єкт-представник – агентом. Ці відносини, на відміну від принципал-

агентських взаємозв’язків працедавця і найманого працівника, склада-

ються у трансакцію довкола обміну прав власності не на ресурси праці 

і гарантії безризикового збагачення, а на ресурс і послугу колективного 

представництва інтересів, який обмінюється на членські внески.

Разом з тим соціально-трудові відносини – це не тільки взаємовід-

носини між сторонами безпосередньо чи через суб’єктів-представників 

або взаємовідносини суб’єктів-представників і сторін. Це й відносини 

найманих працівників (або їх представників) між собою, рівно як і від-

носини роботодавців (або їх представників) між собою. Такі відносини 

нетотожні відносинам принципала – агента, оскільки асиметрія повно-

важень не є їхньою сутнісною ознакою. Натомість такою є мережеві зв’яз-

ки. Відносини цього типу є симетричними в плані владних повноважень і 

можуть розвиватися як конкурентні2 і кооперативні. 

З-поміж усіх суб’єктів ринкової економіки особливу функцію здій-

снює держава. Специфіку мають як створювані нею блага, так і техноло-

гія їх виробництва. Крім того, іншими учасниками економічних відносин 

вона наділена здатністю до генерування універсальних (законодавчих) 

норм, відповідно до яких здійснюються трансакції, а також унікальним 

правом застосовувати примус для дотримання цих норм. Економічна 

роль держави виявляє її особливість як суб’єкта і сторони соціально-тру-

2  Ймовірне існування конкурентної ситуації всередині мережевих взаємодій доведене 

й описане В.В.Радаєвим [63].
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дових відносин, котра полягає у багатоманітності її статусів: працедавця, 

законодавця, гаранта прав.

Ключовою характеристикою сфери найманої праці є предмет соці-

ально-трудових відносин, що являє собою множину різноманітних ас-

пектів трудового життя [61]. На наше переконання, трудове життя – це 

поле активності суб’єктів трудової діяльності, своєрідний «ефір» соціаль-

но-трудових відносин як передумова, середовище і результат («еманації») 

активності їх учасників (за аналогією з «соціальним полем» теоретичної 

соціологічної школи як багатовимірним простором позицій, визначених 

об’ємом і співвідношенням ресурсів і прав власності [64]). Сконструйо-

ване і постійно змінюване суб’єктами соціально-трудових відносин «со-

ціальне поле праці», як його можна йменувати, будучи прямим наслідком 

взаємодії таких суб’єктів, водночас є й вирішальним фактором їх соціаль-

ного й економічного позиціювання та взаємодії. 

Як і в будь-якій іншій сфері соціальної взаємодії, суб’єкти соці-

альної відповідальності у сфері праці (суб’єкти відповідальних соціаль-

но-трудових відносин), володіючи внутрішньою властивістю соціальної 

відповідальності, будують свою взаємодію на основі імперативу взаєм-

ного узгодження своїх дій та інтересів, що проявляється через прийняття 

«відкритої» поведінкової моделі. Статус держави як законодавця, арбітра 

і гаранта визначає її роль можливої інстанції у системі соціальної відпо-

відальності. Предмет відповідальності у межах відповідальних соціально-

трудових відносин, на нашу думку, реалізується як якість трудового життя 

– якість соціального поля праці з його характеристиками і впливами. 

У світлі здійсненого нами поділу соціально-трудових відносин на від-

носини типу «принципал – агент» та мережеві відносини, необхідним є 

визначення особливостей соціальної відповідальності стосовно кожного з 

них. У випадку відносин типу «принципал – агент», відповідальна поведінка 

означає відмову від використання суб’єктами опортуністичних практик – на 

основі створеної ними чи зловживання існуючою у системі їх взаємовідно-

син інформаційною асиметрією та монополією владних повноважень. 

Мережеві відносини конкурентного типу у сфері праці виникають 

здебільшого в однорідних у владному аспекті групах. Такими є, напри-

клад, відносини у групі працедавців як покупців ресурсу робочої сили або 

відносини у групі найманих працівників як продавців цього ресурсу чи 

як покупців можливості безризикового збагачення (робочого місця). На 

перший погляд, конкурентні відносини у сфері праці є позаконтрактни-

ми, позаяк трансакція тією чи іншою мірою все ж зобов’язує до співпраці. 

Проте очевидно, що домовленість про правила змагальності, яка може і 

повинна існувати й між суб’єктами, що конкурують, є наслідком інститу-

ційної трансакції, а тому презентує цілком визначену форму контракту. 
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Крім того, контракт між учасниками асиметричної трансакції, зо-

крема, у відносинах принципала – агента, може містити окремі елементи 

змагальності агентів (разом із правилами її застосування). За будь-яких 

умов соціальна відповідальність у відносинах конкурентного типу також 

проявляється відсутністю опортуністичних практик, уданому випадку – 

практики недобросовісної конкуренції.

У випадку мережевих відносин кооперативного типу соціально від-

повідальна поведінка означає обмеження практики фрірайдерства, що 

пов’язана з виникненням ситуацій, коли суб’єкти, користуючись пев-

ними благами, не бажають брати участь у колективних діях, необхідних 

для їх створення. Така участь обумовлена симетричним у плані владних 

повноважень контрактом.

Глобальна трансформація сучасних економічних систем призвела 

до появи інноваційних різновидів контракту найму [65], зростання зна-

чення трансакцій лізингу персоналу (аутсорсингу, аутстафінгу тощо). Їх 

особливістю є те, що контрактні зобов’язання найманого працівника і 

працедавця, який користується його послугами, опосередковані контр-

актом кожного з них із спеціалізованим суб’єктом (ректуринговою аген-

цією, фірмою-аутсорсером тощо) [66]. Зобов’язання щодо найму можуть 

бути наявні, як правило, тільки у контракті найманого працівника і спе-

ціалізованого суб’єкта. Власне працедавець перетворюється у звичайного 

покупця, що купує послугу у спеціалізованого суб’єкта, який самостійно 

несе ризики, пов’язані з організацією трудової діяльності. В обох випад-

ках відносини є принципал-агентськими по суті. 

Зважаючи на те, що найманий працівник, перебуваючи у штаті спеці-

алізованого суб’єкта, виконує трудові функції під управлінням працедав-

ця-покупця, а не спеціалізованого суб’єкта (або під спільним управлін-

ням), чітке розмежування ролей та статусів у цьому «клубкові» контрактів 

є проблематичним. Такі контракти здебільшого високоформалізовані та 

строкові. Проте їх очевидна комплексність не дає змоги повністю покла-

датися на специфіковані умови. Велике значення мають ділова репутація 

і взаємна довіра. З видимих причин розуміння соціальної відповідаль-

ності як зобов’язання неопотруністичної поведінки учасників актуальне 

і для таких трансакцій. Соціальна відповідальність тут є визначальною, 

бо ризики опортунізму різноманітніші, а регулярність взаємодії нижча, 

ніж у традиційних відносинах найму. 

Наукова цінність запропонованого нами трактування соціальної від-

повідальності крізь призму інституціональної парадигми полягає, зокре-

ма, в тому, що воно дає можливість однозначно з’ясувати: додержання 

працедавцем законів все ж недостатня умова для підтримання його ре-

номе соціально відповідального бізнесу. Адже контракти між учасниками 



103

Розділ 2. Економічна феноменологія соціальної відповідальності  у контексті модернізації суспільства

трансакції у сфері праці іманентно неповні й надто складні, аби регулю-

ватися виключно формальними нормами. Крім того, за неуважної чи не 

зовсім відповідальної держави-інстанції, самі формальні норми можуть 

консервувати або провокувати безвідповідальність у соціально-трудових 

відносинах, а тому не завжди слугують вірним орієнтиром. 

У світлі інституціонального підходу до розуміння соціальної відпові-

дальності по-новому бачаться й більш практичні питання, як-от: слабка 

дієвість профспілкового захисту найманих працівників в Україні. Відпо-

відь – причина у відсутності альтернативних організованих форм захисту 

як передумови для конкуренції агентів, до яких належать і профспілки. 

Ще одна проблема – поступово зникає «ринок» професійних лікарів 

і самовідданих освітян в Україні, дедалі більше заміщаючись «ринком» 

неграмотних ескулапів й байдужих вчителів (своєрідним ринком «лимо-

нів» за логікою міркування Дж.Акерлофа). Причина – ймовірна безвід-

повідальність працедавця – держави, що схильна порушувати прийняті 

суспільством й продиктовані часом норми й уявлення про статус пред-

ставників цих професій. 

Інше питання – низька продуктивність праці в Україні. Причина – 

ймовірний компенсаційний опортунізм з боку найманих працівників як 

відповідь на занижені стандарти оплати й погані умови праці в цілому.

Важлива проблема – невисока участь працедавців у програмах під-

вищення кваліфікації персоналу. Причина – відсутність стимулів учасни-

ків трудових трансакції до здійснення взаємних інвестицій у специфічні 

активи. Вона, у свою чергу, спровокована неадекватним й непостійним 

інституційним полем, що робить тривалі контракти малоймовірними. А 

ступінь адекватності нормативного поля є похідним від низького попиту 

на ефективні норми з боку суб’єктів, що діють в його рамках, їх недостат-

ньої активності або малої переговорної сили.

Таким чином, соціальну відповідальність слід розуміти як характе-

ристику різних економічних агентів, а відтак – й економічної взаємодії 

загалом, що, у свою чергу, передбачає відсутність опортуністичних на-

хилів і практик у структурі цієї взаємодії. Одним із найбільш очевидних 

ознак її «здоров’я» є відповідальні соціально-трудові відносини, що реа-

лізуються у складному комплексі контрактів і в умовах взаємної залеж-

ності суб’єктів взаємодії та їх інтересів.
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РОЗДІЛ 3

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ 
СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
ЯК МОДЕРНІЗАЦІЙНОГО ФАКТОРА

3.1. Закономірності та принципи реалізації 
соціальної відповідальності 

Методологічно необхідним для повноцінного конструювання еко-

номіко-модернізаційної теорії соціальної відповідальності є аналіз зако-

номірностей її реалізації в межах контрактної архітектоніки економічної 

взаємодії, описаної у попередньому параграфі на прикладі сфери праці. 

Остання цілком виправдано послужить основою і для подальших наших 

міркувань. 

За визначенням, закономірність – це об’єктивно існуючий, необхід-

ний та істотний зв’язок між явищами й процесами суспільного життя [1]. 

Перша закономірність формування відповідальних відносин у сфері праці 

– добровільна спеціалізація функцій на основі різного сприйняття ризику. 

Вона насамперед проявляється у сфері найманої праці. Економічні агенти 

об’єктивно різняться здатністю приймати рішення, прогнозувати розвиток 

подій, керувати іншими такими агентами, мають різний ступінь упевне-

ності у своїх судженнях. Прийняття рішення про те, що і як виробляти, в 

умовах невизначеності стає настільки важливим, що вимагає спеціалізації 

учасників економічних трансакцій. Як зазначає Ф.Найт, «…упевнені в собі 

й азартні беруть на себе ризик або страхують нерішучих і боязких, гаранту-

ючи їм заздалегідь визначений дохід в обмін на результати праці... З ураху-

ванням нашого знання людської природи було б незрозумілим або вкрай 

незвичним, якби будь-хто гарантував іншому результати його діяльності, не 

одержавши можливості управляти його працею. З іншого боку, ніхто б не до-

зволив управляти собою, не одержавши таких гарантій... Як наслідок цієї… 

спеціалізації функцій виникає... система найму... Її існування є безпосеред-

нім результатом факту невизначеності» [2].

Соціально відповідальний характер відносин довкола невизначе-

ності передбачає визнання суб’єктами трудової діяльності системного 

характеру вказаної спеціалізації: як «ризикофіли», так і «ризикофоби» 

– невід’ємна частина єдиного виробничого механізму з відомими для 

кожного функціями. 

Абсолютне ігнорування цієї закономірності у теорії зумовило появу 

деструктивної концепції соціального антагонізму К.Маркса [3]. Згідно з 



110

Людськиий розвиток в Україні: соціальні та демографічні чинники модернізації національної економіки 

К.Марксом, основною причиною існування найманої праці є відсутність 

у працівників засобів виробництва, що змушує їх продавати свою робочу 

силу капіталові. Конкурентна боротьба товаровиробників при простому 

товарному виробництві неминуче веде до їхнього розшарування: збага-

чення одних і розорення інших. У результаті ті, що розорилися і зали-

шилися без засобів до існування, змушені продавати свою робочу силу 

власникам засобів виробництва. Усе суспільство розколюється на дві 

групи – тих, кого наймають, і тих, хто наймає, – а відносини між ними 

неминуче набувають антагоністичного характеру. У межах такої системи 

взаємостосунків сфера соціальної відповідальності штучно обмежується 

межами класів, а міжкласова конфронтація виводиться у ранг неминучо-

го і необхідного. 

Проте основна вада цієї теоретичної моделі, на нашу думку, поля-

гає навіть не у тому, що вона заперечує можливість класового миру, а у 

тому, що не враховує причинно-наслідкового зв’язку між банкрутством 

чи процвітанням підприємства, володінням засобами виробництва чи їх 

відсутністю та особливостями індивідуальних рис, талантів і знань еко-

номічного агента.

З реалізацією цих особливостей пов’язана друга закономірність розви-

тку соціальної відповідальності у сфері праці, а саме – мерітократична зу-

мовленість статусів і ролей учасників соціально відповідальних відносин. 

У літературний вжиток термін «мерітократія» вперше запровадив 

М.Янг, котрий описав та засудив ймовірне футуристичне суспільство, де 

соціальний статус визначається інтелектом, а владні позиції займають 

найталановитіші та найенергійніші особистості. Автор зобразив недієз-

датність такої системи, що неодмінно призведе до узурпації влади інте-

лектуальною елітою, гордовитою й байдужою до інтересів народу [4]. 

Пізніше Д.Белл [5] і 3.Бжезинський [6] надали термінові «меріто-

кратія» позитивного змісту, сконструювавши політико-соціологічну 

концепцію, що підкреслює значення освіченості та знань не тільки в 

управлінських процесах, а й для забезпечення соціальної мобільності. 

Відповідно до Д.Белла, у суспільстві майбутнього престиж соціального 

становища визначається не стільки спадковістю чи багатством, скільки 

рівнем освіти й кваліфікації. У трактуванні терміна автор не обмежив-

ся інтелектуальними аспектами реалізації ідеї мерітократичного сус-

пільства. Він відстоював ідею «справедливої мерітократії» або високого 

статусу як результату особистих досягнень людини, «котра користується 

повагою рівних». У такій інтерпретації мерітократичний лад не ризикує 

перетворитися на антиутопію М.Янга, сприяючи гармонійному розвитку 

людини і суспільства. 

За спостереженням нашого сучасника О.Гнєдаша, мерітократія – це 

філософія розумних та водночас моральних осіб, грамотних і такою ж мі-
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рою «совісних» людей [7]. У нашому розумінні мораль як риса людської 

натури передбачає, передусім, здатність рахуватися з інтересами інших 

таких же членів суспільства. Саме на цій основі, мерітократія і соціальна 

відповідальність – два взаємообумовлені явища соціальної дійсності.

У соціально-трудових відносинах мерітократія породжена власти-

вою їм асиметрією повноважень. Окрім мережевих та принципал-агент-

ських соціально-трудових відносини, ступінь цієї асиметрії є критерієм 

для виділення традиційних видів соціально-трудових відносин, таких як 

соціальне партнерство та патерналізм. Розвиваючи цю дискусію, ми ви-

ходимо з того, що проекцією відповідальних взаємовідносин у сфері пра-

ці є, насамперед, відносини соціального партнерства. Соціальна відпо-

відальність у їх структурі повинна існувати об’єктивно, оскільки взаємне 

узгодження інтересів та дій суб’єктів – атрибут партнерських стосунків. 

Сучасна економічна наука постулює партнерство і патерналізм як 

взаємопротилежні способи організації соціально-трудових відносин. 

Проте детальний теоретичний аналіз їх співвідношення з використанням 

інституціонального підходу розкриває більш складний взаємозв’язок цих 

двох понять. Патерналізм є контроверсійним соціальним феноменом. З 

одного боку, він санкціонує наявність у полі таких відносин домінантного 

суб’єкта (патрона), що обмежує вибір інших суб’єктів (клієнт-суб’єктів). 

З другого боку, приймаючи одноосібно рішення від імені клієнт-суб’єк-

тів, патрон робить це задля забезпечення їх же добробуту (реалізує опіку 

над ними). Такий тип взаємин переслідує благородні цілі, хоча явно при-

пускає асиметрію учасників. Домінування патрона має, зазвичай, мері-

тократичну зумовленість, проте патерналістське втручання, як правило, 

відбувається всупереч волі, моделям поведінки, ціннісним орієнтаціям 

соціальних суб’єктів. 

Контроверсійність патерналістських практик долається в межах кон-

цепції лібертаріанського або «м’якого» патерналізму. Відповідно до її по-

ложень, суб’єкт-патрон, залишаючись по суті домінантним, не позбавляє 

права вибору клієнт-суб’єктів. Його дії спрямовані на забезпечення до-

бробуту останніх (як і в традиційному патерналізмі), та він уникає пря-

мого примусу. Його основна функція – це «архітектура вибору»: забез-

печення можливості обрання клієнт-суб’єктами найбільш оптимального 

способу дії. Альтернативою примусу є «підштовхування», аргументоване 

переконання на користь конкретного вибору, демонстрація меншої ви-

годи інших альтернатив [8, 9]. Теоретичним підґрунтям для появи лі-

бертаріанського патерналізму є критика неокласичної моделі «homo ec-

onomicus». Основною передумовою для організації патрон-клієнтських 

стосунків лібертаріанського типу є все та ж обмежена раціональність еко-

номічних агентів рамками когнітивних можливостей, а також граничною 

вартістю витрат, пов’язаних із пошуком та правильною інтерпретацією 
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необхідної інформації. Цим виправдане втручання патрона у процес здій-

снення економічного вибору, проте таке втручання повинно мати вкрай 

поміркований характер.

Патерналістський спосіб організації соціальної взаємодії передбачає 

домінування одних суб’єктів над іншими [10], що протиставляє його со-

ціальному партнерству у загальновживаному сенсі. Однак якщо піддати 

сумніву принцип рівності (симетрії) як обов’язковий принцип партнер-

ських взаємовідносин і припустити у партнерстві асиметрію, то остання 

стає явною точкою дотику з патерналізмом у структурі партнерства. Таке 

припущення цілком виправдане, позаяк симетричність у стосунках не 

є базовим принципом партнерства, на відміну від принципу взаємності 

суб’єктів, їхнього визнання та прийняття інтересів візаві. Понад те, без-

умовна рівність партнерів у сучасній науковій думці постулюється як на-

укова абстракція чи навіть шкідлива, хоч і стійка, міфологема [11].

Виходячи зі статусу найманого працівника, визначеного підпорядкова-

ністю його діяльності діям працедавця у процесі створення благ, асиметрія у 

соціально-трудових відносинах аксіоматична. Причому вона складається на 

користь працедавця як суб’єкта, наділеного більшою схильністю до ризику, 

а тому більшою готовністю організовувати виробничий процес. Мерітокра-

тична природа статусу патрона тут теж очевидна.

Відсутність рівності суб’єктів соціально-трудових відносин не озна-

чає відсутність рівноправ’я у цих стосунках. Асиметрія обмежується лише 

сферою реалізації статусів роботодавця та найманого працівника. Вони – 

природно не рівні як учасники процесу створення блага, оскільки внесок 

кожного з них як працівників у цей процес різний. Разом з тим вони – 

рівні як економічні агенти, наділені правами власності. 

Асиметрія, зумовлена патерналізмом, не може означати свавілля 

роботодавця. Навіть у класичному тлумаченні патерналізм – це переду-

сім практика доброзичливого домінування, хоча й пов’язана з обмежен-

ням волі адресата цієї доброзичливості. Саме доброзичливість (а отже – 

визнання патроном інтересів клієнт-субєктів, а в більшості випадків – 

навіть їх добровільна інтерналізація з боку патрона) як ознака патерна-

лістських стосунків – точка дотику з партнерством у структурі відносин 

патерналізму. 

Слід підкреслити, що асиметрія у соціально-трудових відносинах має 

виражений конвенціональний характер, а тому патерналізм у цьому випад-

ку є договірним. Ключовими тут є не тільки відсутність примусу та взаємна 

вигода від стосунків такого формату, а й взаємна згода. За умов обмеженої 

раціональності найдоцільнішим рішенням суб’єктів є делегування функції 

збору, інтерпретації інформації та прийняття рішення суб’єкту, найбільш 

схильному і готовому до цього. За згодою суб’єктів домінує той із них, 
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який готовий і здатен приймати кращі рішення. Саме згода – перша озна-

ка трансформації патерналізму на засадах партнерства. 

Водночас безпомилковість рішень суб’єкта-патрона негарантована 

через його ж обмежену раціональність, що притаманна йому як і будь-

якому економічному агенту. Цей суб’єкт змушений брати до уваги зна-

ння та інформацію, невідомі йому, але доступні підлеглим йому клієнт-

суб’єктам. 

Саме через це, соціально відповідальний формат патерналістських 

взаємовідносин передбачає готовність патрона визнавати і розпізнавати 

межі своєї компетентності і готовність клієнт-суб’єктів сприяти патро-

нові. В такий спосіб виникає реверсність патерналістських стосунків, а 

на її основі – двостороння комунікація (діалог) як друга важлива ознака 

патрон-клієнтського партнерства. 

Своєрідна гібридизація партнерства і патерналізму у нашому варіан-

ті утверджує нелінійні залежності як основні у структурі соціальних від-

носин. Нелінійність патерналістких зв’язків проявляється одночасним 

збереженням статусів суб’єктів-учасників та варіативністю їх поведінки 

замість єдиної – субординаційної, а також двосторонністю взаємодії – 

замість односторонньої спрямованості дій патрона та інертності клієнт-

суб’єкта. У цьому полягає третя закономірність соціально відповідальних 

відносин у сфері праці – об’єктивна взаємозалежність сторін та необхід-

ність координації.

Як бачимо, патерналізм, у т. ч. нелінійний, достатньо чітко відстежу-

ється у відносинах типу «принципал – агент». Справді, у структурі вза-

ємодії працедавця і найманого працівника ролі принципала і патрона, з 

одного боку, та агента і клієнт-суб’єкта – з другого збігаються. Найманий 

працівник як агент, разом із правом користування своїми ресурсами пра-

ці, добровільно делегує принципалові право контролю над своїми діями 

(обирає роль клієнт-суб’єкта). Працедавець як принципал та патрон під-

порядковує дії найманого працівника своїм інтересам і в ході трансакції 

найму зобов’язується врахувати інтереси цього працівника при визначені 

розміру та форми його винагороди. 

Інакшими є принципал-агентські відносини між первинними та пред-

ставницькими суб’єктами соціально-трудових відносин. Ролі принципала 

і патрона, з одного боку, та агента і клієнт-суб’єкта – з другого тут не збі-

гаються. Принципал (найманий працівник, працедавець), який визначає 

поведінку агента, у структурі таких відносин постає клієнт-суб’єктом. Від-

повідно агент (профспілка, об’єднання працедавців), що діє від імені та для 

принципала – є патроном. Таке співвідношення ролей для первинних та 

представницьких суб’єктів зумовлене тим, що в цьому випадку патроніза-

ція є прямим замовленням агентові з боку принципала (на відміну від вза-
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ємостосунків працедавця і найманого працівника, де патронізація є прямим 

замовленням принципалові з боку агента). В обох випадках патерналістські 

установки вмонтовані у процес обміну правами власності. Особливості їх ре-

алізації є предметом домовленості між суб’єктами трансакції. 

З огляду на особливості держави як суб’єкта і сторони соціально-

трудових відносин (варіативність її статусів як працедавця, законодавця, 

арбітра і гаранта), можна вважати її безумовним патроном у сфері праці. 

Асиметрія її повноважень виявляться не лише стосовно найманих праців-

ників, а й щодо інших працедавців. Створювані нею законодавчі норми 

та судочинство обмінюються на податки, сплачені іншими учасниками 

соціально-трудових відносин. Водночас умови такого обміну можуть об-

межувати свободу їх вибору. Проте, якщо пригадати аргументи авторів і 

прихильників теорії суспільного договору, то цілком логічно припустити, 

що вказані обмеження санкціоновані згодою і добровільним прийняттям 

цих учасників. З економічної точки зору, основний аргумент тут такий 

же, як і для патерналізму працедавця (обмежена раціональність еконо-

мічних агентів), за збереження примату доброзичливості державного па-

терналізму стосовно підлеглих клієнт-суб’єктів. Партнерський характер 

їх патерналістських взаємовідносин з державою переносить акценти зі 

сфери реалізації різного обсягу повноважень у сферу підконтрольності 

державного авторитету, характеру і меж застосування нею примусу, мож-

ливостей і необхідності для інших суб’єктів впливати та державну політи-

ку щодо функціонування соціального поля праці.

Стосовно держави особливо примітною є дихотомія та розбіжність 

ролей патрона і принципала. Реалізація статусу держави-працедавця ви-

являє збіг цих ролей. Для держави як законодавця, арбітра та гаранта – 

вони принципово різні, як це має місце у системі взаємодії первинних і 

представницьких суб’єктів соціально-трудових відносин. Громадяни, у т. ч. 

наймані працівники та працедавці, доручають державним установам ви-

конання певних функцій (зокрема, специфікацію та захист прав власнос-

ті), виступаючи принципалами. Відповідно статус держави як законодав-

ця, арбітра та гаранта співвідноситься з її роллю як агента. Разом з тим 

громадяни змушені коритися рішенням держави, що обумовлено їхньою 

згодою як клієнт-суб’єктів на домінування держави як патрона задля їх-

нього ж блага (втілюється «парадокс підлеглого» – згідно з термінологією 

Дж.Б’юкенена [12]). Водночас «провали держави», зумовлені природною 

обмеженістю раціональності її функціонерів, вимагають двосторонньої 

(партнерської) взаємодії держави-патрона з громадянами. Формат со-

ціально відповідальних відносин передбачає послідовне виконання дер-

жавою делегованих їй функцій, тільки санкціоноване застосування нею 

примусу, визнання нею об’єктивних меж свої діяльності і готовність гро-

мадян брати участь в державному управлінні та сприяти державі.
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Крім соціального партнерства і патерналізму, дослідники соціаль-

но-трудової сфери протиставляють також сукупність конструктивних 

(солідарність, субсидіарність, конкуренцію) та деструктивних (конфлікт 

і дискримінацію) видів соціально-трудових відносин. За нашими спо-

стереженнями, означені явища у контексті проблематики соціальної від-

повідальності мають дещо відмінний і більш глибокий зміст. Наша по-

дальша дискусія дасть змогу встановити цю відмінність і – на цій основі 

– з’ясувати основні принципи соціальної відповідальності. Їх вивчення 

методологічно зумовлене необхідністю аналізу принципів і закономір-

ностей у єдиному комплексі. Принцип як засадниче положення, переду-

мова випливає з відповідних закономірностей [13].

На наше переконання, окремі понятійні одиниці приведеного ряду, 

особливо солідарність, субсидіарність та конкуренція, претендують саме 

на визначення принципів організації соціально-трудових відносин у відпо-

відальний спосіб. Адже партнерство і нелінійний патерналізм як сутність 

відповідальних відносин немислиме без солідарності учасників соціально-

трудових відносин. Узгодження позицій партнерів неминуче призводить до 

зближення цих позицій, що робить можливим досягнення згоди, а відтак – є 

проявом солідарності. Солідарність – одна із передумов перетворення вза-

ємин між соціальними суб’єктами на партнерські відносини. 

У соціальній філософії поняття «солідарність» фіксує онтологічну 

сутність існування людей у суспільстві, їх первинну внутрішню єдність; 

принцип, що конституює суспільний зв’язок між людьми у формі малих 

і великих груп, заснований на взаємній зацікавленості людей один в од-

ному, їх об’єднання для вирішення спільних завдань [14, 15]. Зважаючи 

на попередні наші міркування, у сфері праці цей принцип не може об-

межуватися однорідними (симетричними у плані повноважень) групами. 

Відповідно до загальноприйнятої соціологічної концепції Е.Дюркгей-

ма, солідарність зароджується в системі поділу праці, де кожен виконує 

відповідну роль, де є справжній обмін послугами [16]. Полемізуючи з 

прихильниками теорії міжкласового антагонізму, Е.Дюркгейм прагнув 

довести, що класова структура суспільства обумовлена поділом праці, 

котрий мислиться суспільно необхідним, а тому змушує класи трудитися 

солідарно. З цих позицій, соціально відповідальні принципал-агентські 

відносини також цілком узгоджуються з принципом солідарності.

Невід’ємний елемент партнерських соціально-трудових стосунків 

становить також субсидіарність, позаяк взаємодія партнерів є, за визна-

ченням, взаємодією автономних суб’єктів, що самостійно приймають рі-

шення. Субсидіарність у взаємодії продиктована міркуванням раціональ-

ності та ефективності цих рішень. Вона проявляється у тому, що суб’єкти 

вдаються до колективних дій за умови, коли такі дії є ефективнішими за 

індивідуальні зусилля.
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Ідею субсидіарності вперше висунув середньовічний німецький мис-

литель Й.Альтузіус. Концептуальним моментом у його теорії є роздуми 

про належну взаємодію т. зв. консоціацій – будь-яких асоціацій людей 

на різних рівнях суспільної організації: від родинної громади до держави. 

Кожен вид і рівень консоціації існує відповідно до свого призначення. 

Об’єднання осіб у консоціації й організація наступного їх рівня мають на 

меті доповнювати попередній, сприяючи реалізації його консоціаціями 

власних місій. Суспільним пріоритетом має визнаватися самостійність 

консолідацій. Втручання вищих рівнів консоціацій у діяльність нижчих 

можливе лише у виняткових випадках, і тільки з метою підтримки. 

Роздуми Й.Альтузіуса стали основою для формулювання принципу суб-

сидіарності, який вперше послідовно й цілісно було розкрито у соціальній 

доктрині католицизму на початку ХХ ст. Філософи Ватікану постулювали 

субсидіарність у такий спосіб: «He можна порушувати цей найбільш важли-

вий принцип соціальної мудрості: повноваження, які люди здатні здійсню-

вати з власної ініціативи і власними силами, не повинні відбиратися у них 

та передаватися громаді – так чинити було б несправедливо… Єдина мета 

будь-якого суспільного втручання полягає в тому, щоб допомогти членам 

суспільства, а не знищити або поглинути їх» [17].

У більш ранніх філософських працях Ватікану субсидіарність постає 

саме як заклик до гармонізації інтересів у сфері праці. При запроваджен-

ні загального порядку, який заперечує доцільність безпідставного втру-

чання вищої організації у справи нижчої, виникнення суспільно небез-

печної незгоди між учасниками трудових відносин не тільки санкціонує, 

а й зобов’язує закон і державу втрутитися з метою захисту постраждалої 

сторони й попередження подальшої ескалації антагонізму. На засадах 

субсидіарності схвалюються також взаємовідносини індивідуальних пра-

цівників та їх асоціацій (профспілок) [18].

Пристосований до різних цілей, принцип субсидіарності сьогодні 

має широкий спектр застосування – в економіці, праві, політиці тощо. 

Він активно обговорюється передусім як принцип розподілу повнова-

жень між різними рівнями управління, зокрема, між наддержавним та 

державним рівнями, між центральною та місцевою владою [19]. Най-

більш масштабний приклад реалізації цього принципу, разом з іншим 

означеним нами принципом (солідарністю) соціально відповідальних 

відносин – формальна система розподілу повноважень у Європейському 

Союзі [20]. 

Конкуренція – реальність будь-якого контракту, який передбачає 

змагальність його учасників. Оскільки, як нами було вже відзначено рані-

ше, змагальність можлива у контрактах соціально-трудової сфери, конку-

ренція не суперечить соціально відповідальним взаємовідносинам, тобто 
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може становити елемент партнерства. При цьому вона набуває ознак ре-

гульованої і продуктивної конкуренції, зумовлюючи збагачення серед-

овища і зростання потенціалу не тільки переможців, а й значної частини 

учасників конкуренції [21]. Як принцип формування соціальної відпові-

дальності у сфері праці конкуренція має бути саме продуктивною.

Конфлікт – це складна багаторівнева відкрита система взаємодій, що, 

з одного боку, базується на протистоянні, опозиції, протилежності цілей, 

мотивів, інтересів, позицій, думок, задумів, критеріїв або ж концепцій 

суб’єктів-опонентів (індивідів або груп) у процесі спілкування-комунікації 

[22, 23]. З другого боку, конфлікт може передувати узгодженню інтересів 

суб’єктів соціально-трудових відносин. Ознакою відповідальних відносин 

є не відсутність конфлікту як такого, а взаємовигідність для учасників со-

ціально-трудових відносин його результату. Крім того, конфлікт є певною 

мірою різновидом конкуренції. На цій основі деструктивним видом со-

ціально-трудових відносин слід розуміти не конфлікт, а конфронтацію як 

вирішення конфлікту у непартнерський спосіб. Основним тут є не стільки 

реалізація інтересу, скільки його задоволення за рахунок інтересів конку-

рента, або навіть елімінація останнього [24]. Конфлікт – не крайня форма 

суперечності у соціально-трудових відносинах. Страйки, масові звільнен-

ня, локаути є наслідком саме конфронтації між суб’єктами таких відносин. 

У системі принципів соціальної відповідальності конфлікт реалізується 

вдалим для усіх сторін завершенням через загальний для будь-яких контр-

актних відносин імператив взаємної вигоди контрактантів. Внаслідок того, 

що учасники контракту добровільно погоджуються взаємодіяти один з од-

ним і переслідують свої інтереси, вони повинні дійти згоди стосовно поділу 

отриманих внаслідок трансакції вигод.

Дискримінація, відповідно до глосарію міжнародної організації 

Amnesty International, означає систематичну відмову в повному спектрі 

прав окремим особам і категоріям людей з огляду на те, ким вони є і яких 

ідей дотримуються [25]. Відповідно до Конвенції про дискримінацію в 

галузі праці та занять № 111 Міжнародної організації праці, термін «дис-

кримінація» означає будь-яке розрізнення, недопущення або перевагу, 

що призводить до знищення або порушення рівності можливостей чи 

поводження в галузі праці та занять [26]. Порушення прав, що є суттю 

дискримінації, вочевидь унеможливлює врахування інтересів дискри-

мінованих. Відтак, їх інтереси конфліктують з інтересами суб’єктів, що 

дискримінують, і навпаки. При цьому власне позиція тих, що дискримі-

нують, виключає всяку ймовірність вирішення цього конфлікту у спосіб, 

вигідний усім його учасникам. Тому очевидно, що дискримінація – це 

реалізований або нереалізований конфронтаційний потенціал соціальної 

взаємодії. Конфронтація та дискримінація у деструктивності як соціальні 

явища єдині. 
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Водночас слід мати на увазі, що феномен дискримінації не є таким 

однозначним. «Позитивна дискримінація» є одним із засобів вирівнюван-

ня дисбалансу інтересів взаємодіючих суб’єктів, коли перевага надається 

особам, раніше дискримінованим, з метою забезпечення їх повноцінної 

участі у системі соціальної взаємодії та компенсації втрачених можливос-

тей [27]. Такий формат відносин, зокрема і соціально-трудових, зумовле-

ний вирішенням конфлікту між учасниками трансакції у відповідальний 

(партнерський) спосіб. Попри це, на нашу думку, у системі принципів со-

ціальної відповідальності дискримінація – навіть позитивна – також не 

претендує на окремішність. Вона «розчиняється» у проявах солідарності 

учасників соціально-трудових відносин, взаємна згода яких є передумо-

вою позитивного ефекту дискримінації.

Ще одним загальним принципом контрактних відносин, що харак-

терний для системи соціальної відповідальності, слід визнати свободу 

учасників трансакції. Причому йдеться про свободу в позитивному сенсі, 

яка полягає у безумовності впливу оточуючих на поведінку агента вза-

ємодії, але за свідомого й раціонального використання ним цього впливу 

у своїх цілях. Тоді як свобода в негативному сенсі, тобто незалежність дій 

індивіда від намірів, бажань та інтересів його контрагентів, не має нічого 

спільного з концепцією соціальної відповідальності. Така свобода перед-

бачає свободу укладення контракту, вільний вибір контрагентів, вільне 

визначення змісту та форми контракту.

Необхідним принципом реалізації соціальної відповідальності як 

здатності соціальних суб’єктів взаємоузгоджувати свої інтереси та дії по-

стає довіра. Вона сприяє економічному росту й ефективному функціо-

нуванню ринкової економіки, соціальному партнерству й демократичній 

стабільності. Зв’язок соціальної відповідальності і довіри об’єктивізова-

ний тим, що саме відсутність довіри є першопричиною асиметричнос-

ті інформації [28] у відносинах соціальних суб’єктів, яка, у свою чергу, 

і зумовлює опортуністичну (безвідповідальну) поведінку. Симетричність 

інформації і надійність трансакції неможлива без довіри: повна інформа-

ційна симетрія зберігається тільки якщо індивіди завжди демонструють 

щирі внутрішні мотиви.

За визначенням Е.Остра, довіра полягає в «очікуванні певних дій 

оточуючих, які впливають на вибір індивіда, коли той повинен почати 

діяти до того, як стануть відомими дії інших індивідів» [29]. Ф.Фукуяма 

уточнює характер такого очікування. Це – очікування з боку одних чле-

нів суспільства від інших чесної поведінки, уваги до потреб оточуючих 

[30]. Той, що довіряє, покладається на те, що партнер не буде користати-

ся з його вразливості в разі її виявлення. 

П.Штомпка виокремив три способи сприйняття вчинків візаві: надія, 

упевненість і довіра. «Надія – пасивне, ірраціональне сподівання кращо-
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го результату. Упевненість – теж пасивна, але більшою мірою сфокусована 

й аргументована віра в те, що станеться щось хороше». Довіра – це третій 

спосіб сприйняття, який принципово відрізняється тим, що більшою мірою 

орієнтована «екстравертивно» (поза особою довіряючого), містить більш ви-

ражений когнітивний і поведінковий компоненти [31].

Аналізуючи передумови виникнення контрактних відносин, 

А.Е.Шаститко міркує: певний рівень довіри необхідний для укладення 

контракту, вона не може бути результатом торгу, а заснована на очікуван-

нях, що сформувалися як минулий досвід учасників угоди, досвід попе-

редників, конкурентів тощо. Звісно, можна заперечити: якщо контракт 

не виконується, то порушника до його виконання спонукатиме примус 

держави (інстанції). Однак власне сам такий примус має контрактну при-

роду. Відповідно – одна угода забезпечується за допомогою іншої. Ситу-

ація стає патовою, якщо виконання останньої таке ж сумнівне, як і здій-

снення першої. Саме тому довіра як елемент контрактних відносин має 

принципове значення. А.Е.Шаститко також відзначає, що довіру можна 

розглядати не тільки як умову укладення контракту, а і як наслідок його 

реалізації. У свою чергу, констатуємо, що саме контрактні відносини мо-

жуть набувати соціально відповідальних рис. Зв’язок «довіра – контракт – 

соціальна відповідальність» є очевидним [32].

Разом з тим А.Е.Шаститко та деякі інші автори дещо перебільшу-

ють, коли вказують на антагоністичне співвідношення між контрактом 

і довірою. За їхнім аналізом, формування довіри може свідчити про ви-

тіснення контрактних відносин і, навпаки, поява контракту – про руй-

нування довіри: раціональний розрахунок очікуваних витрат і вигоди по-

вністю заміщає довіру, робить її зайвою. На наш погляд, категоричність 

цього твердження слід переглянути. Протиставлення контракту та дові-

ри можливе, якщо останню тлумачити вузько як надію чи впевненість 

(за П.Штомпкою), тобто як нераціональне чи малообґрунтоване очіку-

вання. Контракт як взаємоузгоджений порядок дій немислимий без до-

віри як виправданого з точки зору – навіть обмеженої – раціональності 

взаємного очікування таких чи таких вчинків. У контрактних відносинах 

довіри завжди більше, ніж у позаконтрактних, бо саме в них вчинки учас-

ників угоди стають прогнозованими, відомими наперед.

Таким чином, формування суспільно-модернізаційної теорії соці-

альної відповідальності передбачає аналіз закономірностей та принципів 

її реалізації в межах контрактної архітектоніки економічної взаємодії. У 

сфері праці (основному осередку цієї взаємодії) головними закономірнос-

тями відповідальних соціально-трудових відносин слугують спеціалізація 

функцій на ґрунті різного сприйняття ризику, мерітократична зумовле-

ність статусів і ролей, об’єктивна взаємозалежність сторін взаємодії та 

необхідність взаємної координації їх зусиль. Закономірності випливають 
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із реального зближення суті партнерства і патерналізму та утверджують 

нелінійні залежності як основні у структурі соціально-трудових відносин. 

Вони реалізуються відповідно до визначених принципів: солідарності, 

субсидіарності, продуктивної конкуренції, свободи і довіри. 

3.2. Інстанції та норми соціальної відповідальності

Дослідження відповідальних соціально-економічних відносин потре-

бує детального розгляду особливостей функціонування інстанцій та норм 

соціальної відповідальності, позаяк саме вони складають основу механізму 

реалізації відповідальності як фактора модернізації суспільства.

Інстанція відповідальності регулює діяльність суб’єкта й відповідно 

до норм застосовує санкції. Глибинний аналіз сутності інстанції, який 

зробила І.М.Парамонова, свідчить, що визначальною функцією цього 

елемента відповідальних відносин є інтегруюча [33]. Авторка характери-

зує інстанцію здатністю осягнути й узагальнити вже сформовані різнорід-

ні цілі суб’єктів та сформулювати певну спільну ціль, що у структурі від-

повідальних відносин виступатиме об’єктом відповідальності. Інстанція 

– генератор завдань, що формулює центральну спільну ціль, яку суб’єкт 

відповідальності усвідомлено бере до реалізації. За І.М.Парамоновою, до-

сягнення або недосягнення мети визначає поведінку інстанції та суб’єк-

тів. У разі її досягнення елементи структури переходять до формування 

іншої мети з іншим корисним результатом, що являє собою наступний 

етап в універсальному континуумі результатів. У випадку недосягнення 

мети, «вмикається» механізм активного добору нових учасників дії (ін-

станції, суб’єкта) або перерозподіляються функції між ними.

Доповнюючи висловлені І.М.Парамоновою думки, ми вважаємо, 

що інстанція інтегрує, насамперед, інтереси учасників соціально відпо-

відальної взаємодії, уможливлюючи й утверджуючи їхню спільність. Тоді 

як основною ціллю системи соціальної відповідальності є не абстрактна 

спільна мета її суб’єктів, а цілком конкретне завдання досягнення яко-

мога менш дискретної відповідальності. Така ціль нетотожна стабільності 

відповідальних відносин як системного явища, яку критикує І.М.Пара-

монова. Справді, розвиток будь-яких соціальних відносин цілком за-

перечує можливість незмінності досягнутого стану. У нашому розмінні, 

недопущення «затухання» відповідальності, її збереження як ціль сис-

теми не суперечить природній динаміці взаємодії соціальних суб’єктів, 

не виключає їх інших спільних цілей, вироблених на основі узгоджених 

інтересів, а лише потребує постійного такого узгодження і підпорядковує 

собі всілякі можливі цілі суб’єктів. Стійкість системи соціальної відпо-
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відальності вимушено є динамічною. Найбільш наочним, на наше пере-

конання, буде її порівняння з гомеостазом біоорганізмів: мета будь-якого 

із них – ситуативна, але основне завдання (визначальне з онтологічної 

точки зору) – це підтримання життя. Рівно як прагнення континуальнос-

ті відповідальних відносин є визначальним для системи соціальної відпо-

відальності. З цих міркувань, інстанція не стільки інтегрує цілі, скільки 

розпізнає різноманітність інтересів суб’єктів соціальних відносин і забез-

печує їхню спільність. 

Підпорядковуючи цілі суб’єктів основній меті системи, ставлячи за-

вдання й визначаючи способи їх досягнення, інстанція контролює цей 

процес. Природа інстанції полягає у тому, що контролюючу функцію ре-

алізує не вищий (адже ієрархії відповідальних суб’єктів як такої не існує), 

а рівний соціальний суб’єкт. У цій схемі відносин чітко простежується 

контроль з боку інших учасників відповідальних відносин за інстанцією 

як за елементом відповідальних відносин, головною функцією якого є 

узагальнення й узгодження цілей різних учасників цих відносин. Якщо 

інстанція з цим не справляється, то суб’єкт відповідальності вправі обра-

ти іншу інстанцію, навіть самим стати такою. Відповідальність не обмеж-

ується лише відповідністю вимогам інстанції, а характеризується можли-

вістю взаємодії безлічі різних інтересів у суспільстві.

Контролююча функція інстанції похідна від управлінської функції. 

І.М.Парамонова, виходячи з різних моделей взаємодії соціального ціло-

го та елементів, виділяє два види управлінських стратегій у системі соці-

ально відповідальних відносин. Підпорядкування, як головна умова вза-

ємодії суспільства й людини, лежить в основі формування екстенсивної 

стратегії. Вона абсолютизує владу авторитетів, їхній диктат. Роль інстанції 

покладається на авторитет, який має необмежене право вершити право-

суддя над іншими суб’єктами діяльності, вирішувати актуальні суспільні 

питання. Всі інші суб’єкти, незалежно від їх якостей, бажань і прагнень, 

працюють на виконання завдань та здійснення мети самої інстанції. У 

цьому й полягає відповідальність їхньої поведінки. 

Влада авторитета ретранслює єдино можливу істину та закриває мож-

ливості пошуку нових істин. Зворотний зв’язок «суб’єкт – інстанція» фор-

мується як строго однонаправлений та здійснюється за схемою «наказ – 

виконання – заохочення/покарання». Екстенсивна стратегія спрощує 

або зовсім виключає взаємну підзвітність елементів структури. За суб’єк-

том зберігається право вибору дій лише у «фарватері» цілей авторитету.

Екстенсивна управлінська модель примітивна й підпорядкована 

майже фатальному уявленню про причинність. Управління й безумов-

ний примус тут тотожні. Грубі помилки інстанції при ухваленні рішень 

залишаються безкарними, а сама вона – непідсудною. Караються лише 

безвідповідальні дії (опортуністична поведінка) суб’єктів. Натомість 
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опортунізм інстанції потенційно безмежний. Користуючись монополією 

на застосування сили, вона ігнорує інтереси інших учасників взаємодії 

і не включає їх навіть як параметр при максимізації власної корисності. 

Крім того, домінують зовнішні важелі впливу на суб’єкт діяльності шля-

хом обмеження його свободи. Вільнодумство вважається шкідливим і не 

має право на існування. За вказаних умов контропортуністичні заходи 

інстанції малоефективні, оскільки за найменшого послаблення тиску і 

контролю з її боку суб’єкти природно намагатимуться спрямувати ста-

новище на свою користь. Система взаємодії стає вкрай нестабільною і 

ворожою сама для себе. Така стратегія управління відповідає раннім іс-

торичним етапам розвитку соціальної відповідальності, хоча тією чи ін-

шою мірою існує у деяких сучасних соціальних системах (переважно, за 

тоталітаризму). 

Інстанцією за інтенсивного характеру управління може бути лише 

суб’єкт діяльності, здатний скомбінувати різні інтереси і висловити дум-

ку більшості. Рішення більшості приймається тільки в тому випадку, 

коли його зміст вважається раціонально-мотивованим підсумком диску-

сії, схваленим меншістю. Дискусія відіграє вирішальну роль. Вона сприяє 

тому, щоб погляди різних суб’єктів відповідальності впливали один на од-

ного. У процесі дискусії роз’ясняються різні позиції й розширюється коло 

осіб, що їх визнають. Важливо, що меншість не повинна відмовлятися від 

своїх інтересів, а лише тимчасово переглянути нагальність реалізації сво-

їх поглядів, поки їй не вдасться краще представити свої аргументи.

Інтенсивна стратегія усуває умови, що породжують руйнівні установ-

ки всередині системи, тому вона внутрішньо функціонально більш стій-

ка. Сприяючи збереженню у всіх учасників цих відносин почуття власної 

гідності, вона не породжує агресії в жодної зі сторін. 

Саме за інтенсивної стратегії управління зв’язок між інстанцією й 

суб’єктом діяльності реально стає зворотнім. Їхня взаємодія передбачає 

«розчинення» інстанції у сукупності відносин для засвоєння різноманіт-

них інтересів. Інстанція покликана приймати рішення, правильність якого 

гарантує ефективність управління, яке – в рамках інтенсивної стратегії – 

являє собою спеціалізований процес, де сила й диктат інстанції заміне-

ні взаєморозумінням і співпрацею всіх учасників взаємодії. Крім того, 

суб’єкти мають можливість створювати і/або обирати альтернативу, до-

мовлятися про носія статусу інстанції у конкретних ситуаціях та стосов-

но визначених питань. Функції інстанції постійно переходять від одного 

учасника відповідальних відносин до іншого.

Інтенсивна стратегія є результатом компромісу між індивідуальни-

ми і колективними цілями. Вона, з одного боку, апелює до важливості 

й неминучості організованого спільного існування, з другого – гаран-

тує непорушність суб’єктивної свободи. Індивідуальна відповідальність 
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за соціальною значимістю не конкурує з колективною – вони тотожні. 

Інтенсивна стратегія управління соціальною відповідальністю найкраще 

відповідає сучасному етапу її становлення. 

Мінімізація стимулів до опортуністичної поведінки за інтенсивної 

стратегії, здебільшого, відбувається автоматично. Її ймовірність зводить-

ся нанівець функціональною залежністю між перспективою економічної 

вигоди суб’єкта дії і ступенем його соціальної відповідальності. 

Як уже зазначалося, статус держави як законодавця, арбітра і гаранта 

визначають її статус інстанції у системі відповідальних відносин. Відпо-

відно до застосовуваної нею стратегії управління та здатності попереджу-

вати опортуністичну поведінку можна виділити дві ідеальні моделі держа-

ви – експлуататорську та контрактну, про які теоретизує А.Н.Олейник у 

контексті вирішення двосторонньої проблеми принципала–агента [34].

Експлуататорська держава використовує монополію на насилля для 

максимізації власного доходу (податкових надходжень), а точніше – до-

ходу групи, що контролює державний апарат. Головною метою зазначе-

ної держави стає досягнення такої структури власності, що максимізує 

адміністративну ренту навіть всупереч небезпеці погіршення добробуту 

суспільства в цілому [35]. Податкові платежі перетворюються на побори, 

а державне регулювання – на перерозподіл прав власності. Держава не 

обмежується рамками свого втручання в економіку та суспільне життя, 

що визначені соціальним контрактом: її апарат перебуває в стані постій-

ної експансії у все нові сфери взаємодії людей, яка пояснюється прагнен-

ням збільшити державні доходи.

Незважаючи на вибірковість покарання і ймовірний опортунізм са-

мої держави як інстанції, вона не здатна повністю знищити стимули до 

продуктивної діяльності громадян. Збиток від її діяльності і втручання 

вдається скоротити за умови систематичності (а тому – передбачуваності) 

цього втручання. Передбачуваність поборів вигідна і державі (вона одер-

жує стабільні доходи в довгостроковій перспективі), і громадянам, що 

мають можливість планувати свою діяльність, з огляду на хоча й висо-

кий, але заздалегідь відомий рівень відрахувань державі. Цим експлуа-

таторська держава нагадує «осілого бандита», який хоча й стягує побори 

з мешканців контрольованої ним території, але «знає міру» і до того ж 

захищає їх від «бандитів-гастролерів», що діють за принципом «украсти 

і втекти» [36].

Контрактна держава використовує монополію на насилля тільки в 

рамках делегованих їй громадянами прав та в їхніх інтересах, а громадя-

ни розглядають сплату податків не як повинність, а як необхідність. Роль 

держави обмежується роллю гаранта лише за тими угодами, у яких за-

хист прав власності суспільству вигідно доручити державі [37]. Важливою 



124

Людськиий розвиток в Україні: соціальні та демографічні чинники модернізації національної економіки 

ознакою контрактної держави є наявність чітких нормативних рамок ді-

яльності держави, що фіксують ті права, які індивіди делегують державі, 

і ті, котрі вважаються невідчужуваними. Крім того, чітко сформульовано 

норми, на основі яких функціонує сам державний апарат.

Крім функції захисту прав власності, контрактна держава може втру-

чатися й у процес їхньої специфікації. Метою цього втручання є досяг-

нення такого розподілу прав власності, який максимізує сукупний до-

хід суспільства на основі трансферу прав власності до тих економічних 

суб’єктів, які можуть розпорядитися ними найбільш оптимально [38]. 

Іншими словами, держава стежить за дотриманням мерітократичного 

принципу.

Значимою характеристикою контрактної держави як інстанції соці-

альної відповідальності є наявність механізмів участі громадян у держав-

ній політиці – процедур демократії. Однак самих таких процедур недо-

статньо, вони повинні спиратися на стійкі традиції громадянської участі, 

в т. ч. самоврядування на рівні окремих фірм [39].

Нелінійний патерналізм та двосторонність принципал-агентських 

стосунків узгоджується із договірним статусом контрактної держави-ін-

станції. Непостійність цього статусу означає наявність дефектів держави-

інстанції, що вимагають відповідної реакції суб’єктів. У демократичних 

режимах управління характеристиками держави-інстанції здійснюється 

в ході виборчого процесу.

Для визначення приналежності держави до контрактної або експлу-

ататорської моделі А.Н.Олейник пропонує застосувати аналіз основних 

параметрів державного бюджету. Як перший критерій виділяється спів-

відношення різних статей доходів бюджету: чим вища частка неподатко-

вих надходжень, тим активнішим є втручання держави в економіку – її 

роль виходить за рамки гаранта виконання контрактів. 

Інформативними можуть бути також дані про співвідношення фак-

тичних податкових надходжень і їхньої потенційної величини, розрахо-

ваної виходячи з розмірів бази оподатковування: чим вищим є значення 

цього співвідношення, тим ближче держава до контрактної моделі. По-

требує дослідження й структура державних витрат, особливо, співвідно-

шення реально профінансованих витрат і тих, які фіксує закон про дер-

жавний бюджет. Для експлуататорської держави очевидна пріоритетність 

фінансування витрат, пов’язаних зі збереженням і посиленням її потен-

ціалу насилля (витрат на утримання силових відомств), та витрат, спря-

мованих безпосередньо на утримання державного апарату.

До того ж, контрактна й експлуататорська держави обирають різні 

способи фінансування бюджетного дефіциту. Так, із трьох основних та-

ких способів – кредитів центрального банку, зовнішніх і внутрішніх по-
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зик – експлуататорська держава віддає перевагу першому, найбільш ін-

фляційному, але водночас такому, що найменше обмежує її свободу. Крім 

того, використання кредитів центрального банку дає можливість державі 

одержувати доходи ще й від «інфляційного податку», що має конфіска-

ційний характер. А контрактна держава віддає перевагу найменш інфля-

ційному способу фінансування бюджетного дефіциту – саме позикам на 

зовнішньому ринку. 

Без перебільшення ключовою ознакою контрактної держави слід 

вважати наявність і безперешкодне функціонування альтернативних ме-

ханізмів специфікації й захисту прав власності. Поряд з участю громадян 

у діяльності держави, має бути можливість звернення індивідів до інших 

гарантів виконання контрактів. Альтернативними гарантами можуть ви-

ступати зарубіжні держави, політична опозиція, третейський суд тощо. 

Досконалі інстанції-субститути гарантують необхідне обмеження свобо-

ди держави-інстанції й попередження її опортунізму. 

Необхідність вибору альтернативної інстанції необов’язково зумов-

лена її неспроможністю забезпечити виконання того чи іншого контр-

акту або її схильністю до опортунізму. Формальна процедура захисту прав 

власності (наприклад, суд), яку застосовує держава-інстанція, вимагає, 

як правило, багато часу та інших ресурсів. Крім того, суди не завжди мо-

жуть змусити сторони діяти відповідно до контракту, основний засіб за-

хисту, який вони застосовують, – це компенсація збитку стороні, що по-

страждала від порушення договірних зобов’язань. Судове ж рішення про 

примусове виконання договору виключає продовження стосунків між 

контрактантами. 

Визнаною альтернативою формального судочинства в господарських 

питаннях є третейський суд – недержавний незалежний арбітражний ор-

ган, обраний або призначений у встановленому порядку зацікавленими 

сторонами для розгляду переданого за згодою сторін спору у порядку, та-

кож визначеному сторонами, і правоздатний ухвалити рішення з визна-

ченим угодою сторін ступенем обов’язковості виконання [40].

Основне завдання третейського суду – сприяти досягненню сторо-

нами взаємовигідних домовленостей у невимушеній й демократичній 

обстановці. Він допомагає зберегти відносини між сторонами, особливо 

якщо спір виникає внаслідок непорозумінь, а не навмисного обмеження 

інтересів [41].

Крім того, сторона, даючи згоду на розгляд спору у третейському 

суді, тим самим виражає готовність добровільно виконати його рішення 

в разі, якщо його буде винесено на користь опонента. За своєю природою 

такі умови виключають необхідність примусового виконання рішення 

третейського суду [42].
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Важливим механізмом забезпечення соціальної відповідальності у 

сфері господарської діяльності є мережа саморегульованих організацій – 

некомерційних організацій, створених з метою саморегулювання, засно-

ваних на членстві, що об’єднують суб’єктів підприємницької діяльності, 

виходячи з єдності галузі виробництва товарів (робіт, послуг) або рин-

ку товарів (робіт, послуг), суб’єктів професійної діяльності одного виду 

або недержавних пенсійних фондів. Під саморегулюванням розуміється 

самостійна й ініціативна діяльність, змістом якої є розробка й встанов-

лення правил та стандартів зазначеної діяльності, а також контроль за до-

триманням їх вимог [43]. При цьому таке дотримання є обов’язковим для 

кожного члена саморегульованої організації.

Правила господарської діяльності саморегульованих організацій мо-

жуть нормувати конкурентні відносини, містити процедури оцінки про-

дукції та послуг на відповідність встановленим стандартам, порядок роз-

гляду звернень і скарг, заходи, спрямовані на недопущення та подолання 

конфлікту інтересів, а також на забезпечення відкритості та доступності 

інформації [44].

Відносини між суб’єктами відповідальності можуть регулюватися 

без залучення інстанції як координаційного центру й активного гаранта. 

У такому разі попередження безвідповідальних дій (опортунізму) зали-

шається запорукою ефективних контрактів, але функції інстанції втілю-

ються безпосередньо у самих взаємодіючих суб’єктах. 

На етапі ex ante трансакції, коли опортуністична поведінка набуває 

форми приховування однією зі сторін інформації, важливої для здійснен-

ня угоди, є ймовірність «несприятливого відбору» – ситуації, у яку по-

трапляє суб’єкт, що отримав хибну інформацію і помилився, здійснюючи 

вибір з переліку альтернатив, запропонованих різними потенційними 

партнерами. Запобігти несприятливому відборові покликаний скрінінг 

(«просіювання») – дії з боку погано поінформованого суб’єкта, які він 

вживає з метою диференціації різних типів інформованих суб’єктів від-

повідно до важливих для нього характеристик. Такий суб’єкт (він же віді-

грає роль інстанції), сприймаючи відповідні сигнали про наміри потен-

ційного контрактанта, може у свою чергу запропонувати йому свій набір 

певних альтернатив, кожна з яких розрахована на конкретний типаж 

інформованої сторони. Остання робить свій вибір, чим опосередковано 

розкриває інформацію, необхідну візаві.

У сфері праці процедура скрінінгу має місце, наприклад, тоді, коли 

працедавець пропонує працівникові відносно низьку початкову заробіт-

ну плату. Після того, як працівник відпрацював певний період часу, його 

винагорода зростає і перевищує ринкову ставку оплати праці. Зростання 

заробітної плати зі збільшенням стажу й досвіду роботи «відсіває» пра-
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цівників, незацікавлених у тривалих відносинах найму. Запропонована 

працедавцем схема оплати праці більш приваблива для працівників, які 

мають намір залишитися на підприємстві.

Першочергове завдання інформованого суб’єкта, зацікавленого 

в укладенні контракту, – подача вірних сигналів. Наприклад, на ринку 

праці таким сигналом є диплом про освіту, що свідчить про якість (і про-

дуктивність) потенційного працівника. Продуктивність на робочому міс-

ці позитивно корелює з успішністю в навчанні: у високопродуктивного 

працівника в середньому більш низькі витрати, пов’язані з отриманням 

диплома (він витрачає менше часу на підготовку до занять і виконання 

навчальних завдань) і одночасно – вищі досягнення. Продуктивний пра-

цівник має стимул інвестувати в освіту і якість диплому як «сигналу» про 

свою продуктивність. 

На етапі ex post трансакції, особливо за умови, коли одна зі сторін 

контракту виступає принципалом, а інша – агентом (як це зазвичай 

трапляється у сфері праці), опортунізм є причиною існування загро-

зи маніпулювання агентом принципала під час виконання доручень 

останнього (проблеми принципала – агента). Функції інстанції тут 

виконує, здебільшого, принципал. 

Найчастіше вказують три варіанти попередження обману агентами 

принципала. Перший полягає в стимулюванні конкуренції між агентами: 

винагороджується не виконання агентом заданого принципалом обсягу 

роботи, а досягнення при цьому найвищих порівняно з іншими аген-

тами результатів. Конкуренція агентів дає можливість використовувати 

самих агентів для взаємного контролю над діями один одного [45]. Крім 

того, висока винагорода «переможця» є сильним стимулом для підви-

щення його продуктивності. Однак використання змагальності має свої 

межі. Винагороджування лише «переможця» стимулює вибір агентами 

найбільш ризикованих стратегій, тобто відбувається «зворотний відбір» 

агентів, у результаті якого залишаються лише ті, що використовують ри-

зиковані стратегії, що не завжди виправдано. До того ж, конкуренція се-

ред агентів може мати характер непродуктивної, не залишаючи місця для 

довіри у відносинах між ними. Завдання, що вимагають спільних зусиль 

агентів, потенційно стають нереалізовуваними.

Інший варіант – регулювання участі агента в результатах спільної діяль-

ності. У сфері праці він передбачає укладення з агентом (найманим праців-

ником) такого контракту, що передбачає виплату не фіксованої заробітної 

плати, а винагороди залежно від результатів сумісної праці його і працедав-

ця (результатів діяльності фірми). Проте застосування на практиці подібних 

схем обмежується ступенем схильності агента до ризику: не кожен агент по-

годиться сумлінніше працювати в обмін на негарантований бонус. 
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За третього варіанта – формування коаліції агентів – власне функ-

ції принципала виконують агенти почергово. Принципал стає тимча-

сово першим серед рівних [46]. Владні відносини й делегування агента-

ми принципалові контролю над своїми діями не зникають, але функції 

контролю й розподілу завдань по черзі виконують всі учасники взаємо-

дії. Принципалом стає агент, що тимчасово займає позицію на перети-

ні інформаційних потоків і має можливість акумулювати всю необхідну 

інформацію. Ротація агентів на цій позиції створює стимули до відтво-

рення агентами лише достовірної інформації, а також формує відносини 

довіри між агентами, що зумовлює відмову від опортунізму як стратегії 

максимізації корисності. З’являється можливість вирішити проблему 

принципала – агента на основі «золотого правила»: від принципала воно 

вимагає винагороджування агентів відповідно до їхнього внеску в загаль-

ний результат, а від агента – сумлінного виконання завдань, поставлених 

принципалом. 

Важливо підкреслити й об’єктивне існування протилежного аспек-

ту проблеми принципала – агента, а саме – маніпулювання принципалом 

агента через зловживання першим владними повноваженнями та інформа-

ційними перевагами, що пов’язані з ними. Агент, вдаючись до опортуністич-

них дій, може у такий спосіб висловлювати свою незгоду з відомими йому 

прикладами поведінки принципала. Останній повинен мати цю ймовірність 

на увазі, помічаючи зловживання агента та обираючи спосіб їх мінімізації. 

Інакше будь-які його дії ризикують стати малоефективними. 

Зміни статусу інстанції та поведінка суб’єктів зумовлена дією норм. 

Норми існують як постійно діючі формальні та неформальні правила 

соціальної взаємодії, згідно з якими організовується і здійснюється, зо-

крема, взаємодія відповідальних суб’єктів соціально-трудових відносин. 

Норма виступає невід’ємною частиною інституту (але не тотожна йому): 

згідно з класичною дефініцією останнього, запропонованою Д.Нортом, 

інститут, впорядковуючи соціальну взаємодію, включає, крім норм по-

ведінки, також і механізми, що забезпечують їхнє виконання [47].

За нашим спостереженням, норма в структурі інституту постає як деяка 

імперативна семіотична конструкція (сукупність знаків обов’язку), позаяк 

по суті правило взаємодії не є дією, а лише її означає й описує. Особливість 

норми як семіотичного феномену полягає в тому, що первинною є не стіль-

ки означальна, скільки інструктивна (вказівна) його функція. 

Слідом за проф. А.А.Аузаном у найбільш загальному вигляді в складі 

норми ми виділяємо опис (десигнат) ситуації застосування норми, керів-

ництво до дії або імперативну модель поведінки, затребуваної за вказа-

них умов, десигнат санкції заохочення чи покарання суб’єкта відповід-

но за дотримання чи порушення зазначеної інструкції, десигнат самого 
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суб’єкта (виконавця) та гаранта норми [48]. Розуміння покарання запо-

зичене нами з понятійного апарату інституціональної економіки, де воно 

означає дії щодо накладання витрат на винуватця. Відповідно, схвалення 

може тлумачитись як здатність їх знижувати. 

Отже, «формула» соціально-відповідальної норми для сфери праці 

складається із таких елементів: десигнат ситуації застосування – існуван-

ня множини суб’єктів з індивідуальними і артикульованими інтересами; 

модель поведінки відповідальних суб’єктів соціально-трудових відно-

син – співробітництво на основі інтерналізації інтересів візаві; вказівка 

на ймовірну санкцію – варіант реакції інстанції, десигнат виконавця – 

суб’єкта відповідальних соціально-трудових відносин; означення гаранта 

норми – інстанції у системі таких відносин. 

Не всі норми вимагають участі інстанції. До виконання норми може 

примушувати сама ситуація застосування її приписів. Санкція у такому 

разі є автоматичною, а норма – незалежною. На нашу думку, досягнення 

генеральної цілі системи відповідальних відносин (недискретності соці-

альної відповідальності як властивості економічних агентів) передбачає 

трансформацію цієї властивості саме у поведінкову незалежну норму. 

Вона початково фіксує суб’єктів соціальної взаємодії у «відповідальних» 

позиціях, а всі трансакції відбуваються і оцінюються з огляду на альтер-

нативу «відповідально – безвідповідально».

Десигнат санкції, виконавця та інстанції, разом із самою інстанці-

єю утворюють механізм імплементації норми. Реалізація будь-яких норм 

неможлива без наявності таких механізмів. Залежно від характеру санк-

цій, передбачених цими механізмами, виділяємо механізми негативної 

та позитивної відповідальності. Перший пов’язаний з покаранням за 

їх невиконання або неретельне дотримання. Інтенсивність покарання і 

заохочення залежить від ступеня жорсткості/слабкості інстанції, що, у 

свою чергу, зумовлений достатністю/недостатністю контролю за діями 

інстанції з боку інших суб’єктів. Другий розглядають як заохочення до 

виконання суб’єктом конкретних норм. Таке заохочення, на нашу думку, 

не може обмежуватися стимулюванням до відповідальних дій лише через 

похвалу чи нагороду, як зазвичай тлумачать більшість дослідників фено-

мену соціальної відповідальності. 

Домінуючою в економічній літературі є також думка про те, що ре-

алізація норми заснована на примушуванні суб’єктів до її виконання. А 

сама норма мислиться як зовнішні рамки і обмеження дій суб’єктів [49]. 

Тобто вчені-економісти абсолютизують негативну відповідальність. За 

основоположний аргумент приймається природжена схильність еконо-

мічних агентів до опортунізму, а тому санкція постає як обмежувальний 

невольовий акт. 
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Водночас мало уваги приділяється тим санкціям норми (варіантам ре-

акції інстанції), які, крім осуду чи схвалення, передбачають також і фаси-

літацію (сприяння у досягненні суб’єктом узгодження з вимогами норми). 

На думку О.В.Іншакова, така позиція є хибною. Автор переконує, що 

скорочення трансакційних витрат, чому повинні сприяти в тому числі й 

ефективні норми, неможливе за зростання кількості перешкод для діяль-

ності економічних агентів [50].

Розуміння того, що суспільні норми за своєю природою є не тіль-

ки обмеженнями, а й засобом розширення можливостей суб’єкта, чи не 

вперше сформувалося ще у працях В.О.Ключевського – російського іс-

торика дореволюційної доби. Міркуючи про становий поділ суспільства, 

академік стверджує, що найбільш істотною ознакою цього поділу є від-

мінність в обсягах прав, а не обов’язків. Станову диференціацію визначає 

принцип пріоритету прав (розширення інституціональних можливостей). 

Коли йдеться про різницю в обов’язках станів, насправді наголошуєть-

ся на різниці в їхніх правах. Адже користуючись різними правами, стани 

можуть мати однакові обов’язки перед державою. Проте за неоднаковос-

ті покладених обов’язків вони не можуть володіти рівними правами [51]. 

Звідси, в основі інституціональних феноменів лежить прагнення до більш 

високого суспільного становища, а не перешкода або обмеження можли-

востей.

На те, що норма має супроводжуватися механізмами сприяння суб’єк-

тові й узгоджуватися з вимогами норми, вказував також і Дж.Коммонс у 

визначенні базового поняття інституту. На його думку, інститут (а разом 

з ним – і норма) – це колективне діяння, яке передбачає не тільки 

контроль, а й «вивільнення та розширення» індивідуального діяння [52].

З цього погляду, соціальна відповідальність як відсутність опортуніс-

тичної поведінки втілюється не тільки у негативних, а й у позитивних своїх 

механізмах, де фасилітаційні зусилля інстанції спрямовані на створення 

умов для взаємодії суб’єктів, за яких опортунізм є або нераціональним, 

або непотрібним діянням. Понад те, інтенсивна стратегія управління со-

ціально відповідальними відносинами передбачає домінування саме по-

зитивних механізмів її імплементації. Зважаючи на системну складність 

таких відносин, місце для примусу залишається, однак той дещо втрачає 

своє значення як функція і роль інстанції, а частково трансформується у 

безособове начало (змушує, як правило, не інстанція, а обставини, мір-

кування доцільності тощо). 

Коли інстанцією для суб’єкта виступає він же, то внутрішніми є й 

санкції. За інших умов санкції завжди зовнішні. Відповідно виділяють 

механізми внутрішньої та зовнішньої відповідальності. Важливо підкрес-

лити, що зовнішні і негативні санкції – принципово різні поняття. Ціл-
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ком очевидно, що санкції зовнішнього впливу можуть бути й позитивни-

ми. Хоча негативна санкція, здебільшого, є саме зовнішньою. 

За домовленістю суб’єктів різноманітні правила у структурі соціаль-

но-трудових відносин впорядковані ієрархічно, тобто з поділом на прави-

ла всезагальні (вищого порядку) та локальні. Розроблення усіх або деяких 

з них – завдання суб’єкта зі статусом інстанції, покладене на неї іншими 

суб’єктами у рамках контракту інституціональної трансакції. Природно, 

розробка всезагальних норм є предметом замовлення державі з боку ін-

ших суб’єктів. У сфері праці локальні правила створені безпосередньо 

зусиллями працедавця та найманого працівника або їх представницьких 

організацій. 

Видові особливості інстанції закладають передумови для поділу ме-

ханізмів реалізації норм на формальні та неформальні. Так, участь дер-

жави як гаранта санкції надає нормі формального характеру. Поза дер-

жавним втручанням норми – неформальні. Усі всезагальні правила є 

формальними. 

Урахування особливостей функціонування норм та інстанцій соці-

альної відповідальності дає змогу узагальнити наші міркування щодо сут-

ності та механізму реалізації соціальної відповідальності як передумови 

економічної модернізації за допомогою такої графічної моделі (рис. 3.1).

 

Рис. 3.1. Соціальна відповідальність як передумова суспільної модернізації
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Таким чином, інстанція відповідальності здійснює регуляцію діяль-

ності суб’єкта й відповідно до норм застосовує санкції. Норми існують як 

формальні та неформальні правила соціальної взаємодії, згідно з якими 

організовується і здійснюється взаємодія відповідальних суб’єктів. Ін-

станції та норми у своїй єдності формують інститути соціальної відпо-

відальності та забезпечують реалізацію імперативів відповідальної пове-

дінки через відповідні механізми, ключовими серед яких можна вважати 

механізми фасилітації.

3.3. Формування соціального капіталу 
у структурі відповідальних відносин

Визначене нами принципове значення довіри як принципу соці-

альної відповідальності, а також суспільно-модернізаційна якість від-

повідальних відносин, виражена через інший її принцип – солідарність, 

природним чином скеровує наш дискурс в контекст дослідження соці-

ального капіталу. 

Науковці солідарні в тому, що довіра, солідарність у системі соціаль-

них відносин і соціальний капітал – явища взаємопов’язані [53]. Так, до-

віру та соціальний капітал часто ототожнюють [54]. Є також думка, що 

базовими елементами соціального капіталу треба вважати соціальні ме-

режі, спільні норми і переконання, тоді як довіра розглядається окремо і 

є обов’язковою передумовою їх формування [55]. Ще одна позиція базою 

соціального капіталу визнає тільки соціальні мережі, а спільні норми, 

переконання, обов’язки, довіру – його самостійними формами (варіаці-

ями) [56]. 

Узагальнення різноманітних підходів дає можливість виділити дві вза-

ємоузгоджені точки зору щодо визначення сутності соціального капіталу. 

Первинним й одним із найбільш авторитетних є тлумачення соціального 

капіталу як ресурсу, що виникає в системі взаємного розпізнавання і вза-

ємовизнання індивідів та груп [57, 58]. Існування цієї системи обумовлене 

функціонуванням соціальних мереж, у рамках яких встановлюється висо-

кий рівень довіри і солідарності, підкріплений спільними нормами і прави-

лами, а також переконаннями та обов’язками членів цих мереж. 

Наведене визначення дає змогу з’ясувати співвідношення досліджу-

ваних нами феноменів – соціального капіталу і соціальної відповідаль-

ності: соціальний капітал є продуктом взаємодії відповідальних суб’єктів. 

Соціальний капітал формується саме у структурі відповідальних відносин. 

Суб’єкти відповідальності утворюють соціальну мережу як матеріальну 

основу соціального капіталу. Спільність (взаємна несуперечливість) їх ін-
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тересів роблять їх взаємні обов’язки і спільні переконання об’єктивними. 

Довіра – необхідна передумова укладення і виконання контрактів. А нор-

ми – елемент механізму координації відповідальних дій.

Інший підхід до визначення сутності соціального капіталу ствер-

джує, що останній є не стільки ресурсами у чистому вигляді, скільки ме-

ханізмом їх отримання [59]. Він не спростовує існування специфічного 

ресурсу соціального капіталу (у вигляді соціальний мереж, довіри, со-

ціальних норм (правил), переконань і обов’язків), але акцентує значно 

більшу увагу на його потенціалі генерувати відомі види ресурсів (мате-

ріальні і нематеріальні блага), у т. ч. інші види капіталу. У такій інтер-

претації соціальний капітал постає як характеристика соціального серед-

овища – сукупність різноманітних соціальних інститутів, які сприяють 

економічному зростанню, утвердженню рівності та подоланню бідності 

[60]. Соціальний капітал полегшує діяльність економічних агентів. Він 

робить можливим досягнення їх продуктивних цілей, будучи разом з тим 

результатом їх взаємності [56].

Виходячи з цього, а також виходячи з нашого розуміння об’єкта від-

повідальності, можна констатувати, що соціальний капітал, зокрема у 

системі трудових відносин, співвідноситься з якістю «соціального поля 

праці», є предметом і водночас активним чинником відповідальних від-

носин у сфері праці.

Погляд на соціальний капітал як на ресурсоутворюючий механізм 

ґрунтується на твердженні про його здатність завдяки солідарності ак-

торів, що взаємодіють, зменшувати трансакційні витрати, які можуть 

супроводжувати будь-яку ресурсоутворюючу дію. Йдеться, насамперед, 

про витрати укладення контрактів, що їх знижують соціальні норми, а 

також витрати опортуністичної поведінки, які нейтралізує взаємна дові-

ра учасників трансакції, зменшуючи рівень невизначеності їх взаємодії. 

Очевидна також роль соціального капіталу у забезпеченні інформаційної 

симетрії.

Обидва тлумачення досліджуються щонайменше на двох рівнях ана-

лізу: індивідуальному та груповому [61]. На першому рівні ресурс соці-

ального капіталу розглядається в контексті міжособистісної взаємодії 

індивідів-членів соціальних мереж, які водночас використовують його як 

персональний механізм мобілізації інших ресурсів. На другому аналітич-

ному рівні превалює суспільний контекст: соціальний капітал як ресурс і 

як засіб зниження трансакційних витрат доступний всім членам суспіль-

ства і є деперсоніфікованим.

Беручи за основу зазначене, можна визначити специфіку соціального 

капіталу порівняно з іншими видами ресурсів (капіталів), які той генерує 

у структурі відповідальних відносин, в тому числі соціально-трудових. 
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Не вникаючи в особливості наукової дискусії з приводу типології різно-

манітних видів капіталу (але беручи до уваги різноманітні позиції її учасни-

ків [56, 57, 62]), ми вважаємо найбільш доцільним поділ капіталу на фізич-

ний (реальний), фінансовий, людський та соціальний. Інші можливі види 

капіталу (символічний, культурний політичний, інтелектуальний, інформа-

ційний), на нашу думку, є варіаціями або підвидами основних видів капіта-

лу, перелічених вище. Так, культурний і символічний капітал як капітальні 

блага реалізуються лише у структурі соціального капіталу. А інтелектуальний 

та інформаційний капітали мають значення тільки у контексті людського 

капіталу. Що ж до такого його різновиду, як адміністративний капітал, то в 

економічній літературі більш адекватним вважається позиціювання його ре-

сурсного втілення як ренти (адміністративної чи політичної). А виділення 

окремо економічного капіталу (як у концепції П.Бурдьє [57]), поряд із соці-

альним чи будь-яким іншим, вважаємо недоцільним, оскільки первинна ка-

тегорія капіталу є за суттю економічною. Тобто всякий капітал є капіталом, 

насамперед, економічним.

Критеріями диференціації соціального та інших видів капіталу у 

структурі відповідальних відносин нами обрано ознаки способу створен-

ня вартості, сфери капіталотворення (походження), способу уречевлен-

ня, способу перенесення створеної вартості, чинника ерозії капітальних 

властивостей та особливостей об’єкта інвестування (див. табл. 3.1).

Відтак, узагальнюючи думки стосовно способу створення вартості 

різноманітними видами капіталу, слід наголосити на тому, що фізичний 

та людський капітал, на відміну від соціального і фінансового, генерують 

вартість, діючи безпосередньо на створюване благо. Фінансовий та со-

ціальний капітали реалізують вартісний потенціал блага через інші види 

капіталу. Механізм впливу соціального капіталу на інші форми капіталу 

відмінний від способу реалізації фінансового капіталу. Фінансовий ка-

пітал лише інкорпорує (включає) інші види капіталу у виробничий про-

цес. Тоді як соціальний капітал каталізує їх продуктивний вплив (у т. ч. 

вплив фінансового капіталу) на вартісний потенціал створюваного блага, 

трансформуючи ефект «включення» в синергетичний ефект від об’єд-

нання різноресурсних потоків.

Поряд із способом створення вартості, базовим для розуміння спе-

цифіки соціального капіталу є також з’ясування особливостей його похо-

дження. Магістральною щодо цього є теза про трудову генезу даного виду 

капіталу. Будь-який капітал є результатом доцільної перетворювальної 

діяльності економічних агентів (праці). Різні види капіталу відрізняють-

ся лише сферою реалізації продуктивних зусиль цих агентів. Так, сфера 

формування соціального капіталу – це людська діяльність, спрямована 

на зміни у способах взаємодії індивідів. Тоді як генеза фізичного капіта-

лу пов’язана з діяльністю, націленою на зміни характеристик та якостей 
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фізичних об’єктів. Трансформаційними змінами зумовлена й поява люд-

ського капіталу, проте вони стосуються внутрішніх характеристик (рис) 

самих економічних агентів. Фінансовий капітал продукується новоство-

реною вартістю, а точніше тією її частиною, котра спрямовується на ви-

робничі потреби (на відміну від споживчих потреб).

Таблиця 3.1

Особливості формування та реалізації соціального капіталу порівняно 
з іншими видами капіталу

Базові крите-
рії диферен-

ціації

Соціальний 
капітал

Фізичний 
капітал

Фінансовий 
капітал

Людський 
капітал

Спосіб ство-
рення вартості

синергізм та 
каталізування 
продуктивного 
впливу інших 
форм капіталу

безпосеред-
ній вплив на 
вартісний по-
тенціал блага

інкорпорація 
фізичного та 
людського 
капіталу

безпосеред-
ній вплив на 
вартісний по-
тенціал блага

Походження діяльність, 
спрямована на 
зміни у спосо-
бах взаємодії 
індивідів

діяльність, 
спрямована на 
зміни фізичних 
об’єктів

безпосередньо 
новостворена 
вартість

діяльність, 
спрямована на 
зміни індиві-
дуальних рис і 
характеристик 
людини

Уречевлення опосередковане пряме пряме, опо-
середковане

опосередковане

Перенесення 
вартості

повне перене-
сення

повне чи част-
кове перене-
сення

повне перене-
сення

повне перене-
сення

Фактор втрати 
капітальних 
властивостей

зміни у спосо-
бах взаємодії 
індивідів, час

перенесення 
вартості, час, 
інновації

перенесен-
ня вартості, 
інфляція

внутрішня 
трансформація 
індивідів, час, 
інновації

Спосіб від-
новлення 
капітальних 
властивостей

соціальні інвес-
тиції

амортизаційні 
відрахування, 
природний 
(біологічний) 
синтез

фінансові, 
у т. ч. грошові 
заощадження

соціальні інвес-
тиції

Соціальну відповідальність як внутрішню властивість економічних 

агентів також можна визначити як продукт трансформації і віднести до 

елементів людського капіталу. Проте, на відміну від багатьох інших таких 

елементів, трансформація яких здебільшого ендогенна, соціальна відпо-

відальність формується зі значно більшим залученням «середовищних» 

(соціальних) факторів, у т. ч. й під впливом соціального капіталу як со-

ціального поля.

Найбільш гноселологічно простим і емпірично явним критерієм ди-

ференціації видів капіталу є спосіб його уречевлення як капітального бла-
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га. Уречевлення кожного з перелічених основних видів капіталу, крім фі-

зичного, опосередковане тими благами, участь у створенні вартості яких 

ці капітали беруть. Фізичний капітал прямо уречевлений у матеріальних 

засобах та предметах праці. Фінансовий капітал може бути уречевлений 

у тій матеріалізованій формі, якої він набуває в середовищі економічних 

трансакцій – у формі грошових коштів (готівки, номіналів, рахунків, зо-

бов’язань тощо). 

Іншою суттєвою диференціальною ознакою кожного виду капіталу є 

спосіб перенесення капітальної вартості на вартість створюваного блага. 

Для різних видів капіталів властиві різні способи перенесення капіталь-

ної вартості, а саме – соціальний, фінансовий та людський капітали пе-

реносять свою вартість повністю, тоді як фізичний капітал – або повніс-

тю, або частково протягом певного часу. 

Такий стан речей об’єктивізований неоднаковою дискретністю вар-

тості різних капітальних благ. Так, вартість соціального, фінансового та 

людського капіталів з очевидних причин є неподільною. Вони або повніс-

тю використовуються у виробничому процесі, або не використовуються 

взагалі, перебуваючи у пасивній формі. Водночас вартість фізичного ка-

піталу подільна. Вона може бути використана у процесі створення блага 

одномоментно повністю або частинами протягом виробничого циклу. 

Серед недискретних капітальних благ, тобто соціального, фінансо-

вого та людського, можна виділити абсолютно недискретні (соціальний 

та людський) та відносно недискретні форми (фінансовий). Відносність 

неподільної вартості фінансового капіталу зумовлена тим, що дискрет-

ною є її фізична субстанція – грошові кошти як сума окремих вартостей, 

якими виступають номінали купюр, рахунків, трансфертів. Разом з тим у 

виробничому процесі кожну із цих окремих вартостей або використову-

ють повністю відповідно до їх цільового призначення або не використо-

вують взагалі, що вказує на фактичну недискретність вартості фінансово-

го капіталу як блага.

З-поміж інших диференціальних критеріїв різних видів капіталу 

окремо виділимо також фактори втрати капітальних властивостей. Ціл-

ком природно припустити, що основним таким фактором є описане 

вище перенесення капітальної вартості на створюване за участю того чи 

іншого виду капіталу блага. Проте ретельний аналіз вказує на те, що пе-

ренесення капітальної вартості зовсім необов’язково є фактором втрати 

капітальних властивостей. А якщо він таким стає, то його роль у процесі 

ерозії капітальних властивостей не завжди є провідною. Він має суттєве 

значення для фізичного та фінансового капіталу, поряд із такими факто-

рами, як час для фізичного капіталу (старіння) та інфляція як своєрідний 

вираз фактора часової ерозії для фінансового капіталу. 
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Натомість для соціального та людського капіталу основним чинни-

ком втрати капітальних властивостей виступає відповідно деструктивна 

трансформація способів взаємодії індивідів (наприклад, конфронта-

ція) та деструктивна трансформація внутрішніх властивостей індивідів 

(наприклад, хвороба). Часовий чинник також має певне значення для 

ерозії цих видів капіталу, оскільки безпосередньо впливає або на носіїв 

капітальних властивостей (як у випадку людського капіталу), або на 

суб’єктів соціальної взаємодії (як у випадку соціального капіталу), зумов-

люючи їх фізичне старіння, а відтак – опосередковано й часову ерозію 

соціального та людського капіталу.

Інший чинник постаріння капіталу – моральне старіння – є акту-

альним здебільшого лише для фізичного та людського капіталів. Адже їх 

вартість, втілена в об’єктах матеріально-фізичного світу, може старіти не 

лише під впливом фізичного часу, а й якісних змін у сфері виробництва, а 

саме – під впливом інновацій, що витісняють ті чи інші капітальні блага, 

замінюючи їх собою та значно зменшуючи чи цілком знищуючи їх ка-

пітальну вартість. Так проявляється моральне старіння засобів виробни-

цтва й інформації як системи практичних знань.

Примітно, що для соціального капіталу інновації – неоднозначний 

чинник руйнації. Скоріше навпаки – інновації у способах соціальної вза-

ємодії нарощують його капітальну вартість. Запровадження таких нових 

комунікативних інструментів, як стільниковий зв’язок, електронна пош-

та, соціальні інтернет-мережі потенційно зміцнюють наявні взаємозв’яз-

ки і у малих, і у великих соціальних групах, прямим чином впливаючи на 

обсяг соціального капіталу як блага.

Щоправда, інноваційні блага, що знижують капітальну вартість за-

собів виробництва (фізичного капіталу), опосередковано можуть зумов-

лювати й ерозію соціального капіталу. Так, виробничі інновації мають 

здатність погіршувати його якість, зокрема на виробничому рівні, оскіль-

ки часто усувають необхідність безпосередньої комунікації працівників, 

штучно деформуючи процеси їх взаємної соціалізації. Однак відсутність 

комунікативної близькості необов’язково призводить до втрати взаєм-

ності, довіри та інших складових соціального капіталу. 

У світлі різних факторів втрати капітальних властивостей того чи 

іншого виду капіталу ключовим стає питання стосовно способів віднов-

лення цих властивостей. Універсальним способом такого відновлення є 

інвестування як процес, основу якого становить спрямування частини 

новоствореної вартості у сферу регенерації капітального блага. Для різ-

них видів капіталу інвестування набуває різних форм. Так, вартість со-

ціального та людського капіталу здатна відновлюватися через соціальне 

інвестування, тобто вкладення частини новоствореної вартості у розви-
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ток соціальної сфери (для соціального капіталу – у розвиток практик 

партнерської соціальної взаємодії, її адекватних норм та правил; для 

людського капіталу – у розвиток, передусім, сфери освіти та охорони 

здоров’я, ринку праці).

Відновлення капітальних властивостей фізичного капіталу відбува-

ється через спрямування частини новоствореної вартості у формі амор-

тизаційних відрахувань на підтримку безперервних продуктивних змін 

фізичних об’єктів (їх характеристик і станів). Серед таких об’єктів осо-

бливістю відновлення своєї капітальної вартості відзначаються природні 

об’єкти, які є біологічною субстанцією, тобто частиною живої (органіч-

ної) природи. Ця особливість визначає їхню здатність до самовідтворення 

капітальної вартості за певних сприятливих умов. Інвестиційні зусилля 

економічного агента у цьому випадку передбачають підтримання віталь-

ності таких умов (наприклад, зрошування та удобрення грунтів, біо- та 

зооселекція, збереження естетики природних чи рукотворних ландшаф-

тів тощо). 

На відміну від інших основних видів капіталу, капітальні властивості 

фінансового капіталу відновлюються безпосередньо через капіталізацію 

новоствореної вартості, а саме у формі фінансових заощаджень. Реге-

нерування вартості фінансового капіталу відбувається без попередньої 

трансформації новоствореної вартості у ті чи інші чинники формуван-

ня капіталу, яка має місце для фізичного (у формі перетворення фізич-

них об’єктів), соціального (у формі якісних змін соціальних інтеракцій), 

людського (у формі перетворення якостей особистості) капіталу. Для 

більшості видів капіталу новостворена вартість (точніше – її капіталізо-

вана частина) є джерелом трансформацій, що, у свою чергу, регенерують 

вартість капіталу. А фінансовий капітал уникає цих трансформаційних 

змін. Його фактором регенерації є власне новостворена вартість. 

Теоретичне осмислення процесів капіталізації соціальної взаємодії у 

системі соціальної відповідальності не буде повним без врахування його 

деструктивної складової. Негативним соціальним капіталом можна ви-

значити сукупність усіх проявів соціальної згуртованості, взаємності та 

довіри у суспільстві, які є чинниками формування так званих антиблаг 

або, відповідно до прийнятої економічної термінології, недостойних благ 

[63]. Поняття негативного соціального капіталу запровадив М.Олсон як 

сукупність соціальних зв’язків, що перешкоджають політичному й еко-

номічному процвітанню суспільства [64]. 

Корупція є одним з найбільш поширених у глобальних масштабах 

проявом негативного соціального капіталу. Як соціальний феномен вона 

являє собою зловживання носіями влади (інстанцією) своїм владним 

становищем заради приватної вигоди [65]. Не всяке зловживання вла-
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дою слід пов’язувати з накопиченням негативного соціального капіталу. 

Корупція стає в один ряд з іншими його проявами за активної ролі ха-

бародавця, тобто – за очевидної наявності обопільної домовленості між 

ним та хабарником про розрахунок хабаром за деяку послугу (в нашому 

розумінні – антиблаго). Іншими словами, на соціальний капітал нега-

тивної якості корупція перетворюється в реципрокних відносинах, тобто 

відносинах побудованих на взаємному «обміні дарунками» [66, 67]. Пер-

шою стороною корупційного обміну є особа, що приймає рішення або 

та особа, яка має вплив на прийняття такого рішення. Друга сторона – 

це особа, зацікавлена у прийнятті чи неприйнятті вказаного рішення. 

Обидві сторони вступають у такий обмін, сподіваючись отримати вигоду. 

Її форма не обмежується тільки матеріальним аспектом. Вигодою може 

бути престиж, посада, гарантії, можливості тощо. Корупційний обмін 

відрізняється від корупції як індивідуального злочину. Саме перший ста-

новить елемент деструктивного соціального капіталу. Другий є проявом 

звичайного шахрайства [68].

Існує безліч видів корупційних діянь. Як корупційний обмін мож-

на класифікувати лише деякі з них: фаворитизм, протекціонізм, «блат» 

(використання особистих контактів для одержання доступу до суспіль-

них ресурсів – товарів, послуг, джерел доходів).

Корупційний обмін здійснюється на основі досягнутої хабародав-

цем та хабарником угоди. З позицій неоінституціональної теорії, таку 

угоду розглядають як засіб зменшення трансакційних витрат хабародав-

ця (порівняно із витратами, які той зазнав би у даному інституційному 

середовищі, не вступаючи у корупційний обмін), що збагачує хабарника 

(всупереч формальним і (або) неформальним нормам даного інститу-

ційного середовища). Саме мінімізація трансакційних витрат – основне 

призначення корупції. Корупційна угода є способом подолання надто 

жорстоких законодавчих норм і засобом уникнення банкрутства, вона є 

альтернативою реформам. За спостереженням іншого дослідника, Ф.Луї, 

хабарництво і зумовлені ним поведінкові стратегії зменшують «середню 

вартість простоювання в черзі».

Корупційні угоди можуть укладатися, по-перше, між організаціями 

(наприклад, фірмою і політичною партією, коли партія в обмін на не-

легальну фінансову підтримку «проштовхує» потрібне рішення в органах 

влади); по-друге, між фізичними особами (громадянином і чиновником); 

по-третє, між організаціями і фізичними особами (фірмою і чиновни-

ком) [69]. Вони можуть бути разовими та тривалими. На основі тривалих 

корупційних угод створюється соціальна мережа неформальних зв’язків 

корумпованих інстанцій, з одного боку, та громадян – з іншого. Інстанція 

(в особі, наприклад, чиновника) надає перевагу конкретному суб’єкту, 

витрачаючи на його користь у разі необхідності свій час та інші ресур-
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си (в обхід усіх можливих норм). В обмін він отримує гарантії тривалого 

збагачення за рахунок хабародавця. Останній отримує «свою людину» у 

структурі влади, до якої можна завжди звернутися у разі потреби. Чинов-

ник у ролі «своєї людини» може завжди розраховувати на відповідну ви-

нагороду. Регулярність цієї винагороди сприяє оновленню корупційної 

соціальної мережі. Її масштаб і поширеність у соціальній структурі фор-

мує і підтримує потенційні можливості зацікавлених осіб вирішити свої 

наявні чи майбутні проблеми легшим, простішим способом, ніж цього 

вимагають чинні норми взаємодії.

Корупційна угода має свої обмеження. Вона позбавлена надійних 

механізмів забезпечення. Крім того, вона знижує трансакційні витрати 

виключно порівняно з тими, які зумовлені наявним інституційним по-

лем. Корупція не може повністю здолати такі витрати. Адже будь-який 

обмін супроводжується цілим спектром витратних позицій. Здебільшого, 

вона може вплинути лише на ті з них, що пов’язані з адміністративними 

процедурами. За іншої – більш ефективної – конфігурації інституцій-

ного поля (системи норм і правил), у якому адміністративні процедури 

вимагають адекватних витрат, трансакційні витрати можуть бути значно 

нижчими, ніж у корупційному обміні.

Саме неефективність існуючих інституціональних рамок у суспіль-

стві з точки зору інституціональної теорії є першопричиною корупції. 

Неефективними можуть бути як формальні (закони), так і неформаль-

ні норми, а також і механізми забезпечення їх дотримання. Корупційна 

угода в одному випадку може порушувати лише формальні норми, в ін-

шому – лише неформальні. Явне порушення всіляких (і формальних, і 

неформальних) норм, як правило, засвідчує сумнівну дієвість існуючих 

механізмів забезпечення дотримання правил [70].

Найскладнішим і найсуперечливішим є випадок, коли корупційна 

угода порушує лише формальні обмеження і не порушує неформальних 

правил. В деяких суспільствах традиції диктують необхідність обміну по-

дарунками. Гостинність, бажання встановити добрі людські стосунки зго-

дом перетворюються на корупцію. У таких суспільствах має місце супер-

ечність між неформальними обмеженнями, які спонукають до корупції, 

і формальними правилами, що забороняють корупцію. Інституціональні 

рамки в такому суспільстві не тільки недосконалі, а й суперечливі, що ви-

ключає будь-яку можливість їхнього ефективного функціонування. Бо-

ротьба з корупцією в такому суспільстві особливо складна і довготривала, 

а досягнення успіху у ній взагалі сумнівне.

Така ситуація, за висновком економістів-інституціоналістів, може 

бути обумовлена історично. Так, описуючи ретроспективу розвитку укра-

їнського суспільства, О.О.Прутська зазначає, що панування чужоземних 
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правителів на українських теренах супроводжувалося насадженням чу-

жорідних формальних норм, які часто не сприймалися місцевим насе-

ленням і нерідко були для нього ворожими, але дотримання яких – через 

примус – було обов’язковим. Це сприяло появі широко розповсюдже-

ного у наш час стереотипу легковажного ставлення до закону, формаль-

ності виконання його приписів. Норма, закріплена законом, не маючи 

внутрішньо психологічного начала, не була ефективною. Сформувалася 

чітка і загальносуспільна настанова ухилення від виконання вимог зако-

нодавчих норм, тверде переконання, що все корисне, вигідне здійсню-

ється всупереч чинним легальним нормам. 

З другого боку, високоцентралізований та бюрократизований дер-

жавний механізм, зведений на основі фактично постійного чужоземно-

го панування, сприяв повній підконтрольності громадян «государеві». 

Особисте багатство асоціювалося із відданістю тому чи іншому суверену, 

здатністю його задовольнити і вмінням уникнути його гніву. Як наслідок, 

у найбільш активних верств населення – промисловців, комерсантів – 

розвивалося цілком раціональне бажання швидкого збагачення, працю-

вала максима: «встигнути розбагатіти, поки дозволяють». У соціумі ста-

ла переважати така економічна поведінка, яка генерує дохід не шляхом 

інвестування у виробництво, а через отримання у чиновників субсидій і 

пільг. Відтак, формувалися ідеальні умови для вирощення вікових, глибо-

ких, а тому непереборних традицій фаворитизму, найкращих мотиваторів 

для активних (а згодом – і всяких) членів суспільства до вступу у коруп-

ційні угоди з чиновниками.

І теоретичні міркування, і сувора реальність сьогодення, й історич-

ний досвід України свідчить, що корупційна угода як реалізація негатив-

ного соціального капіталу здійснюється за взаємоприйнятних вихідних 

умов, тобто тоді, коли досягнення домовленості і пов’язані з цим витрати 

мисляться обома сторонами допустимими. Коли ж економічні агенти по-

трапляють у ситуацію вимушеного хабарництва і неготові на неї відреагу-

вати адекватною пропозицією, а якість інституційного поля не дозволяє 

вести легальну та вільну діяльність, раціональним вибором стає уникання 

залучення чиновників у трансакційну сферу. Водночас звернення до легі-

тимізуючої інстанції часто буває необхідним для надання здійснюваним 

трансакціям законності. Без такого звернення трансакції перетворюють-

ся у позалегальні, «тіньові». «Тіньові» відносини у суспільстві є ще одним 

проявом негативного соціального капіталу. 

Причини поширеності нелегальних взаємостосунків свого часу актив-

но досліджував перуанський вчений Е. де Сото. У фундаментальній праці 

«Загадка капіталу: чому капіталізм перемагає лише на Заході і ніде» він на-

водить красномовні спостереження «…ми з моєю дослідницькою групою 

вирішили відкрити невеличку швейну майстерню на околиці Ліми3.  На-

3  Столиця Перу.
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шим завданням було «з нуля» створити абсолютно легальний бізнес. Мої 

колеги почали заповнювати форми, вистоювали черги, їздили автобусом у 

центр Ліми по різні дозволи, потрібні за буквою закону для ведення малого 

бізнесу. Вони працювали по шість годин на день і нарешті зареєстрували 

це підприємство. За 289 днів. Хоча в майстерні мав працювати лише один 

працівник, юридична реєстрація обійшлася у 1231 долар – тридцять одну 

мінімальну місячну зарплату. Отримати легальне право збудувати буди-

нок на землі, яка перебувала в державній власності, зайняло шість років і 

одинадцять місяців – для цього довелося здійснити 207 адміністративних 

кроків у 52 урядових установах. Щоб отримати легальне право власності 

на цю ділянку, треба було зробити 728 таких кроків. З’ясувалося, що на 

водія автобуса, маршрутки або таксі, який хотів отримати офіційний до-

звіл на маршрут, чекало двадцять шість місяців бюрократичної тяганини» 

[71]. Дослідницька група на чолі з Е. де Сото повторила ці експерименти в 

кількох інших країнах і дійшла висновку, у більшості з них важко не тільки 

стати легальним, але й залишатися таким. 

Яскравим прикладом ескалації негативного соціального капіталу 

можуть бути «тіньові» відносини між працедавцем та найманим праців-

ником щодо винагороди за використання послуг робочої сили, особли-

во поширені у постсоціалістичних країнах, у т. ч. в Україні. Ці відносини 

пов’язані з таким суспільно шкідливим явищем, як заробітна платня «у 

конвертах». 

З огляду на попередні наші міркування, феномен «тіньової» зарп-

лати в Україні у сьогоднішніх умовах може бути результатом спільного 

рішення працедавця та працівника, також спровокованого історичними і 

психологічними умовами існування штучності, непостійності і ворожос-

ті норм. Нині вітчизняні працедавці продовжують твердити про значний 

податковий тягар, непрозорість податкового законодавства (що підтвер-

джується висновками міжнародних рейтингів [72]). 

Тим часом, працююче населення погоджується отримувати «кон-

вертовану» заробітну плату з огляду на сформовану віками впевненість у 

тому, що влада в порядку чергового експерименту ошукає або просто не 

зможе гарантувати збереження легально заощаджених коштів. Звідси – 

поширений народний скептицизм щодо будь-яких накопичувальних іні-

ціатив як державних, так і ринкових суб’єктів, успіх і невдача яких зале-

жить від прихильності влади чи «зрощення» з нею.

Парадоксальність і трагічність цієї ситуації полягає у тому, що в 

масштабах суспільства ефективність такої поведінки більш ніж сумнів-

на. Адже страждають самі працівники, позбавляючи себе – нехай і не-

великих, проте реальних – соціальних гарантій, право на які дає лише 

легальний заробіток, і які може не передбачати (або передбачати на пев-
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них умовах) неформальна домовленість про «тіньову» зарплату з робото-

давцем. Страждають працедавці, бо до цілої низки господарських ризи-

ків, природно пов’язаних із функціонуванням ринку, додаються ризики 

та витрати, пов’язані з незаконною поведінкою. Вочевидь, маємо справу 

з класичною інституційною пасткою, яку можна означити як зарплатну 

інституційну пастку. Інституціональною пасткою, як відомо, вчені-еко-

номісти називають самовідтворення очевидно неефективної суспільної 

норми. Її глибока вкоріненість у структуру соціальної взаємодії, необхід-

ні для її викорінення високі витрати учасників цієї взаємодії зумовлюють 

стійкість такої норми [73].

Формування соціального капіталу як ресурсу взаємодії та механізму 

зосередження і правильного розміщення інших видів ресурсів здійсню-

ється саме у системі відповідальних відносин (рис. 3.2). 

 

Рис. 3.2. Формування соціального капіталу у структурі відповідальних відносин

Закономірності та принципи соціальної відповідальності у системі 

відповідальних виключають якщо не появу, то тривале існування неефек-

тивної норми. Нормотворчість виходить від суб’єкта соціальної відпові-

дальності, який за неадекватної норми готовий активно долучитись до 

її трансформації. У разі, коли нормотворчість – замовлення інстанції з 

боку суб’єктів, останні вправі контролювати інстанцію і зобов’язані вка-

зати їй на помилки чи упущення. У зрілому соціумі цю місію виконує 

дійове громадянське суспільство. Подолати наслідки зарплатної інститу-

ційної пастки в Україні – саме його завдання. 

Оскільки негативний соціальний капітал є реакцією на неефектив-

ність і слабкість діючих у суспільстві норм, які упорядковують соціаль-

ну взаємодію, соціальна відповідальність є ефективним блокатором де-
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структивного прояву соціального капіталу. Він може бути прийнятним 

способом заміщення неефективних норм, проте свої вигоди для учасни-

ків виявляє лише у недалекій перспективі. У довгостроковому плані він 

зводить зайві перешкоди на ринку через непрозорість міжсуб’єктних сто-

сунків. Створюється ситуація, за якої трансакції обмежуються колом осо-

бисто знайомих агентів. Такий стан речей саботує економічне зростання, 

яке без загальновизнаних «правил гри» просто неможливе. Негативний 

соціальний капітал цілковито «перекручує» систему алокації ресурсів в 

економіці, вона здійснюється вкрай непродуктивно.

Таким чином, соціальний капітал є об’єктом діяльності відповідаль-

них економічних агентів і водночас виступає активним чинником їх вза-

ємодії. Деструктивний прояв соціального капіталу (корупція, «тіньові» 

відносини) у її рамках попереджується двосторонністю взаємодії суб’єкта 

й інстанції через специфіку власне суб’єктів відповідальності – активних 

і творчих за визначенням.
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РОЗДІЛ 4

ЯКІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА Й 
РЕЗУЛЬТАТ СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ 

МОДЕРНІЗАЦІЇ

Глибинні зміни у перебігу демографічних процесів та у соціально-де-

мографічних характеристиках населення слід розглядати у контексті за-

гальної модернізації суспільства і, зокрема, його соціально-економічної 

модернізації. Водночас довготривалі й сучасні демографічні зрушення в 

Україні є складовою загальної демографічної модернізації на європей-

ському й світовому просторі. Для визначення їх перспектив та соціаль-

но-економічних наслідків важливо встановити ступінь відповідності 

демографічних параметрів в Україні європейським взірцям та сучасним 

тенденціям, визначитися із її місцем у світовому демографічному розви-

тку, в процесах глобальних демоекономічних змін. 

Двома визначальними рисами сучасного західного постіндустріаль-

ного суспільства є високий життєвий рівень населення та інноваційний 

характер соціально-економічного розвитку. Ці дві складові тісно пов’яза-

ні, оскільки, як відзначав знаний економіст, нобелівський лауреат Р.Со-

лоу, лише науково-технічний прогрес нині з змозі забезпечити постійно 

зростаючий рівень життя, а рушієм НТП в умовах знаннєвої економіки, 

коли інформація і знання та темпи їх створення стають основними чин-

никами підтримання конкурентоспроможності, є людський потенціал і, 

насамперед, його інтелектуальна складова. З точки зору теорії економіч-

ного розвитку останній втілюється у русі від нижчого до вищого, досяг-

ненні якісно нового стану, вдосконаленні, що базується на появі кращих 

способів комбінації й використання обмежених ресурсів і пов’язаний з 

взаємодією наділених інноваційними якостями суб’єктів економічної ді-

яльності. Тож визначальна риса сучасної економіки – це зростання ролі 

її суб’єкта на противагу уречевленому капіталу, коли на зміну економіці 

товаровиробництва йде економіка знань, ідей, а ядро економічних від-

носин становлять відносини з приводу використання людських знань, 

навичок, здібностей, компетентностей, інтелектуального капіталу. Від-

повідно, й загальна логіка демоекономічного розвитку полягає у тому, 

що з суспільно-економічним прогресом роль кількісних параметрів на-

селення та робочої сили знижується, натомість роль якісних характерис-

тик – неухильно зростає (кількість праці заміщується її якістю або про-

дуктивністю). При цьому маємо визнати, що й соціально-демографічний 

стан України наразі відрізняється від такого у розвинутих європейських 
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країнах не тільки й не стільки кількісними параметрами, скільки якіс-

ними характеристиками населення. Тривала демографічна криза у нашій 

країні визначається не так депопуляцією самою по собі, як її поєднанням 

із неналежною якістю населення (насамперед, в іпостасі його здоров’я, 

а також деяких інших характеристик як-от пасіонарність, навчальна ак-

тивність тощо). 

4.1. Демографічні процеси та трансформація 
вікової структури населення України 

у контексті суспільної модернізації

Модернізація демографічних процесів: сутність, детермінанти, інди-
катори. Одним з найважливіших напрямів суспільного прогресу є демо-

графічна модернізація. На думку А.Вишневського [1, с. 9], демографічна 

модернізація є однією з трьох ключових взаємопов’язаних складових про-

цесу модернізації одночасно з промисловим переворотом і урбанізацією. 

Встановити характер довготривалих зрушень у перебігу основних 

демографічних процесів, їх відповідність тенденціям модернізації, су-

часним моделям народжуваності й смертності можна лише на основі 

поєднання кількісної оцінки цих зрушень з визначенням їх якісних осо-

бливостей та детермінант, оцінкою того, наскільки вони є наслідком гли-

боких системних суспільно-економічних змін, чи «вписуються» вони у 

загальний алгоритм соціальної модернізації.

Щодо процесу народжуваності, то індикатором його модернізації на 

нинішньому етапі є, на нашу думку, вже не тільки (і навіть не стільки) 

підвищення «економічності» відтворення населення (що визначається 

співвідношенням рівня народжуваності й смертності немовлят), скільки 

якісні характеристики відтворюваних поколінь (стан здоров’я дітей, їх 

освіченість тощо), а також ті зміни в структурних характеристиках на-

роджуваності (в її повіковому профілі, співвідношенні між шлюбною та 

«позашлюбною» складовою тощо), які свідчать про розширення свободи 

вибору у питаннях відтворення потомства, про лібералізацію цієї сфери. 

На тому етапі демографічного розвитку (а це так званий другий демо-

графічний перехід), в який з останньої третини минулого сторіччя всту-

пили розвинуті європейські країни, а згодом – й Україна, роль регулятора 

демографічної динаміки переходить саме до народжуваності, яка трива-

лий час утримується на критично низькому рівні. Дана стадія суспільного 

розвитку характеризується прагненням індивіда до самовираження, сво-

боди вибору і особистісного розвитку, власного життєвого стилю та еман-

сипації, що виливається у більш пізній вступ до шлюбу і народження пер-
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шої дитини, швидке зростання кількості розлучень та незареєстрованих 

шлюбів (у т. ч. повторних), збільшення частки позашлюбних народжень. 

Визначальною демографічно значущою рисою цього етапу соціально-де-

мографічної історії є довготривале зниження народжуваності до рівня, 

нижчого ніж той, що забезпечує просте відтворення населення, причо-

му наразі це обумовлено принципово новими чинниками (порівняно з 

тими, що діяли на етапі першого демографічного переходу), переважно 

– розвитком індивідуалістично орієнтованої системи цінностей і відпо-

відними змінами норм демографічної поведінки [2].

Сучасний етап демографічної історії зумовлений паралельними тен-

денціями подальшого економічного зростання, підвищення освітнього й 

інтелектуального рівня, прискореного поширення нових ідей та «пост-

матеріальних» цінностей, нетрадиційних підходів, лібералізму й толе-

рантного ставлення до поведінки, яку раніше розглядали як девіантну чи 

аморальну. Поширення такої поведінки не в останню чергу відбувається 

під впливом високого рівня добробуту, максимальної легалізації розлу-

чень і абортів, формування культу «самореалізації» (а не певних зобов’я-

зань і необхідності наслідувати авторитети), можливості вибору особис-

тістю тієї моделі життя, яка для неї найбільш зручна [3]. Демографічними 

проявами-результатами вищезгаданих суспільних тенденцій стали, зо-

крема, поширення консенсуальних партнерських союзів, збільшення 

масштабів безшлюбного материнства, зростання несталості традиційних 

шлюбів тощо.

Специфіка змін у рівні та моделі народжуваності в Україні у пері-

од її незалежності полягає в їх зумовленості сумісним впливом кризових 

суспільно-економічних явищ трансформаційного періоду (1990-х років) 

з явищами, притаманними вищезгаданому сучасному етапу демографіч-

ного розвитку (другому демографічному переходу), настання якого у кра-

їні прискорилось внаслідок посиленого імпорту нових соціальних та еко-

номічних інститутів, взірців поведінки (у т. ч. у шлюбно-сімейній сфері), 

притаманних країнам з розвинутою ринковою економікою. 

Одним із аргументів «на користь» думки про те, що трансформаційні 

зрушення у динаміці та структурі народжуваності в Україні спровокувала 

не тільки економічна криза перехідного періоду, а й більш фундаменталь-

ні й новітні детермінанти сучасного демографічного розвитку, є та обста-

вина, що з початком посткризового відновлення економіки не відбулося 

повернення до колишніх моделей шлюбу і народжуваності як в нашій 

країні, так і в інших постсоціалістичних країнах. Що стосується власне 

України, то, на нашу думку, чинники другого демографічного переходу 

почали превалювати у нас як детермінанта народжуваності здебільшого 

вже в останнє десятиріччя.
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Однією з характерних структурних змін у народжуваності, які в Укра-

їні найбільш яскраво виявились вже в останнє десятиліття, є специфічне 

«постаріння» материнства, зумовлене поширенням феномену «відкла-

дання» народження дітей до моменту здобуття професійної освіти, еко-

номічної незалежності. 

Аналіз кривих повікової народжуваності та детермінант їх змін за 

останні десятиріччя (рис. 4.1) підтверджує вищеозначене припущення, 

що вікова модель народжуваності в Україні змінювалась під впливом двох 

груп чинників: умов компенсаційного приросту народжуваності у період 

виходу з кризи перехідного періоду (переважно перша половина щойно 

минулого десятиріччя) та більш загальних і довготривалих факторів по-

старіння народжуваності (які діють у межах другого демографічного пе-

реходу).

 

Рис. 4.1. Повікові коефіцієнти народжуваності жінок України, ‰

Джерело: Розрахунки за даними Держстату України.

Як видно з рис. 4.1, у першій половині минулого десятиліття «зсув» 

кривої народжуваності вправо був у цілому незначним: підвищення ін-

тенсивності дітонародження, що спостерігалося у жінок, старших 25 ро-

ків, було зумовлено переважно тимчасово діючим фактором – реалізаці-

єю народжень первістків (рідше – других дітей), які були «відкладені» у 

найтяжчі роки соціально-економічної кризи перехідного періоду (а отже, 

відбулись у цих матерів пізніше). Однак саме по завершенню (у цілому) 

періоду компенсації народжуваності, її «постаріння» триває, понад те, 

воно стало дещо інтенсивнішим і, на наш погляд, вже здебільшого зу-

мовлене поширенням нової (для України) моделі дітородної поведінки 
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(моделі «пізнього піку народжуваності»), яка повною мірою притаманна 

більш розвинутим західно- та північноєвропейським країнам (рис. 4.2).

 Рис. 4.2. Повікові коефіцієнти народжуваності жінок Франції, 
Швеції та України (2009–2010 рр.), ‰

Наразі «модальним» віком дітонародження у нашій країні є вік 

24 роки (проти 21 року – у 1999 р. та 2001 р., 22 років – у 2004 р.). Водночас 

модальний вік народження дитини у згаданих західно- та північноєвро-

пейських державах становить 29–31 рік. Так що, судячи з дедалі більшого 

поширення західних взірців дітородної поведінки, процес «постаріння» 

материнства в Україні має ще значні резерви для свого прогресування і, 

очевидно, триватиме й у майбутньому. 

 Як видно з рис. 4.3, перехід до досліджуваної сучасної моделі ді-

тородної поведінки більш вираженим є у міських жінок України, однак 

останніми роками він прискорився і в сільській місцевості. Щоправда, 

не можна ігнорувати те, що на «зміщення» вправо кривої народжуваності 

останніми роками впливали, поряд з тенденцією до більш пізнього на-

родження первістка, також і й позитивні зрушення в структурі народжу-

ваності за черговістю народженої дитини («на користь» дітей другої–тре-

тьої черговості), які були особливо виражені саме у сільській місцевості 

країни. Тому не зайвим буде порівняння за типом поселення вікових ха-

рактеристик народження саме першої дитини. Так, якщо у 2010 р. мо-

дальний вік народження першої дитини у містах становив 24 роки, то у 

сільській місцевості – 21 рік.
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Про незавершеність процесу переходу до сучасного повікового про-

філю народжуваності в Україні (а надто – у сільській місцевості) свідчить, 

зокрема, і порівняно висока частота ранніх (у т. ч. підліткових) наро-

джень у жінок: частота дітонародження у віці до 18 років (коли зазвичай 

вагітність не є планованою) в Україні наразі вчетверо перевищує таку для 

Франції і більш ніж всемеро – показники для Швеції. При цьому в самій 

Україні інтенсивність ранньої (у віці до 19–20 років) народжуваності у 

сільських жінок в 1,7–2,4 разу перевищує таку для молодих городянок. 

Ще однією з соціально-демографічних ознак сучасної моделі наро-

джуваності є поширення так званої позашлюбної народжуваності, тоб-

то збільшення частки дітей, народжених матерями, які не перебувають 

у зареєстрованому шлюбі. Основним чинником різкого зростання част-

ки позашлюбних народжень у більшості країн Європи вважається ши-

роке розповсюдження незареєстрованих шлюбних союзів (cohabitation) 

[3, с. 78]. Стрімке зростання питомої ваги дітей, народжених поза юри-

дично оформленим шлюбом, у більшості цих країн спостерігається при-

близно з 80-х років минулого століття [3, с.13, 78–79]. У сучасній Європі 

ця тенденція є доволі всеосяжною, хоча й мають місце істотні відмінності 

щодо частки позашлюбних народжень у країнах з різною соціально-еко-

номічною ситуацією, культурними та релігійними традиціями тощо.

 Рис. 4.4. Частка дітей, народжених жінками, які не перебувають 
у зареєстрованому шлюбі, в Україні та в інших країнах Європи у 2010 р.
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Нині частка позашлюбних народжень є нижчою у країнах південної 

(Греція, Італія) та почасти – східної Європи (Македонія, Хорватія), де біль-

шою мірою збереглися традиційні уявлення щодо розподілу сімейних і ген-

дерних ролей, деякою мірою – й патріархальні традиції. У той же час у біль-

шості країн північної Європи (як-от: Ісландія, Швеція, Естонія, Норвегія) 

народжуваність поза зареєстрованим шлюбом нині вже є переважаючою, 

та й у багатьох західноєвропейських країнах частка «позашлюбних» дітей 

близька до 40–50%. Як це видно з рис. 4.4, Україна у ряду європейських дер-

жав, ранжованому за даним показником, дотепер ще більшою мірою «тяжіє» 

до групи країн з нижчою часткою позашлюбних народжень: поза зареєстро-

ваним шлюбом тут народжується близько 22% дітей. 

В Україні стабільне підвищення частки позашлюбних народжень 

спостерігається з кінця 1980-х років (на той час поза офіційно зареєстро-

ваним шлюбом народжувалась 1/10 частина усіх малюків). Внаслідок не-

впинного й прискореного (особливо наприкінці 1990-х – початку 2000-х 

років) зростання цієї частки, вже через п’ятнадцятиріччя поширеність 

позашлюбних народжень в Україні стала вдвічі більшою (рис. 4.5). Однак 

і тепер частка немовлят, народжених жінками, які не перебувають у за-

реєстрованому шлюбі, хоч і повільніше, але підвищується.

 

Рис. 4.5. Частка дітей, народжених жінками, які не перебувають 
у зареєстрованому шлюбі, в Україні за типом поселення, %

Джерело: Розрахунки за даними Держстату України.

Привертає до себе увагу, що частка позашлюбних народжень у сіль-

ській місцевості країни в останнє п’ятиліття стало перевищує таку у місь-
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ких поселеннях. Комбінований структурний аналіз сукупностей новона-

роджених за шлюбним станом матері, її віком та черговістю народженої 

дитини у містах і селах показує, що сільська «перевага» за часткою поза-

шлюбних народжень стосується, головним чином, народження первіст-

ків (почасти – других дітей) у молодих жінок, серед яких нині більш по-

ширеним є як власне безшлюбне материнство, так і практика співжиття 

без офіційної реєстрації шлюбних стосунків. 

Нова повікова та шлюбна/позашлюбна модель народжуваності фор-

мується під впливом багатьох чинників та диктує необхідність відповід-

них змін у соціально-демографічній політиці. Серед значущих чинників 

структурних змін у народжуваності – «подорожчання» процесів утриман-

ня й виховання дітей та підготовки їх до праці, підвищення продуктив-

ності жіночої зайнятості, соціальне визнання практик поєднання жін-

кою економічної діяльності з генеративною, зміни щодо системи уявлень 

щодо гендерного розподілу соціальних і сімейних ролей, традицій між-

поколінної взаємодії тощо. 

Становлення сучасної моделі народжуваності зумовлює нові вимоги 

до політики підтримки дітородної активності населення, висуваючи на 

передній план ту її складову, що пов’язана зі створенням належних умов 

для поєднання материнства з професійною зайнятістю, а також різних 

інструментів непрямої як фінансової, так і організаційної підтримки 

матерів/батьків протягом усього періоду народження і виховання їхніх 

дітей. Крім того, віддаючи належне певним перевагам моделі «пізньої 

народжуваності» з точки зору формування економічного підґрунтя для 

народження і виховання дітей, становлення відповідального батьківства 

тощо, слід враховувати й певні несприятливі риси та ризики, породжува-

ні нею, як-от: поглиблення ментально-психологічного розриву між по-

коліннями батьків та дітей, медико-генетичні ризики пізніх вагітностей 

та пологів, можливі ризики раннього сирітства тощо. Згадані ризики й 

проблеми в Україні, з огляду на незадовільний стан здоров’я населення й 

певні вади медичного обслуговування, можуть набути особливо гострого 

характеру, тож необхідність запобігти їм має бути заздалегідь врахована у 

соціально-демографічній політиці.

Смертність та тривалість життя. Сутність модернізації у царині 

смертності і тривалості життя населення – перенесення на більш пізній 

вік настання смерті від визначених причин смерті або навіть повне їх ви-

ключення [4]. Відбувається заміна екзогенних детермінант смертності 

ендогенними. 

Модернізація смертності призвела до зростання тривалості життя лю-

дей і стала одним із головних досягнень людства в ХХ ст. Сукупність про-

цесів, що докорінно змінили хід вимирання поколінь, дістала назву «епі-

деміологічного переходу» (Omran, 1971). Суть його вбачається в тому, що 
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досягненням суспільством певного, досить високого рівня розвитку йде 

зміна одного типу патології (визначального для характеру захворюваності 

і смертності населення) іншим її типом. Відповідних змін зазнає структура 

хвороб і причин смерті. Незважаючи на різноманітність умов і факторів, що 

впливають на здоров’я населення в різних країнах, ці закономірні зміни у 

ХХ ст. поширилися у глобальному масштабі. Причому, незалежно від рів-

ня розвитку конкретної країни, єдина спрямованість дає себе знати у схо-

жій динаміці показників смертності і тривалості життя, однотипних змінах 

структури патології, причин смерті і патогенних чинників. Таке зниження 

смертності відбулося у результаті економічних і організаційних суспільних 

змін, розвитку сучасної системи охорони здоров’я, зокрема санітарно-епі-

деміологічної служби тощо. Свій внесок вклали передусім заходи боротьби з 

інфекційними захворюваннями і імунопрофілактики, що охопили практич-

но все населення; санітарно-гігієнічна просвіта; розвиток медичної науки і 

техніки та досягнення сучасної фармацевтики; збільшення забезпеченості 

медичним персоналом на душу населення і покращання його кваліфікації; 

більш безпечні умови проживання і праці. Все це у сукупності давало змогу 

запобігати ще нещодавно смертельним недугам, або ж «зсувати» настання 

смерті на відносно пізніший час.

Вищеназване (тією або іншою мірою, з певними особливостями і за-

кономірностями) стосується всіх країн світу, в т. ч. України. Однак в на-

шій країні зміни смертності впродовж минулого сторіччя і дотепер відзна-

чалися нерівномірністю (спостерігались підйоми і падіння показників), 

непослідовністю, особливостями процесу залежно від вікової групи або 

статі тощо. На відміну від розвинутих європейських країн, де поступове 

зниження рівня смертності відбувалось практично однаковими темпами у 

всіх вікових групах, в Україні зміни смертності були неоднорідними. Зна-

чний внесок у зростання тривалості життя у середині ХХ ст. дало знижен-

ня смертності дітей віком 0–14 років (за рахунок передусім зменшення 

втрат внаслідок інфекційних хвороб і хвороб органів дихання). Звичайно, 

далися взнаки і послідовна пріоритетна реалізація політики, спрямованої 

на удосконалення допомоги матері та дитині, і поступове зниження на-

роджуваності в країні. Натомість накопичувалися несприятливі зміни зі 

зростання смертності у працездатному віці, особливо чоловіків. 

В результаті, якщо ще у 1965 р. Україна була практично на одному 

рівні з розвинутими країнами за показником тривалості життя, то піз-

ніше відмінність стала стрімко збільшуватися. На тлі стійкого зростан-

ня у західних країнах, спостерігалась спочатку її стагнація, а з кінця 

1980-х років – зниження. Саме передчасна смертність визначала на-

прикінці минулого сторіччя (і визначає досі!) розрив у тривалості життя 

українців і мешканців країн ЄС, причому досить значна частина його зу-

мовлена неприродними причинами смерті.
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Зазначимо, що основна частка (73%) передчасної смертності зосе-

реджена у відрізку працездатного віку. В Україні, як і в країнах колишньо-

го соціалістичного табору, рівні передчасної смертності є значно вищими 

(більш як у два рази), ніж у країнах ЄС, а порівняно зі «старими» членами 

ЄС, такими як Швеція, навіть майже вчетверо (рис. 4.6).

 

Рис. 4.6. Передчасна смертність (0–64 років) у країнах Європи, 2009 р.

Джерело: Європейська база даних ЗДВ (HFA–DB), Європейське регіональне бюро 

ВООЗ.

Якщо ж проаналізувати відмінності смертності до досягнення 

65 років за статтю, виявляється, що ступінь переважання показника для 

українських чоловіків є вищим, ніж для жінок. Диспропорція хоча і дещо 

зменшилася порівняно з 2005 р. (з 3,3 разу до 2,9), однак є неприпустимо 

великою (рис. 4.7).

 

1

1,5

2

2,5

3

3,5

1981 1985 1990 1995 2000 2005 2009

пе
ре

ва
ж

ан
ня

, р
аз

ів

роки

чоловіки жінки

Рис. 4.7. Переважання рівнів передчасної смертності в Україні порівняно 
з країнами Європи

Джерело: Європейська база даних ЗДВ (HFA–DB), Європейське регіональне бюро 

ВООЗ.
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При порівнянні із розвинутими країнами спостерігаються відмін-

ності не лише у величині співвідношення смертності чоловіків і жінок, а 

й спрямованості його динаміки. Так, у європейських країнах в цьому вже 

з 70-х років минулого століття спостерігається поступове зниження або 

стабілізація (у США – серед білих чоловіків). В Україні процес перева-

жання смертності чоловіків над смертністю жінок прогресує. Переважан-

ня рівнів передчасної смертності порівняно з жінками в Україні зросло 

впродовж останніх 25 років з 2,5 до 3 разів (у країнах ЄС воно практично 

не змінилося, коливаючись у межах 2–2,1 разу).

 Рис. 4.8. Ймовірність дожити до 65 років

Джерело: Авторські розрахунки за даними Держстату України.

Надсмертність українських чоловіків ілюструє відмінність у ймовір-

ності дожити до 65 років (рис. 4.8). Порівняно з жінками, вони мають 

набагато нижчі шанси не вмерти передчасно. Навіть з огляду на певне 

зниження смертності останніх років, розрив у ризику настання передчас-

ної смерті з співгромадянками вражає.

«Хвороби цивілізації», або хронічні неінфекційні хвороби, які ви-

значають основну частку смертей у країнах ЄС, посідають у структурі 

смертності в Україні відносно меншу частку. Так, новоутворення в 2010 р. 

стали причиною смерті всього у 12,7% випадків смерті, тоді як в Євросо-

юзі їх частка вдвічі вища. Новоутворення, до речі, спричинюють основну 

частку смертності до 65 років у розвинутих країнах. В Україні найбільшу 

частку у структурі передчасної смертності обумовлюють хвороби системи 

кровообігу (понад третину, 35,5%).
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Натомість за рівнем передчасної смертності від інфекційних захво-

рювань Україна перевищує показники ЄС майже у 10 разів, і понад дві 

третини смертей припадає на чоловіків. При цьому і тривалість здорово-

го життя в Україні набагато менша, ніж у розвинутих країнах.

Незавершеність демографічної модернізації, передусім модернізації 

смертності, А.Вишневський оцінює як суть національної демографічної 

проблеми Росії4.  Причиною вважається те, що відбулась «революція ан-

тибіотиків», але не здійснилась «революція здорового способу життя» [1]. 

Це ж можна сказати і про процес модернізації смертності в нашій краї-

ні. Успіхи пов’язуються із впровадженням сучасних технологій, однак не 

спираються ані на відповідні економічні механізми, ані на соціокультурні 

зміни, що є необхідною базою для постійного оновлення і удосконален-

ня стратегій боротьби зі смертністю у західних країнах [1, с. 258]. Ще на 

початку ХХ ст. соціальне бачення проблем охорони здоров’я часто підмі-

нялось медико-технологічним, і ця тенденція спостерігалась і впродовж 

останніх десятиріч. В сучасному українському суспільстві більш при-

йнятним видається «всім миром» збирати гроші і віддати останні кошти 

на високовартісну операцію або чудодійні ліки, а регулярне проходжен-

ня профілактичного огляду або постійний прийом необхідних медика-

ментів, будь-яка активність щодо збереження і зміцнення здоров’я для 

значної частини українців залишається непотрібним, неактуальним або 

обтяжливим.

Українські громадяни усвідомлюють цінність здоров’я. Так, під час 

опитування домогосподарств (2009 р.) за першим ступенем значущості най-

більших соціальних і особистих цінностей основний пріоритет домогоспо-

дарства віддали здоров’ю (82%), другий – сім’ї та дітям (65%) та третій – ма-

теріальному добробуту (50%). Коли щодо першочерговості спрямування 

можливих додаткових коштів було запропоновано визначити три пріори-

тетні напрями, 56% домогосподарств повідомили, що у разі значного збіль-

шення доходів спрямували б додаткові кошти, у першу чергу, на лікування. 

Однак дуже часто це залишається декларацією, лише незначна частка зважу-

ється на реальні зміни щодо дотримання здорового способу життя, відмову 

від шкідливих звичок, інвестування коштів і часу на власне оздоровлення, 

заняття спортом, раціональне харчування тощо. 

Парадокс полягає в тому, що чільне місце на шкалі життєвих цінностей, 

яке українські громадяни відводять здоров’ю (за даними численних соціоло-

гічних обстежень), неприродним чином поєднується зі значною поширеніс-

тю факторів ризику і схильністю до нездорового способу життя. Наприклад, 

незважаючи на досить високий рівень незадоволеності власним здоров’ям, з 

4  А.Подлазов вважає, що внаслідок зростаючого тренду вживання спиртного модерні-

зація смертності в Росії не просто зупинилась, а змінилась демодернізацією. 
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одного боку, та усвідомлення ризику тютюнопаління для здоров’я – з друго-

го, цю шкідливу звичку має майже чверть (22%) населення у віці, старшому 

за 12 років. Наявні проблеми зі здоров’ям зазвичай спонукають до звернення 

по допомогу запізно, коли потенційний вплив на них стає менш ефектив-

ним і більш економічно витратним. 

Як на державному, так і галузевому рівнях все більшою мірою усві-

домлюють, що лікування на ранніх етапах дає змогу зменшити наванта-

ження на систему охорони здоров’я, що, в свою чергу, переносить акцент 

з лікувальної допомоги на профілактичну і обертається значним еконо-

мічним ефектом. Важливо, щоб ця теза була осмислена і пересічними 

українцями, і не просто взята до відома, а й щоб спонукала до конкретних 

дій, формуючи мотивацію на збереження здоров’я як джерела соціаль-

но-економічного благополуччя в умовах конкуренції. Адже поганий стан 

здоров’я спричинює вищу ймовірність не реалізувати власний потенціал 

(репродуктивний, трудовий, творчий тощо) та померти передчасно. 

Нещодавні опитування серед української молоді, яка навчається, під-

твердили: значна частина молодих людей веде такий спосіб життя та дотри-

мується таких форм поведінки, що можуть зашкодити їх здоров’ю [5, 6]. І це 

при тому, що майже кожен третій респондент вважає власне здоров’я посе-

реднім5  (28%), і самооцінка здоров’я падає з дорослішанням опитаних. 

До висновку, що тривалість життя більшою мірою залежить від спо-

собу життя, ніж від спадковості, дійшли вчені Сальгренскої академії в 

Гьотеборгу (Швеція) за результатами дослідження «Чоловіки 1913» [7]. 

У 1963 р. 855 50-річних чоловіків після обстеження у кардіолога, оціню-

вання функціонального стану серцево-судинної і дихальної систем та 

опитування з метою з’ясування сімейного анамнезу і соціально-еконо-

мічного статусу було включено до проекту. Цю групу послідовно обсте-

жували при досягненні ними 54, 60, 67, 75, 80 і 90 років. До 2003 р., тобто 

до 90-річного віку, дожили 111 (13%) осіб. З’ясувалось, що незалежно від 

спадку, отриманого від батьків, більший шанс довголіття мали ті чолові-

ки, що не палили, вживали небагато кави, мали низькі рівні артеріального 

тиску і холестерину крові, досягли до 50 років досить високого достатку 

(зокрема, мали високовартісне житло). Тобто низький рівень кардіовас-

кулярних факторів ризику, високий соціально-економічний статус і гарні 

функціональні можливості, незалежно від виживання батьків, характе-

ризують чоловіків, яким судилося переступити дев’ятий десяток.

Отже, за влучним висловом академіка О.О.Богомольця, довгий і 

продуктивний людський вік досягається «розумним управлінням своїм 

життям».

 5 Найбільше незадоволені станом свого здоров’я дівчата з ПТНЗ, серед яких 58% оці-

нили його як «посереднє» і «погане».
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Підкреслюється, що наріжним каменем модернізації суспільства 

є формування соціальної відповідальності та позитивного соціаль-

но-психологічного клімату. Одним із очікуваних результатів Концеп-

ції Загальнодержавної програми «Здоров’я 2020: український вимір» на 

2012–2020 рр. є формування у населення відповідального ставлення до 

свого здоров’я [8].

Таким чином, на сучасному етапі Україна має істотні резерви, обу-

мовлені епідеміологічним переходом і модернізацією процесу смертнос-

ті, для подовження тривалості життя, передусім за рахунок зниження пе-

редчасної смертності населення.

Однак потрібно також усвідомлювати, що модернізація смертності, 

поряд з подовженням життя за рахунок запобігання передчасній смерті, 

сприяє подовженню життя невиліковно хворих, що веде до накопичення 

хронічної патології і зростання частки людей, які потребують довготри-

валого догляду і лікування. Це, в свою чергу, висуває нові вимоги перед 

системою охорони здоров’я і соціального захисту і потребує відповідних 

(безперервно зростаючих!) фінансових і людських ресурсів. 

Складні завдання перед національними системами охорони здоров’я 

ставить процес старіння населення. У розвинутих країнах висловлюється 

стурбованість з приводу зростання витрат на охорону здоров’я і забезпе-

чення належного рівня і якості медичного обслуговування старіючого на-

селення та послуг в області довгострокового догляду за літніми людьми. 

З другого боку, швидке старіння населення і пов’язане з цим процесом 

підвищення попиту на послуги в області охорони здоров’я створюють до-

даткове навантаження на наявні ресурси системи охорони здоров’я. 

Завдання адаптації існуючих систем охорони здоров’я і організації 

довгострокового догляду до демографічних та епідеміологічних змін є 

дуже масштабним, але, безумовно, не нерозв’язним. Хоча старіння на-

селення сприяє зростанню витрат на охорону здоров’я, воно, очевидно, 

переважно не є найважливішим чинником, що веде до їх збільшення. 

Першою рушійною силою тут є прогрес у медичній науці, фармацевтиці 

та інших технологіях, які одночасно з удосконаленням медичної допо-

моги призводять до її здорожчання. 

Старіння населення як імператив суспільно-економічної модернізації. 
Головним демографічним чинником, що справляє визначальний вплив на 

весь суспільно-економічний розвиток у ХХІ ст., безперечно, є старіння на-

селення. Процес старіння охопив населення усієї земної кулі.

Старіння населення – закономірний глобальний процес, демогра-

фічна ознака й наслідок цивілізаційного прогресу, зниження дітородної 

активності населення та результат досягнутих людством успіхів у подо-

вженні тривалості життя. Саме старіння населення та його наслідки не-
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малою мірою визначають соціально-демографічний портрет розвинутого 

суспільства нині й на перспективу. За результатами більшості сучасних 

демографічних прогнозів [9–11], ХХІ ст., на відміну від ХХ-го «століття 

зростання», буде «століттям старіння». Частка осіб, які досягли «першого 

порогу старості» (60 років) у населенні світу становить 11%, осіб, старших 

65 років – близько 8%. Основним регіоном з найвищою часткою літніх 

осіб на сьогодні є Європа (майже 22% населення представлено особами у 

віці 60 років і старше, понад 16% – особи віком 65 років і старше).

Старіння є одним із проявів трансформації вікової структури на-

селення у процесі демографічного переходу. Воно проявляється у збіль-

шенні частки осіб похилого віку та особливо – у зміні співвідношень між 

поколіннями. У цілому процес старіння за своєю сутністю є позитивним, 

таким, що свідчить про доволі високий рівень соціального розвитку, зо-

крема, про досягнення у царині зниження смертності й подовження три-

валості життя. 

Та обставина, що світове населення доживає до похилого віку, є одним 

з головних досягнень сучасного суспільства. Сьогодні люди живуть набага-

то довше, ніж сто років тому, що свідчить про успіхи в області медицини, 

організації харчування і розвитку технологій. Старіння населення відкриває 

нові можливості, пов’язані з активною участю старших поколінь як в еко-

номічному, так і в соціальному житті. Водночас старіння створює серйозні 

проблеми, зокрема, у забезпеченні фінансової життєздатності пенсійних 

систем, покритті витрат на системи охорони здоров’я і всебічному викорис-

танні потенціалу літніх людей як активних учасників процесу суспільного 

розвитку. Однак історичний досвід доводить – щоразу, коли людство става-

ло перед проблемою обмеженості ресурсів, це було могутнім поштовхом для 

подальшого прогресу у сфері науки й технологій.

У доповіді другої (Мадридської) Всесвітньої асамблеї з проблем ста-

ріння наголошується, що старіння має сприйматися як звершення, а на-

вички, досвід і ресурси старших вікових груп – розглядатися як фактор 

зростання, та що «в сучасному світі накопичені безпрецедентні багатства 

і технологічний потенціал, наявні винятково сприятливі умови для того, 

щоб забезпечити чоловікам і жінкам можливість дожити до похилого віку 

більш здоровими та забезпеченими; домагатися повнішої інтеграції лю-

дей похилого віку і їх всебічної участі у житті суспільства; дати їм мож-

ливість більш вагомого внеску в життя їх громад і розвиток суспільства; і 

неухильно підвищувати якість догляду і підтримки людей похилого віку, 

коли вони цього потребують» [12, с. 3].

Україну очікує поглиблення процесу старіння населення на серед-

ньо- і довгострокову перспективу – саме поточне сторіччя буде періодом 

триваючого старіння її населення. Вже наразі Україна належить до країн 
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з високим рівнем постаріння населення: за часткою осіб віком 60 років 

і старше у населенні вона замикає групу з 25 найстаріших країн світу 

(рис. 4.9). Однак через порівняно низьку тривалість життя, вона має й по-

мітно меншу, ніж розвинуті європейські країни, частку осіб найстарших 

вікових груп (понад 70 або старших 80 років) у складі населення. 

  

Рис. 4.9. Частка осіб віком 60 років і старше в населенні тридцяти 
найстаріших країн світу (станом на 2010 р.), %

Джерело: World Population Ageing, 2010.

Слід констатувати, що протягом минулого десятиріччя країні не вда-

лось скористатись належним чином тим «демографічним дивідендом», 

який випав їй на переломі ХХ–ХХІ сторіч, коли ще не вийшли на пенсію 

останні чисельні покоління повоєнних років народження, і міг бути ви-

користаний для прискорення реформування у цей період пенсійної сис-

теми, адаптації охорони здоров’я до потреб старіючого населення тощо.

Прискорене старіння населення на тлі низької народжуваності й де-

популяції є одним із тих демографічних феноменів, які уособлюють не 

лише сучасні проблеми з відтворенням населення в Україні, а й мають 

довготривалий вплив на усі сторони життєдіяльності суспільства. У суто 

демографічному сенсі постаріння населення країни гальмуватиме процес 

її виходу з депопуляції, міцно утримуючи замкнене коло «низька наро-

джуваність–постаріння–депопуляція». Саме через доволі високий рівень 

постаріння населення депопуляція в Україні в осяжній перспективі три-

ватиме навіть за підвищення народжуваності й зниження смертності. Де-

популяція та її провідна детермінанта й «супутник» – старіння населення 
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в Україні – своїми основними економіко-демографічними наслідками 

матимуть скорочення чисельності й частки трудоактивних континген-

тів у населенні (а відтак – формування з часом певного дефіциту робочої 

сили), збільшення демоекономічного (і, відповідно, податкового) наван-

таження на працездатне населення, скорочення фінансових можливостей 

щодо соціального забезпечення в умовах загального зростання попиту на 

соціальні послуги з боку осіб похилого віку, самотніх, малозабезпечених. 

Негативний вплив високого ступеня постаріння населення в Україні і 

деформованості його вікового складу пов’язаний і з хвилеподібною ди-

намікою загальної чисельності населення та його вікових контингентів, 

що тривалий час гальмуватиме формування демографічних передумов 

сталого соціально-економічного розвитку. Внаслідок старіння населен-

ня збільшуються втрати його життєвого й трудового потенціалів, зростає 

економічне «навантаження» працездатних непрацездатними. 

Із соціально-економічних позицій найбільш суттєвим наслідком 

старіння населення та його сталого природного убутку в Україні є те, що 

ці демографічні тенденції зумовлюватимуть подальше скорочення бази 

відтворення трудового потенціалу. Зокрема, вже у найближчі 15–20 років 

абсолютна і відносна чисельності перспективних з точки зору формуван-

ня і відтворення трудового потенціалу населення його вікових контин-

гентів (осіб допрацездатного і працездатного віку) в Україні має помітно 

скоротитися. Процес скорочення чисельності потенційних працівників 

(осіб працездатного віку) особливо прискориться у 2015–2020 рр. внаслі-

док виходу у цей час за межі працездатного віку найбільш численних по-

колінь. Основною причиною прискорення процесу старіння населення у 

цей період буде не так передбачене даним прогнозом певне збільшення 

тривалості життя, як низька народжуваність у 1990-і – на початку 2000-х 

років та порівняно висока – наприкінці 1950-х – початку 1960-х років.

Як засвідчують результати прогнозних розрахунків, виконаних за се-

реднім варіантом демографічного прогнозу для України, у найближчі деся-

тиліття демографічне навантаження на працездатний контингент в Україні 

збільшуватиметься, а в його структурі вже після 2020 р. прискорено зроста-

тиме частка навантаження саме особами післяпрацездатного віку.

Демографічні прогнози також свідчать про те, що у сільській місцевос-

ті (де спостерігається певне «вичерпання потенціалу» старіння населення) 

слід чекати деякого зниження рівня постаріння, тоді як у міських поселен-

нях – його підвищення. У зв’язку з цим відмінності у рівнях «навантаження» 

працездатних за віком непрацездатними в містах і селах згладжуватимуться. 

Оскільки «навантаження» в містах значно зросте, посилиться побутове на-

вантаження на міських жінок, що загострить проблему розвитку суспільних 

форм догляду за людьми похилого віку. Як зазначає професор Й.Шмід щодо 

ситуації в Європі, «у зв’язку з невеликим розміром сім’ї і роботою жінок буде 
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відчуватись брак рук для повсякденного догляду за батьками похилого віку. 

Субсидії на повсякденний догляд для жінок мають бути вищими усіх інших 

потенційних джерел прибутку» [13].

Якщо у нашій країні орієнтуватися виключно на можливості сімей-

ного догляду (інструментальної підтримки) найстаріших членів суспіль-

ства6,  то надалі, мірою збільшення частки перестарілих осіб та інших 

прогнозованих змін у віковому складі населення, можливості трудоре-

сурсного забезпечення довготривалого догляду осіб похилого віку будуть 

скорочуватися.

Таким чином, для забезпечення зростаючій кількості літніх людей 

адекватної підтримки в старості, а також надання їм можливостей отри-

мати гідну роботу за необхідності або бажання залишатися економічно 

активними і доступу до належного медичного обслуговування потребува-

тимуться серйозні зусилля. Якщо не вдасться підвищити темпи економіч-

ного зростання і надати йому поступального характеру, то для вирішення 

проблем, пов’язаних зі старінням населення, доведеться збільшити на-

вантаження на населення працездатного віку (у формі підвищення по-

датків і збільшення інших платежів), з тим щоб зробити можливим по-

дальший перерозподіл ресурсів на користь груп населення старшого віку 

на стабільній основі.

У цілому демографічне старіння певним чином порушує структуру 

взаємодії між поколіннями, у т. ч. між нинішніми й майбутніми. Поро-

джувані старінням населення виклики вимагають кардинальної перебу-

дови всієї її соціально-економічної системи, пристосування суспільства 

й економіки до особливостей «старого» населення, в якому кількість спо-

живачів перевищує чисельність економічно активного населення [14]. 

У зв’язку з цим нині основний акцент у соціальній політиці розвинутих 

країн Європи робиться саме на мінімізації нинішніх і майбутніх соціаль-

но-економічних наслідків старіння населення. В ідеалі, стратегічні за-

ходи реагування мають вживати завчасно, щоб полегшити адаптацію до 

цих довгострокових демографічних змін. Наслідки старіння, в кінцевому 

підсумку, залежать від заходів, що розробляються і впроваджуються для 

вирішення пов’язаних з ним складних проблем. 

В Україні проблема швидкого старіння посилюється низьким рівнем 

життя населення та незавершеністю формування ринкових інститутів, 

наявність яких створює певні можливості для пом’якшення негативних 

економічних наслідків старіння.

Зростаюче навантаження на соціальні статті бюджету в умовах по-

глиблення старіння насамперед актуалізує потреби щодо збільшення 

 6 А така модель у нас дотепер реально є переважаючою.
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пенсійних коштів, а також пов’язане і з формуванням додаткового «по-

питу» на медичні послуги з боку літнього населення, з необхідністю вкла-

день у розвиток спеціальних медичних технологій, орієнтованих на літнє 

населення, збільшення ресурсів для утримання осіб похилого віку в ін-

тернатних закладах тощо. При цьому необхідність збільшення витрат на 

підтримання здоров’я громадян похилого віку, пов’язана зі зростанням їх 

чисельності і частки у населенні країни, у середньостроковій перспекти-

ві поєднуватиметься з потребою у збільшенні інвестицій у здоров’я осіб 

працездатного віку (з огляду на його незадовільний стан і високу перед-

часну смертність). 

Слід згадати й про зумовлюваний старінням населення такий виклик 

економічного характеру в Україні, як старіння робочої сили за умов її не-

достатньої освітньо-професійної гнучкості та слабкого розвитку інсти-

тутів і традицій самоосвітньої діяльності, неперервної освіти упродовж 

життя, що загрожує уповільненням оновлення знань та ідей, гальмуван-

ням науково-технічного прогресу. До речі, особливо скрутним вже наразі 

і на перспективу уявляється становище із поповненням робочої сили мо-

лодими кваліфікованими кадрами у тих регіонах, де нині високий рівень 

постаріння населення й особливо несприятливий баланс його природно-

го руху поєднується з помітним міграційним відтоком та із «застійною» 

динамікою й консервативною структурою економіки і зайнятості насе-

лення (Сумська, Чернігівська, Луганська, Кіровоградська області та ін.).

Старіння населення і його працездатного контингенту виступає ім-

перативом щодо прогресивних змін у структурі зайнятості населення, 

тим більш необхідних для нашої країни з огляду на збереження архаїчної 

структури економіки, переважання традиційних низькотехнологічних та 

трудоємних виробництв, поширення застарілих технологій та устаткуван-

ня, шкідливих або важких умов праці, що, по-перше, аж ніяк не сприяє 

довготривалому збереженню здоров’я і працездатності та, по-друге, су-

перечить трудовим (у т. ч. власне фізіологічним можливостям старіючої 

робочої сили).

Нарешті, не можна не відмітити певні негативні соціальні (й, зокре-

ма, соціально-психологічні) наслідки старіння в Україні, які пов’язані з 

тим, що вік індивіда у нашому суспільстві виступає чинником і приводом 

для різних дискримінаційних практик у різних сферах (щонайбільше – у 

соціально-трудовій, освітній, але, крім того, і у сімейній). Це, у свою чер-

гу, породжує не лише такий соціально-психологічний феномен як поси-

лення відчуженості старих людей від молоді, сприяє зростанню розриву 

між поколіннями в населенні, а й зумовлює такий економічний наслідок, 

як обмеження можливостей для збільшення особистих доходів літніх лю-

дей, а відтак – і зростання платоспроможного попиту усього населення.
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Водночас слід зазначити, ще вже тепер західні дослідники дійшли 

низки висновків про можливості запобігання негативним економічним 

наслідкам старіння. Зокрема, вчені Гарвардського університету вказують 

на необґрунтованість перебільшення економічних загроз старіння [15]. 

По-перше, старіння робочої сили саме по собі не спричиняється до 

масштабного негативного впливу на економічне зростання. Статистичні 

дані доводять, що зростання тривалості життя (як фактор старіння) асо-

ціюється також із зростанням тривалості здорового життя (health-adjusted 

life expectancy, HALE), а відтак – може позитивно впливати на суспільну 

продуктивність праці.

По-друге, показник ВВП на душу населення сам по собі не характе-

ризує добробуту людей. Якщо застосувати метод не поперечного, а по-

вздовжнього аналізу, виявиться, що покоління, які прожили довше жит-

тя, більше й спожили, незважаючи на те, що в окремі періоди рівень ВВП 

на душу міг знижуватися.

По-третє, триваліше здорове життя дає змогу подовжити термін збе-

реження працездатності, тоді і доходи, і рівень споживання залишаються 

високими. 

По-четверте, можна піддати сумніву тезу про те, що трансферти все-

редині суспільства однозначно спрямовані від працездатних осіб до літ-

ніх. У багатьох країнах (і в Україні зокрема) доволі поширені зворотні по-

токи – від батьків до дорослих дітей.

А в цілому «старіюче» суспільство безумовно потребує формування 

«людиноцентричної» економіки, і водночас його належне пристосування 

до умов старіння населення даватиме можливість краще використовува-

ти накопичений потенціал досвіду, інтелекту, меншою мірою відчувати 

нестачу робочої сили та «навантаження» на працездатні контингенти, 

оскільки нова економічна структура забезпечуватиме інтеграцію у сус-

пільство й економічну діяльність осіб з обмеженою працездатністю, 

фізичними можливостями тощо. При цьому у нашій країні нова більш 

ефективна економіка дала б поштовх до скорочення передчасної смерт-

ності як однієї з найбільш болючих демографічних проблем сьогодення 

та до зростання тривалості життя. А саме вона має бути одним з осно-

вних критеріїв не лише соціального благополуччя і безпечності даного 

суспільства для життя, а й ефективності функціонування його економіч-

ної системи.
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4.2. Соціально-економічний склад населення 
як індикатор суспільно-економічної модернізації

Як стан якісних характеристик населення й сукупної робочої сили, так 

і ступінь дієвості ринкових механізмів в Україні на початку ХХІ ст. допоки 

не дають підстав констатувати перехід країни до якісно нового, доскона-

лішого суспільно-економічного стану. Ринкові перетворення не призвели 

свого часу до модернізації економіки країни, про що свідчить збереження 

відсталого технологічного складу виробництва (із доволі високою часткою 

енерго-сировинних товарів та проміжного продукту), його висока мате-

ріало- й енергомісткість, зрештою, зростання виробництва переважно на 

старій техніко-технологічній базі, без широкомасштабного розповсюджен-

ня нових технологічних укладів, адаптації до екологічних викликів тощо. 

З боку соціально-демографічного виміру розвитку, слушність цього невтіш-

ного висновку підтверджується консервацією праценадлишково-орієнтова-

ної соціально-професійної структури зайнятого населення з надто високою 

часткою представників найпростіших професій, все ще високим рівнем за-

йнятості у сільському господарстві (причому переважно за рахунок особис-

тих селянських господарств), зростанням частки зайнятих у традиційних 

галузях сфери торгівлі й послуг (що досі акумулюють робочу силу невисокої 

кваліфікації й освітнього рівня) на тлі вельми незначної частки праці, заді-

яної у виробництві інформації, наукомісткої продукції тощо. На основі цих 

тенденцій, що явно свідчать не «на користь» потреб модернізації економіки, 

окремі дослідники констатували свого часу, що «... замість просування від 

індустріально-аграрної стадії макросоціальної еволюції, на якій наше сус-

пільство перебувало на час здобуття незалежності, до стадії індустріально-

інформаційної – фактично відбувався зворотний рух до попередньої стадії 

макросоціальної еволюції» [16, с. 8]. 

Темпи оновлення виробництва, розвитку сучасного суспільства у цілому 

наразі визначає інтелектуальний капітал. Праця і робоча сила, які в історич-

ній ретроспективі використовувалися як поняття, що позначають фізичні 

зусилля, спрямовані на задоволення матеріальних потреб індивідів7,  у сучас-

ному постіндустріальному суспільстві асоціюються саме з інтелектуальними 

зусиллями, що розглядаються як потенційне джерело багатства. При цьому 

у суспільстві, розвиток якого ґрунтується на нарощуванні інтелектуального 

капіталу, «...з’являється особлива, швидко зростаюча верства, можна навіть 

сказати клас людей, що зайняті виключно або переважно виробництвом 

знань, інформації та послуг, які на них базуються» [17, с. 600]. Носієм інте-

лектуального капіталу як основного стратегічного ресурсу є саме ці люди, їх 

креативні здібності, освіта, навички, мотивації, ще не втілені (уречевлені) 

7 Вперше у такому розумінні термін «праця» був вжитий у 1776 р.
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знання. Враховуючи специфіку того етапу суспільно-економічного розви-

тку, який нині переживає людство, і відповідний напрям модернізації (як пе-

реходу від індустріальної до постіндустріальної стадії розвитку), можна ствер-

джувати, що в якості провідної соціальної сили здійснення модернізаційного 

прориву виступає саме «новий середній клас»  високоосвічених професіона-

лів, носіїв інтелектуального капіталу, на особливу роль якого у модернізації 

суспільства вказують як західні дослідники, так і вітчизняні автори [18, с. 125; 

19, с. 224]. Ефективне ж функціонування економіки в умовах, коли людина 

стає основним носієм властивостей, необхідних для підвищення продуктив-

ності праці, вирішальною мірою залежить від інноваційної активності носіїв 

інтелектуального капіталу, від того, наскільки працівники зацікавлені (мате-

ріально й морально) у досягненні високих кінцевих результатів.

Україна має необхідні інтелектуальні ресурси для модернізації еко-

номіки, її структурної переорієнтації, однак перетворення цих ресурсів 

на повноцінний «новий середній клас»8, на головну рушійну силу по-

дальшого соціально-економічного поступу стикається з рядом проблем. 

По-перше, за доволі високого освітнього рівня населення, нашу країну 

на тлі більш розвинутих держав світу невигідно вирізняє надто значна 

частка зайнятих переважно фізичною працею, зокрема, й такою, що не 

потребує спеціальної професійної підготовки і пов’язана з докладанням 

значних фізичних зусиль (рис. 4.10).

 

Рис. 4.10. Розподіл зайнятих в Україні за професійними групами
(за даними обстежень економічної активності населення)

Джерело: Розрахунки за даними Держстату України.

 8 «Новий клас інтелектуалів та інтелігенції» – за термінологією Гоулднера; «службовий 

клас» менеджерів та професіоналів – у трактуванні Н.Аберкромбі та А.Уорда. 
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Динаміка пропорцій прикладання праці за секторами економіки, га-

лузевого розподілу зайнятих у трансформаційний період також не спри-

яла прискореному формуванню сучасного інтелектуального капіталу в 

Україні. Серед проблем, які мають місце у царині використання трудово-

го потенціалу, реалізації освітньо-професійних установок працездатних 

осіб, здобутих ними знань та професійних навичок, одне з чільних місць 

посідає проблема роботи не за спеціальністю та на робочих місцях, які 

не потребують відповідного освітнього рівня. Значна кількість високо-

освічених кваліфікованих працівників змушені займатися економічною 

діяльністю, що ніяк не пов’язана з профілем їх професійної підготовки. 

Так, за отриманим фахом нині працюють лише дещо більше половини 

тих, хто здобув медичну освіту, близько половини осіб, які опанували 

професії у галузі металургії та машинобудування, менше третини дипло-

мованих представників фізичних, математичних та технічних наук тощо.

Особливо гостро ця проблема стоїть щодо молоді. Як засвідчують 

дані репрезентативного вибіркового обстеження молодих людей «Мо-

лодь України» (квітень 2010 р.), насамперед ця проблема пов’язана з не-

збалансованістю ринку праці та освітніх послуг, із сучасними кризовими 

явищами у виробництві, фінансовій сфері тощо, а відтак – із труднощами 

пошуку молоддю роботи за певним переліком спеціальностей, що стають 

майже нездоланними у сільській місцевості, невеликих містах, трудоде-

пресивних регіонах країни.

Результати зазначеного обстеження молоді в Україні показують, що 

більшість молодих людей після закінчення навчального закладу націле-

на на роботу за спеціальністю (рис. 4.11). Однак якщо третина опитаних 

студентів ВНЗ та учнів ПТНЗ твердо заявляє про свій намір реалізувати 

набуті професійні знання та навички «за прямим призначенням», то май-

же половина опитаних сумнівається у можливості реалізувати свої про-

фесійні плани через наявні труднощі пошуку роботи за спеціальністю.

 

Рис. 4.11. Розподіл молоді, яка здобуває професійну освіту, за подальшими 
професійними планами, %

Джерело: Соціально-демографічне обстеження «Молодь України, 2010».
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Водночас один із кожних дев’яти респондентів, які наразі здобува-

ють професійну освіту, зізнався, що не збирається працювати за опано-

ваною спеціальністю (його/її цікавить отримання вищої освіти як такої, 

а працювати він/вона має намір в іншій сфері); ще один з кожних чотир-

надцяти опитаних не визначився стосовно подальших професійних пла-

нів або не зміг дати відповідь на запитання про те, чи збирається він/вона 

працювати за спеціальністю. 

Результати опитування (у рамках обстеження «Молодь України») 

працюючої частини молоді з питань, які стосуються характеру її профе-

сійної зайнятості, свідчать, що, зрештою, за фахом, первинно набутим 

у навчальному закладі, працює лише трохи менше половини молодих 

людей (рис. 4.12). Дещо менше 2/5 працюючих молодих респондентів із 

різних причин працюють не за набутою у ВНЗ або ПТНЗ спеціальністю, 

а кожен десятий отримав іншу/нову спеціальність та працює за нею.

 

Рис. 4.12. Розподіл працюючої молоді за характером професійної зайнятості, %

Джерело: Соціально-демографічне обстеження «Молодь України, 2010».

Підтвердженням того, що в Україні сьогодні немає ефективного меха-

нізму, який забезпечував би перехід від освіти до зайнятості, слугують отри-

мані результати дослідження причин, через які зайнята молодь працює не 

за набутою у навчальному закладі спеціальністю. Найбільша частка респон-

дентів (двоє з кожних п’яти) при визначенні таких причин послалася саме 

на дефіцит робочих місць за фахом (рис. 4.13). Крім того, достатньо вагомим 

чинником неефективного використання трудового потенціалу молоді у цьо-

му аспекті є надто низькі стандарти оплати праці у цілому, та за рядом спе-

ціальностей зокрема, адже на фінансову неперспективність роботи за фахом 

послалась майже 1/5 частина респондентів. Разом з тим така сама частка 

опитаних заявила про зміну особистих уподобань та професійних планів як 

причину роботи не за спеціальністю, майже кожен дванадцятий заявив, що 

робота за фахом виявилась нетворчою або нецікавою тощо. 
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Рис. 4.13. Розподіл молоді за причинами, через які вона працює не за спеціальністю, 
% до загальної кількості цієї групи респондентів

Джерело: Соціально-демографічне обстеження «Молодь України, 2010».

Значущим фактором, що стримує накопичення інтелектуального ка-

піталу в Україні, а також прогресивний розвиток системи освіти та про-

фесійної підготовки, є доволі низький попит на висококваліфікованих 

працівників.

Про те, що за порівняно високого рівня кваліфікації робочої сили 

у нашій країні її інтелектуальний потенціал використовують вкрай не-

ефективно, зрештою свідчить і триваючий відтік вчених та спеціалістів 

за кордон внаслідок низької оплати праці, обмежених можливостей для 

ефективної науково-інноваційної діяльності в Україні. Загрозу для інте-

лектуальної безпеки країни та її подальшого техніко-технологічного й 

соціально-економічного розвитку становить також нестримне старіння 

наукових кадрів (аж до втрати певних наукових шкіл) за відсутності реаль-

них перспектив для молоді в науці. Проблема створення належних умов 

для продуктивної праці високоосвічених, інтелектуальних працівників, 

наукових кадрів тощо у нашій країні досі стоїть вельми гостро. Внаслідок 

цього погіршується якісний склад наукових кадрів, порушується пропо-

рційність їх розподілу між галузями наук, зберігається висока плинність 

науковців віком до 40 років, які мають хороші творчі можливості.

Сучасний вітчизняний рівень оплати праці високоінтелектуальних 

працівників аж ніяк не забезпечує відтворення якісної робочої сили. 

Надто низькі стандарти оплати праці, а також застаріла технологічна база 

виробництва і недостатня технічна оснащеність праці стримують про-

цеси зростання і розвитку інтелектуального капіталу – отримання нових 

наукових знань, підвищення кваліфікації, професійного вдосконалення.
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Активне функціонування накопиченого інтелектуального капіталу 

у динамічних суспільно-економічних і технологічних умовах потребує 

постійного його оновлення-примноження, що зумовлено прискореним 

моральним старінням знань та професійних навичок, необхідністю осво-

єння світового досвіду і новітніх наукових та техніко-технологічних до-

сягнень. Мусимо визнати своє відставання стосовно цих процесів через 

нерозвинутість системи безперервної освіти населення протягом життя, 

а також традицій масового індивідуального освітньо-професійного са-

морозвитку, що пов’язано й з особливостями менталітету та психології 

вітчизняного працівника, які сформовані десятиріччями застійно-не-

змінного соціально-економічного буття в умовах відсутності вільної кон-

куренції, ізольованістю від світових тенденцій і досягнень, що породила 

мовні бар’єри, комплекси самодостатності та інші негативні наслідки. 

У результаті володіння інформаційними технологіями, іншими іннова-

ційними навичками, у т. ч. знання іноземних мов у нас є далеко не масо-

вим, що значно ускладнює інтеграцію у світовий інформаційний та на-

уково-технологічний простір.

Й стосовно навчальної активності населення мусимо констатувати, 

що значущими її рівні є здебільшого у молодих людей віком до 25 років. 

Після цієї вікової позначки чисельність осіб, які навчаються, доволі різко 

спадає і до 35 років частка осіб, які навчаються, стає вельми незначною. 

Про сучасну ситуацію, що складається у царині навчальної активності 

та самоосвіти молоді, почасти можна судити, спираючись на результати 

спеціального вибіркового обстеження молодіжних контингентів «Мо-

лодь України». Судячи з результатів опитування, традиції самоосвіти та 

вдосконалення знань і навичок наразі недостатньо поширені в Україні: 

порівняно невелика частина молодих людей приділяє належну увагу вдо-

сконаленню й поповненню своїх знань та навичок, необхідних для ро-

боти й саморозвитку. Так, упродовж 2010 р. лише 18% опитаних молодих 

людей відвідували курси, лекції, тренінги або заняття, коли це було по-

трібно для роботи, і 20% опитаних зазначили, що вони додатково навча-

лися з метою самовдосконалення.

Результати проведеного обстеження дають змогу судити і про ступінь 

поширеності у молодіжному середовищі тих знань, навичок і умінь, що 

нині високо цінуються у працівниках, як-от: навички роботи на комп’ю-

тері, знання іноземних мов, водіння автомобіля тощо (рис. 4.14).

Як бачимо, поширеність володіння певними інноваційними нави-

чками (і особливо – іноземними мовами) навіть у молодіжному серед-

овищі в Україні є ще доволі низькою. Так, з-поміж опитаних лише 37% 

змогли похвалитися хорошим знанням англійської мови (можуть розу-

міти, читати, писати, спілкуватися). Привертають увагу і міжпоселенські 

відмінності, що стосуються поширеності володіння більшістю згаданих 
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навичок (крім управління автомобілем), – у значно більш виграшному 

становищі щодо цього знаходяться молоді городяни. Доволі природними 

й цілком передбачуваними виглядають і результати аналізу відмінностей 

щодо ступеня поширеності володіння окремими інноваційними нави-

чками за віковими групами молоді (рис. 4.15).

 Рис. 4.14. Поширеність володіння окремими інноваційними навичками серед молоді 
15–34 років в Україні за типом поселення, %

Джерело: Соціально-демографічне обстеження «Молодь України, 2010».

 Рис. 4.15. Поширеність володіння окремими інноваційними навичками за віковими 
групами молоді в Україні, %

Джерело: Соціально-демографічне обстеження «Молодь України, 2010».
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Інноваційний розвиток – єдиний імпульс-джерело еволюційного 

економічного зростання та соціально-економічної модернізації – по-

требує відповідних зрушень у структурі населення – сукупного спожива-

ча і виробника. Наразі сукупний попит в Україні суттєво стиснутий теж 

насамперед через низьку оцінку робочої сили. Модернізація економіки, 

рух до постіндустріалізму можливий лише через перехід на інноваційну 

модель розвитку (поступальне формування нових технологічних укладів) 

та істотне підвищення рівня життя. Необхідною є диверсифікація і роз-

ширення внутрішнього попиту як споживчого, так і на інноваційну про-

дукцію виробничого призначення. У свою чергу, технологічне оновлення 

капіталізму, що дає вагомий приріст продуктивності праці, слугуватиме 

основою для підвищення рівня життя. 

Таким чином, для забезпечення соціально-економічної модернізації 

в Україні вкрай необхідним є переосмислення ролі людини в економічно-

му процесі не як фактора виробництва, а як його суб’єкта, потреби якого 

слід поставити у центр соціально-економічного розвитку. Особливу увагу 

на даному етапі варто приділити створенню належних матеріальних умов 

для розширеного відтворення якісної робочої сили, а також активізації 

значущих соціальних мотивів інноваційної економічної діяльності. По-

трібні стратегічний інноваційний «приціл» у державній соціально-еконо-

мічній політиці, її перспективна спрямованість на реалізацію діяльніст-

ного потенціалу найбільш активної і професійно спроможної частини 

працюючого населення, його втілення в модерних соціально-економіч-

них практиках.

Як у пошуку важелів інноваційної модернізації економіки, так і в оцінці 

темпів постіндустріального просування, слід орієнтуватися не тільки й на-

віть не стільки на суто макроекономічні і техніко-технологічні пропорції та 

показники економічної ефективності, як на індикатори «людського виміру» 

інноваційного розвитку, як-от: секторально-галузевий розподіл зайнятих 

(у т. ч. розширення новітніх сфер прикладання праці, обсягів інтелектуальної 

діяльності), професійно-кваліфікаційну структуру робочої сили, навчальну 

активність та освітній потенціал населення, чисельність та склад наукових 

кадрів тощо. Кінцеві результати виходу країни на інноваційно-постінду-

стріальну орбіту слід шукати у царині соціально-демографічного розвитку, 

а також у духовно-культурному сходженні нації. Як соціально-демографічні 

критерії результативності інноваційного економічного розвитку можна роз-

глядати: припинення широкомасштабного міграційного відтоку носіїв інте-

лектуального капіталу, модернізацію архаїчної структури захворюваності й 

смертності (з притаманною їй високою часткою причин, обумовлених неза-

довільною екологією, травмонебезпечним виробничим середовищем, кри-

міногенним бізнесом та ін.), загальне поліпшення якості й тривалості життя 

населення.
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4.3. Міжнародна міграція як чинник модернізації 
економіки та суспільства

Відповідно до найзагальнішого розуміння, модернізація – це си-

нонім усіх процесів удосконалення суспільства [20]. Як така вона тісно 

пов’язана з територіальними переміщеннями населення. Тисячоліття 

людської історії переконливо доводять, що будь-який поступ завжди су-

проводжувався переселеннями людей. Це однаково справедливо і для 

будівництва іригаційних систем давніх землеробів, і для освоєння нових 

земель доби великих географічних відкриттів, і для часів індустріальної 

революції. Міграціями забезпечувалося зростання міст, розвиток про-

мисловості і торгівлі. Міжнародна мобільність перетворилася на одну з 

основних ознак і чинників глобалізації світової економіки.

Достатньо доказів цьому містить й історичний досвід України. Зокре-

ма, формування української нації та її державної організації, виникнен-

ня козацтва як стану вільних землевласників не можна відірвати від руху 

українців до південних степів та їх господарського освоєння. У новітні 

часи розвиток промисловості вимагав значного перерозподілу населен-

ня на користь міст та індустріальних центрів. Територіальна мобільність 

часто збігалася із соціальною, що в сукупності створювало необхідні пе-

редумови для динамічних трансформацій.

Найтісніший зв’язок між міграцією та розвитком незаперечний і 

нині. Разом з тим він є досить складним і неоднозначним. Якщо щодо 

економічної ефективності міграції висловлюється найменше сумнівів, то 

її соціальна складова викликає багато застережень.

У центрі оцінки взаємозв’язку міграції та модернізації лежить відповідь 

на ключове запитання про первинність та вторинність двох явищ. Тобто мі-

грація є причиною чи наслідком модернізації? Або ж, навпаки, чи виникає 

вона в результаті недоліків або відсутності модернізаційного процесу і, з дру-

гого боку, чи призводить до його гальмування або згортання? 

Очевидно, що на ці запитання немає однозначної відповіді. Все за-

лежить від конкретної ситуації в суспільстві, характеристик та обсягів 

міграційних процесів. У будь-якому випадку взаємозв’язок міграції та 

модернізації амбівалентний. А переважання у спектрі оцінок позитиву чи 

негативу залежить від теоретичних підходів, часової та просторової пер-

спективи, рівня аналізу. Так, результати міграції для розвитку по-різному 

можуть оцінюватися для глобальної чи національної економік та окремих 

домогосподарств, для країн призначення та походження, в довгостроко-

вій чи короткостроковій перспективі тощо.

Наприклад, класична економічна теорія розглядає міграцію як са-

морегулюючий механізм. Відповідно до неї міграція виникає внаслідок 
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географічних диспропорцій у попиті та пропозиції робочої сили. Там, де 

робочої сили не вистачає, заробітки вищі. Тоді як у регіонах, де спостері-

гається її надлишок, величина заробітку незначна. Міграція дає змогу по-

ліпшити матеріальне становище шляхом переїзду до регіону з кращими 

можливостями отримання доходу. Якщо люди рухаються за вищим заро-

бітком, то капітал – у зворотний бік, тобто туди, де робоча сила дешевша. 

Внаслідок цього в країнах-донорах заробітки зростають, а в країнах-ре-

ципієнтах – зменшуються, розвивається торгівля, економічні умови ви-

рівнюються [21, с. 152]. Таким чином, у рамках неокласичного підходу 

міграція виступає як важлива складова модернізації. Розвиток капіталіз-

му в Європі наприкінці XIX – на початку XX ст., тобто в період наймасо-

вішої європейської еміграції до Нового Світу (з Європи виїхали, за оцін-

ками, до 50 млн. осіб), цілком вписується у цю схему. Відповідає їй і більш 

сучасний приклад країн, які донедавна були крупними постачальниками 

робочої сили на міжнародний ринок праці, проте нині, внаслідок успіш-

ного економічного розвитку, самі приваблюють численних мігрантів з-за 

кордону, зокрема, Італії, Португалії, Ірландії, Південної Кореї та ін.

Але інші історичні приклади доводять, що, з одного боку, міграція 

найчастіше виникає з країн, які відстають за темпами модернізації, а, з 

другого, – у короткочасній перспективі модернізація виявляється над-

звичайно руйнівною (щодо старих форм господарювання) і не лише не 

гальмує, а, навпаки, сприяє інтенсифікації міграцій. Адже в суспільствах, 

що швидко трансформуються, значні маси населення витісняються із тра-

диційних форм зайнятості, внаслідок нерозвинутості фінансових ринків 

індивіди не можуть отримати кредит для започаткування власної справи, 

а відсутність надійних систем страхування вимагає від них шукати шляхів 

диверсифікації ризиків, водночас, виникають обумовлені модернізацією 

нові споживчі потреби. Все це призводить до поширення міграції як жит-

тєвої стратегії [22, с. 146].

Автоматично позитивний вплив міграції на розвиток видається більш 

ніж сумнівним, з марксистських позицій. З погляду марксизму, надлиш-

кова робоча сила з менш розвинутих країн абсорбується міжнародним 

ринком праці, на якому домінують індустріально розвинені держави. Ка-

пітал імпортує робітників, щоб збільшити доходи і зменшити заробітну 

плату, а також створити резервну армію праці. Виходячи з цього, мігра-

ція поглиблює глобальні суперечності, зумовлює ще більше збідніння і 

підпорядкованість країн, що розвиваються, розвинутим капіталістичним 

державам. Так, розподіл багатства між багатими і бідними країнами ста-

новив у 1820 р. 3 до 1, у 1913 р. – 11 до 1, у 1950 р. – 35 до 1, у 1973 р. – 44 

до 1, а в 2001 р. – 78 до 1 [23]. Звідси, міграція не лише не сприяє динамі-

зації розвитку та вирівнюванню його показників, а, навпаки, консервує 

і поглиблює нерівність, отже, гальмує модернізацію в менш розвинутих 
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країнах-донорах. Цей висновок також базується на багатьох емпіричних 

даних та історичних паралелях. Зокрема, приклади таких країн численної 

еміграції, як Філіппіни чи Мексика, засвідчують, що міграція не надає 

гарантій прискорення розвитку і швидкої модернізації. 

Визнаючи цей факт, однак, сучасна наука виробила більш оптиміс-

тичні погляди на взаємозв’язок міграції та розвитку. Він базується на 

тому, що за глобалізації формується загальна взаємопов’язаність і взає-

мозалежність. За таких умов перерозподіл робочої сили та населення, що 

супроводжується могутніми потоками грошових переказів від мігрантів, 

які працюють у розвинутих державах, своїм сім’ям в країнах, що розви-

ваються, сприяє зменшенню бідності, залученню додаткового фінансу-

вання для розвитку, поширенню модерних ідей виробництва та способу 

життя і тим самим певною мірою коректує світову асиметрію. 

Звідси випливає, що міграція сприяє модернізації в глобальному масш-

табі. Як стверджує Світовий банк, вона забезпечує більші переваги, передов-

сім для країн, що розвиваються, ніж міжнародна торгівля. За результатами 

підрахунків, збільшення чисельності мігрантів на 8% забезпечить зростання 

глобального доходу на 0,6%, у т. ч. для населення країн, що розвиваються, 

– на 1,8%, а для населення розвинутих країн – на 0,4% [24, с. 53].

Разом з тим, якщо у тривалій перспективі і в масштабах усього сві-

ту вплив міграції на модернізацію можна вважати в цілому позитивним, 

для окремої країни в певний конкретний проміжок її історії цей висно-

вок далеко не однозначний. Наприклад, в умовах депопуляції, старіння 

населення та дефіциту працівників міграція перетворюється на важли-

вий чинник розвитку країн призначення, натомість, втрати населення 

можуть загальмувати перетворення в країнах походження. Прибуття ква-

ліфікованих працівників сприяє модернізації країн-реципієнтів, проте 

«відплив мізків» негативно впливає на ситуацію в країнах-донорах. Мож-

на навести й інші діади, де позитив і негатив для двох груп країн буде пря-

мо протилежним. Так, прибуття дешевої робочої сили з-за кордону може 

загальмувати запровадження прогресивних технологій та форм організа-

ції виробництва в країнах призначення, водночас, відплив надлишкових 

працівників з країн походження зменшуватиме соціальну напруженість, 

стимулюватиме технічні нововведення і сприятиме розвиткові.

Більш однозначними є оцінки результатів міграції на мікрорівні, 

тобто на рівні мігранта та його сім’ї. Можливість отримання вищого до-

ходу сприяє покращанню умов життя, освіті, розширенню доступу до ме-

дичних, соціальних, культурних послуг тощо. Це знайшло підтвердження 

завдяки результатам нещодавнього масштабного дослідження, проведе-

ного ПРООН, в ході якого був застосований новий індикатор: розвиток 

людського потенціалу народів, на відміну від звичайного розвитку люд-
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ського потенціалу країн. Він фіксує рівень людського розвитку всіх осіб, 

народжених у відповідній країні, тобто не лише її населення, а й мігран-

тів, які проживають в інших державах. У 13 із 100 країн, для яких було 

зроблено розрахунки, індикатор розвитку людського потенціалу (далі – 

ІРЛП) індивідів виявився принаймні на 10% вищим, ніж ІРЛП їхніх 

країн. Ще в дев’яти популяціях різниця коливалася в межах 5–10%. 

У 11 з 90 популяцій, щодо яких були розраховані зміни ІРЛП за період 

1990–2000 рр., зростання цього показника виявилося більш як на 5% 

швидшим, ніж для їхніх країн [25, с. 14].

Разом з тим, хоча загалом міграція покращує становище її учасни-

ків, проте це не є загальним правилом. Все залежить від того, наскільки 

успішною вона була, чи досягнуті в результаті поставлені цілі, чи не була 

економічна, соціальна, емоціональна ціна досягнутого занадто високою 

для індивіда.

Таким чином, хоча міграція і несе значний модернізаційний потенці-

ал, вона не може бути однаково вигідною для всіх акторів і в усіх аспектах. 

Звідси, аналіз міграції як чинника модернізації в Україні передбачає вибір 

певної парадигми. По-перше, враховуючи нагальні потреби в модерніза-

ції країни, доцільно розглянути стан та значення сучасних міграцій та їх 

безпосередні наслідки. По-друге, хоча Україну часто характеризують як 

державу, яка водночас є країною походження, транзиту та призначення 

мігрантів, варто виявити панівну тенденцію розвитку міграційних проце-

сів і зосередитися на основному за кількісними і якісними показниками 

міграційному потоці.

На жаль, треба визнати, що для сучасної України найбільш типовим 

залишається відплив населення за кордон. Його основна причина поля-

гає в системній кризі перехідного періоду, гальмуванні реформ, що ведуть 

до покращання умов життя. ВВП України у 2001 р. становив лише 40,8% 

від рівня 1990 р., а економічне зростання перших років нового століття 

дало змогу забезпечити в 2008 р. тільки 74,1% цього рівня [26, с. 6]. З по-

чатком світової фінансово-економічної кризи показники росту ВВП зно-

ву набули від’ємних значень, а відновлення зростання відбувається не-

високими темпами. Економічні негаразди супроводжувалися падінням 

доходів населення, збільшенням безробіття, яке наприкінці 1990-х років 

становило 11–12% працездатного населення, згодом скоротилося, однак 

2010 р. зафіксовано на рівні 8,8% за методологією МОП. Тобто, без робо-

ти перебували 1,7 млн. громадян [27].

Негативні тенденції в економіці збіглися у часі з процесами демокра-

тизації суспільства, лібералізацією режиму кордонів, забезпеченням прав 

громадян на свободу пересування. У комплексі це обумовило численну 

еміграцію з України як для постійного проживання, так і з метою працев-

лаштування.
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Відповідно до даних Департаменту народонаселення ООН, за кордоном 

проживають 6,6 млн. осіб, місцем народження яких є Україна, що становить 

14,4% населення держави. За чисельністю емігрантів Україна поступається 

лише Мексиці, Індії, Російській Федерації та Китаю, тобто, займає п’яту по-

зицію у списку найбільших країн-донорів світу [28, с. 249].

Варто підкреслити, що більша частина української еміграції сфор-

мувалася історично і була або наслідком переміщень населення в рамках 

СРСР, тобто тогочасної внутрішньої міграції (наприклад, найбільше емі-

грантів з України, 3,6 млн. проживають в Росії, великі групи в Казахстані, 

Білорусі, Молдові), або політичної та етнічної повоєнної міграції (так, за 

угодою про обмін населенням до Польщі виїхали приблизно 800 тис. ет-

нічних поляків, а з Польщі в Україну – до 500 тис. етнічних українців, 

етнічний характер мала еміграція до Ізраїлю, США, Німеччини та Греції, 

що значно активізувалася в роки «перебудови»).

Разом з тим впродовж періоду незалежності громади емігрантів з 

України за кордоном істотно поповнилися. За даними поточного обліку 

міграції, в 1991–2010 рр. для постійного проживання до зарубіжних країн 

виїхали близько 2,7 млн. осіб, з яких приблизно 2 млн. переселилися до 

країн СНД, а 700 тис. – до інших країн, передовсім Ізраїлю, США, Ні-

меччини9.  

Незважаючи на величину цифр, що стосуються еміграції останніх 

двадцяти років, є всі підстави вважати, що вони не вповні відображають 

масштаби відпливу населення за кордон. Перший всеукраїнський пере-

пис населення 2001 р. показав, що еміграційні втрати (нетто-міграція) 

насправді були в 1,7 разу більшими, ніж це зафіксував поточний облік 

переїздів [29, с. 144]. Відміна жорсткого контролю за пересуваннями гро-

мадян за допомогою інституту прописки, крім іншого, призвела до зна-

чного недообліку міграцій, обрахунок яких базується на фактах реєстра-

ції (зняття з реєстрації) за місцем проживання. Річ у тім, що, оскільки 

покарання за порушення паспортного режиму відмінено, прописка не є 

необхідною умовою працевлаштування або навчання, громадяни далеко 

не завжди повідомляють органи влади про зміну місця свого перебуван-

ня. Особливо тоді, коли вважають переїзд тимчасовим, тобто у переваж-

ній більшості випадків трудової міграції. 

У зв’язку з цим порівняння даних поточного обліку виїзду з Украї-

ни та даних країн призначення про в’їзд українців часто відрізняються 

в десятки разів. Тому, хоча починаючи з 2005 р. поточний облік міграції 

у вітчизняній статистиці показує нехай і невеликий, однак позитивний 

баланс в обміні населенням із зарубіжними державами, що поступово 

зростає, навряд чи цей результат має заспокоювати. Адже розрахунки 

9  Дані Державної служби статистики України.
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експертів Департаменту народонаселення ООН, які базуються на даних 

країн призначення про в’їзд українців, показують, що сальдо міжнарод-

ної міграції для України, як і раніше, є від’ємним: у 2000–2005 рр. воно 

становило -35 тис. на рік, а в 2006–2008 рр. – -16 тис. [30], в результаті 

світової фінансово-економічної кризи цілком вірогідно збільшилося.

Втрати Україною частини трудового й інтелектуального потенціалу 

великою мірою обумовлені трудовою міграцією за кордон, що набула на-

прикінці 1990-х років масового характеру й досі залишається найбільш 

численним і соціально-значущим міграційним потоком. У зв’язку з ва-

дами статистики її обсяги можна оцінити лише шляхом різноманітних 

обстежень. Як основа для науково обґрунтованих оцінок (на відміну від 

тих, які належать деяким політикам чи журналістам, і методика форму-

вання яких залишається невідомою) в українській науковій літературі пе-

редовсім використовують два обстеження, які провела Державна служба 

статистики України в 2001 та 2008 роках. 

Екстраполяція на все населення результатів першого з них (з враху-

ванням даних інших джерел) дало підстави оцінити трудову міграцію на 

рубежі тисячоліть між 2,3 і 2,7 млн. осіб, що становило 10% працездатно-

го населення країни [31]. Це цілком відповідало одночасним оцінкам, які 

Міністерство закордонних справ України отримало від дипломатичних 

представництв у країнах перебування, а також оцінкам Міністерства со-

ціальної політики України, сформованим на основі аналізу ринку пра-

ці: внаслідок трудової міграції за кордон на ньому були відсутні близько 

3 млн. громадян працездатного віку [32].

Друге обстеження з питань трудової міграції було проведено у 2008 р., 

напередодні фінансово-економічної кризи. Відповідно до отрима-

них даних впродовж трьох років до проведення опитування, тобто в 

2005–2008 рр., хоча б раз на роботу за кордон виїжджали 1,5 млн. україн-

ців, або 5,1% працездатного населення [33]. Ця кількість включала також 

і тих, які виїхали раніше, продовжували працювати за кордоном, проте у 

визначений період відвідували Україну, щоб з часом повернутися до міс-

ця роботи. Натомість, обстеженням не були охоплені мігранти, які впро-

довж трьох років не в’їжджали в країну, і яких через це можна віднести до 

переселенців для постійного проживання, хоча самі вони часто продо-

вжують вважати свою роботу за кордоном тимчасовою.

Загалом з врахуванням контингентів мігрантів, які не були охоплені 

обстеженням 2008 р. згідно з прийнятою методологією, загальна кількість 

українських заробітчан, за оцінкою Інституту демографії та соціальних 

досліджень ім. М.В.Птухи НАН України, становить 2,1 млн. осіб.

В результаті досить успішного економічного розвитку початку сто-

ліття трудова міграція з України дещо скоротилася, хоча й залишалася 
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численною. Однак, якщо вважати трудовими мігрантами також і тих, хто 

виїхав ще у 1990-ті роки з трудовими цілями, і на сьогодні зв’язки з бать-

ківщиною практично втратив, то загальні обсяги трудової еміграції (ра-

зом з непрацюючими членами сімей, котрі перебувають з мігрантами за 

кордоном), як і раніше, можуть сягати 3 млн. осіб. 

Фінансово-економічна криза не призвела до зменшення їхньої чи-

сельності. По-перше, ситуація в Україні була ще складнішою, ніж у краї-

нах перебування, по-друге, значна частина працівників-мігрантів зайня-

та за кордоном у сферах, менше постраждалих від кризи, таких як догляд і 

піклування, сільське господарство, транспортні послуги. Понад те, криза 

динамізувала процес перетворення частини трудової міграції на пересе-

ленську: деякі мігранти відклали своє повернення на батьківщину, нато-

мість перевезли за кордон сім’ї.

За таких обставин внаслідок численної еміграції та активної участі у 

трудовій міграції за кордон Україна набула репутації «Мексики Європи». 

Отже, вплив міграції на модернізацію країни є всі підстави розглядати з 

точки зору країни походження, яка є донором значних обсягів робочої 

сили для міжнародного ринку праці.

З цієї позиції основним чинником модернізації, обумовленим мі-

граціями, є заробітки мігрантів за кордоном, які вони пересилають сво-

їм сім’ям на батьківщину. На тлі глобальної інтенсифікації міжнародних 

міграцій обсяги приватних переказів перетворилися на чи не найпо-

тужніший фінансовий міжнародний потік. За оцінками Світового бан-

ку, вони сягнули у 2010 р. 440 млрд. доларів, з яких 325 млрд. було наді-

слано в країни, що розвиваються. Найбільшими реципієнтами переказів 

з-за кордону є Індія (55 млрд. дол. США), Китай (51 млрд.), Мексика 

(22,6 млрд.), Філіппіни (21,3 млрд.) [28]. Із врахуванням коштів, які на-

дійшли неформальними каналами, ці суми є суттєво більшими.

Масштаби приватних грошових переказів в Україну, за розрахунками 

Світового банку, перевищують 5 млрд. дол. США на рік (рис. 4.16). У регі-

оні Східної Європи та Центральної Азії за обсягами надходжень Україна 

поступається лише Російській Федерації та Сербії [28]. 

На відміну від потоків прямих іноземних інвестицій чи міжнародної 

допомоги, обсяги переказів не залежать від міжнародних фінансових ін-

ституцій або конкретних інвесторів. Перекази вигідно відрізняються сво-

єю стабільністю. В умовах економічних криз вони справляють вагомий 

антициклічний вплив, оскільки у відповідь на погіршення ситуації вдома 

мігранти навіть збільшують свою допомогу родинам. Світовий банк від-

значив скорочення цього фінансового потоку в 2009 р. лише на 5,5%, а 

вже у 2010 р. – його зростання до рівня попереднього року – на 6% [28].
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Рис. 4.16. Приватні перекази в Україну, млн. дол. США

Джерело: [28, с. 249].

Оцінки приватних трансфертів з-за кордону Національним банком 

України є навіть вищими (табл. 4.1).

Таблиця 4.1

Приватні грошові перекази в Україну, млн. дол. США

2007 2008 2009 2010

Надходження – всього 4922 6177 5370 5862

- через коррахунки банків 2818 3275 2832 2959

- через міжнародні платіжні системи 1458 2097 1825 2126

- неформальними шляхами 646 805 713 777

Оплата праці (без врахування податків 

та витрат в країні перебування)
1842 3024 2855 3373

- ввезено неформальними шляхами 216 414 352 455

Приватні трансферти 3080 3153 2515 2489

Грошові перекази робітників, які пра-

цюють за кордоном
2292 2140 1643 1560

- ввезено неформальними шляхами 430 391 361 322

Інші приватні трансферти 788 1013 872 929

Довідково: частка грошових переказів у 

ВВП, %
3,4 3,4 4,6 4,3

Джерело: За даними Національного Банку України.
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За даними НБУ, в Україну у кризовому 2009 р., як офіційними, так і 

неофіційними каналами, надійшло 5370 млн. дол. приватних переказів, 

що було на 13% менше, ніж у 2008 р. [34]. Однак падіння ВВП внаслідок 

фінансово-економічної кризи було значно сильнішим, ніж скорочення 

переказів, що і спричинило зростання частки трансфертів у ВВП з 3,4% у 

2008 р. до 4,6% – у 2009 р. Крім того, приплив коштів до країни іншими 

каналами значно зменшився. Зокрема, прямі іноземні інвестиції скоро-

тилися з 9,9 млрд. дол. США в 2008 р. до 4,7 млрд. дол. США в 2009 р. 

Отже, перекази стали важливим джерелом фінансування української 

економіки, повною мірою підтвердивши свій антициклічний характер.

Перекази справляють позитивний вплив на платіжний баланс, змен-

шуючи платіжний дефіцит, виступають важливим джерелом фінансуван-

ня імпорту. Вони визнані ефективним інструментом боротьби з бідністю, 

оскільки напряму і безпосередньо адресовані людям, які їх потребують. 

Дослідження, проведене в 71 країні, що розвиваються, довело, що 10-від-

соткове збільшення переказів у розрахунку на душу населення забезпе-

чує скорочення чисельності осіб, які проживають у бідності, на 3,5% [35]. 

Вони, по суті, є засобом самодопомоги, завдяки якому багато родин не 

потребують державної підтримки. 

Таблиця 4.2

Напрями використання заробітків українських працівників-мігрантів, % 

жінки чоловіки

Щоденні потреби 68,0 74,0

Товари тривалого користування 33,4 42,1

Житло 29,4 29,0

Повернення боргів 11,3 9,9

Навчання членів сім’ї 14,8 11,2

Лікування членів сім’ї 8,3 5,7

Заощадження 9,8 9,7

Інше 1,8 1,3

Джерело: [33].

Зароблені за кордоном кошти мігранти активно використовують для 

покращання умов проживання своїх сімей, оплати освіти та медичних 

послуг, що має помітний вплив на удосконалення людського капіталу. Як 

показало обстеження Державної служби статистики України 2008 р., крім 

щоденного споживання, заробітки мігрантів передовсім витрачаються на 
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покращання побутових умов (придбання, будівництво, ремонт житла, а 

також купівлю товарів тривалого користування), а також навчання та лі-

кування членів сімей (табл. 4.2).

За рахунок переказів відбувається самофінансування великої кіль-

кості проектів малого бізнесу, що, як правило, не можуть розраховувати 

на отримання банківських кредитів, проте є вкрай важливими для роз-

витку економіки, створення нових робочих місць, зменшення бідності. 

Перекази сприяють також стійкості та розвиткові дрібних підприємств, 

оскільки виступають щодо них у ролі страхових фондів.

За даними обстежень домогосподарств українських мігрантів, дещо 

більше 8% заробітчан вкладали кошти у відкриття чи розширення влас-

ного бізнесу [36, с. 104]. В основному мігранти інвестували в торговельні 

підприємства, кафе, ресторани, готелі. Якщо додати до цього інвестиції 

у власне присадибне господарство, то мова може йти про 10–15% заро-

блених за кордоном коштів. Хоча загалом інвестиційне використання за-

робітків невелике, обстеження домогосподарств мігрантів, яке здійснила 

Державна служба статистики України 2001 р., засвідчило, що серед осіб 

з міграційним досвідом частка самозайнятих була в 1,5 рази більшою, а 

частка роботодавців на третину більшою, ніж серед зайнятого населення 

України в цілому [37, с. 139].

 Рис. 4.17. Фактичний та розрахунковий рівні безробіття в Україні в 2008 р.,
 % від працездатного населення

Джерело: [43].

Завдяки цьому позитивний вплив міграції на ринок праці не обмеж-

увався лише зменшенням напруженості на ньому внаслідок працевла-

штування частини працівників за кордоном. За даними уже згаданого 

обстеження, мігранти-підприємці не тільки створювали робочі місця для 

себе чи членів своєї родини, а й наймали в середньому по 5 працівни-

ків. Тому, за розрахунками фахівців Інституту демографії та соціальних 

досліджень ім. М.В.Птухи НАН України, за відсутності трудових мігра-
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цій рівень безробіття в Україні в 2008 р. був би в 1,6 разу вищим за фак-

тичний. З другого боку, гіпотетична реалізація намірів відкрити власну 

справу зворотними мігрантами (бралась до уваги лише частка мігрантів, 

які повідомили, що за кордоном вони працювали як самозайняті чи під-

приємці), за розрахунками, зменшила б чисельність безробітних на 10%, 

якщо вони наймали б в середньому 3-х працівників, і на 14% при найман-

ні 5-ти (рис. 4.17).

Згідно з даними спеціального опитування повнолітніх дітей трудових 

мігрантів, яке провели фахівці відділу міграційних досліджень Інституту 

демографії та соціальних досліджень ім. М.В.Птухи НАН України, за під-

тримки Міжнародної організації з міграцій у листопаді–грудні 2010 р., 

з метою оцінки можливостей інвестування міграційного капіталу у ство-

рення спільного бізнесу трудових мігрантів (перш за все українських жі-

нок, які працюють в Італії) та їхніх дітей, діти трудових мігрантів демон-

струють високий рівень орієнтації на підприємницьку діяльність. Хоча, 

з одного боку, вони значною мірою розбещені «легкими» грошима, що 

знижує їх ініціативність, з другого боку, за досягнутого рівня добробу-

ту ці діти налаштовані на високі доходи і не задовольнятимуться тими 

можливостями заробітку, які надає зайнятість за наймом у досліджуваних 

регіонах. Більше половини опитаних дітей трудових мігрантів бачать пер-

спективи для відкриття та ведення підприємницької діяльності спільно 

зі своїми батьками, які перебувають за кордоном. Чверть опитаних дітей 

трудових мігрантів роблять заощадження регулярно і понад половина 

– час від часу. На сьогоднішній день обійтися без кредитів здатні мен-

ше третини дітей трудових мігрантів. Здатність дітей трудових мігрантів 

разом з батьками, які працюють за кордоном, вкладати кошти в малий 

бізнес без залучення кредитів в 1,7 разу вища серед синів трудових мі-

грантів, ніж серед дочок, а також вища у випадку, коли за кордоном пра-

цюють обоє батьків, прямо пропорційна терміну перебування батьків за 

кордоном та залежить від виду їхньої діяльності. Кращі перспективи у ді-

тей тих трудових мігрантів, які зайняті за кордоном у промисловості або 

готельному бізнесі. Однак на заваді успішному розвитку малого бізнесу 

стоять недосконале законодавство, корупція, що супроводжується тис-

ком з боку державних органів влади, в т. ч. і місцевої влади, а також бюро-

кратія і податковий тиск, неефективність системи кредитування. 

Таким чином, перекази мігрантів мають значні соціальні результати, а 

також сприяють активізації економічного розвитку. Під їхнім впливом роз-

вивається та удосконалюється фінансово-банкова система. Навіть спрямо-

вані на споживання, вони впливають на зростання реального сектору за-

вдяки ефекту мультиплікатора, оскільки збільшення споживання стимулює 

виробництво: на матеріалах багатьох країн походження підраховано, що 

на 1 долар переказів виробництво зростає на 2 долари [38, с. 192]. 
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У науковій літературі цей ефект описується формулою п’яти «Т». 

Відповідно до неї міграція сприяє економічному розвиткові країни по-

ходження в таких сферах, як трансферти, транспорт, телекомунікації, ту-

ризм, торгівля [38, с. 192]. Адже поїздки мігрантів на батьківщину вима-

гають розвитку туризму та транспорту, їхні постійні контакти з родиною, 

яка залишилися вдома, – телекомунікацій. Попит мігрантів на так звані 

«ностальгічні» товари (звичні продукти харчування, друковану, відео та 

медіа продукцію тощо) спричиняє їх експорт до країни перебування, а 

отже, збільшення виробництва на батьківщині. Через численних друзів 

і знайомих в іноземному середовищі ці товари поступово набувають по-

пулярності у місцевого населення в країні перебування, внаслідок чого 

зростає їх імпорт, тобто обсяги міжнародної торгівлі.

Мультиплікаційний ефект заробітків мігрантів для економіки Укра-

їни можна проілюструвати на прикладі будівельної галузі. Значні житло-

ві інвестиції заробітчан обумовили швидке зростання введення житла в 

експлуатацію в регіонах із значною трудовою міграцією за кордон, показ-

ники якого значно перевищували середньоукраїнський рівень. Ці капіта-

ловкладення, вочевидь, спричиняли зростання зайнятості, що вкрай важ-

ливо для сільської місцевості, де ця проблема стоїть особливо гостро. Хоча 

«левова» частка цієї зайнятості має неформальний характер, вона, тим не 

менш, забезпечує і необхідний соціальний статус, і доходи. До того ж, 

масштабне житлове будівництво (реконструкція або ремонт старого жит-

ла) обумовлює зростання попиту на будівельні матеріали, сантехніку, ме-

блі тощо, що в сукупності позитивно впливає на економічну ситуацію в 

країні, особливо в регіонах еміграції.

Крім грошових переказів є також соціальні трансферти, тобто ідеї, 

погляди (у т. ч. щодо демократії, здорового способу життя, гендерних ро-

лей, прав людини та самоорганізації громадянського суспільства), моделі 

поведінки та міжлюдські зв’язки, що можуть бути використані як соці-

альний капітал, які мігранти привозять на батьківщину. Особливо цінни-

ми є передані на батьківщину науково-технічні знання. Низка досліджень 

показала кореляцію між кількістю студентів, які навчаються, наприклад, 

у США і кількістю посилань на наукові роботи, виконані у країні похо-

дження. Ще помітніша позитивна кореляція була виявлена між кількістю 

студентів з тієї чи іншої країни та кількістю наукових публікацій, під-

готовлених у співавторстві з американськими вченими [39]. В науковій 

літературі на доказ важливості соціальних трансфертів для модернізації 

країни походження часто наводять приклад Індії. Висококваліфіковані 

індійці, які працювали менеджерами транснаціональних корпорацій, 

сприяли розвиткові сфери високотехнологічного виробництва на бать-

ківщині: 19 з 20 провідних індійських компаній з виробництва програм-

ного забезпечення були створені або управлялися мігрантами. Розвиток 
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галузі дав змогу відкрити 400 тис. нових робочих місць, отримати прибут-

ки, що перевищили 6 млрд. дол. на рік. Країна почала перетворюватися 

з експортера інженерно-технічних працівників на експортера високотех-

нологічних товарів і послуг [40].

Вплив трансфертів мігрантів на розвиток країни походження все ж 

не є однозначно позитивним. Так, нові ідеї та погляди можуть форму-

вати нову ідентичність, призводити до втрати національно-культурних 

надбань, що є негативним наслідком модернізації. Грошові перекази, 

якщо приплив коштів на споживчий ринок не супроводжується адекват-

ним збільшенням виробництва, здатні сприяти зростанню цін, інфляції. 

Зокрема, в Україні саме перекази з-за кордону значною мірою сприяли 

стрімкому і економічно невиправданому зростанню цін на нерухомість у 

регіонах, охоплених масовою міграцією (напередодні фінансово-еконо-

мічної кризи ціни на нове житло в Тернополі наблизилися до цін в столи-

ці). Ще 2005 р. економісти попереджали, що трансферти можуть розгля-

датися одним із каталізаторів формування спекулятивної «бульбашки» на 

ринку нерухомості, яка, у свою чергу, загрожує стабільності фінансових 

інституцій та надійності збереження заощаджень громадян [41, с. 30], що 

цілком підтвердилося в роки фінансово-економічної кризи.

Навіть вплив міграції на скорочення бідності так само викликає пев-

ні застереження. Адже до еміграції вдаються представники не найбідні-

ших верств населення, відповідно, саме їхні родини отримують грошові 

перекази з-за кордону. Хоча заробітки мігрантів, безумовно, сприяють 

покращанню умов життя і зменшенню абсолютного рівня бідності, про-

те можуть сприяти певному збільшенню відносної бідності, посилювати 

майнову нерівність, створювати розподільчі лінії між родинами, де є мі-

гранти, і тими, де їх немає.

Фінансова підтримка сімей мігрантів з-за кордону в деяких випадках 

призводить до знеохочення їх членів до продуктивної праці, оскільки за-

робітки в Україні є значно нижчими, ніж щомісячні перекази від заробіт-

чан. Наприклад, за даними центрів зайнятості, в охоплених еміграцією 

регіонах, зокрема Тернопільщині, Закарпатті, виникали ситуації, коли 

для виконання певних проектів було потрібно залучати робочу силу з ін-

ших регіонів країни. Покращання умов життя не гарантує від поширення 

споживацьких настроїв, руйнування сімей, пияцтва, девіантної поведін-

ки, що негативно впливає на трудовий потенціал.

Разом з тим дефіцит працівників, що вже сьогодні спостерігається в 

низці регіонів та галузей господарства, передовсім, безумовно, є наслід-

ком не переказів, а фізичної втрати країною значної частини працівників. 

Упродовж останнього міжпереписного періоду (1989–2001 рр.) зовнішні 

міграції обумовили скорочення загальної чисельності населення України 

на 0,9%, проте, чисельність чоловіків і жінок 25–29 років зменшилася, 
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відповідно, на 6,8 і 4,9%, а 30–34 років – на 3,7 та 2,1%. Отже, міграційні 

втрати стосувалися насамперед найбільш економічно активних вікових 

контингентів. Натомість міграції обумовили зростання чисельності дітей, 

підлітків і осіб старше 70 років, тобто тих груп населення, які практично 

не пропонують свою робочу силу на ринку праці. За відсутності міграцій 

протягом 1989–2001 рр., перепис 2001 р. зафіксував би в Україні пито-

му вагу осіб найбільш економічно продуктивного віку (25–44 роки) на 

0,5 в. п. більшу від фактично зафіксованої, а величина показника демо-

графічного навантаження на населення працездатного віку виявилася б 

на 2,5% меншою [33, с. 130]. 

Найсерйознішим викликом для модернізації країни є «відплив міз-

ків», тобто виїзд висококваліфікованих працівників, що обумовлює 

погіршення якісних характеристик зайнятих у країні. Хоча підготов-

ка спеціалістів в Україні впродовж років незалежності не лише не ско-

рочувалася, а й зростала, Перший всеукраїнський перепис населення 

2001 р. зафіксував погіршення показників рівня освіти молодих поко-

лінь. За оцінками експертів, в 1990-ті роки Україна втратила 15–20% сво-

го інтелектуального потенціалу внаслідок еміграції та переходу фахівців 

на роботи, що не потребували професійної праці та фахових знань [42].

Крім погіршення якісних характеристик робочої сили «відплив міз-

ків» означає втрату країною-донором своїх інвестицій в освіту та вихо-

вання фахівців, податкових виплат від них. Однак і цей висновок, хоча, 

здавалося б, очевидний, проте в умовах сучасної високої мобільності на-

селення, не однозначний. Як виявляється, поряд із втратами для країни 

походження відкриваються й значні перспективи розвитку. Вони ком-

пенсуються переказами, інвестиціями, передачею наукових та техно-

логічних знань, розвитком науково-технічної співпраці, покращанням 

міжнародного іміджу. А якщо фахівці, збагачені досвідом роботи за кор-

доном, повертаються на батьківщину, це сприяє підвищенню вартості її 

людського капіталу. Значні переваги для модернізації країни походження 

створює навіть тимчасове періодичне повернення висококваліфікованих 

спеціалістів та вчених, а також їхнє віртуальне повернення, тобто присут-

ність у віртуальному просторі певної сфери знань, що забезпечує обмін 

інформацією, ідеями між колегами, надання консультацій. Це перекон-

ливо доводить досвід таких країн, як Китай, Тайвань, Малайзія, Півден-

на Корея, що вже впродовж десятиліть створюють умови для залучення 

співвітчизників за кордоном, які є визнаними фахівцями в своїх галузях, 

до повернення на батьківщину і сприяння її розвитку, і досягли у цьому 

значних успіхів.

Таким чином, попри очевидний позитивний потенціал, міграція 

несе й значні ризики, її вплив на процеси модернізації економіки та сус-

пільства далеко неоднозначний (табл. 4.3). 
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Закладений у міжнародній міграції позитивний потенціал, як прави-

ло, використовується недостатньо. Слабка кореляція між міграцією і роз-

витком пояснюється багатьма причинами. Основні з них лежать в країні 

походження: недовіра до влади, корупція, свавілля бюрократії, низька 

динаміка перетворень, відсутність необхідної інфраструктури тощо. Час-

тину вини несуть і країни призначення. Вона полягає в надексплуатації 

та стигматизації мігрантів, обмеженні їхніх прав.

Таблиця 4.3

Можливі позитивні та негативні впливи міграції на процеси модернізації

Позитивні Негативні

Зростання ефективності глобаль-
ної економіки

Втрата кваліфікованих працівників і, від-
повідно, якості виконуваних ними робіт

Протидія бідності Можливе зростання майнової нерівності

Скорочення тиску на ринок 
праці

Гальмування зростання продуктивності 
праці внаслідок погіршення якості трудо-
вих ресурсів

Приплив валюти Ризик інфляційного впливу переказів

Зростання інвестицій в людський 
капітал 

Втрати витрат на освіту та виховання 
мігрантів

Надходження нових знань, 
технологій, ділових зв’язків, 
тобто соціального капіталу з-за 
кордону

Ризик формування залежності від пере-
казів, небажання отримувачів працювати, 
формування стереотипу, згідно з яким до-
сягти гідного рівня добробуту можна лише 
шляхом трудової міграції

Розвиток міжнародної торгівлі Втрата податкових надходжень

Поширення цінностей і норм 
громадянського суспільства 
(котрі домінують у більшості кра-
їн-реципієнтів робочої сили)

Негативні зміни психології частини мі-
грантів внаслідок тривалого перебування 
за кордоном на нелегальному або напівле-
гальному становищі

Попри це, в умовах глобалізації, для нинішнього етапу якої характер-

не небачене зростання міжнародної мобільності, міграція перетворилася 

на невід’ємний елемент світової господарчої системи, стала могутнім 

джерелом її розвитку. Отже, завдання полягає у тому, щоб уповні скорис-

татися потенційними вигодами міграції для модернізації, паралельно мі-

німізуючи обумовлені нею соціальні проблеми.

Найважливішу коригуючу роль у цьому має відіграти міграційна полі-

тика держави. А недостатнє розуміння відповідних процесів може посилити 

негативні ефекти від міграції для розвитку. Звідси, потрібна адекватна мігра-

ційна політика як необхідний компонент державної політики, урахування 

міграційної складової при розробці загальної стратегії розвитку.
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Серед пріоритетів політики у сфері міграції на першому місті має 

стояти забезпечення легального і впорядкованого міграційного процесу 

та захисту прав мігрантів. З цією метою необхідно розвивати міжнародне 

співробітництво в міграційній сфері, укладати з країнами призначення 

угоди про працевлаштування та соціальний захист громадян на роботі 

за кордоном, передовсім угоди щодо тимчасової циркулярної міграції 

як форми переміщень, що найбільше відповідає інтересам і країни по-

ходження, і призначення, і самих мігрантів.

Для використання міграції в інтересах розвитку необхідною є ціле-

спрямована діяльність, принаймні, за чотирма основними напрямами: 

стимулювання переказів зароблених мігрантами за кордоном коштів на 

батьківщину та їх ефективне використання; протидія негативним наслід-

кам «відпливу мізків»; заохочення повернення мігрантів на батьківщину; 

розвиток плідної співпраці з громадами мігрантів за кордоном.

Успіх міграційної політики в інтересах модернізації країни, перш за 

все, залежить від усвідомлення пов’язаних з цим аспектом цілей, чітких 

знань щодо обсягів, складу, динаміки міграційних потоків, їхнього впли-

ву на соціально-економічну ситуацію. Передумовою вироблення науко-

во-обґрунтованих управлінських підходів є розвиток міграційної статис-

тики та міграційних досліджень.

Політика може бути результативною лише за активної співпраці дер-

жави і громадянського суспільства, залучення до прийняття рішень асо-

ціацій мігрантів, розвитку постійного діалогу з ними.

Отже, лише наявність національних економічних умов, цілеспря-

мованих дій держави та сильних інститутів громадянського суспільства 

можуть створити основи для отримання від міжнародної міграції пози-

тивного результату для модернізації країни.
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РОЗДІЛ 5

РІВЕНЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ 
В КОНТЕКСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ

5.1. Канали і механізми впливу

Рівень життя населення, навіть розглянутий у вузькому трактуванні 

поняття – в контексті матеріального становища, тісно пов’язаний з різ-

ними аспектами життєдіяльності суспільства. З одного боку, рівень життя 

можна розглядати як фактор розвитку певних процесів, а з другого – як 

їх результат. Прямі та опосередковані впливи перетинаються складними 

причинно-наслідковими зв’язками. Проте їх розмежування є необхідною 

умовою дослідження конкретних аспектів впливу.

Матеріальне становище справляє вплив на різні аспекти життєді-

яльності суспільства за багаточисельними каналами, які можуть напряму 

виходити від фактора, а можуть з’єднуватися багатоступеневими лінія-

ми. Основними каналами впливу виступають: споживання; освіта; само-

збережувальна поведінка; репродуктивна активність; культура та дозвіл-

ля; економічна активність та мобільність на ринку праці; територіальна 

мобільність; громадянська активність; можливості самозабезпечення та 

потреба у державній підтримці; інвестування (у різні види капіталу); пси-

хологічне самопочуття та сприйняття змін; екологічно відповідальна по-

ведінка та ін.

За всіма каналами вплив можна розглядати як прямий та опосеред-
кований. Опосередковано матеріальне становище домогосподарств здій-

снює вплив практично на всі аспекти життєдіяльності людини і суспіль-

ства. Точки прямого впливу також мають широкий спектр і охоплюють 

практично всі сфери: економіку (промислове та сільськогосподарське 

виробництво, будівництво, транспорт та зв’язок); демографію (народжу-

ваність, смертність, здоров’я, міграція); освіту та науку; культуру; еколо-

гію; фінансово-бюджетну та фінансово-кредитну сфери.

Якщо розглядати рівень життя як чинник модернізації національної 

економіки, то впливи на окремі сфери можна звузити, та обрати для роз-

гляду лише ті канали, які забезпечують максимально прямий зв’язок. За-

галом роль життєвого рівня як чинника модернізації можна визначити 

через позитивні ефекти:

1) високі стандарти споживання в суспільстві (у кількісному та якіс-

ному аспектах) спонукають до розвитку промислового та сільськогоспо-

дарського виробництва на якісно новому рівні;
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2) мобільне населення впливає на розвиток сучасної транспортної 

інфраструктури та засобів комунікації;

3) високоосвічене населення створює найбільш вагомий потенціал 

для модернізації економіки, в т. ч. через розвиток науки;

4) домогосподарства, забезпечені умовами для розвитку, більш схиль-

ні до самозбережувальної поведінки у трудоактивному віці, піклуються 

про здоров’я своїх дітей, створюючи тим самим фундамент здорової та 

життєздатної нації;

5) достатні матеріальні умови дають можливість домогосподарствам 

реалізувати свої репродуктивні настанови з подальшим забезпеченням 

для дітей освіти та умов для розвитку;

6) вищий рівень добробуту домогосподарств звільняє державні фі-

нанси від необхідності масової соціальної підтримки і дозволяє зосереди-

ти кошти на вразливих верствах та окремих домогосподарствах, що опи-

нилися у складних обставинах;

7) домогосподарства інвестують як у власний розвиток, так і у розви-

ток економіки;

8) фінансово спроможні домогосподарства будують чи інвестують у 

будівництво житла, розвиваючи тим самим галузь.

Визначення можливих позитивних впливів являє собою ідеальну мо-

дель, в якій всі складові працюють найкращим чином. Проте в реальному 

економічному та суспільному середовищі завжди є низка перешкод здій-

сненню позитивних впливів. Серед перешкод сьогодні в Україні можна 

виділити такі:

• загально низькі стандарти життя не розвивають споживчі потре-

би, смаки та вподобання; споживання відбувається за простою 

схемою – задоволення базових потреб на попередньому рівні;

• низький рівень мобільності населення (трудової, територіаль-

ної, екологічної тощо) внаслідок ментальної специфіки, вікової 

структури населення, відсутності об’єктивних умов (насампе-

ред, матеріальних та інституційних), низької життєвої активнос-

ті взагалі та невпевненості в майбутньому;

• недостатня увага з боку держави до проблеми підвищення якості 

освіти та розвитку наукової галузі;

• самозбережувальна поведінка не стала нормою життя для пере-

важної більшості населення;

• допомога при народженні здебільшого не спонукає до реаліза-

ції репродуктивних настанов у сім’ях, які дбають про розвиток 

дитини після досягнення 3-и річного віку. Натомість, окремі 
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прошарки суспільства з утриманськими настроями народжують 

дітей з огляду на матеріальну підтримку;

• значні масштаби низькодохідності обумовлюють існування по-

тужної системи соціальної підтримки, що, в свою чергу, поси-

лює утриманські настрої;

• обмежені фінансові активи домогосподарств звужують їх інвес-

тиційні можливості;

• стагнація житлового будівництва внаслідок низьких доходів на-

селення (з одного боку) та недержавного монополізму на ринку 

житла (з другого).

Серед означених проблем, що перешкоджають реалізації позитивних 

впливів рівня життя населення на модернізаційні процеси, можна виді-

лити два основних, принципово важливих моменти – це трансформація 

моделі споживання, що сьогодні не наближується до ознак модернізо-

ваного суспільства, та низький інвестиційний потенціал населення, що 

гальмує економічні процеси. Основне питання – як вплинути не тільки 

на фінансові сторони життєдіяльності домогосподарств, а й на їхні пси-

хологічні настанови, адже саме вони формують бачення моделі спожи-

вання, схильність до ощадливості, розуміння балансу між сьогоднішніми 

потребами та впевненістю в майбутньому.

Модернізація економіки деякий час може проходити без принципо-

вих змін у суспільстві, проте відсутність суспільних перетворень гальму-

ватиме економічні процеси. Трансформація лише соціальної складової в 

сучасних умовах неможлива. Виникає протиріччя, яке не можна виріши-

ти однонаправленими змінами, а лише за допомогою максимального за-

лучення всіх каналів впливу.

Якщо розглядати напрям впливу рівня життя на модернізаційні про-

цеси, то можна виокремити два важливих компоненти – трансформацію 

моделі споживання та тісно пов’язане з цим підвищення інвестиційного 

потенціалу домогосподарств як економічного ресурсу модернізації – з 

одного боку, та як результату змін моделі споживання – з другого.

5.2. Трансформація моделі споживання

Сьогоднішня модель споживання, що складалася в суспільстві впро-

довж двох останніх десятиріч, виглядає викривленою як з точки зору ко-

рисності для споживача, так і з погляду впливу на ефективність функці-

онування національної економічної системи. Основна причина полягає 

у низькій платоспроможності населення та вимушеному виборі такої мо-

делі споживання, яка могла б задовольняти основні потреби за обмеже-

них ресурсів.
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Згідно із законами Енгеля, структура витрат має тісний зв’язок з 

рівнем доходів домогосподарств, а динаміка структури за основними ка-

налами витрат напряму залежить від динаміки доходів населення. Якщо 

розглянути зворотну залежність, то існуюча структура витрат населення 

країни може свідчити про вкрай низький рівень доходів та споживання, 

оскільки більше половини бюджету середнього домогосподарства витра-

чається на харчування, а частка витрат на послуги трохи перевищує 10% 

(рис. 5.1).

 

Рис. 5.1. Динаміка структури сукупних витрат домогосподарств України

Джерело: Розрахунки автора за даними ОУЖД.

Більш-менш значимі витрати на послуги (у абсолютному виразі) 

здійснюють лише високодохідні домогосподарства, але частка таких ви-

трат майже не відрізняється від середнього по всіх домогосподарствах 

значення – представники 10-ї децильної групи витрачають на послуги 

15,4% свого бюджету проти 12,9% в середньому по країні. При цьому 

найбагатші 10% домогосподарств направляють на харчування 43% всіх 

витрат, а дев’ята децильна група – вже більше половини (рис. 5.2). Навіть 

якщо припустити, що обстеження умов життя домогосподарств недоохо-

плює 10% найбагатшого населення країни, це не змінює загальної кар-

тини щодо структури споживання. Отже, можна зробити однозначний 

висновок про вкрай низькі споживчі можливості українських домогос-

подарств та відповідно викривлену структуру споживання.
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Рис. 5.2. Структура сукупних витрат у розрізі децильних груп, 2010 р.

Джерело: Розрахунки автора за даними ОУЖД.

Середньостатистичне домогосподарство сьогодні направляє «лево-

ву» частку своїх ресурсів на споживання – неспоживчі витрати складають 

близько десятої частини сукупних витрат. Якщо в останні докризові роки 

намітилась позитивна тенденція до збільшення відсотку заощаджень та 

інвестицій (у 2008 р. неспоживчі витрати становили 15,2% сукупних ви-

трат домогосподарств), то з 2009 р. структура почала повертатися на по-

передні позиції.

Внаслідок низьких доходів переважної більшості населення та низь-

кої споживчої культури суспільства в цілому структура споживання ви-

кривлена в бік харчування за рахунок мінімізації непродовольчої складо-

вої, насамперед, соціально-культурної:

• надто високі витрати на товари продовольчої групи (відносні та 

подекуди абсолютні), до того ж, не підкріплені якісними харак-

теристиками харчового раціону;

• обмеженість у споживанні непродовольчих товарів та послуг;

• практично повна відмова від послуг та товарів соціально-куль-

турної сфери, натомість активне витрачання вільних коштів на 

розваги в кафе і ресторанах;

• обмежене інвестування у розвиток незалежно від рівня добро-

буту. Лише на вищу освіту питома вага витрат зростає відповідно 

до рівня добробуту домогосподарства;

• незначні заощадження та серйозні кредитні зобов’язання по то-

варах тривалого користування.
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Структура витрат у розрізі децильних груп свідчить про наднизький 

рівень життя переважної більшості населення – від першої до сьомої де-

цильної групи питома вага витрат на окремі види товарів та послуг (пере-

важно для розвитку, відпочинку та розваг) становить мізерний відсоток 

(рис. 5.3). Лише третина населення може дозволити собі витрачати кошти 

не тільки за базовими каналами споживання, а підтримувати достатній 

життєвий рівень. А 10% найбільш забезпеченого населення здійснюють 

суттєві витрати на розваги та туризм. 

Особливо відчутними в структурі витрат є обмеження домогоспо-

дарств вкладати кошти у розвиток. У розрізі децильних груп витрати на 

освіту зростають аналогічно аналізованим вище витратам на окремі види 

товарів та послуг. До восьмої децильної групи на всі види освіти направля-

ється незначний відсоток і без того невеликих коштів. З восьмої дециль-

ної групи зростають витрати на вищу освіту, і лише представники десятої 

децильної групи направляють помітно більший відсоток своїх ресурсів на 

вищу освіту та освіту, яка не визначається рівнем – позашкільна освіта, 

післядипломна, для отримання наукового ступеня тощо (рис. 5.4).

 

Рис. 5.4. Питома вага витрат на освіту за децильними групами, 2010 р.

Джерело: Розрахунки автора за даними ОУЖД.

Якщо врахувати, що домогосподарства з дітьми (особливо з двома та 

більше) потрапляють переважно у низькі децильні групи, то можна припус-

тити практичну відсутність витрат на розвиток та освіту дітей. Насамперед, 

це стосується позашкільної освіти, яка справляє значний вплив на загаль-

ний розвиток, а подекуди компенсує низьку якість освітніх послуг в школі.

Викривлена структура споживання негативно впливає на спожив-

чі характеристики домогосподарств та на самооцінку ними купівельної 
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спроможності своїх доходів. Коли домогосподарства далеко не низьких 

дохідних груп повідомляють при опитуванні, що їх доходів вистачає лише 

на харчування, то це напряму свідчить про деформацію моделі спожи-

вання у бік задоволення одних потреб за рахунок інших (табл. 5.1).

Таблиця 5.1

Самооцінка купівельної спроможності доходів домогосподарствами України, 
за децильними групами, 2010 р., %

Децильні групи
Було достат-
ньо і робили 

заощадження

Було до-
статньо, але 
заощаджень 

не робили

Постійно 
відмовляли в 
самому необ-
хідному, крім 
харчування

Не вдавало-
ся забезпе-
чити навіть 

достатнє 
харчування

Разом

1 2,3 33,9 56,1 7,6 100

2 5,7 40,3 49,5 4,5 100

3 4,7 43,6 48,0 3,7 100

4 9,2 40,8 45,8 4,1 100

5 10,7 44,6 41,5 3,2 100

6 12,7 46,7 37,9 2,7 100

7 11,9 53,8 32,4 1,9 100

8 13,3 57,8 27,6 1,3 100

9 18,8 58,9 20,6 1,7 100

10 26,2 57,1 16,3 0,4 100

В середньому 11,6 47,8 37,6 3,1 100

Джерело: Розрахунки автора за даними ОУЖД.

Так, майже 17% представників десятої децильної групи повідомля-

ють, що постійно відмовляють собі у самому необхідному, крім харчуван-

ня, і лише 26,2% вважають, що їм вистачало коштів на споживання та 

заощадження.

Негативний вплив національних традицій харчування, які виражені 

у зловживанні жирною їжею та переїданням, посилюється загально низь-

кою культурою споживання сучасного українського суспільства. І якщо 

за іншими життєвими стандартами більшість населення прагне до Євро-

пи, то за кількісними та якісними показниками харчування населення 

притримується багатосотрічних традицій. Крім того, низька споживча 

культура призводить до постійного вживання шкідливих продуктів, що 

найчастіше у нас коштують дорожче.
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В свою чергу, мізерні заощадження, які до того ж не завжди направля-

ються по каналах інвестування через відсутність відповідних традицій, роз-

ривають ланцюг між населенням та національною економікою. Коли така 

зв’язка відсутня, єдиним каналом інвестування населення в економіку зали-

шається купівля товарів місцевого виробництва. Проте сьогодні слід конста-

тувати практичну відсутність реалізації патріотичної ідеї щодо споживання 

вітчизняної продукції. Якщо продукти харчування низькодохідні та середні 

прошарки суспільства купують переважно в українського виробника (через 

нижчі ціни та впевненість у більшій корисності), то товари непродовольчої 

групи у сфері споживання практично не асоціюються з національним ви-

робником. А забезпечені верстви населення, зацікавлені в здоровому харчу-

ванні, частіше обирають імпортні продовольчі товари з гарантованою якіс-

тю, що пройшли екологічний контроль за міжнародними стандартами.

За період від кінця 1990-х років і до сьогодні можна спостерігати спо-

живчу поведінку населення в різних ситуаціях: зростання реальних доходів, 

їх відносна стабільність та зниження купівельної спроможності. Український 

досвід свідчить, що за несприятливих умов населення зменшує кількісні по-

казники харчування в останню чергу, коли повністю вичерпані всі канали 

економії. Натомість, за першої-ліпшої можливості покращує якість та, на-

віть, збільшує кількість продуктів харчування в раціоні. Досить зазначити, 

що для України впродовж багатьох років спостереження характерна законо-

мірність – зростання калорійності добового раціону харчування з кожною 

наступною децильною групою (рис. 5.5). Група найбільш заможних (десятий 

дециль) має добове споживання (на одну особу) на 1000 кКал більше за се-

реднє по країні значення, що майже вдвічі перевищує норматив з калорій-

ності харчування, закладений у прожитковий мінімум.

 Рис. 5.5. Калорійність добового раціону харчування населення України
 залежно від децильної групи, 2010 р.

Джерело: Розрахунки автора за даними ОУЖД.
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Внаслідок низьких доходів та надмірних показників харчування в 

домогосподарствах залишається недостатньо коштів для задоволення ін-

ших базових потреб, тим паче потреб більш високого рівня. Про незадо-

волені внаслідок нестачі коштів нагальні потреби домогосподарств може 

свідчити розподіл за напрямами спрямування додаткових коштів у разі 

значного збільшення доходів (табл. 5.2).

Таблиця 5.2

Напрями спрямування домогосподарствами додаткових коштів у разі значного 
збільшення доходу, за децильними групами, 2010 р., %
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1 0,2 6,5 16,1 9,0 8,8 4,1 36,2 14,9 2,3 1,7 100

2 0,0 3,2 12,0 11,1 7,6 5,6 32,4 20,7 4,3 3,1 100

3 - 3,5 11,6 11,4 8,7 5,2 31,2 21,7 2,5 4,3 100

4 - 1,5 11,9 11,4 9,0 4,0 30,0 24,0 5,2 2,9 100

5 - 1,6 9,5 15,8 4,3 4,9 31,2 24,4 4,4 4,0 100

6 - 1,2 8,3 12,9 6,2 5,8 33,5 22,6 5,8 3,7 100

7 0,1 1,4 7,3 12,7 5,8 6,4 37,2 21,6 5,3 2,3 100

8 - 1,3 7,0 11,8 4,9 7,7 32,9 25,6 5,8 3,1 100

9 - 0,6 4,1 13,4 6,6 6,6 35,3 21,3 7,8 4,2 100

10 - 0,6 4,0 12,9 3,2 7,7 29,9 26,9 11,0 3,9 100

Всі д/г 0,0 2,1 9,2 12,2 6,5 5,8 33,0 22,4 5,4 3,3 100

Джерело: Розрахунки автора за даними ОУЖД.

Приблизно третину коштів, незалежно від порядку децильної групи, 

домогосподарства бажали б направити на житло – від погашення заборгова-

ності за житлово-комунальні послуги та дрібного ремонту до кардинального 

покращення житлових умов через купівлю чи будівництво житла. У разі зна-

чного збільшення доходів населення могло б спрямувати на заощадження 

від 15 до 27% додаткових коштів та від 2 до 11% – на розвиток підприємни-

цтва, залежно від децильної групи. Нижні (бідніші) децильні групи більшу 

частку коштів, порівняно з багатшими, направили б на лікування, освіту та 

купівлю побутової техніки, що свідчить про неможливість задовольнити ба-

зові потреби, принаймні, для 30–40% населення.
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Без докорінної зміни моделі споживання сьогодні не можна говори-

ти про модернізацію. Трансформація моделі споживання натикається, 

насамперед, на проблему низьких доходів більшої частини суспільства. 

Проте в період інтенсивного зростання доходів всіх верств суспільства 

(2001–2007 рр.) з моделлю споживання не відбулося якісних змін: 

• витрати на харчування зростали у абсолютному вимірі (в осно-

вному за рахунок вибору більш дорогих товарів, а подекуди за 

рахунок збільшення обсягів харчування);

• частка витрат на харчування зменшувалася настільки повільно, 

що не можна говорити про будь-які зміни моделі споживання, 

навіть, кількісні;

• незначні кошти, що залишалися в розпорядженні після витрат 

на харчування та обов’язкових платежів, направляли переважно 

не на розвиток (медицина, освіта, культура), а на розваги і відпо-

чинок (в кафе і ресторанах, туристичні послуги);

• саме так звані «вільні кошти» швидше зростали у високодохід-

них груп населення; особливий відрив завжди мала 10-та де-

цильна група, яка значну частку своїх ресурсів направляла саме 

на розваги;

• споживання традиційних послуг, що не належать до обов’язкових 

(особистий догляд, культура, домашні тварини-улюбленці, хобі, 

відпочинок і спорт) мають пряму залежність від рівня доходів;

• незалежно від періоду (кінець кризи 1990-х років, економічне 

зростання, нова економічна криза) витрати на купівлю нерухо-

мості здійснювали лише найбільш заможні – представники 10-ї 

децильної групи.

Таким чином, сьогодні можна говорити про необхідність, але недо-

статність принципового зростання рівня доходів населення як передумо-

ви трансформації моделі споживання. Безперечно, економічне зростання 

є передумовою зростання доходів та змін у структурі споживання. Однак 

без змін у психології споживача сумнівним видається стрімке та стійке 

економічне зростання, а також трансформація моделі споживання вна-

слідок поступового зростання доходів населення.

На даному етапі можна говорити про системні перетворення у всіх 

сферах життєдіяльності суспільства, що можуть змінити психологію спо-

живача, а згодом рівень його доходів і споживчу поведінку, та зробити 

домогосподарство не тільки споживачем, а й інвестором в майбутнє через 

соціальні та економічні інвестиції.

Основними напрямами формування принципово нової моделі спо-

живання як умови модернізації національної економіки є:
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• підвищення доходів від зайнятості, сприяння формуванню по-

тужної середньодохідної групи, а згодом – середнього класу як 

основи суспільства;

• пропаганда споживчої культури за двома каналами: 1) вибір 

якісних товарів та послуг, безпечних для здоров’я; 2) дотриман-

ня балансу по структурі споживання в цілому та раціону харчу-

вання зокрема;

• посилення державного контролю за якісними характеристика-

ми товарів та послуг;

• відновлення довіри до державних органів контролю за якістю 

товарів та послуг, а також довіри до вітчизняного виробника;

• державне сприяння конкурентоспроможності вітчизняних това-

рів, зокрема, через систему фіскальних важелів;

• девіз «купувати вітчизняне» – на рівні національної ідеї;

• пропаганда інвестицій у власний розвиток для майбутнього як 

альтернатива отриманню повністю безкоштовних послуг соці-

альної сфери;

• протидія утриманським настроям в суспільстві, особливо серед 

представників середньо- та високодохідних груп;

• докорінне реформування системи соціальної підтримки, осно-

вна ідея якої – розподіл та перерозподіл коштів з метою під-

тримки найбільш вразливих і нездатних до самозабезпечення; 

• розробка та реалізація дієвої програми доступного житла, яка 

передбачала б можливість оренди неприватного житла з правом 

поступового викупу (впродовж десятків років). Це дасть змогу 

стимулювати всі домогосподарства (незалежно від рівня дохо-

дів) направляти «вільні кошти» на житлові інвестиції. 

5.3. Інвестиційний потенціал населення

Інвестиційний потенціал населення – це його можливість робити 

заощадження, схильність до ощадливості та наміри трансформувати не-

споживчі ресурси у інвестиційні [1, с. 21]. Це означає, що наявність у до-

могосподарства фінансових ресурсів є основною, але не єдиною умовою 

формування інвестиційного потенціалу. Домогосподарства мають заоща-

джувати, подекуди відмовляючись від розширення споживання, а також 

вони мають бути зацікавленими у перетворенні простих заощаджень на 

інвестиційні ресурси.
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Зрозуміло, що без цілеспрямованого державного втручання (через 

стимулювання та підтримку) так звані «вільні» кошти домогосподарств 

практично не мають шансів стати інвестиційним ресурсом. Але для тако-

го втручання необхідно виконання першої умови – наявність фінансової 

спроможності домогосподарств робити заощадження.

Аналіз моделі споживання дає підстави для висновку про обмеже-

ні фінансові можливості домогосподарств та відсутність схильності для 

заощаджень у більшості населення. Перешкодою для реалізації третьої 

складової – намірів до інвестування – виступає низка факторів фінансо-

вої системи та довіри до різних інститутів (державних та недержавних).

Таким чином, для України сьогодні можна виділити п’ять основних 

проблем, що перешкоджають розвитку інвестиційного потенціалу насе-

лення:

1) нестаток внутрішніх інвестиційних ресурсів у домогосподарств;

2) недостатній розвиток ринку цінних паперів;

3) недостатній рівень охоплення населення послугами фінансового 

сектору; 

4) низький рівень довіри населення до фінансово-банківської систе-

ми, в т. ч. до сектору, жорстко контрольованого державою;

5) значні масштаби розшарування населення за рівнем поточних до-

ходів.

Економічна криза посилила гостроту означених проблем. Сьогодні 

без їх вирішення не можна говорити про модернізацію економіки взага-

лі. Ресурси домогосподарств традиційно розглядають як один з основних 

інвестиційних резервів, використання якого дає змогу країні заповнити 

нестачу фінансових ресурсів, і тим самим знизити залежність від зовніш-

ніх факторів та зовнішніх джерел інвестування.

Інвестиційний потенціал населення – це наявні та потенційні фі-

нансові ресурси домогосподарств (насамперед, заощадження), які мо-

жуть бути трансформовані у інвестиційні ресурси. При цьому необхідною 

умовою є бажання та готовність населення до інвестування. 

Отже, з одного боку, можна оцінити фінансову спроможність заоща-

джувати «зайві» гроші, а з другого – схильність населення до заощаджень 

шляхом банківських вкладів та купівлі цінних паперів. Взагалі психо-

логічні настанови до заощадливості та бажання робити офіційні заоща-

дження залишається для України не менш гострою проблемою, ніж за-

гальна низька фінансова спроможність.

На схильність населення до заощаджень впливає комплекс факто-

рів, що лежить у площині співвідношень між доходами, витратами, спо-

живанням та заощадженням. Зрозуміло, що вирішальним фактором є 
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розмір доходу. Проте, при ідентичному розподілі населення за доходами, 

може бути різний інвестиційний потенціал, що залежить від:

• соціально-демографічного та соціально-економічного складу 

населення (за віком, статтю, рівнем освіти та кваліфікації, за 

статусом на ринку праці тощо);

• рівня розвитку фінансово-кредитної системи;

• рівня довіри (до фінансово-кредитної системи, до влади та дер-

жавних інститутів, до економічної та політичної стабільності в 

країні); 

• прибутковості вкладів;

• ступеня розвитку ринкових традицій;

• ментальності, релігійних традицій тощо;

• інших індивідуальних та групових особливостей.

Різні дослідження виявили закономірність, що більшою мірою рі-

вень доходу впливає на рівень заощаджень у країнах, які розвиваються, 

ніж у країнах з розвиненою економікою. Отже, можна припустити, що 

в Україні рівень доходу все ж таки є визначальним порівняно з іншими 

факторами.

Різні тенденції в схильності до заощадження для різних груп насе-

лення вимагають створення різних форм заощаджень, що може сприя-

ти збільшенню інвестиційного потенціалу та ресурсів для інвестування. 

При цьому в тісному зв’язку з інвестиційним потенціалом слід розгляда-

ти кредитну активність населення.

Заощадлива поведінка населення характеризується двома різнона-

правленими процесами, що відбуваються в один і той же час: саме за-

ощадження як накопичення ресурсів – з одного боку, та використання 

позичок і раніше накопичених ресурсів – з другого. Результуючим показ-

ником протікання цих двох процесів є приріст фінансових активів, який 

являє собою суму коштів населення, не використаних на споживання і 

вільних для інвестування. 

Важливу роль у схильності суспільства в цілому до заощаджень та 

окремих шарів суспільства до фінансової активності відіграє ступінь ди-

ференціації та концентрації доходів. Традиційно при збільшенні доходів 

активність заощаджень зростає у середніх дохідних групах швидше, ніж в 

крайніх. Це дає підстави для формування державної політики щодо спри-

яння вирівнюванню доходів у верхній частині розподілу, тобто сприяння 

збільшенню чисельності середньодохідної групи за рахунок перетікан-

ня коштів з верхніх децильних груп. Саме потужний середній клас може 

стати запорукою як модернізації суспільства, так і залучення коштів для 

модернізації економіки.
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Сьогодні населення України в цілому за основними каналами заоща-

джень направляє лише 3,6% грошових витрат. Лише 10-а децильна група 

направляє на інвестування 8,3% своїх грошових витрат, і лише ця група 

здійснює інвестиції в купівлю нерухомості. При цьому найбагатші 10% 

населення мають і значно вищі кредитні зобов’язання (рис. 5.6). Решта 

неспоживчих витрат, що фактично є витратами на купівлю засобів ви-

робництва для самозайнятих та дрібних підприємців, практично набли-

жуються до нуля, незалежно від порядку децильної групи. Таким чином, 

практично всі неспоживчі витрати сьогодні є інвестиційним ресурсом, 

який може бути трансформований в інвестиційний капітал.

 

Рис. 5.6. Питома вага грошових витрат, що пов’язані з основними каналами 
інвестування населення, за децильними групами, 2010 р.

Джерело: Розрахунки автора за даними ОУЖД.

Низький інвестиційний потенціал населення України обумовлений 

не лише крайньою обмеженістю так званих «вільних» коштів у населен-

ня, а й викривленою структурою розподілу за рівнем матеріального до-

бробуту. Впродовж всього досліджуваного періоду (1999–2010 рр.) спо-

стерігається схожа картина – в ранжованому ряду (за децильними чи 

персентильними групами) поточні ресурси домогосподарств повільно 

зростають від попередньої до наступної групи, проте в останній групі 

(10-й чи 20-й залежно від обраного групування) відбувається різке зрос-

тання ресурсів (рис. 5.7).

Тобто є незначний відсоток населення, чиї доходи принципово від-

різняються від решти та від найближчої до них групи. Це не може не 

впливати на інвестиційний потенціал населення, насамперед, вираже-

ний у вкладанні коштів у нерухомість.
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Забезпеченість домогосподарств поточними ресурсами формує їх ін-

вестиційні можливості. Показник питомої ваги витрат на купівлю неру-

хомості, акцій, сертифікатів, валюти та вкладів до банків практично по-

вторює тенденцію розподілу ресурсів за децильними групами. Впродовж 

всього періоду частка ресурсів, що можуть трансформуватися в інвести-

ційні, по найбагатшій групі істотно перевищувала показник по іншому 

населенню, незалежно від його статку.

Остання економічна криза більшою мірою вплинула на інвести-

ційну активність населення 2–9 децильних груп. Проте значною мірою 

звузилися інвестиційні можливості і крайніх децильних груп. Зрозуміло, 

що найбідніша група стала практично всі ресурси направляти на поточ-

не споживання, оскільки при незмінних доходах ціни на основні групи 

товарів зростали. Найбільше удар кризи відчули середньодохідні групи 

(7–9 децильні групи), які зазнали зниження не лише реальних, а й но-

мінальних доходів. До того ж, падіння інвестиційного потенціалу в цих 

групах продовжувалося і в 2010 р. (на відміну від 4–6 груп). Якщо при-

пустити, що похибки обстеження домогосподарств зміщують населення 

з ознаками середнього класу у верхні децильні групи, то ситуація стає 

зрозумілою – десята децильна група в умовах кризи намагалася втримати 

поточне споживання на попередньому рівні. При цьому різко скоротили-

ся їх інвестиційні можливості (рис. 5.8).

Відносно високі для українських реалій показники інвестиційного 

потенціалу десятої децильної групи забезпечуються здебільшого за раху-

нок будівництва житла. Невирішеність та гострота житлової проблеми, 

успадкована ще з радянських часів, спонукає домогосподарства з роз-

ширеним типом відтворення направляти всі вільні від базового спожи-

вання кошти на інвестиції в нерухомість. Решта домогосподарств не в 

змозі вкладати кошти в будівництво житла за існуючих схем, отже вони 

максимально розширюють своє поточне споживання, не вбачаючи сен-

су в накопиченні незначних коштів та їх інвестуванні за незрозумілими 

каналами. Саме на цю групу населення і має бути сьогодні спрямована 

політика держави, якщо вона зацікавлена у залученні коштів населення 

для модернізації економіки.

Підвищення інвестиційного потенціалу домогосподарств як джерела 

модернізації економіки має здійснюватися шляхом:

1) зменшення економічно необґрунтованої диференціації в доходах 

населення;

2) випереджаючого зростання доходів від зайнятості як основного 

джерела доходів та інвестиційних ресурсів домогосподарств;
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3) переважної орієнтації на середньодохідні групи у формуванні по-

літики залучення інвестиційних коштів населення (з урахуванням інвес-

тиційних можливостей, потреб та життєвих настанов різних представни-

ків середньодохідних груп);

4) пропаганди заощадливості як моделі модернізованого суспільства 

за одночасного розширення форм інвестування;

5) розвитку схем залучення коштів, орієнтованих на різні верстви на-

селення. Пропаганда різних форм інвестування повинна бути адресована 

на конкретні прошарки суспільства;

6) підвищення рівня довіри до держави як розпорядника коштів. Роз-

виток державних інвестиційних схем, де держава виступає поручителем;

7) розвитку фінансової системи та відновлення довіри до неї з боку 

населення;

8) стимулювання підприємців до прямого залучення інвестиційних 

ресурсів у населення як альтернативи банківським кредитам;

9) розвиток цивілізованого ринку нерухомості (житла, землі) з на-

лагодженням різних схем інвестування;

10) заохочення мешканців населених пунктів до інвестицій в інфра-

структурні проекти місцевого рівня.
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РОЗДІЛ 6

КАПІТАЛІЗАЦІЯ 
В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

6.1. Питання теорії капіталізації

Трансформація суспільства означає його перебудування з одного 

стану в інший. Вона має різні сутності, рівні, вектори, форми. Трансфор-

мація в економіці – це процес перетворення економічних відносин одно-

го виду на інший, зміна їх форм, функцій і властивостей, що притаманні 

будь-яким структурам, поняттям, категоріям.

Економічна думка, яка вивчає економічну трансформацію суспіль-

ства, розвивається у двох напрямах: по-перше, на базі досягнутого рівня 

продуктивних сил та на основі аналізу минулого і нинішнього стану еко-

номіки намагається прогнозувати майбутнє, запропонувати свої варіанти 

діяльності господарюючих суб’єктів, методи управління з метою поліп-

шення умов соціально-економічної діяльності; по-друге, вивчає процес 

становлення і розвитку поглядів, уявлень, узагальнень щодо характеру, 

змісту і цілей господарчої діяльності, відносин між різними суб’єктами 

економічних відносин.

В останньому контексті найменшою мірою, з наукової точки зору, 

досліджено поняття капіталізації, її стан, формоутворення, сфера розпо-

всюдженості, реалізація. В ринкових умовах процес капіталізації еконо-

міки є всеохоплюючим. Йому піддаються різноманітні сфери діяльності, 

сегменти ринку, економічні структури, домогосподарства. 

У термінологічному сенсі капіталізація трактується дуже однозначно. 

Найбільш узагальнений погляд на капіталізацію визначає її як оцінку вар-

тості підприємства, земельної ділянки, цінних паперів та іншого майна. 

Капіталізація має кілька значень, у т. ч.: а) перетворення частини 

прибутку або всього прибутку в додатковий капітал, додаткові фактори 

виробництва (засоби праці, предмети праці, робочу силу і т. ін.); б) оцін-

ка вартості фірми на базі її основного і оборотного капіталів; в) оцінка 

вартості фірми на основі ринкової вартості її акцій і облігацій; г) визна-

чення вартості фірми на базі щорічно одержуваного прибутку. Стосовно 

банківської діяльності – це процес приєднання до суми діючого капіталу 

норми прибутку, відсотка, а також шляхом випуску акцій [1].

Аналогічним за змістом є й інше тлумачення капіталізації: 1) у бан-

ківській сфері зарахування процентних доходів до основного внеску з 

подальшим нарахуванням відсотків на збільшену суму вкладу (капіталі-
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зація відсотків) або збільшення вкладу за рахунок зарахування доходів від 

нарахованих відсотків (капіталізація вкладу); 2) перетворення частини 

прибутку або всього прибутку в активи компанії; 3) визначення вартос-

ті майна за принесеного їм доходу; 4) як синонім ринкової капіталізації 

вартість компанії, що визначається шляхом множення її акцій і облігацій 

на їхню ринкову вартість [2].

Серед економічних понять визначають ринкову капіталізацію10  – фі-

нансовий показник, що використовується для оцінки сукупної вартості 

ринкових інструментів, суб’єктів та ринків. Розрізняють також [3]: 

– ринкову капіталізацію цінного паперу (ринкова вартість усіх ви-

пущених в обіг цінних паперів певного виду; чисельно дорівнює 

добутку ринкової вартості цінного паперу на кількість випуще-

них в обіг цінних паперів даного виду);

– ринкову капіталізацію акціонерного товариства (ринкова вар-

тість усіх акцій цього акціонерного товариства; обчислюється як 

сума ринкових капіталізацій акцій акціонерного товариства);

– капіталізацію фондового ринку (сумарна ринкова вартість, що 

обертається на цьому ринку цінних паперів).

За методами визначення капіталізація поділяється на п’ять видів [4]: 

1) капіталізація доходу – оцінка економічного потенціалу підприєм-

ства за допомогою розрахунку сучасної вартості чистого прибутку, який 

передбачається отримати в майбутньому;

2) капіталізація за розщепленою ставкою – капіталізація, за якої для 

оцінки прогнозованих потоків грошових коштів із одного і того ж об’єкта 

використовуються дві різні процентні або дисконтні ставки;

3) пряма загальна капіталізація – метод капіталізації доходу, засно-

ваний на поділі чистого операційного доходу на коефіцієнт, отриманий 

в результаті аналізу порівнянних об’єктів і порівняння доходів від цих 

об’єктів з цінами їх продажу;

4) прямолінійна капіталізація – метод розрахунку коефіцієнта ка-

піталізації для нерухомості шляхом додавання до ставки відсотка норми 

прямолінійного повернення капіталу;

5) таблиця капіталізації – таблиця, що показує капіталізацію компа-

нії та включає в себе: обсяг капіталу, отриманого з кожного джерела; дов-

гострокові запозичення і звичайні акції; коефіцієнти капіталізації.

Таким чином, у загальнонауковому значенні під капіталізацією розу-

міють фінансову оцінку діяльності ринкових структур, яка характеризує 

їх ринкову вартість, процес накопичення і ступінь ліквідності. Процес 

10  Англ. – market capitalization.
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капіталізації поширюється на галузі економіки, інфраструктурні об’єкти, 

інституціональні структури і ринкові інструменти (банки, фондовий ри-

нок, акції тощо). Надане визначення капіталізацій об’єктивне, але не по-

вне: річ у тому, що у капіталізації відбивається процес накопичення рин-

кового потенціалу, на який, у свою чергу, спричиняє вплив стан системи 

суспільного відтворення. У науковій літературі аналіз капіталізації залеж-

но від умов відтворення суспільного продукту вперше здійснили фахівці 

Інституту економіки та прогнозування НАН України. Вони ввели в нау-

ковий обіг поняття класичної й інверсійної капіталізації [5]. За критерієм 

«відтворювання» в монографії [5] розглянуто капіталізацію в умовах пер-

вісного нагромадження капіталу і капіталізацію в умовах ринкової транс-

формації економіки. Відзначаючи певний прогрес у дослідженні процесу 

капіталізації, слід сказати, що її аналіз неповний без оцінки впливу на 

капіталізацію економічних укладів, зміст яких значною мірою визначає 

умови становлення інноваційної економіки, накопичення інвестиційних 

ресурсів, підвищення конкурентоспроможності промислових підпри-

ємств, об’єктів інфраструктури, зміцнення економічного потенціалу до-

могосподарств, людського потенціалу. 

Капіталізація у відтворювальному контексті – суть та зміст завдання 

капіталізації реалізується через шлях інвестиційного відтворення еко-

номіки і соціальної інфраструктури. Цей процес відбувається на основі 

впровадження та використання сучасних інформаційних і комунікацій-

них технологій. Відтворювальна капіталізація пов’язана із застосуванням 

та інтенсивним розвитком інтелектуальних ресурсів, роль яких у сучасно-

му суспільстві все більше зростає. Інтелектуальні ресурси мають важливе 

стимулююче значення для розвитку національної економіки і становлять 

додатковий потенціал економічного зростання. Тільки усвідомлення 

необхідності капіталізації «економіки знань» дасть можливість здійснити 

перехід до інноваційної фази розвитку суспільства. Перехід до більш ви-

сокого рівня капіталізації фінансових ресурсів обумовлює модернізацію 

галузей соціальної інфраструктури, насамперед – освіти і науки. 

За останнє десятиріччя спостерігалась диспропорція між темпами 

зростання бюджетної капіталізації галузей соціальної інфраструктури і 

вартістю отриманих результатів у вигляді «нематеріальних активів». Зна-

чною мірою це пов’язано з низькою результативністю капіталізації со-

ціальної інфраструктури. Ліквідація цих прогалин має враховувати спе-

цифіку інтелектуальної діяльності, що полягає у сучасних вимогах до 

специфіки професійної діяльності.
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6.2. Особливості становлення нового технологічного 
укладу та його вплив на процес капіталізації

За всієї складності нинішньої економічної ситуації, вихід із неї перед-

бачає становлення нового технологічного укладу. Його розширення створює 

матеріальну основу чергової довгої хвилі економічного зростання, забез-

печує технологічне оновлення виробничого потенціалу. Історичний досвід 

свідчить, що з подоланням депресивного стану економіки і виходом її на 

нову довгу хвилю економічного зростання змінюється не тільки технологіч-

на структура економіки, а й її інституціональна система.

Механізм взаємодії технологічних зрушень інституціональних змін 

у ході розвитку і зміни технологічних укладів, який генерує довгі хвилі, 

склався в індустріальну епоху з характерним для неї домінуванням круп-

них виробничо-технологічних структур. У зв’язку з переходом до еконо-

міки знань і скороченням науково-виробничих циклів на мікрорівні по-

стає необхідність в уточненні характеристики довгих хвиль. 

Сучасні дослідники підтверджують, що довгі хвилі народжувалися в 

індустріальну епоху інноваційно-технологічними імпульсами, пов’яза-

ними з розповсюдженням кластерів базових технологій. У нинішню епо-

ху формування таких кластерів розмивається, підвищується гнучкість 

технологій і знижується інерційність виробничо-технологічних систем, 

відповідно послаблюється механізм циклічного розвитку. Разом із цим 

ускладнення поєднання технологічних, інституціональних і соціально-

економічних факторів, як і раніше, створює передумови нерівномірності 

технологічних змін і генерування довгих хвильових коливань.

Через закономірності відтворення суспільного капіталу життєвий 

цикл технологічного укладу на поверхні економічних явищ відбиваєть-

ся у формі довгої хвилі економічної кон’юнктури. Опис технологічних 

укладів як виробничо-технологічної основи довгих хвиль дає змогу здій-

снювати вимір процесів довгострокового економічного зростання. Ре-

зультати цих вимірів із використанням матеріалів конкретно-історичних 

емпіричних досліджень світової економіки виявили становлення і зміну 

п’яти технологічних укладів, включаючи домінуючий нині інноваційно-

електронний технологічний цикл.

Ключовим фактором п’ятого технологічного укладу є мікроелек-

троніка і програмне забезпечення. У зміст його технологічного укладу 

входять виробництво електронних компонентів і обладнання, електро-

нно-обчислювальної техніки, радіо- та телекомунікаційного обладнан-

ня, лазерної техніки.

Зараз відбувається становлення нового шостого технологічного 

укладу. Сучасний розвиток базових виробництв шостого укладу заклада-
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ють порівняльні переваги, які визначатимуть модернізацію і конкурен-

тоспроможність національної економіки. Вже формуються ключові на-

прями розвитку нового технологічного укладу: біотехнології, засновані 

на досягненнях молекулярної біології і генної інженерії, нанотехнології, 

системи штучного інтелекту, глобальні інформаційні мережі й інтегрова-

ні швидкісні транспортні системи. Подальшого розвитку набуває гнучка 

автоматизація виробництва, космічні технології, виробництво конструк-

ційних матеріалів із наперед заданими властивостями, атомна промисло-

вість, автоперевезення. 

Посиляться інтелектуалізація виробництва, перехід до безперерв-

ного інноваційного процесу в більшості галузей і безперервної освіти в 

багатьох професіях. Завершиться перехід від «суспільного споживання» 

до «інтелектуального суспільства», в якому найважливішого значення 

набуватимуть вимоги до якісного життя і комфортності навколишньо-

го середовища. Виробнича сфера засвоїть екологічно чисті й безвідходні 

технології. В структурі споживання домінуючого значення набуватимуть 

інформаційні, освітянські й медичні послуги [6].

Межа між п’ятим і шостим технологічними укладами пролягає по 

глибині проникнення технології в структури матерії й масштаби оброб-

ки інформації. П’ятий технологічний уклад заснований на застосуванні 

досягнення мікроелектроніки в управлінні фізичними процесами на мі-

кронному рівні. Шостий – на застосуванні нанотехнологій, що оперують 

на рівні однієї мільярдної метра і здатної змінювати структури речовини 

на молекулярному й атомному рівнях, надаючи йому принципово нових 

властивостей. Вартість виробництва й експлуатації засобів обчислюваль-

ної техніки на нанотехнологічній основі знизиться на порядок, багато-

кратно зростуть обсяги її застосування в зв’язку з монетизацією і присто-

суванням до конкретних споживчих потреб [7]. 

Медицина отримує в своє розпорядження технології боротьби із 

захворюваннями на клітковому рівні, що передбачає точну доставку лі-

карських засобів у мінімальні строки. У зв’язку з цим кардинально роз-

ширяться можливості для профілактичного лікування і подовження люд-

ського життя.

Модернізація системи муніципальної охорони здоров’я передбачає 

кілька напрямів. Пріоритетними є структурно-функціональні перетво-

рення в системі охорони здоров’я. Вони включають послідовний про-

цес скорочення кількості лікувально-профілактичних закладів, зокрема 

в периферійних районах, потужності лікарень з одночасним наголосом 

на підвищенні ефективності використання їх ресурсного потенціалу, ви-

рівнювання територіальних відмінностей у матеріальній забезпеченості 

та показниках діяльності медичних закладів.
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Для того, щоб визначити цілі, реалізація яких сприятиме підвищен-

ню структурної ефективності муніципальної системи охорони здоров’я, 

необхідно мати уявлення про медико-демографічні, соціально-еконо-

мічні, географічні та інші фактори, які прямо або опосередковано впли-

вають на регіональні потреби населення в медичній допомозі. Їх умовно 

можна згрупувати так:

• демографічні – чисельність, статево-вікова, професійна, сус-

пільна структура населення, рівень міграції, народжуваність, 

смертність дитяча й загальна тощо;

• соціально-економічні – економічні особливості території, сту-

пінь її індустріалізації, промислова спеціалізація, система розсе-

лення, щільність населення, стан комунального розвитку та ін.;

• соціально-гігієнічні та соціокультурні – медична патологія, рі-

вень розвитку мережі закладів охорони здоров’я, матеріальний 

стан населення, стан розвитку служб соціальної допомоги, на-

ціональні традиції, медична освіченість тощо;

• кліматичні та географічні – кліматогеографічні характеристики 

середовища, що визначають особливості й структуру захворюва-

ності населення;

• медико-організаційні – організація медичного обслуговування 

населення, зокрема співвідношення між амбулаторно-поліклі-

нічною допомогою та стаціонарним лікуванням, рівень кваліфі-

кації й організації праці медичних працівників, спеціалізація й 

інтеграція медичної допомоги.

Результати поглибленого й цілеспрямованого вивчення взаємодії 

цих факторів в умовах конкретного муніципального міста можуть бути 

використані для комплексного аналізу медичної діяльності й ресурсно-

го забезпечення. Відчутний ефект в умовах дефіциту коштів може дати 

певна регіоналізація мережі медичних закладів, що передбачає їх перехід 

на більш високий ступінь централізації. Одним із можливих варіантів ре-

алізації цього напряму є створення медичних округів. Така організаційна 

модель прийнята й реалізована в ряді європейських країн, наприклад, у 

Великій Британії. Вона дає змогу вирішувати багато завдань, зокрема, 

подолати непропорційність територіального розвитку охорони здоров’я, 

реструктуризувати систему медичної допомоги на обласному та муніци-

пальному рівнях, оптимізувати структуру медичної допомоги за видами 

та обсягами відповідно до потреб населення, здійснити механізм управ-

ління ресурсами на надання медичної допомоги в межах округу. 

Нагальним уявляється формування науково обґрунтованого обсягу на-

дання медичної допомоги населенню з використанням сучасних методів, 

зокрема клінічної (прикладної) епідеміології. Клінічна епідеміологія як нова 
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дисципліна сформувалася на початку 1970-х років у країнах Західної Європи 

та США. В її межах було визначено вимоги до якості клінічних випробувань, а 

також процедур надання органам охорони здоров’я систематизованих даних, 

що доводять ефективність нових медичних технологій (препаратів, методи-

ки) та обумовлюють умови їх застосування. Мета клінічної епідеміології – 

знайти та впровадити в масову практику такі надійні стандартні медичні тех-

нології, які можуть забезпечити найкращі результати при лікуванні пацієн-

тів. Фактично клінічна епідеміологія становить основу доказової медицини, 

терміна, що визначає наукову й технологічну якість охорони здоров’я. До-

казова медицина – це нові методи діагностики та лікування, що пройшли 

масштабні клінічні випробування і рекомендовані для практичного вико-

ристання. Включення муніципальної системи охорони здоров’я забезпечить 

вирішення болісних проблем медичного обслуговування населення й під-

вищення ефективність ресурсного потенціалу медичних закладів на різних 

рівнях, зокрема муніципальному.

Розвиток Інтернету в 1990-х роках визначив становлення доказової 

медицини як технології масового використання лікарями даних клініч-

ної епідеміології. В економічно розвинених країнах програмами роз-

витку доказової медицини займаються різні некомерційні організації. 

Найбільш відома з них – «Кохрейнівське товариство», яке має філіали 

у різних країнах світу, займається збиранням, аналізом, систематизаці-

єю й широким розповсюдженням результатів клінічних досліджень. Вже 

у 1990-х роках усі західні країни мали власні потужні медичні інтернет-

ресурси. На сьогоднішній день 99% корисної медичної інформації роз-

міщено на американських та європейських сайтах. Одним із найбільших 

у світі є сайт Національної медичної бібліотеки США. Сьогодні майже 

100% лікарів США та близько 80% європейських лікарів користуються 

інформацією з Інтернету.

В Україні доступ до зарубіжних інтернет-баз – практично невиріше-

на проблема. Пояснення цьому два: недостатнє володіння лікарями ан-

глійською мовою в межах, достатніх для ознайомлення зі спеціальною 

літературою, і відсутність у країні державних проектів із забезпечення 

безоплатного або недорогого доступу до високоякісних зарубіжних ін-

тернет-ресурсів. До того ж, деякі західні медичні сайти надають послуги 

виключно в обмін на інформацію користувача і висувають до публікацій 

користувача вимоги, яким більшість авторів не відповідає.

Одним із значних питань доказової медицини, що утруднюють за-

стосування методу клінічної епідеміології, є відсутність ліків і медичного 

обладнання або недоступність останніх, які необхідні для «стандартних 

методів» доказової медицини. Тому реалізація доказових досягнень тра-

пляється в Україні як виняток. Одночасно медичні й фармакологічні ін-

новації українських учених не отримують належного розповсюдження.
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Поки в країні не розроблено програми й процедури реалізації дока-

зової медицини, ресурсний потенціал муніципальних закладів охорони 

здоров’я матиме екстенсивний характер розвитку і не встигатиме за об-

сягами потреб населення в лікуванні.

Важливим для муніципальної системи охорони здоров’я вважається 

впровадження механізмів відповідальності місцевих органів влади за бю-

джетну політику й виконання фінансових зобов’язань перед медичними 

закладами. Засобами фінансового регулювання мають стати програми 

дій регіонального й місцевого рівня, в яких передбачені вичерпні заходи 

щодо фінансового забезпечення муніципальних потреб з медичного об-

слуговування населення. Досвід розробки й реалізації таких програм не-

обхідно реанімовувати, роблячи акцент на розширенні реальних джерел 

багатоканального фінансування медичних закладів. Регіональні й місце-

ві програми можуть зробити істотний внесок у системні доповнення, що 

пов’язані з пріоритетними напрямами розвитку охорони здоров’я, зокре-

ма у формування нової технологічної моделі медичного обслуговування 

населення.

У контексті стратегій розвитку охорони здоров’я на місцевому рів-

ні перспективним вбачається комплексний міжсекторальний підхід до 

формування міжвідомчої медико-соціальної структури. Крім інвестуван-

ня ресурсів не тільки в охорону індивідуального здоров’я, а й здоров’я на-

селення регіону в цілому через підприємства промисловості, сільського 

господарства, він включає в себе інтеграцію відомчих медичних закладів 

у загальну систему охорони здоров’я на єдиній нормативній базі, залу-

чення їх до реалізації регіональних і муніципальних програм для надання 

висококваліфікованої медичної допомоги й зниження захворюванос-

ті населення. В цьому разі новим для галузі охорони здоров’я має стати 

складання бюджету з урахуванням конкретних угод і заохочувальних над-

бавок за надання високоякісної медичної допомоги населенню відомчим 

сектором охорони здоров’я.

У пошуках шляхів розвитку муніципальної медицини можна, в 

кінцевому підсумку, вести мову про підвищення політичного пріорите-

ту охорони здоров’я, що має реалізовуватися в посиленні регулюючих 

і контролюючих функцій держави в цій сфері. У муніципальній моделі 

охорони здоров’я можливим для застосування є комплекс організаційних 

технологій, до яких належать планування регіональної політики та стра-

тегії; інтеграція регіональних елементів управління, розподіл фінансових 

ресурсів; формування муніципальних медико-профілактичних, лікуваль-

них і санітарних функцій.

З урахуванням цих позицій, необхідні нові методологічні підходи до 

удосконалення міжбюджетних відносин. Нині є політичні й адміністра-

тивні фактори, які перешкоджають їх розвитку. Вирішення проблеми між-
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бюджетних відносин пов’язано з реалізацією повноважень, делегованих 

центральним урядом на рівень місцевого самоврядування. За всієї важ-

ливості завдання забезпечення муніципальних закладів охорони здоров’я 

фінансовими коштами через міжбюджетний механізм, українська систе-

ма місцевого самоврядування не дає змоги синхронізувати ресурсний по-

тенціал із потребами населення в медичному лікуванні. Міжбюджетний 

механізм муніципальної системи охорони здоров’я характеризується ви-

сокою залежністю від центральних органів, нечітким визначенням ком-

петентних повноважень, перманентною конфліктністю між бюджетами 

різних рівнів, місцевими державними адміністраціями й органами міс-

цевого самоврядування, а також юридичними обмеженнями цих органів 

територіального управління.

В Україні лише 88,7% малих міст мають органи місцевого самовря-

дування. Їх ради представляють місцеве самоврядування територіальних 

громад, до складу яких входять один чи кілька населених пунктів. А ре-

ально функції самоврядування здійснюються тільки в 176 містах облас-

ного значення. Їх бюджети включено в державний бюджет як самостійна 

бюджетна позиція. Решта бюджетів територіальних громад залежить від 

бюджетів відповідного районного рівня, яких в Україні налічується 490. 

На рівні району самоврядування представлено районними радами, які, 

за конституційними нормами, не мають виконавчих органів. До того ж, 

районні бюджети знаходяться в складі Державного бюджету України й 

функціонують як його складова. У зв’язку з цим функції з розпорядження 

бюджетними коштами фактично «перебирають» на себе районні держав-

ні адміністрації.

В умовах, коли на муніципальному рівні має місце розбалансуван-

ня між ресурсним потенціалом охорони здоров’я з потребами міст у 

медичному забезпеченні своїх жителів, необхідно вдосконалювати між-

бюджетний механізм перерозподілу фінансових ресурсів. Діюча модель 

вирівнювання через трансфертний механізм певною мірою забезпечує 

зменшення регіональних відмінностей у матеріальній базі охорони здо-

ров’я. Проблема полягає в тому, що для утримання медичних закладів, 

забезпечення їх ефективного функціонування як спеціалізованих установ 

і технологічного устаткування треба розширити юридичні права місцевих 

рад розпоряджатися фінансовими коштами.

Здійснення такого курсу потребує змін бюджетної політики, яка де-

монструє зворотні тенденції. Всупереч прийнятої на державному рівні 

концепції децентралізації фінансових ресурсів, відбувається неухильне 

посилення їх централізації. Аналіз структури Зведеного бюджету України 

показує стійку деструктивну тенденцію перерозподілу коштів між дер-

жавним і місцевими бюджетами на користь першого. Протягом чотир-

надцяти останніх років питома вага державного бюджету зросла з 52,1% 
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у 1993 р. до 74,0% у 2009 р., тоді як питома вага місцевих бюджетів змен-

шилася з 31,4% до 26%11. 

Незначною залишається питома вага власних доходів, які в основно-

му спрямовують на виконання власних повноважень органів місцевого 

самоврядування. Співвідношення власних і закріплених доходів у місце-

вих бюджетах становить 15% та 85%. Послаблюється значення місцевих 

податків і зборів, які переважно більшою своєю частиною зараховують-

ся в бюджети міст обласного значення. Розподіл цих видів податків між 

обласними центрами і містами обласного значення становив: у 2005 р. – 

1,3 і 79,3%; у 2006 р. – 0,5 і 79,9%; у 2009 р. – 0,4 і 80,4%. Разом з цим 

питома вага місцевих податків і зборів у доходах міст обласного значення 

зменшується. Якщо в 2005 р. за рахунок них формувалося 3,1% доходів 

бюджетів цих міст, то в 2009 р. – 2,0%.

Нераціональною залишається структура надходжень від місцевих 

податків і зборів – понад 8% коштів забезпечується комунальним подат-

ком і ринковим збором. Практично не діють місцеві збори, пов’язані з 

діяльністю іподромів, проведенням кіно- і телезйомок. В окремих міс-

тах комунальний податок і ринковий збір через відсутність об’єкта опо-

даткування залишаються основними джерелами надходження коштів до 

бюджетів міст обласного значення.

Розподіл дохідних джерел між бюджетами різних рівнів не відповідає 

розмежуванню повноважень, внаслідок чого їх реалізація дедалі більше 

залежить від надходження офіційних трансфертів, питома вага яких у до-

ходах місцевих бюджетів зросла з 29,2% у 2001 р. до 47,5% за останній рік. 

Нераціональність формування доходів місцевих бюджетів свідчить про 

те, що їх механізм має бути удосконалений.

Отже, необхідно не тільки забезпечити стабільність надходження 

власних доходів бюджетів органів місцевого самоврядування, а й роз-

ширити джерела надходження закріплених доходів. На думку фахівців, 

зміцнення дохідної бази бюджетів можливе через відрахування частини 

податку на прибуток і податку на додану вартість, встановивши науко-

во обґрунтовані норми їх розподілу, закріплення за міськими бюджетами 

плати за землю в повному обсязі та запровадження податку на нерухо-

мість.

Важливим напрямом розвитку медичної інфраструктури на муні-

ципальному рівні є можливість кооперації ресурсного потенціалу міст. 

Проте практичні цілі об’єднання економічних і фінансових ресурсів 

суперечать конституційним нормам і цілям одержання міжбюджетних 

трансфертів.

11  Розраховано автором за даними: [8].
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За Конституцією України територіальні громади можуть об’єднува-

ти свої ресурси, якщо мають власні бюджети місцевого самоврядуван-

ня. Практично районні й обласні бюджети не підпадають під цю норму, 

оскільки є частиною державного бюджету.

За деяких обставин об’єднання ресурсів потребує закриття або пере-

профілювання об’єктів соціальної інфраструктури. Однак такий захід важко 

здійснити через законодавчі й адміністративні обмеження. Крім того, якщо 

медичні заклади фінансуються через механізм дотацій вирівнювання, зміна 

їх функціонального призначення обмежує обсяги трансферту.

У зв’язку з цим децентралізація механізму фінансування зі зміною 

акцентів на джерелах доходу може виступати, поряд з іншими, імперати-

вом розвитку муніципальних закладів охорони здоров’я.

Загальний висновок, який можна зробити з даного матеріалу, по-

лягає в наступному. Ситуацію, що склалася сьогодні в муніципально-

му секторі охорони здоров’я, можна охарактеризувати двома тезами. 

По-перше, стан здоров’я міського населення, особливо в невеликих міс-

тах, погіршується, це посилюється низьким рівнем організації й надання 

медичної допомоги. По-друге, відсутній системний погляд на організа-

цію, фінансування та мотивацію діяльності медичних закладів.

В подальшому проблем муніципальної системи охорони здоров’я 

можна вирішувати через різні програми національного, обласного й му-

ніципального значення. Вони мають бути безпосередньо пов’язані з ді-

яльністю держави – державною політикою в галузі охорони здоров’я. 

Необхідність її розробки пов’язана з тим, що багато параметрів, які вхо-

дять у цілі, основні напрями, правові, економічні й фінансові механізми, 

знаходяться в компетенції державних органів влади.

Вагомі зміни прогнозують у машинобудуванні. На основі системи 

«нанокомп’ютер – наноманіпулятор» можливо організовувати збірні ав-

томатизовані комплекси, здатні збирати будь-які макроскопічні об’єкти 

з напередданої або розробленої тримірної сітки розташування атомів. За 

прогнозами наукового фонду США, до 2015 р. річний обіг ринку нано-

технологій досягне 1 трлн. дол. У цей час шостий уклад вступить у фазу 

швидкого зростання. За оцінками Європейської комісії (2006 р.), до 

2015 р. у сфері світової наноіндустрії працюватимуть 2 млн. осіб, із них: 

0,9 млн.  – у США; 0,6 млн. – в Японії; до 0,4 млн. – в Європі, близько 

0,1 млн. осіб – у решті регіонів. В інфраструктурі нанотехнологічного ви-

робництва працюватимуть 5–10 млн. осіб.

Прогрес в інформаційних технологіях, системах телекомунікацій, 

фінансових технологіях призведе до подальшої інтеграції ринку товарів, 

капіталу, праці й інтенсивного розвитку інституціональних інструментів 

ринкового господарства.
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6.3. Інституціональна інфраструктура системної капіталізації

А). Технології бюджетування. Незважаючи на те, що за 20 років не-

залежності України відбулися позитивні зрушення в складі фінансових 

важелів забезпечення управління регіональним розвитком, промислово 

розвинені й депресивні регіони так і не одержали бажаних фінансових 

ресурсів на розвиток спільних умов проживання, у т. ч. на зміцнення 

соціальної інфраструктури, послуги якої до цього часу в Україні мен-

ші як за обсягом, так і за доступністю порівняно з радянськими часами 

1970–1980-х років. Головною причиною такого стану є постійне змен-

шення питомої ваги видатків місцевих бюджетів у загальному обсязі ви-

датків Зведеного бюджету України. Зокрема, за період 1998–2010 рр. вона 

зменшилася із 48,1% до 40,1% (табл. 6.1).

Таблиця 6.1

Структура доходів та видатків Зведеного бюджету України, %

Роки

Доходи Видатки

Державний 
бюджет

Місцевий 
бюджет

Державний 
бюджет

Місцевий 
бюджет

1998 54,3 45,7 51,9 48,1

1999 59,0 41,0 54,6 45,4

2000 70,9 29,1 64,7 35,3

2001 67,7 32,3 59,7 40,3

2002 68,6 31,4 58,9 41,1

2003 70,0 30,0 58,6 41,4

2004 75,1 24,9 62,2 37,8

2005 77,4 22,6 63,3 36,7

2006 76,8 22,2 58,8 41,2

2007 73,5 26,5 57,6 42,4

2008 75,7 24,3 59,3 40,7

2009 74,0 26,0 59,0 41,0

2010 74,4 25,6 59,9 40,1

Джерело: За даними Міністерства фінансів України.

Внаслідок цього регіони не мають можливості спрямовувати кошти 

на розвиток та ремонт житла, мереж комунального господарства, водо-

постачання, будувати дороги, мости, проводити благоустрій міст, сіл, 
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селищ та розвивати їх соціальну інфраструктуру. Чинне правове поле 

звужує фінансові можливості місцевих бюджетів, особливо обласного 

бюджету. Не розвиваються інституціональні форми соціального партнер-

ства бізнесу і влади. Обмежувальні чинники проявляються також через 

недосконалі інструменти планування і виконання місцевих бюджетів та 

міжбюджетних відносин.

На практиці реально можливим джерелом бюджету розвитку зали-

шається загальний фонд місцевих бюджетів. Але в разі його залучення іс-

тотно зменшується фінансове забезпечення соціально-культурної сфери. 

Тому цю процедуру місцеві органи влади використовують рідко. 

Одночасно нарощування фінансового потенціалу регіону через різні 

форми запозичення коштів наштовхується на ряд перепон суто об’єктив-

ного і правового характеру. Перш за все, зовнішні запозичення неефек-

тивні й практично неможливі для місцевих бюджетів навіть із вищими 

від середніх по Україні темпами економічного розвитку (Донецька, Дні-

пропетровська та Запорізька області), так як розмір ставок комерційних 

банків за кредити залишився на досить високому рівні навіть після змен-

шення податку на прибуток підприємств та податку на доходи фізичних 

осіб у 2003 р.

Очевидно, що розробка і планування сучасної фінансової стратегії 

української держави має здійснюватися з опорою не лише на національ-

ні умови, державний устрій, а, переважно, з орієнтацією на глобальний 

контекст, що вимагає формування фінансово самодостатніх регіонів. 

Оскільки наша країна формує «коридор» можливих «українських сцена-

ріїв» досягнення на національних теренах стандартів добробуту європей-

ського рівня в регіонах, особливо промислово розвинених, мають бути 

започатковані зміни такого характеру, які забезпечили б перехід від бю-

джету як фіскального плану доходів і витрат, до бюджету як інструменту 

регулювання темпів і пропорцій суспільного розвитку, що гарантують со-

ціальний прогрес. Цю роботу слід переорієнтувати з однобокої підтрим-

ки депресивних регіонів у площину недопущення зниження активності 

регіонів-лідерів, що збільшить доходи державного бюджету та, відповід-

но, його обсяг коштів на розвиток регіонів-реципієнтів. 

Важливо в третьому десятиріччі незалежності України нарешті вбу-

дувати такий механізм соціального регіонального сходження, за яким 

владні структури повинні не очікувати надходження коштів, а знаходити 

джерела їх продукування. Зрозуміло, що це потребує кардинальної зміни 

підходів до бюджетної політики і через незначну фінансову базу бюджету 

розвитку вимагає активізації бюджетно-інвестиційних процесів.

З позиції створення підвалин до фінансової самодостатності регіонів у 

проведенні політики соціалізації також необхідною є корекція нормативно-
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правового законодавства. На наш погляд, введений у дію Бюджетний кодекс 

України в липні 2010 р. удосконалив ряд правових норм бюджетної системи 

України, основи бюджетного процесу і міжбюджетних відносин, проте він, 

як і раніше, не охоплює всіх основних напрямів бюджетного законодавства 

і, разом з тим, залишає та закладає нові суперечності чинних законів. Тому 

регіональний рівень у загальній системі державного управління залишається 

пасивним за одночасного зростання законодавчо неврегульованих функцій 

відповідальності місцевих державних адміністрацій за соціально-економіч-

ний розвиток населених пунктів відповідного регіону.

Як відомо, бюджетний процес на рівні області та окремо в кожно-

му її місті й районі являє собою складний, багатоступеневий комплекс 

дій і заходів досить тривалого характеру, який починається з формуван-

ня бюджету, переростає у фазу його виконання через облік податкових 

зобов’язань і забезпечення їх стягнення, розподіл доходів між рівнями 

бюджетної системи, закупівлю товарів і послуг, управління фінансови-

ми ресурсами, складання звітності й проведення внутрішнього і зовніш-

нього контролю. Жоден із цих етапів (фаз) бюджетного процесу не може 

здійснюватися сам по собі, незалежно один від одного. 

Зрив або недосягнення цілей на будь-якому з етапів бюджетування 

перешкоджає виконанню як дохідної, так і видаткової складових місце-

вих бюджетів області. За цих умов їх виконавці мають діяти так, щоб не 

тільки виконати власні обов’язки, а й створити підґрунтя для ефективних 

дій на наступних фазах. 

Тобто чіткість і зрозумілість процедур логістики та якості структури, 

правил, механізмів, управління бюджетним процесом є тим самим стриж-

нем, від якого цілком залежить законність та ефективність бюджетного 

процесу, особливо в частині соціального захисту населення відповідно до 

сподівань громадян. 

Але діюча система управління місцевими бюджетами унеможливлює 

організацію бюджетного процесу на засадах подібної єдності. Необхідно 

врахувати, що учасниками бюджетного процесу є практично всі органи 

влади різного рівня та суб’єкти господарювання і громадської діяльності. 

Всі вони законодавчо, особливо нормативно, незалежні. 

На наш погляд, склалося кілька груп невирішених питань, які упо-

вільнюють процес реформування системи бюджетного розвитку. 

І). До першої групи невирішених питань щодо створення умов висо-

ких темпів зростання обсягу та ефективності місцевих бюджетів необ-

хідно віднести баланс єдності при чіткій розмежованості повноважень, 

правил і процедур та взаємодії учасників бюджетного процесу. 

Найбільш негативним фактором впливу на ускладнення, а через це 

–уповільнення прийняття рішень щодо ефективності бюджетування, є 



232

Людськиий розвиток в Україні: соціальні та демографічні чинники модернізації національної економіки 

відсутність чіткої структури Міністерства фінансів України на регіональ-

ному рівні: фінансові органи підпорядковані як місцевим державним ад-

міністраціям, так і місцевим органам самоврядування.

Треба наголосити, що положення Бюджетного кодексу практич-

но передбачають затвердження нової структури управління місцевими 

бюджетами і взаємодію всіх підрозділів системи Міністерства фінансів 

України. Та важливо її провести із урахуванням вимог ст. 119 Конституції 

України. Недооцінка повноважень обласних рівнів влади в ході підготов-

ки та затвердження законодавчих і нормативних актів викликає необхід-

ність приведення повного тексту вказаної статті: 

«Стаття 119. Місцеві державні адміністрації на відповідній території 

забезпечують:

1) виконання Конституції та законів України, актів Президента 

України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади;

2) законність і правопорядок; додержання прав і свобод громадян;

3) виконання державних і регіональних програм соціально-еконо-

мічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях 

компактного проживання корінних народів і національних меншин – та-

кож програм їх національно-культурного розвитку;

4) підготовку та виконання відповідних обласних і районних бюджетів;

5) звіт про виконання відповідних бюджетів та програм;

6) взаємодію з органами місцевого самоврядування;

7) реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відпо-

відними радами повноважень».

Разом з тим на практиці не враховуються повною мірою повнова-

ження регіонального рівня управління в контексті його координуючих 

і контролюючих функцій на всіх стадіях бюджетного процесу. Про це, 

наприклад, говорить той факт, що за всі роки незалежності України, до 

і після прийняття Бюджетного кодексу, чисельність працівників фінан-

сових органів місцевих державних адміністрацій постійно зменшується. 

Одночасно відбулися небувалі зміни у зростанні самостійності місцевих 

органів самоврядування, на жаль, не в частині обов’язків, а в частині 

прав. Тому структура та кількість фінансових органів, так само як і інших 

структурних підрозділів місцевих органів самоврядування, на відміну від 

обласного та районного рівня, постійно збільшується і фактично зміню-

ється за власним розсудом. 

Навіть після прийняття Бюджетного кодексу України в редакції 

2010 р. вищевказані питання не були узгоджені. Також до цього часу за-

конодавчо і нормативно не вирішені питання кадрового забезпечення 

функцій бюджетування в сільських, селищних радах та містах районного 
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підпорядкування. В результаті штучно створено ситуацію обмеженості 

управлінських дій фінансових органів місцевих державних адміністрацій 

у рамках розширеного кола бюджетоутворюючих функцій в умовах об-

меженості фінансових ресурсів. 

На наш погляд, це унеможливлює оперативність і якість виконан-

ня єдиної державної фінансової політики. Життя вимагає прискорених 

та ефективних управлінських рішень і високого рівня професіоналізму, 

чітких процедурних повноважень у співпраці з усіма учасниками бюдже-

тування на всіх його стадіях, особливо в частині забезпеченості балансу 

фінансових ресурсів при плануванні і виконанні державного і місцевих 

бюджетів розпорядниками бюджетних коштів незалежно від інституцій 

управління. 

На практиці всі організаційні питання повноти обсягу, ефективності 

та результативності використання місцевих бюджетів, взаємовідносин із 

Міністерством фінансів України та іншими центральними органами вла-

ди покладено на фінансове управління облдержадміністрації – по області 

та на фінансові управління райдержадміністрацій – по сільських райо-

нах, без законодавчого врегулювання цих повноважень.

Але у виконанні місцевих бюджетів дублюючі функції фінансових 

управлінь і місцевих органів казначейських служб, фінансових інспекцій, 

податкової адміністрації не зменшуються, а, навпаки, збільшуються. На-

приклад, субсидії й пільги населенню надаються із державного бюджету 

у вигляді субвенцій та фінансуються через місцеві казначейські служби. 

Моніторинг інформації щодо їх використання надають фінансові орга-

ни місцевих державних адміністрацій до Міністерства фінансів України 

та Кабінету Міністрів України відповідно до звітності, отриманої із міс-

цевих відділень Державної казначейської служби. Одночасно таку ж ін-

формацію останні подають до Державної казначейської служби України. 

Дублювання функцій очевидне. За таких умов «розмивається» відпові-

дальність головних розпорядників за використання бюджетних коштів.

Зростання обсягу дублюючих інформаційних потоків на всіх стаді-

ях бюджетного процесу перетворює облдержадміністрацію та її галузеві 

управління в своєрідні статистичні підрозділи. Види, кількість та обсяг 

державної статистичної звітності не приведено у відповідність до вимог 

Бюджетного кодексу України. Тому збільшується дублювання функцій із 

планування, виконання, обліку, контролю виконання місцевих бюджетів 

також різними місцевими та територіальними відділеннями центральних 

органів влади. Зростає бюрократизація правил і процедур, час та витрати 

для розгляду і виконання документів та звітів, визначених підзаконними 

актами про планування та виконання місцевих бюджетів. Дотепер відсут-

ній єдиний банк звітних та інформаційних даних для виконання бюдже-

тоутворюючих функцій усіх учасників бюджетного процесу.
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Крім того, на сьогодні діють дев’ять суб’єктів контролю виконання 

бюджету. Не визначені етапи, періодичність їх роботи, а там, де вони ви-

значені, на практиці не виконуються. Наприклад, внутрішній контроль 

головних розпорядників коштів є формальним. Відсутні єдині критерії 

оцінки окремо процесів планування, виконання, контролю, публічності 

як місцевих бюджетів, так і міжбюджетних відносин. Залишається низь-

ким рівень кваліфікації розпорядників коштів. Тому кількість правопо-

рушень та недоліків практично не змінюється. 

Отже, назріла необхідність створення більш сприятливих умов для 

виконання першого принципу побудови бюджетної системи України – 

забезпечення єдності. При його реалізації доцільно здійснити «розмежу-

вання повноважень» учасників бюджетного процесу. У зв’язку з цим, на 

нашу думку, доцільно провести, як першочергові, заходи щодо вдоско-

налення структури і функцій управління місцевими бюджетами та між-

бюджетними відносинами одночасно з проведенням адміністративної 

реформи.

1. Уніфікувати закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про місцеві державні адміністрації» та Бюджетний кодекс України. При-

вести їх у відповідність, усунути протиріччя. Для цього затвердити постійно 

діючу робочу групу зі спеціалістів Міністерства фінансів України із залучен-

ням науковців, депутатів Верховної Ради України, представників місцевих 

органів самоврядування та місцевих державних адміністрацій. 

2. Розробити і прийняти Закон України «Про фінансову систему».

3. Визначити єдині стандарти і форми інформаційних потреб для 

складання бюджету, оцінки виконання, інформування населення, моні-

торингу для прийняття рішень щодо внесення змін до законодавства, під-

готовки нових законодавчих актів відповідно до положень затвердженої 

бюджетної політики. Переглянути статистичну звітність про виконання 

і використання бюджетних коштів і визначити єдину уповноважену дер-

жавну структуру незалежно від інституцій виконання бюджету України 

для збору й аналізу статистичної інформації про виконання Зведеного 

бюджету України та надання звіту до Кабінету Міністрів України. 

4. Затвердити порядок створення фінансових структур або введення 

посад фінансистів у сільських і селищних радах залежно від обсягу їх міс-

цевих бюджетів та кількості населення. 

5. Створити єдину систему кадрового, методологічного, програм-

ного забезпечення працівників системи Міністерства фінансів України. 

Запровадити щорічні форми підвищення кваліфікації для керівників 

місцевих фінансових, казначейських, контролюючих органів та головних 

розпорядників коштів із екзаменаційною перевіркою рівня знань спеці-

альною комісією Міністерства фінансів України.
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6. Створити єдину контрольну службу – Генеральну фінансову ін-

спекцію та відповідну структурну одиницю на рівні області за рахунок 

чисельності місцевих фінансових органів, казначейської служби, фінан-

сової інспекції, як єдину інституцію Міністерства фінансів України з 

функціями зовнішнього контролю.

7. Затвердити постановою Кабінету Міністрів України єдині крите-

рії оцінки роботи місцевих органів влади, податкових, казначейських, 

контрольно-ревізійних і фінансових органів на всіх стадіях бюджетно-

го процесу та вичерпний перелік адміністративних і функціональних 

стандартів повноважень як головного розпорядника і розпорядника, так 

і отримувача бюджетних коштів і їх відповідальність на всіх стадіях бю-

джетного процесу. 

8. Визначити порядок призначення посадових осіб установ, які вико-

нують функцію головного розпорядника, розпорядника бюджетних коштів 

окремо за правовими функціями, що включають підготовку висновків, 

прийняття рішень, їх схвалення та надання для виконання органам казна-

чейської служби. Ввести як обов’язкову процедуру затвердження цих посад 

наказом Міністра фінансів України – по державному бюджету; розпоря-

дженням голови обласної державної адміністрації – по обласному бюджету; 

рішенням міського голови – по міському бюджету; розпорядженням голови 

районної державної адміністрації – по районному бюджету; рішенням го-

лови сільської, селищної ради – по сільському, селищному бюджету за по-

годженням із головним фінансовим управлінням облдержадміністрації та 

обласною казначейською службою. Передбачити, що всі накази, розпоря-

дження видають головні розпорядники, розпорядники бюджетних коштів 

тільки на підставі їх письмових звернень, зареєстрованих в установленому 

порядку Міністерством фінансів України.

9. Визначити форми, терміни, зміст, обсяги звітності одержувачів 

бюджетних коштів для головних розпорядників бюджетних коштів та фі-

нансових управлінь місцевих органів влади.

Вищенаведені пропозиції даватимуть змогу удосконалити верти-

кальну структуру контролю Міністерства фінансів України та вирішити 

такі першочергові завдання:

1) підвищення професіоналізму персоналу фінансових служб та його 

здатності до реалізації завдань ключової функції держави, що полягає в 

координації суспільного розвитку згідно з прийнятими пріоритетами в 

наданні громадянам загальносуспільних послуг відповідно до прийнятих 

єдиних стандартів незалежно від місця проживання;

2) впровадження постійно діючої оцінки досконалості фінансової 

системи, механізмів її функціонування відповідно до реальних можли-

востей і визначеної державної бюджетної політики. 
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ІІ). Друга частина невирішених питань – недосконалість положень 

вирівнювання фінансових можливостей регіонів, оскільки зміст фінан-

сового вирівнювання (розділ ІV, ст. 81–108 Бюджетного кодексу України) 

зводиться, в основному, до регулювання доходів та переліку витрат бю-

джетів. Це не розв’язує складних питань соціально-економічного розви-

тку держави, які не вирішувалися протягом тривалого періоду.

Вирівнювання фінансових можливостей регіонів має проводитися, 

насамперед, через заходи щодо забезпечення єдиних стандартів держав-

них і громадських послуг на всій території держави. З причини недоско-

налості, а в більшості випадків і повної відсутності законодавчих і норма-

тивних актів щодо чіткого спрямування видатків (окрім заробітної плати 

та допомоги малозабезпеченим сім’ям, допомоги на дітей тощо), а саме: 

норм витрат на харчування, медикаменти, енергоносії, ремонт, придбан-

ня обладнання – в кожній бюджетній установі фінансування проводять 

на власний розсуд, хоча і в межах лімітів, передбачених кошторисом. Че-

рез це обсяги медичних, освітянських та соціальних послуг залежать від 

місця проживання населення, виду місцевого бюджету та законопослух-

няності головного розпорядника бюджетних коштів.

Крім того, як і раніше, обсяг сплачених податків і зборів суб’єктами 

підприємницької діяльності та громадянами не впливає на якість соці-

альної інфраструктури та спільних умов проживання на відповідній те-

риторії.

Але справа не зводиться до суто законодавчих та організаційних про-

галин. Поступовий розвиток суспільства за напрямом більш якісної соціа-

лізації веде не тільки до ускладнення його економічного забезпечення, а й 

вимагає зміни методологічних підходів до реалізації концепції гарантуван-

ня у будь-якому територіальному поселенні єдиних стандартів державних і 

громадських послуг. Прийнята методологія забезпечення соціалізації саме 

в такому ракурсі визначає лише загальні кількісні контури, без глибинного 

проникнення в її галузеві й територіальні аспекти. Як наслідок, збільшуєть-

ся територіальна диференціація рівня економічного розвитку і пов’язаних із 

цим можливостей соціального забезпечення громадян. 

Результати аналізу рівня забезпечення видатків місцевих бюджетів 

власними доходами у 2010 р. порівняно із 2002 р. свідчать про досить зна-

чні розбіжності у розрізі регіонів (додаток 6.1). Не поодинокий і випад-

ковий, а досить розповсюджений і закономірний характер мають факти 

диференціації потреб фінансування суб’єктів соціалізації регіону щодо 

досягнення соціальних стандартів. 

Цілком справедливо, що повнота і якість надання соціальних послуг і 

перетворення економічних можливостей на соціальну динаміку регіону за-

лежать від бюджетного стимулювання соціально-економічного розвитку. 
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Безумовно, Бюджетний кодекс не може бути універсальним інстру-

ментом вирішення всіх завдань, які породжує реальне життя, і не може 

бути абсолютно досконалим. Тому він повинен визначати лише принци-

пові положення, які має конкретизувати поточне нормативно-правове 

законодавство відповідно до основної мети – забезпечення високої ди-

наміки соціально-економічного розвитку суспільства.

Складність побудови механізму управління цим процесом не може 

бути виправдана будь-якою затримкою в його проведенні. Ми вважаємо 

за необхідне у стислі строки провести дослідження по регіонах на пред-

мет визначення «фотографії» рівня їх соціального стану та сформувати 

соціальні кадастри регіонів. Практика соціалізації економіки не може 

далі базуватися виключно на абстрактних конструкціях соціального руху, 

які суперечать логіці підвищення суспільного добробуту навіть в обсягах, 

спільномірних із важливими соціальними стандартами. Чим більше по-

силюється динаміка економічної підсистеми регіону, тим складнішими й 

різноманітнішими стають форми підтримки на досягнутому рівні соці-

альних аспектів життя населення, не говорячи вже про їх прискорення.

Ігнорування факту існування в сучасній соціальній системі суспіль-

ства механізму гальмування прогресивного загальноцивілізаційного по-

ступу перетворює методологію бюджетування й міжбюджетних відносин 

у їх нинішньому варіанті на додатковий інструмент централізації фінан-

сових ресурсів і нівелює всі намагання регіонів щодо пошуку можливос-

тей додаткових форм фінансового забезпечення потреб регіонального 

розвитку. Це стримує процес демократизації нашого суспільства. Вирі-

шення цього актуального питання вимагає не лише проведення наукових 

досліджень і узагальнення практики соціального бюджетування. Тут не-

обхідне поєднання теоретико-методологічних зусиль з організаційними, 

законодавчими і навіть політичними зусиллями.

Безпосереднім виконавцем соціальних функцій держави є влада, але 

ефективною є та влада, що вміє визначати економічні пріоритети та їх 

місце у досягненні соціальних цілей і запроваджувати їх через взаємодію 

і відповідальність на всіх рівнях. 

Для цього ми провели нетрадиційний аналіз впливу місцевих органів 

влади на зростання доходів місцевих бюджетів у частині забезпеченості 

видатків місцевих бюджетів (без міжбюджетних трансфертів) податком із 

доходів фізичних осіб, тобто тим податком, обсяг якого відтворює здат-

ність влади розвивати зайнятість населення та забезпечувати законність 

і своєчасність оплати праці працюючих громадян. Крім того, цей аналіз 

показує потреби і можливості регіонів у прямій залежності від праці та її 

результатів (див. додаток 6.1).

Обсяг податку з доходів фізичних осіб, сплаченого до місцевих бюдже-

тів України у 2002 р., забезпечував 43,7% власних видатків місцевих бюдже-
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тів, а у 2010 р. – на 10 %  менше (33,7%). Цей рівень по областях у 2010 р. 

коливається від 16,2% (Чернівецька обл.) до 43,4% (Донецька обл.). 

Враховуючи, що найбільш поширеними і затребуваними у суспіль-

стві є послуги бюджетних установ соціально-культурної сфери (освіта, 

охорона здоров’я, соціальний захист та соціальне забезпечення), ми про-

вели оцінку забезпечення податком з доходів фізичних осіб саме цих ви-

датків у сумарному вигляді. В середньому по місцевих бюджетах України 

вони забезпечувалися вказаним податком у 2002 р. на 60,7%, а за 2010 р. 

вже тільки на 43,0%. 

За період дії Бюджетного кодексу України у редакції червня 2001 р. 

збільшилася кількість регіонів (із 11 до 17), в яких обсяг податку з доходів фі-

зичних осіб не забезпечує навіть видатки місцевих бюджетів по освіті. При-

чому у 2010 р. у Волинській, Закарпатській, Тернопільській та Чернівецькій 

областях вказаний рівень забезпеченості складав менше 50 відсотків.

Наявні тенденції засвідчують, що зростання обсягу податку з до-

ходів фізичних осіб проходить повільніше, ніж обсяг основних видат-

ків місцевих бюджетів, «…адже наша держава, – за висловом академіка 

НАН України, директора Інституту демографії та соціальних досліджень 

ім. М.В.Птухи НАН України Е.Лібанової, – досі не переймається попу-

ляризацією самозабезпечувальної поведінки населення, спрямованої на 

підвищення власного добробуту власними зусиллями», що великою мі-

рою водночас впливає і на рівень наповнюваності місцевих бюджетів.

Назріла необхідність впровадження таких аналітичних інструмента-

ріїв оцінки соціально-економічного розвитку територій, які нівелювали б 

політичні чинники та об’єктивно окреслювали вплив влади на зростання 

як рівня самодостатності регіонів, так і рівня фінансових можливостей у 

цілому держави щодо створення єдиних, як обов’язкових, стандартів со-

ціальної інфраструктури та державних соціальних послуг.

Разом з тим загальні зміни обсягу видатків Зведеного бюджету Укра-

їни, у т. ч. місцевих бюджетів, не відтворюють всю глибину складності 

розвитку соціально-культурної сфери міст, сіл, селищ та регіонів у цілому. 

Для повного уявлення про загальний обсяг державних фінансових ресур-

сів, який використовують місцеві бюджети, необхідні показники обсягу 

фінансів, що надаються центральними органами влади місцевим бюдже-

там за рахунок державного бюджету відповідно до затверджених Верхо-

вною Радою України та Кабінетом Міністрів України державних програм. 

Але, на жаль, до цього часу українське законодавство та чинні норматив-

ні акти не передбачають офіційну звітність міністерств і відомств щодо 

планування і використання коштів державного бюджету в розрізі регіо-

нів. Загальнодоступними є тільки статистичні показники і звітні дані Мі-

ністерства фінансів України про виконання місцевих бюджетів окремо за 
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економічною і функціональною бюджетними класифікаціями в розрізі 

регіонів (із врахуванням обсягів міжбюджетних трансфертів). Таким чи-

ном, органи місцевої регіональної влади, так само як і суспільство, навіть 

Уряд, не мають системної інформації про зміну структури та обсягу ко-

штів державного бюджету щодо виконання усіх загальнодержавних про-

грам незалежно від інституцій влади у розрізі регіонів.

Незалежна Україна успадкувала застарілу концепцію державного 

управління з підготовкою інформації для підтримки прийняття управ-

лінських рішень з місцевого, регіонального та центрального рівнів за 

відомчим принципом. Офіційна державна статистична звітність є не-

досконалою. Вона безсистемно будується на ручному зборі часто недо-

стовірної інформації на паперових носіях численними фахівцями різної 

кваліфікації і формується в різні терміни із фрагментарних даних, з яких 

неможливо отримати цілісне та достовірне уявлення про результати ви-

конання державних соціальних програм у повному обсязі.

Використання неповної, недостовірної та неактуальної інформації 

державними управлінцями на місцевому, регіональному та центральному 

рівнях є головною причиною неприйняття необхідних дієвих заходів для 

зростання обсягів місцевих бюджетів та ефективності їх використання.

Крім того, в Україні досі не створено систему соціального незалеж-

ного аудиту роботи з визначення доцільності, ефективності та раціональ-

ності витрат соціальних видатків (не контролю виконання функцій, а 

аудиту законодавства, правил, процедур). Це є вже давно європейською 

нормою. Доцільно провести удосконалення управління та модернізацію 

соціального захисту населення на державному рівні і прийняти законо-

давчо-нормативні акти щодо:

– інтеграції інформаційних ресурсів, державних реєстрів, облі-

кових, довідкових, біллінгових (виплатних) та інших інформа-

ційних ресурсів міністерств, відомств, державних фондів, уря-

дових та корпоративних сайтів, у т. ч. бізнесових структур, що 

стосуються витрат коштів з бюджетів усіх рівнів, незалежно від 

їх форми власності та відомчої підпорядкованості;

– створення умов для запровадження виплати громадянам заро-

бітної плати, пенсій, соціальних та компенсаційних виплат, об-

ліку страхових та усіх інших державних гарантій через єдину уні-

фіковану в Україні багатофункціональну банківську соціальну 

картку, поєднуючи обліково-розрахункові функції з функціями 

банківського та соціально-економічного процесінгу;

– запровадження порядку планування та звітності виконання дер-

жавних програм, які фінансуються за рахунок державного бю-

джету, в розрізі регіонів.
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Для цього необхідно визначити, навіть у межах діючих органів, струк-

туру, яка буде акумулювати, координувати та узгоджувати всі заходи з ре-

алізації державної і регіональної соціальної політики через впровадження 

аналітичного і адміністративного інструментарію (планування, викорис-

тання, контроль та соціальний аудит всіх видатків щодо соціального за-

хисту населення), при об’єднанні фінансових ресурсів усіх інституцій та 

видів бюджетів системи соціального захисту для прийняття рішень щодо 

визначення розмірів соціальних стандартів, адресних допомог, контин-

генту отримувачів тощо.

За аналогію такого державного органу можна взяти, наприклад, Ко-

мітет по підприємницькій діяльності, який створює умови для розвитку 

малого бізнесу і, відповідно, збільшення доходів громадян. У наших умо-

вах розвитку соціальної сфери не менш важливим є інститут упередження 

розпорошення соціальних витрат, зменшення контингенту отримувачів 

пільг і забезпечення їх доцільності, ефективності та усунення зростаючих 

нерівностей у доходах громадян, які складаються навіть за рахунок бю-

джетних коштів.

ІІІ). Третя частина складних питань – це пошук можливостей впро-

вадження «бюджету розвитку» замість «бюджету споживання».

В умовах чинного бюджетного законодавства та обмеженості фінан-

сового ресурсу, збільшення обсягу видатків місцевих бюджетів на вирі-

шення питань житлового будівництва, мереж комунального господар-

ства, благоустрою міст, сіл, селищ, будівництва доріг, розвитку системи 

водопостачання, соціальної інфраструктури неможливе тільки за раху-

нок державних коштів.

Аналіз інвестиційної діяльності держави та окремих регіонів підтвер-

джує недостатність чинного законодавства, відповідних правил і проце-

дур щодо її розвитку. Регіональний рівень навіть за наявних законодав-

чих можливостей фінансово не забезпечений. Обласні бюджети не мають 

права на внутрішні і зовнішні запозичення на відміну від міст, населення 

яких складає понад 500 тис. мешканців. 

На сьогодні не визначено порядок створення, реалізації та вико-

ристання спільної комунальної власності. Як правило, місцеві органи 

самоврядування не передають повноваження з управління комунальною 

власністю на регіональний рівень.

Вищеназвані питання найбільше стосуються області як цілісного ре-

гіону, оскільки обласний бюджет та обсяг спільної власності територіаль-

них громад області є найбільшими серед місцевих бюджетів. 

Необхідно також враховувати наслідки соціально-економічного 

розвитку регіонів до 1990-х років, коли відповідно до діючого на той час 

порядку повноваження по капітальному будівництву житлово-кому-
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нального господарства, в основному, покладалися на обласну владу та 

на обласний бюджет відповідно. За десятки років склався великий об-

сяг обласної комунальної власності, яка в більшості випадків формаль-

но трансформувалася в спільну власність територіальних громад області 

практично без внесення необхідних змін до законодавства.

На нашу думку, важливо задіяти потенціал обласного бюджету як 

регіонального бюджету розвитку для прискорення вирішення інвести-

ційних проблем регіонів. Для цього важливо провести ряд системних за-

ходів. Виокремимо головні з них.

1. Створити правову базу використання спільної власності терито-

ріальних громад області. До затвердження Закону України «Про спільну 

комунальну власність територіальних громад» прийняти порядок інвен-

таризації всіх об’єктів спільної власності, що перебувають в управлінні 

обласних та районних рад.

2. Сприяти на державному рівні реформуванню закритих акціонер-

них товариств у відкриті та розвитку фондового ринку регіонів, у т. ч. шля-

хом залучення до купівлі–продажу акцій великих підприємств України, 

що створить передумови для розвитку внутрішніх інвестицій у житлово-

комунальне господарство та модернізацію соціальної інфраструктури. 

Удосконалити правила розвитку регіонального фондового ринку для 

залучення небюджетних ресурсів, зокрема, приватного капіталу, доходів 

населення, кредитних ресурсів комерційних банків тощо.

Виходячи із складності, водночас знайти єдине рішення щодо збіль-

шення обсягу доходів державного і місцевих бюджетів та вишукати час 

для прийняття нових законів України і відповідних нормативних актів 

щодо розвитку регіонального фондового ринку; розглянути можливість 

впровадження цілісної системи реформування управлінням державних 

регіональних фінансів через створення державного фінансового фонду 

за рахунок стабільного відсотка, наприклад, від введення податку на не-

рухомість. 

Затвердити методику розподілу його коштів, виходячи з критеріїв 

оцінки виконання місцевих бюджетів за попередні два роки з обов’язко-

вим введенням критеріїв виконання місцевих бюджетів регіонів-донорів 

та реципієнтів окремо. 

Оскільки зростання надходжень податку на прибуток підприємств до 

державного бюджету значною мірою залежить від організаційних заходів 

місцевих органів влади щодо створення умов сприяння роботі суб’єктів 

підприємницької діяльності, для прискорення переходу від бюджетів 

«споживання» до бюджетів «розвитку» та створення додаткових стиму-

лів і зацікавленості регіонів у збільшенні дохідної частини державного і 

місцевих бюджетів доцільно внести зміни до порядку визначення обсягів 
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міжбюджетних трансфертів і передбачити зарахування до доходів місце-

вих бюджетів 10 відсотків податку на прибуток. Одночасно пропонується 

виключити податок на доходи фізичних осіб із обсягу бази доходів для 

розрахунку міжбюджетних трансфертів.

3. Діючі норми житлово-комунальних послуг та зв’язку для грома-

дян, які мають право на субсидії, пільги, у частині їх оплати завищені і не 

відповідають фактичним витратам тих груп населення, яке їх потребує. 

Це призводить, з одного боку, до завищення витрачання коштів держав-

ного бюджету, а з другого – до штучного зростання кількості громадян, 

що потребують такої державної підтримки. Перегляд вказаних норм 

дасть змогу покращити суспільні відносини, підвищити рівень ефектив-

ності роботи підприємств житлово-комунального господарства і досягти 

економії державних субвенцій не менше 15 відсотків.

IV). Четверта група невирішених питань – методологія основних 

термінів бюджетування. 

По-перше, недоліки багатьох систем управління державними і міс-

цевими фінансами полягають у відсутності механізмів і стимулів, які 

дозволяли б проводити перерозподіл фінансових ресурсів відповідно до 

змін державних пріоритетів та реальних умов сучасного періоду розвитку 

України.

Домінують ситуації, в яких окремі відомства і органи влади намага-

ються зберегти фінансування діючих державних і місцевих програм, на-

віть коли потреба в них скорочується та, навпаки, збільшити обсяг дер-

жавних і місцевих видатків на нові програми.

Фінансові органи, які згідно з Бюджетним кодексом України відпо-

відають за планування загального обсягу видатків та розподіл бюджетних 

коштів за напрямами діяльності, через відсутність специфічних галузевих 

знань, інформаційну асиметрію і обмеженість владних повноважень не 

в змозі повною мірою компенсувати негативний, а інколи напористий 

вплив відомчої мотивації. В результаті суми, передбачені бюджетними за-

питами, і затверджені видатки відрізняються між собою. Та і сам процес 

планування за останні роки перетворився на формальність.

По-друге, контрольна функція ефективності використання фінан-

сових ресурсів традиційно являє собою контроль окремих операцій і 

елементів видатків. Ефективність видатків оцінюється за обсягом їх ви-

користання, чіткою відповідністю бюджетному розпису, його наявністю 

і якістю тощо. Але, на жаль, стандартом звітності стали суми використа-

них коштів та відсотки їх зростання. Кількісний і якісний аспекти резуль-

татів виконання бюджету залишаються без належної уваги.

Абсолютне домінування детального річного фінансового плану (бю-

джету) за видатками перешкоджає виконанню тих державних функцій і 
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функцій місцевого самоврядування, специфіка яких потребує формуван-

ня довгострокових програм фінансування або, навпаки, оперативного 

реагування на реальні зміни.

Необхідні управлінські механізми середньострокового фінансового 

планування в органах влади, а також практики відповідального фінан-

сового менеджменту в бюджетних установах, які підвищать і забезпечать 

зорієнтованість на результат діяльності, своєчасність та сучасність при-

йняття обґрунтованих фінансових рішень.

Удосконалення управління фінансами вимагає оперування цілим 

рядом нових визначень, норм так само, як і наповнення прийнятої у 

професійному обігу і бюджетному законодавстві нової семантики. У Бю-

джетному кодексі відсутні дуже важливі терміни, які на сьогодні мають 

домінувати в процесі розвитку європейських норм соціалізації та спів-

життя. Наприклад, укрупнена структура соціально-культурних видатків, 

що формується за функціональною і економічною ознаками і може відо-

бражати специфіку окремої території. Укрупнений розділ видатків може 

об’єднувати найбільш важливі види функціональної бюджетної класифі-

кації (освіта, охорона здоров’я, соціальний захист тощо). Також доціль-

но ввести термін «соціальна інфраструктура», яка формується за рахунок 

бюджету, та «соціальна інфраструктура територій», що розвивається за 

рахунок і державних, і недержавних фінансів. Цей термін дає змогу упо-

рядкувати, облікувати та популяризувати соціальні послуги, які відтво-

рюють спільні умови проживання громадян. 

Дуже важливим є наявність підрозділу, що відповідає за всю соці-

альну інфраструктуру, яка відповідно до Конституції України повинна 

фінансуватися за рахунок державного чи місцевого бюджетів, а також за 

рахунок коштів приватного бізнесу на умовах «соціального партнерства». 

Останній термін набуває особливого статусу в умовах обмеженості дер-

жавних фінансових ресурсів. 

Б) Цільовий капітал (ендаумент). Перспективні форми капіталізації 

в галузях соціальної інфраструктури. Розвиток нового технологічного 

укладу стримується як незначними масштабами й неврегульованістю 

відповідних технологій капіталізації, так і неготовністю соціально-еко-

номічного середовища до їх широкого застосування. 

Значні втрати Україною науково-технічного потенціалу, на тлі швид-

кого нарощування лідерами світової наукової сфери (США, ЄС), поро-

джують сумнів у можливості сконцентрувати зусилля і зайняти яку-не-

будь «авангардну» нішу. Вихід із цього становища полягає в прискореній 

капіталізації освітянського і науково-технологічного секторів.

Серед передумов прискореної капіталізації є поява структур або то-

вариств із достатнім фінансовим капіталом, які зацікавлені в диверсифі-
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кації своєї діяльності й виходу на ринок передових технологій. Істотно 

вплинути на процес капіталізації можливо через підтримку науково-до-

слідної діяльності в освіті й фундаментальній науці.

Одним із можливих напрямів цієї стратегії є використання переваг, 

які надає цільове інвестування коштів у науково-освітянський процес. 

Цільовий капітал, або ендаумент, є поширеною формою реалізації цілей 

капіталізації в ринковій економіці.

За багатоканального фінансування та економічної самостійності ен-

даумент стає додатковим та ефективним каналом поповнення бюджету 

галузей соціальної інфраструктури. Ендаумент являє собою обсяг фінан-

сових ресурсів (інвестиційних активів у грошовій формі, цінні папери, 

нерухоме та інше майно), які відкладають на користь некомерційних ор-

ганізацій на певних умовах. Ендаумент розміщується у фінансових інсти-

тутах з метою отримання закладами соціальної інфраструктури щорічних 

дивідендів (відсотків, ренти, прибутку). У багатьох країнах дані види до-

ходів некомерційних організацій розглядають як благодійні внески і не 

обкладають податком. Дивіденди від ендаумента, які може використо-

вувати некомерційна організація для фінансування соціальних закладів, 

постійно обмежуються чистими активами. Це означає, що базовий капі-

тал ендаумента залишається недоторканим. 

Використання доходу від ендаумента контролюють донор або управ-

лінська рада відповідно до цілей і умов, на яких капітал передається неко-

мерційній організації. Для збереження й примноження активів їх можуть 

передавати заклади соціальної інфраструктури в управління спеціалі-

зованим фондам, які вкладають кошти для отримання максимального 

прибутку. Зазвичай дозволяється використовувати 5% вартості довірчого 

капіталу. Процес накопичення ендаумента триває багато років. Для попе-

редження надмірного зростання базового капіталу ця регулятивна норма 

може збільшуватися до 10%.

Фінансування соціальної інфраструктури за допомогою цільового ка-

піталу некомерційних організацій найбільш розповсюджене у США. У цій 

країні на національному рівні існують дві громадські організації, наділені 

правом формувати фінансові ендаументи. Це, зокрема, Національний ен-

даумент мистецтв і Національний науковий фонд. Дані установи створені 

Конгресом США як незалежні федеральні агентства, їх діяльність фінансу-

ється за рахунок державного бюджету. На підтримку різних проектів Наці-

ональний ендаумент мистецтв витрачає з початку його діяльності щорічно 

150–160 млн. дол. Університети США мають ендаумент у десятки мільярдів 

доларів, а бібліотеки і музеї – сотні мільярдів доларів.

Цілий ряд авторитетних університетів США утворювалися за допо-

могою ендаумента. До них належить, наприклад, Стенфордський уні-
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верситет. У табл. 6.2 представлені 15 університетів США за найбільшими 

розмірами ендаумента.

Таблиця 6.2

Розміри ендаументів в університетах США

Навчальний заклад
Розмір ендаумента, тис. дол.

2007 р. 2008 р.

Гарвардський університет 34 634 906 41 492 681

Йєльський університет 22 530 200 28 162 750

Стенфордський університет 17 164 836 20 923 935

Принстонський університет 15 787 200 19 102 512

Техаський університет 15 613 672 18 424 132

Масачусетський університет 9 980 410 11 906 629

Колумбійський університет 7 149 803 8 608 363

Мічиганський університет 7 089 830 8 890 646

Пенсільванський університет 6 635 187 8 287 348

Техаська АСМ система 6 590 300 7 697 470

Північно-західний університет 6 503 292 8 226 664

Каліфорнійський університет 6 439 436 7 482 624

Чиказький університет 6 204 189 7 891 728

Університет Нотр-Дам 5 976 973 8 050 982

Університет Дюка 5 910 280 7 766 108

Джерело: Розраховано за матеріалами [9].

Наведені дані свідчать, що обсяг ендаументів у 2008 р. коливався від 

7,5 млрд. дол. до 41,5 млрд. дол. Абсолютні розміри ендаументів харак-

теризують обсяг їх ринкових активів, що потенційно здатні приносити 

інвестиційний прибуток для суспільних потреб. Реальне соціальне зна-

чення ендаументів визначається їх розміром у розрахунку на одного сту-

дента. Відносний обсяг фінансових активів становить від 650 тис. дол. до 

1679 тис. дол. За обсягом ендаумент може наближатись до доходу універ-

ситету, інституту або перевищувати його. Так, бюджет порівняно неве-

ликого за кількістю студентів Масачусетського технологічного інституту 

(10 тис. осіб) складає 1,83 млрд. дол., а ендаумент – 11,9 млрд. дол.

Мотивація донорської діяльності здійснюється двома шляхами. 

По-перше, суми благодійних внесків звільняються від податків на дохід 
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як у донорів, так і у реципієнтів. По-друге, для стимулювання розширен-

ня індивідуальних внесків корпоративні структури збільшують обсяги 

активів в ендаументах. Із 2006 р. Федеральна податкова служба дозволила 

університетам формувати трастові фонди як різновид ендаументів, в ко-

трі включаються вільні кошти працівників університетів. Дозволяється 

без оподаткування спрямовувати на благодійні цілі нерозподілений дохід 

трасту і використовувати його активи в інвестиційних цілях.

Подібну практику здійснюють Гарвардський і Масачусетський техноло-

гічний університети. Рівень гарантованих дивідендів дорівнює 5% від рин-

кової вартості вкладених коштів. Така регулятивна норма діє протягом усьо-

го терміну дії трасту, в зв’язку з чим встановлюється граничний віковий ценз 

участі в трастовій формі ендаумента. Головна мета інвестиційної політики 

університетів полягає в забезпеченні їх фінансової стабільності.

Проблема формування і використання ендаументів вимагає вдоско-

налення методів регулювання цими процесами. У США, де ендаумент є 

розповсюдженим явищем, створена спеціальна компанія з управління 

його інвестиційними активами. Нині ця компанія «Коммонфанд» (Сom-

monfund) здійснює управління 72 із 1 000 найбільш великих університет-

ських ендаументів. Враховуючи нинішню несприятливу ситуацію з бага-

токанальним фінансуванням соціальної інфраструктури, можна вважати 

за доцільне створити умови для адаптації міжнародного досвіду із функ-

ціонування цільового капіталу до соціальної практики України. 

Для створення цільовому капіталу сприятливих умов розвитку до-

цільно ввести податкові пільги, до яких відносять відміну ПДВ при пере-

дачі грошових коштів на формування цільового капіталу, податку на при-

буток некомерційних організацій при його використанні та інші пільги.

Режим оперативного управління, зазвичай прийнятий у країні, обу-

мовлює різні підходи до формування та використання цільового капіталу 

для різних форм некомерційних організацій. Умови України передбача-

ють два підходи до формування цільового капіталу. Різниця між ними по-

лягає в праві власності. 

Згідно з першим підходом некомерційна організація формує для себе 

цільовий капітал, коли вона виступає його власником і єдиним отриму-

вачем доходу від нього. Такий підхід може передбачатися тільки для неко-

мерційної організації, що наділена правом власності на майно й утворена, 

як згадувалося раніше, в організаційно-правовій формі фонду, автоном-

ної некомерційної або громадської організації. Отримувачем доходу від 

цільового капіталу в цьому випадку може бути тільки дана некомерційна 

організація. Необхідно взяти до уваги, що для некомерційної організації 

– власника цільового капіталу – уряд встановлює перелік видів платної 

діяльності, які вона може здійснювати. 



247

Розділ 6. Капіталізація в умовах трансформаційного суспільства

Згідно з другим підходом утворюється спеціалізована організація з 

управління цільовим капіталом на користь інших одержувачів доходів від 

цільового капіталу, які не наділені правом власності будь-якого майна. Та-

кою організацією може бути тільки некомерційна організація в організацій-

но-правовій формі фонду. Уставними видами діяльності спеціалізованого 

фонду виключно є такі: а) формування цільового капіталу; б) використання 

цільового капіталу; г) розподіл доходу від цільового капіталу.

Статус фонду передбачає, що він не може користуватися і розпоря-

джатися грошовими коштами цільового капіталу, за винятком розміщен-

ня цих коштів на банківському депозиті на період до передачі їх у довірче 

управління керуючій компанії.

Визначається також гранична сума грошових коштів, після до-

сягнення якої некомерційна організація повинна передати їх у довірче 

управління керуючої компанії. Після переказу цих коштів цільовий ка-

пітал вважається сформованим. Для економічних умов України ця гра-

нична сума грошових коштів може бути орієнтовано визначена з ураху-

ванням практики формування цільових фондів. Так, в областях України 

річний обсяг цільових фондів у середньому становить 10 млн. грн., які 

використовуються на цілі інноваційного розвитку районів і соціальну 

підтримку населення. Отже, обсяг ендаумента (цільовий фонд), дохід від 

якого може використовуватися для підтримки галузей соціальної інфра-

структури, має бути не менше 100 млн. грн. 

В) Інтеграційність та інститути інноваційного розвитку. Інтеграційні 

структури, до яких входять заклади, фірми, підприємства і організації ін-

телектуальної діяльності, можуть успішно виконувати функції зі створен-

ня, пересування нових технологій і тим самим забезпечувати сприятливі 

умови для капіталізації.

Аналіз зарубіжного досвіду показує, що багато університетів пере-

творились на великі науково-інноваційні центри, втягнули в орбіту своєї 

діяльності сотні промислових, дослідницьких і торгових фірм, перетвори-

лись у консолідуючу силу, що об’єднує інтереси багатьох партнерів. На-

приклад, Оксфордський університет у Великобританії пов’язаний більш 

ніж з 300 наукомісткими фірмами; сумарний річний дохід цього навчаль-

но-науково-інноваційного комплексу – 5 млрд. дол. В оточення Масса-

чусетського технологічного інституту входять 4 тис. фірм випускників і 

співробітників, чий дохід становить 480 млрд. дол. У Росії один з перших 

центрів інтеграційної капіталізації виник у Московському університеті, 

де вже накопичено певний позитивний досвід та виконується ціла низка 

задач (просування університетських технологій у промисловість, ліцен-

зування, створення компаній, залучення контрактних робіт, консульту-

вання з питань управління інтелектуальною власністю, створення малих 
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інноваційних компаній, залучення інвестицій, організація орієнтованих 

фундаментальних і прикладних досліджень в інтересах різних галузей 

промисловості, участь у підготовці фахівців; сприяння складання науко-

вих контрактів із зарубіжними фондами і компаніями). Інтеграційні цен-

три технологій створюються також в шести федеральних округах на базі 

інститутів РАН, університетів і державних наукових центрів Російської 

Федерації [10]. 

В Україні інноваційна система капіталізації тільки започатковується. 

Її розвиток стримується тим, що унітарні підприємства та науково-до-

слідні інститути не мають права брати участь у створенні спільних під-

приємств, ВНЗ не можуть створювати малі і середні підприємства, купу-

вати акції на біржі та ін. Між тим, ці ефективні інструменти капіталізації 

результатів наукових досліджень широко використовують у розвинутих 

країнах світу. Досвід США свідчить, що інтеграційні структури можуть 

стати самоокупними приблизно через 8–10 років.

На сьогодні вітчизняні ВНЗ перебувають у ситуації, коли їм усе 

складніше забезпечити підготовку спеціалістів для сучасних високо-

технологічних виробництв. Через низку причин ускладнюється процес 

об’єднання студентів і професорсько-викладацького складу з метою до-

ступності їх до наукового процесу.

Виходячи з досвіду України і практики інших країн, сучасна інтегра-

ція обумовлена розвитком нових і модернізацією вже існуючих інститу-

ційних моделей науки й освіти, проявом взаємодії цих двох сфер в ін-

тересах виробництва, бізнесу, а отже, і сталого фінансового становища 

закладів вищої школи.

Серед інституційних структур, створених у ВНЗ-ому секторі науки, 

які довели свою ефективність у кооперуванні з виробництвом, є галузеві 

лабораторії, спеціалізовані проблемні лабораторії, конструкторські й тех-

нологічні бюро, дослідні, експериментальні виробництва, територіальні 

міжвузівські комплекси, спільні підрозділи і філіали профільних (базо-

вих) кафедр у наукових організаціях Національної академії наук України. 

Проте дієвість названих інтеграційних структур з різних причин значно 

знизилася. Для того, щоб відновити їх науковий потенціал, необхідно ви-

користати такі інструменти державної інноваційної політики, які підви-

щують капіталізацію інтеграційних структур.

До перспективних для сучасних інтеграційних форм і механізмів, що 

можуть мати позитивний вплив на фінансовий стан освітніх закладів, мож-

на віднести наукові центри (інститути) вищої освіти, навчально-науково-

виробничі комплекси, регіональні науково-координаційні ради, регіональні 

науково-координаційні центри, регіональні навчальні округи, а також об’єд-

нані та інженерно-технологічні центри, ради наукової експертизи. Частина з 
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названих структур, які об’єднують наукову й освітянську діяльність, склали-

ся ще у дотрансформаційний період. Однак для того, щоб вони відповідали 

внутрішнім потребам як науковим організаціям, освіті потрібні законодав-

чі інновації, які забезпечували б їх життєздатність. Критична ситуація, що 

склалася навколо зазначених структур, може бути подолана системним ана-

лізом реформування науки, освіти з урахуванням тенденцій регіонального 

розвитку виробництва й бізнесу.

Найбільш ефективною формою інтеграції освіти і науки можуть бути 

навчально-науково-інноваційні центри. Їх формування має відбуватися 

поступово у міру розвитку й розширення наукової діяльності в освіті. Су-

часна світова тенденція як імператив управління вищою освітою і фінан-

сування навчальних закладів знаходить прояв у переході від ієрархічно-

вертикальних структур до самоорганізованих горизонтальних структур. 

Цим самим здійснюється розвиток системи капіталізації ВНЗ.

Основними завданнями діяльності такого центру можуть стати: 

участь у розвитку інноваційної інфраструктури крупних міських центрів 

і просуванні інновацій у регіони; участь у формуванні нормативної бази 

використання в міжрегіональному обміні результатів інноваційної діяль-

ності, створення системи вибору і супроводження проектів на всіх ста-

діях інноваційного циклу; розробка стратегії комерціалізації технологій; 

ліцензування технологічних компаній; сприяння у залучені у науково-

навчальні центри дослідних контрактів і грантів; створення нових робо-

чих місць у науково-технічній сфері для випускників ВНЗ. Центр може 

бути створений у формі акціонерного товариства, а засновниками його – 

найбільші ВНЗ великого міста і регіонів, також міська влада. У якості 

внеску міста у статутний капітал міжвузівського центру комерціалізації 

НДР доцільно передати права власності на частину результатів НДДКР, 

створених ВНЗ міста на замовлення міських управлінських структур. 

Г) Автономність бюджетних закладів. Теза про безумовну необхідність 

автономії бюджетних закладів опинилася в останнє десятиліття на вістрі 

політики більшості європейських країн. Необхідність автономії обґрун-

товують трьома аргументами. По-перше, автономія може розглядати-

ся як політичне гасло і невід’ємна частина сучасної правової держави. 

По-друге, аргументом автономії та роздержавлення виступають еконо-

мічні міркування, перш за все зростаючий дефіцит бюджету закладів, не-

достатнє державне фінансування, старіння матеріально-технічної бази 

тощо. По-третє, є суто галузеві обґрунтування, за якими тільки на основі 

самоврядування і автономії бюджетні заклади забезпечуватимуть належ-

ну якість обслуговування.

Обговорення проблеми автономізації переважно торкається шкільних 

закладів. В даний час принцип, згідно з яким школи повинні мати авто-
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номію в прийнятті рішень з окремих питань управління, дістав підтримку 

практично повсюдно в Європі. Шлях до такого консенсусу був тривалим: 

перші кроки в цьому напрямі були зроблені в 1980-ті роки, потім у 1990-ті 

роки рух за надання автономії школам набув масового характеру, хоча кон-

цепції реформ в окремих країнах суттєво різнилися. В останньому десятиліт-

ті до цього руху приєдналися нові країни-члени ЄС.

У 1990-і роки політика розширення автономії шкіл отримала розпо-

всюдження майже по всій Європі, у т. ч. у Скандинавських країнах і Австрії 

(перша реформа – 1993 р.), після розпаду СРСР – в Чеській республіці, 

Польщі, Словаччині та країнах Балтії, а дещо пізніше – в Італії (1997 р.). 

У деяких країнах питання про автономію шкіл стали активно обговорюва-

тись у 2000-і роки. Наприклад, у Німеччині з 2004 р. влада окремих земель 

почала проводити експеримент з надання автономії школам. Литва, Люк-

сембург і Румунія включилися в цей процес, відповідно, у 2003, 2004 і 2006 

роках. У Болгарії в рамках децентралізації державної влади на користь му-

ніципалітетів школи набули додаткових повноважень у галузі управління 

бюджетом у 2008 р. Одночасно в країнах, які раніше почали розширювати 

автономію шкіл, в 2000-і роки були зроблені нові кроки в цьому напрямі. 

Так, в Іспанії новий Закон про освіту (2006 р.) розширив автономію шкіл 

у галузі педагогічної діяльності, управління фінансами і кадрами. З 2006 р. 

заходи щодо розширення автономії шкіл активно реалізуються в Латвії, 

Португалії, Словенії. Перший уряд, затверджений президентом Франції 

Н.Саркозі, почав розробку плану нового розширення повноважень шкіл. 

Постійні кроки в цьому напрямі робить і влада Шотландії.

Концепції, які лежать в основі рішень європейських держав про роз-

ширення автономії шкіл, в кожний історичний період мають свою спе-

цифіку. Поняття «шкільна автономія» має кілька градацій залежно від 

наданих школам прав. Повна автономія, або висока ступінь автономії, 

передбачає, що школи несуть повну відповідальність за певні рішення 

без зовнішнього втручання, але в рамках чинного законодавства або ре-

гламентації, що стосуються сфери освіти. При цьому не виключається 

можливість консультацій керівництва навчальних закладів з органами 

управління освітою. Часткова автономія означає, що навчальні заклади 

мають право самостійного прийняття рішень з обмеженого кола питань 

або що вони зобов’язані запитувати схвалення своїх рішень у органів 

управління освітою. Відсутність автономії означає, що школи не мають 

права приймати рішення з будь-якого питання. Четверта категорія орга-

нізації освітніх систем характеризується відсутністю єдиної моделі, єди-

них правил наділення шкіл автономією (Нідерланди, Данія, Фінляндія). 

У даному разі спеціальний адміністративний орган або місцева влада ви-

рішують, які повноваження і в якому обсязі слід делегувати конкретним 

школам. У результаті ступінь автономії окремих шкіл істотно різниться.
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В особливу проблему виокремлюється використання коштів за дер-

жавним фінансуванням. За ступенем самостійності шкіл у питаннях ви-

користання бюджетних асигнувань, наданих для фінансування певних 

категорій витрат (капітальні та поточні витрати, придбання комп’ютер-

ного обладнання), виділяються три групи країн (додаток 6.2): 

1) країни, де школи мають повну автономію в діючих правових рам-

ках – Бельгія, Латвія, Швеція. У Нідерландах, Данії та Фінляндії такою 

автономією можуть бути наділені окремі школи, але вона не є повсюд-

ною;

2) країни, де школи не мають ніякої автономії в питанні витрачан-

ня бюджетних асигнувань – Болгарія, Кіпр, Румунія. Тут відповідні рі-

шення приймають тільки вищі органи управління освітою, причому без 

консультацій з навчальними закладами. Аналогічне становище в Греції, 

але тут поточні витрати визначаються або на основі запитів навчальних 

закладів (потім їх запити мають пройти процедуру затвердження), або ви-

ходячи з затвердженого переліку витрачання коштів. У Німеччині така ж 

система діє щодо витрат на придбання комп’ютерного обладнання;

3) країни, в яких ступінь автономії різниться за категоріями витрат. В 

цілому, як правило, більше автономії надається за поточними витратами. 

По капітальних видатках найчастіше школи зовсім не мають автономії. 

Так, в Литві існує обмежена автономія по обох категоріях витрат; у Фран-

ції на другому ступені освіти для капітальних витрат і витрат на покупку 

комп’ютерного обладнання потрібне затвердження вищестоящих орга-

нів управління освітою.

Таким чином, автономія, у т. ч. обмежена для поточних витрат, є в 

більшості країн, меншою мірою вона характерна для витрат на придбан-

ня комп’ютерного обладнання.

Що стосується питання про залучення та використання приватного 

капіталу, то школи Бельгії та Італії вправі самостійно приймати рішення 

щодо залучення та форм використання приватного капіталу (у т. ч. по-

жертвування, доходів від оренди і позик). До цієї моделі близькі Ірландія 

(друга ступінь освіти) і Великобританія (Англія, Уельс, Північна Ірлан-

дія). В Ісландії, Німеччині, Люксембурзі та на Кіпрі школи, навпаки, не 

мають жодних повноважень у цій сфері. В інших країнах ступінь автоно-

мії шкіл в даній сфері розрізняється (додаток 6.3). В Іспанії, наприклад, 

школи не можуть залучати кошти асоціацій батьків або учнів, а вико-

ристання приватного капіталу тут регламентується. Фінансування шкіл 

з допомогою позик зазвичай є компетенцією центральних органів влади 

(за винятком Бельгії та Італії). У Словенії школи уповноважені брати 

кредити після отримання згоди вищестоящих органів. У Нідерландах 

формально школам може бути делеговано право на запозичення коштів.
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Здача в найм нерухомого майна може слугувати джерелом додат-

кових надходжень до бюджетів шкіл, але таку практику більш жорстко 

контролюють, ніж залучення пожертвувань або спонсорських грошей. 

У Данії, Німеччині, Греції, Люксембурзі та деяких інших країнах такої 

можливості взагалі немає. У Нідерландах ситуація різниться по окремих 

школах. У Бельгії, Чехії, Естонії, Франції (другий ступінь освіти), Лат-

вії, Португалії, Словенії, Словаччині, Швеції та Норвегії школи цілком 

автономні у питаннях здачі житлової площі у найм. У Литві і на Мальті 

школи повинні проконсультуватися з даного питання, а в Болгарії, Іс-

панії, Угорщині, Польщі і Румунії – отримати згоду вищестоящих орга-

нів управління освітою. Необхідно відзначити, що автономія в сфері за-

лучення приватного капіталу не тягне за собою обов’язкової автономії в 

питанні про використання зібраних грошей.

Наданий аналіз проблем автономності освітніх закладів висвітлює 

коло актуальних завдань, що постають перед іншими закладами соціаль-

ної інфраструктури, які фінансуються з бюджету. Питання їх капіталізації 

пояснюється такими обставинами. 

Надання населенню права вибору закладу (школи, лікарні, інтернату), 

зацікавленість закладів соціальної інфраструктури у збільшенні кількості 

споживачів послуг у зв’язку з переходом до фінансування на нормативній 

основі, погіршення соціально-економічного становища працівників соці-

альної інфраструктури, відтік їх у більш високооплачувані галузі господар-

ства, погіршення демографічної ситуації змушують установи і організації, 

що надають послуги, вступати в конкурентну боротьбу на ринку послуг. А 

це, в свою чергу, змушує заклади соціальної інфраструктури орієнтуватися 

на споживача, враховувати його запити. Доведено, що фінансова і управ-

лінська самостійність соціальної інфраструктури створює стимули до раціо-

нального використання наявних фінансових ресурсів і до більш ефективної 

діяльності, що орієнтується на потреби споживачів.

На даний час питання капіталізації і розширення фінансово-госпо-

дарської самостійності закладів соціальної інфраструктури в Україні не 

порушується, навіть коли ставиться завдання переходу на нормативне 

бюджетне фінансування і реформування системи оплати праці. За роки 

реформ бюджетні заклади зазнали серйозних змін, але за рівнем просу-

вання реформи у напрямі розширення автономії бюджетних закладів (де-

легування їм прав з питань розподілу бюджету та управління ресурсами, 

у т. ч. кадровими) Україна помітно відстає від багатьох країн Центральної 

та Східної Європи [11, с. 69–72].

У зв’язку з цим одним із основних питань реформування охоро-

ни здоров’я має стати підготовка і прийняття Верховною Радою Укра-

їни закону про автономне некомерційне (неприбуткове) підприємство. 
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Даний закон слід погодити з Господарським, Податковим і Бюджетним 

кодексами України. Насамперед, необхідно внести в структуру класифі-

катора Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України 

(ЄДРПОУ) таку нову інституціональну форму господарювання, як авто-

номне неприбуткове підприємство (заклад).

Необхідно погодити статус некомерційного підприємства з Бю-

джетним кодексом України. Нині згідно з п. 2 ст. 21 Бюджетного кодексу 

України фізичним та юридичним особам, що не мають статусу бюджет-

ної установи, кошти надають тільки через їх розпорядника. Одержувачі 

бюджетних коштів не мають право вести господарську діяльність. При 

зміні бюджетним закладом (наприклад, медичним) свого господарського 

статусу на некомерційний він має право відкривати бюджетні рахунки в 

казначействі та спеціальні рахунки в банківських установах. Однак разом 

із цим виникають питання його оподаткування, оскільки існує законо-

давча недостатність підстав для державної реєстрації автономних підпри-

ємств як неприбуткових організацій.

Так, у Законі України «Про оподаткування прибутку підприємств» у 

п. 7.11.8 йдеться про те, що доходи або майно неприбуткових організацій, 

визначених в абзаці «а» підпункту 7.11.1, у т. ч. доходи закладів і установ 

освіти, науки, культури, охорони здоров’я, інших, що мають відповідну 

ліцензію й утримуються за рахунок бюджету, зараховуються до складу ко-

шторисів (на спеціальний рахунок) на утримання таких неприбуткових 

організацій і використовуються виключно на фінансування видатків та-

кого кошторису, виключаючи фінансування виробничої діяльності згід-

но з їх статутом.

Відповідно до згаданого Закону, зокрема п. 7.11.2, від оподаткування 

звільняються доходи неприбуткових організацій, визначених в абзаці «а» 

підпункту 7.11.1, які отримані у вигляді:

– коштів або майна, що надходять безоплатно або у вигляді безпо-

воротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

– коштів або майна, які надходять до таких неприбуткових орга-

нізацій як компенсація вартості отриманих державних послуг, 

у т. ч. доходів державних професійно-технічних навчальних за-

кладів, отриманих від виготовлення та реалізації товарів (вико-

нання робіт, надання послуг), пов’язаних з їх основною, статут-

ною діяльністю;

– дотацій або субвенцій, отриманих із державного або місцевих 

бюджетів, державних цільових фондів або в межах благодійної, 

у т. ч. гуманітарної допомоги чи технічної допомоги, що нада-

ються таким неприбутковим організаціям відповідно до умов 

міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких дана Вер-
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ховною Радою України, крім дотацій на регулювання цін на 

платні послуги, що надаються таким неприбутковим організа-

ціям або через їх отримувачів згідно із законодавством, з метою 

зниження рівня таких цін. 

На підставі цих законів Державна податкова адміністрація України 

до Реєстру неприбуткових організацій включає лише ті організації та 

установи, які згідно з п. 7.11 ст. 7 Закону України «Про оподаткування 

прибутку підприємств» звільняються від сплати податку на прибуток.

Таким чином, прийняття закону про автономне некомерційне під-

приємство змушує внести зміни в Бюджетний кодекс України, Податко-

вий кодекс, у класифікацію в органах державної статистики автономних 

організацій. Зміни, які передбачається внести до Бюджетного кодексу, 

наведено у додатку 6.4.

Д) Корпоративна соціальна відповідальність. Парадигма соціальної від-

повідальності бізнесу стає дедалі більш затребуваною не тільки як система 

етичних поглядів з дотриманням принципів соціальної справедливості і 

забезпечення доступності соціально важливих послуг, а й як фактор капі-

талізації галузей соціальної інфраструктури. Йдеться і про те, що частина 

наддоходів, яку підприємці отримують внаслідок сприятливої кон’юнкту-

ри, має використовуватися на соціальні цілі. Такі авторитетні установи, як 

Організація Об’єднаних Націй, Міжнародна Організація Праці, Організація 

економічного співробітництва і розвитку, все більшу увагу зосереджують на 

інвестуванні банками і корпораціями розвитку соціальної інфраструктури: 

медицини, освіти, дозвілля, екології, безпеки праці.

Для розвитку процесу капіталізації уряди різних країн вдаються до 

заходів державного регулювання поведінки соціально відповідального 

бізнесу. У світі склалися дві моделі регулювання, що висувають перед біз-

несом обов’язкові вимоги. У Європі до підприємств і банків застосовують 

державну примусову форму капіталізації, за якою їх зобов’язують дотри-

муватися встановлених правових норм соціальної відповідальності.

У Великій Британії, Голландії, Німеччині, Швеції держава встановила 

правила соціальної звітності підприємств, що визначають її зміст і періодич-

ність. На європейському просторі діють два варіанти регулювання соціаль-

ної поведінки: обов’язковий і рекомендований. Проте в кожному з них ви-

користовуються правові норми, які підприємства зобов’язані виконувати.

У США, на відміну від європейського підходу, діють більш ліберальні 

(«відкриті», за термінологією ряду вчених) підходи до регулювання кор-

поративної соціальної діяльності. Між тим, як і в Європі, уряд США ви-

значає мінімальні соціальні стандарти для бізнесу.

З метою мотивації соціально орієнтованої політики капіталізації 

прийнято ряд документів: кодекси корпоративного управління, приро-
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доохоронні закони на федеральному і місцевому рівнях. Одним із фун-

даментальних є Закон (Акт) комунального інвестування, що зобов’язує 

компанії і банківські установи здійснювати інвестиційну активність на 

території їх комерційної діяльності.

Цим Законом кожний банк зобов’язаний патронувати певну терито-

рію і забезпечувати надходження інвестицій. Існують аналогічні закони 

для стимулювання корпоративної соціальної діяльності компаній, які 

працюють за кордоном. Прикладом може слугувати діяльність «Корпо-

рації приватних зовнішніх інвестицій (Overseas Private Investment Corpor-

ation – OPIC), що страхує компанії США на міжнародному рівні і слідкує 

за дотриманням нею соціальних стандартів.

Позитивний імідж компанії, яка послідовно проводить корпоратив-

ну соціальну відповідальність, дає їй переваги в конкуренції розміщення 

своїх капіталів на територіях інших країн, спрощує дозвіл на отримання 

преференцій.

Якщо в 1960–1970-ті роки благодійна діяльність була разовою і роз-

порошеною, то на початку ХХІ ст. вона набула статусу довгострокових 

інвестиційних проектів.

Корпоративна звітність почала надаватись у формі інтегрованих зві-

тів по основним міжнародним стандартним методикам та охоплює фі-

нансові, соціальні й екологічні параметри. До них відносять GRI – Glo-

bal Reporting Initiative; AA 1000; ISO – International Standarts Organization; 

SAI 8000 – Social Accountability International. Корпоративна звітність на 

регулярній основі – свідчення свідомих дій за репутацію компанії, що 

призводить до зростання її капіталізації і доступу до недорогих банків-

ських кредитів.

Соціальна активність бізнесу і зростання її ролі в підвищенні іміджу 

компаній викликали необхідність подальшого вдосконалення економі-

ко-організаційних механізмів залучення і реалізації інвестицій у розвиток 

соціальної інфраструктури. Значно розширилася сфера діяльності Фонду 

соціально відповідальних інвестицій та удосконалився його інструмен-

тарій. З’явилися банківські продукти (акції, облігації), венчурний капі-

тал. У США активи соціально відповідальних фондів становлять 2,7 трлн. 

дол., або 9,4% усіх активів цієї країни, які знаходяться під професійним 

управлінням [12, с. 109].

Функцією Фонду соціально відповідальних інвестицій є формуван-

ня соціально орієнтованих напрямів витрат. До інвестиційного профілю 

відбираються цінні папери тих компаній, які зарекомендували себе на 

ринку як соціально відповідальні. Фонд формують і ним керують про-

фесійні працівники. Його структура багатогранна і забезпечує реалізацію 

практично всіх соціальних стратегій компаній.
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Є різні напрями діяльності соціально відповідальних інвестицій. Це 

акумулювання грошей у вигляді цінних паперів, участь в акціонерному 

капіталі, а також у місцевих інвестиційних програмах. Останній напрям 

дає можливість соціально незахищеним людям і малозабезпеченим залу-

чати кошти під низький відсоток для будівництва житла, розвитку мало-

го бізнесу. Ці кошти населення отримує через банки місцевого розвитку, 

кредитні спілки, спеціалізовані фонди допомоги.

Досвід США з державного регулювання соціально відповідального 

бізнесу показує, що з трьох варіантів формування інвестиційного порт-

фелю два включають інституціональні структури різної спрямованості, 

які відповідають цілям інвесторів, і один має спрямованість на місцевий 

рівень. Отже, американські і західноєвропейські компанії надають важ-

ливого значення ефективному використанню своїх нефінансових акти-

вів. Згадана практика, крім прагматичного ефекту, свідчить про зростан-

ня економічної культури серед бізнес-суспільства.

Із наведеного вище матеріалу видно, що в Європі та США практи-

ка соціально відповідальної капіталізації знайшла протягом десятиріччя 

широке застосування, сформувалися різні варіанти її державного регу-

лювання.

В Україні, на відміну від розвинутих країн, предметне поле соціаль-

ної капіталізації звужене. Кількісні й якісні параметри соціально орієн-

тованого бізнесу перебувають на протилежних полюсах.

В Україні зареєстровано 134 510 недержавних об’єднань, з них 50 706 

(37,7%) – громадських організацій, 10 319 (7,7%) – благодійних організацій, 

19 706 (14,6%) – релігійних організацій. Решта – це кредитні та споживчі 

спілки, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків та ін.

Функції недержавних організацій зводяться до надання консульта-

цій, проведення тренінгів, просвітницького й інформаційного обслуго-

вування, соціального захисту й освітянської діяльності. Майже 50% не-

державних організацій не мають у штатній структурі осіб, які працювали 

б на постійних посадах.

За повідомленням недержавних організацій, лише 5% з них вклю-

чено до міжнародної мережі аналогічних організацій. Приблизно 30% 

недержавних організацій, що надають соціальні послуги, отримують від 

держави фінансову допомогу. Частка державної участі в бюджеті недер-

жавної організації становить 9–11%; 10% організацій мають комерційні 

доходи (наприклад, від надання соціальних послуг), питома вага яких 

становить 4% бюджету організації. 

Із наведених даних видно слабкість економічної бази недержавних 

організацій та їх обмежені можливості щодо надання соціальних послуг. 

Це підтверджується і результатами обстеження Світовим банком роботи 
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недержавних організацій. Серед головних проблем, що заважають розви-

тку і стабільності недержавних організацій, перше місце займають фінан-

сові питання. На наступних сходинках – питання відсутності доступної 

інформації про програми та проекти, а також правові питання діяльності 

недержавних організацій [13, с. 162–163]. 

Таким чином, недержавні структури, які є інституціональними посе-

редниками бізнесу при виконанні ним функцій соціальної капіталізації, 

відчувають труднощі у своїй діяльності, що пов’язано, по-перше, з недо-

статньою кваліфікацією персоналу, по-друге, нерегулярним фінансуван-

ням, по-третє, відсутністю досвіду в роботі, навичок і пасивною позиці-

єю при освоєнні сучасних форм і методів діяльності.

Слабкість організаційного і фінансового стану недержавних органі-

зацій не забезпечує вирішення питання активізації корпоративної соці-

альної політики капіталізації. Із зазначених причин вони не виступають 

ефективним посередником розподільчих процесів між населенням, со-

ціальною інфраструктурою та підприємцями.

Зокрема, у Волинській області корпоративна соціальна відповідаль-

ність, як і в країні в цілому, проявляється через благодійність. На благо-

дійні цілі підприємці спрямовують менше 2% прибутку. Це значно менше 

регуляторних норм, що встановлені державою. Національне законодав-

ство дозволяє, і це мотивується податковими преференціями, відрахову-

вати на благодійні цілі від 2 до 5% прибутку.

Серед факторів, які стримують благодійну діяльність, на першому 

місці стоїть відсутність гарантії цільового використання допомоги, на 

другому – фінансова неспроможність підприємства, на третьому – не-

досконале законодавство, що регулює соціальну діяльність бізнесу. Інші 

фактори пов’язані з суб’єктивними характеристиками суб’єктів.

Благодійні внески спрямовують переважно на підтримку соціально 

незахищених осіб. Їм значною мірою поступаються внески на користь 

громадських організацій, державних і муніципальних. 

Отже, пріоритетами благодійних ініціатив є допомога фізичним осо-

бам, сприяння соціально-культурній діяльності регіону, що спрямовані 

на розвиток мистецтва, забезпечення побутових потреб благодійності 

[14, с. 95–97].

Нині інвестиційний клімат у соціальній інфраструктурі характери-

зується переважно державними асигнуваннями, призначення яких, в 

основному, підтримувати стан закладів соціальної інфраструктури. До 

основних інвестиційних проблем, пов’язаних з інвестуванням, належить 

створення організаційно-правових механізмів взаємодії держави, бізнесу 

і соціальних закладів з метою залучення корпоративних інвестицій у со-

ціальну інфраструктуру.
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За очевидності потреби соціальної інфраструктури в інвестиційних ре-

сурсах, рамки сучасного законодавства не забезпечують вирішення пробле-

ми капіталізації. Ключовим питанням заохочення корпоративних приватних 

інвестицій є можливість для інвестора отримати прибуток, що не здатні за-

безпечити бюджетні заклади. Розв’язання цього протиріччя може бути зна-

йдено на шляху зміни статусу закладів соціальної інфраструктури, що роз-

ширює участь державних і недержавних організацій у ринкових відносинах. 

Що ж до муніципальних і державних закладів соціальної інфраструктури, то 

вважаємо за доцільне надати їм права автономної організації. Спеціальним 

законом, наприклад, «Про автономний некомерційний заклад» доцільно 

визначити порядок формування і використання їхнього майна. Автономний 

заклад має бути юридичною особою і від свого імені одержувати і здійснюва-

ти майнові та особисті немайнові правовідносини.

Фінансування автономного закладу має відбуватися у вигляді суб-

венцій і субсидій із бюджетів відповідних рівнів згідно з програмами, за-

твердженими в установленому порядку, та інших джерел. У цьому кон-

тексті перспективним виглядає укладання автономним некомерційним 

закладом інвестиційної угоди з інвестором, за якою останньому, в разі 

вкладання грошей у діяльність соціальної інфраструктури, гарантується 

певний прибуток за рахунок розширення обсягу надання платних послуг 

населенню або сторонній організації.

Для мотивації інвестиційної діяльності важливо надати автономному 

закладу право позичальника. З метою реалізації інвестиційної активнос-

ті необхідно юридично дозволити автономному закладу укладати пози-

чальний договір і бути емітентом облігацій, якими забезпечується право 

їх покупців на одержання фіксованого відсотка її номінальної вартості.

При розробці закону про автономний некомерційний заклад доціль-

но ввести в його текст пряму законодавчу норму про можливість випуску 

зазначеною юридичною особою як позичальником цінних паперів (об-

лігацій). Це дало б змогу розширити інвестиційні можливості закладів 

соціальної інфраструктури. 

Для залучення інвестиційних ресурсів варто розширити відповідні статті 

Цивільного кодексу України, Закону України «Про цінні папери і фондовий 

ринок», а ст. 86 гл. 7 «Здійснення підприємницької діяльності непідприєм-

ницькими товариствами й установами» Цивільного кодексу України попо-

внити таким закладом, який матиме статус «автономної організації» [15]. 

Необхідно також надати юридичного підґрунтя цінним паперам ав-

тономного закладу як фінансовому інструменту організації його взаємодії 

з інвестором. Чинним Законом України «Про цінні папери та фондовий 

ринок» визначено, що емітентом облігацій може бути юридична особа, 

орган виконавчої влади та органи місцевого самоврядування [16]. При 
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цьому облігації дозволено випускати підприємствам і місцевим органам. 

Для чіткого визначення права автономного закладу треба в Закон ввести 

поняття облігації автономної (некомерційної) організації.

Є) Державно-приватне партнерство. Проблеми реалізації інфраструк-

турних проектів полягають у: розриві в часі між реалізацією проекту та 

можливістю бюджету це профінансувати; не відображенні конкретного 

інвестиційного проекту, відсутності прозорих механізмів відстеження 

його реалізації; відсутності механізмів забезпечення продовження реалі-

зації розпочатих проектів у наступні роки.

Для поліпшення інвестиційного клімату розвитку мережі об’єктів 

соціальної інфраструктури передбачається удосконалений організацій-

ний механізм прийняття і реалізації проектів державно-приватного парт-

нерства (рис. 6.1).

 При застосуванні механізму державно-приватного партнерства чин-

не законодавство нечітко визначає статус зобов’язань органів самовря-

дування, які мають виникати у рамках договорів про державно-приватне 

партнерство, що, відповідно, зумовлює низький рівень зацікавленості та 

захисту приватного партнера. Крім того, позначається, по-перше, від-

сутність практики прийняття умовних зобов’язань органами самовряду-

вання, тобто зобов’язань, які стають дійсними за настання певної умови, 

наприклад, передачі у власність готового об’єкта; по-друге, відсутність 

гарантій стосовно повернення коштів у майбутні бюджетні періоди за пе-

реданий об’єкт; по-третє, відсутність механізмів спрямування коштів, які 

зекономлені від впровадження проекту, для розрахунків з інвесторами; 

по-четверте, відсутність позасудового порядку стягнення заборгованості 

органів самоврядування за рахунок коштів бюджету розвитку; по-п’яте, 

нечітке трактування деяких норм, унаслідок чого виникають конфлікти 

та можливість двоякого розуміння окремих юридичних положень.

У зв’язку з проблемами, що виникають у чинному законодавстві, 

необхідно внести пропозиції до Бюджетного кодексу України з метою 

створення законодавчих підвалин для забезпечення ефективності та про-

зорості функціонування механізмів державно-приватного партнерства.

 Для визначення статусу зобов’язань, що виникають у рамках дер-

жавно-приватного партнерства, п. 34-1 ст. 2 Бюджетного кодексу Украї-

ни викласти в новій редакції:

1. Залучення коштів на засадах державно-приватного партнерства – це 

залучення державою (Верховною Радою Автономної Республіки Крим, 

міською радою) на договірних засадах коштів та матеріально-технічних ре-

сурсів приватного сектору, які обчислюються в грошовому еквіваленті, для 

здійснення повноважень, що відповідно до законодавства виконуються за 

рахунок коштів державного бюджету (місцевих бюджетів).
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Рис. 6.1. Організаційний механізм реалізації державно-приватного партнерства
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2. Зобов’язання, що приймаються на засадах державно-приватного 

партнерства, разом з гарантійними належать до умовного місцевого боргу.

Для посилення захисту прав кредитора та відповідальності органів 

місцевого самоврядування ст. 17 Бюджетного кодексу України викласти 

в новій редакції:

1. Рішення щодо взяття зобов’язання, в результаті якого утворювати-

меться умовний місцевий борг, прийматиметься міською радою більшістю 

(не менше двох третин від загальної кількості депутатів відповідної ради).

2. Граничний обсяг місцевого боргу, умовного місцевого боргу визнача-

тиметься на кожний бюджетний період рішенням про місцевий бюджет.

Для посилення захисту прав кредитора та відповідальності органів 

місцевого самоврядування ст. 25 Бюджетного кодексу України викласти 

в новій редакції:

1. Державне казначейство України в межах надходжень бюджету роз-

витку на вимогу кредитора здійснює безспірне списання коштів місце-

вих бюджетів у разі невиконання органами самоврядування зобов’язань з 

погашення та обслуговування місцевого боргу, якщо відповідний договір 

передбачатиме таку можливість.

2. Розрахункові обсяги зменшення видатків місцевих бюджетів на 

оплату комунальних послуг та енергоносіїв, передбачені техніко-еконо-

мічними обґрунтуваннями за проектами із залученням коштів на засадах 

державно-приватного партнерства передаватимуться до бюджету розви-

тку до повної окупності відповідних проектів (п. 19-1 ст. 2).

3. Ця економія може бути як джерелом погашення місцевого умов-

ного боргу, що утвориться при реалізації таких проектів, так і джерелом 

впровадження нових проектів (ст. 71).

Ст. 76 Бюджетного кодексу України викласти у такій редакції:

6. Разом із проектом рішення про місцевий бюджет подаватимуться:

– обґрунтування обсягів економії;

– перелік інвестиційних проектів, під які планується брати зо-

бов’язання, що спричинять утворення умовного місцевого бор-

гу, на плановий бюджетний період та наступні за плановим два 

бюджетні періоди;

– обсяги місцевих боргових зобов’язань за умовним місцевим 

боргом на поточний і наступний бюджетні періоди до повного їх 

погашення.

Для забезпечення комплексності підходу до дотримання обсягу міс-

цевих боргових зобов’язань та зобов’язань за умовним місцевим боргом 

на економічно безпечному рівні ст. 18 Бюджетного кодексу України на-

дати в такій редакції:
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– загальний обсяг місцевого боргу, умовного місцевого боргу ста-

ном на кінець бюджетного періоду не повинен перевищувати 200% над-

ходжень до бюджету розвитку за останніх три роки, що передують року 

прийняття рішення, без урахування коштів, що надійшли від запозичень, 

а обсяг річних платежів з погашення місцевого боргу, умовного місцевого 

боргу не повинен перевищувати 100% таких надходжень. 

Ж) Кредитний ресурс. У другій половині XX ст. багато країн зіткнулися 

з новою для себе проблемою в системі вищої освіти – бурхливим зростан-

ням кількості студентів. Більшість держав виявились не готовими оплачува-

ти з бюджету зростаючі витрати на освіту. Як вихід з цієї ситуації практично 

скрізь почала розвиватися система освітнього кредитування. За минулі роки 

правила надання та погашення кредитів змінювалися: країни йшли шляхом 

проб і помилок. У результаті накопичено досить великий досвід як позитив-

них, так і негативних результатів. Загальновизнано, що в цілому освітня сис-

тема з чітко налагодженою схемою надання освітніх кредитів має ряд пере-

ваг порівняно зі звичайною системою освіти.

Кредитування платних послуг дають змогу ВНЗ самостійно отриму-

вати гроші і не залежати від розподілу бюджетних коштів. Створюється 

певний зворотний зв’язок між ВНЗ і ринком праці, що дозволяє швид-

ко і ефективно розвивати нові спеціальності, затребувані на ринку. Крім 

того, підвищується віддача від освітнього процесу за рахунок особистої 

зацікавленості студентів у здобутті знань з обраної області знань для по-

дальшого ефективного працевлаштування, яке дасть можливість своє-

часно повернути отриманий кредит. 

Є два основних види підтримки студентів – у вигляді цільових сти-

пендій на навчання та у вигляді програм з надання студентських позик. 

Останні мають такі види: заставні позики з фіксованими платежами; за-

ставні позики з прогресивними платежами; прогресивне оподаткування 

(пропорційно доходу) через податкову систему (Швеція і Австралія) і че-

рез соціальне страхування (Гана); відкладена плата за навчання.

У табл. 6.3 представлені різні категорії студентських позик за типами 

власності, цілями і формами інституційного управління ними із зазна-

ченням країн, які застосовують їх.

Понад 60 країн світу надають студентські позики. При цьому вони 

мають головним чином державні схеми. Як правило, управляють такими 

схемами державні агентства. У США більше поширені схеми, керовані 

безпосередньо університетами і приватними агентствами, що одержують 

прибуток із своєї діяльності. Таким же чином діють комерційні банки, 

які з власної ініціативи надають студентські позики. Для країн, що роз-

виваються, більш характерно залучення організацій, які не одержують 

прибуток. У Східній Європі Європейський банк реконструкції та розви-
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тку (ЄВRD) спільно з приватним банківським сектором пропонує пози-

ки для отримання ступеня МВА в трьох провідних західноєвропейських 

школах менеджменту (INSEAD, IESE, LSE). У більшості випадків сту-

дентські програми формуються в національному масштабі.

Фахівці поділяють світову систему студентського кредитування та-

кож і за типом організаційної структури (табл. 6.3).

Таблиця 6.3

Типи організаційних структур студентського кредитування

Типи організацій Країна

Департамент в університеті США, Мексика, Китай

Спеціалізоване агентство 1СЕТЕХ (Колумбія)

Університети з агентством 50РЕЗ (Мексика)

Комерційний банк Більшість країн

Агентство з комерційним банком Р11ШАУАСіСНО (Венесуела), 51-В 

(Ямайка)

Уряд із агентством США

Уряд із комерційними банками Канада, Польща, Угорщина

Багатоцільове агентство с урядом ЄВРО/АВІ

Джерело: [17]. 

Фінанси для надання студентських позик забезпечує насамперед 

уряд, а також: власне студенти; виробничий сектор; спільноти колишніх 

випускників та філантропи; міжнародні агентства; фінансові надходжен-

ня від діяльності самих організацій, що надають позики; часткове бю-

джетне фінансування державних агентств або з центрального бюджету, 

або з місцевих бюджетів. 

Агентствами, що надають студентські позики, часто керують довірчі 

фонди, які складаються з представників уряду і приватних організацій. 

Вони випускають освітні облігації або організують спеціальні заощаджу-

вальні схеми для сімей, що потребують студентських позик. Як показує 

досвід надання студентських позик у розвинутих країнах і країнах, що 

розвиваються, рівень повернення позик у більшості випадків низький. 

Традиційно виплати субсидуються державою для зниження тягаря їх по-

вернення для студентів. Спільними характерними рисами надання позик 

є їх субсидування та тривалий термін виплат.

Ще однією проблемою є високі організаційні витрати, особливо в 

державних агентствах. Так, якщо у розвинутих країнах адміністративні 

витрати складають близько 1%, то в країнах, що розвиваються, – від 15% 
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до 20%. Багато експертів приходять до висновку, що загальний ефект в 

окремих випадках такий низький, що надання стипендій було б більш 

ефективним механізмом, ніж надання позик.

Зростаюча кількість країн використовує позики з виплатами, що за-

лежать від річних доходів, одержаних випускниками навчальних закладів. 

Такі схеми легші в управлінні, оскільки спираються на існуючу систему 

соціальної підтримки і систему збору прибуткового податку. Крім того, 

така схема дає змогу більш повно і своєчасно отримувати виплати.

Впровадження освітнього кредитування за умови державної під-

тримки дає можливість оптимізувати бюджетні кошти, що направляють 

на фінансування професійної освіти, підвищити їх ефективність за ра-

хунок концентрації на пріоритетних напрямах розвитку та модернізації, 

перейти на гнучкі умови співфінансування професійної освіти.

Ризики негативних соціально-економічних наслідків можуть бути 

компенсовані державним правовим регулюванням процесу освітнього 

кредитування. Зокрема, йдеться про такі механізми державної підтрим-

ки, як надання державних гарантій і, в окремих випадках, субсидарна від-

повідальність держави, пільгування відсоткових ставок, зниження рівня 

заставних зобов’язань, допомога в пошуках боржників тощо. Все це ро-

бить освітні кредити доступними для громадян і вигідними для кредит-

них організацій.
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Додаток 6.2

Ступінь автономії шкіл у використанні державних асигнувань

Країни
Витрати

капітальні поточні на придбання комп’ютерного обладнання

Австрія Н П Н

Бельгія П П П

Болгарія Н Н Н

Великобританія – Англія, Уельс О П П

Великобританія – Північна Ірландія О П Н

Великобританія – Шотландія Н П П

Греція Н О Н

Данія Д П Д

Естонія Н П П

Ірландія Н П П

Ісландія Н П П

Іспанія О П П

Італія Н П П

Кіпр Н Н Н

Латвія П П П

Литва О О П

Ліхтенштейн П П Н

Люксембург Н П П

Мальта О П О

Нідерланди Д Д Д

Німеччина Н Н О

Норвегія Н П Д

Польща О П О

Португалія Н П Н

Румунія Н Н Н

Словаччина Н О П

Словенія О П П

Угорщина Н О П

Фінляндія Н Д Д

Франція Н О О

Чехія Н О П

Швеція П П П

Примітки: П – повна автономія; О – обмежена автономія; Н – немає автономії; 

Д – автономія може бути делегована.

Джерело: [11, с. 69–70].
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 Додаток 6.3
Ступінь автономії шкіл у питаннях залучення та використання приватного капіталу

Країни

П
о

ж
е
р

т
-

в
у

в
а

н
н

я

З
д

а
ч

а
 в

 
н

а
й

м

З
а

й
м

и Використання приватного капіталу

Нерухоме 
майно

Рухоме 
майно

Навчаючий 
персонал

Допоміжний 
персонал

Австрія П Н Н Н О Н Н

Бельгія* П П П П П П П

Болгарія П О Н Н П Н Н

Великобританія – Англія, Уельс П П О П П П П

Великобританія – Північна Ірландія П П О П П П П

Великобританія – Шотландія П П Н Н П Н П

Греція Н Н Н Н Н Н Н

Данія П Н Н Н Н Н Н

Естонія П П Н Н П Н Н

Ірландія П П Н П П П П

Ісландія Н Н Н Н Н Н Н

Іспанія П О Н Н П Н Н

Італія П П П П П П П

Кіпр Н Н Н Н Н Н Н

Латвія П П Н П П П Н

Литва П П Н Н П Н П

Ліхтенштейн П Н Н Н П Н Н

Люксембург Н Н Н Н Н Н Н

Мальта П П Н Н Н Н Н

Нідерланди Д Д Д Д Д Д Д

Німеччина Н Н Н Н Н Н Н

Норвегія О П Н Н Н Н Н

Польща О О Н Н П Н П

Португалія П П Н Н П Н О

Румунія П О Н П П Н Н

Словаччина П П Н О О Н Н

Словенія П П О О П Н Н

Угорщина П О Н Н О Н Н

Фінляндія Д Н Н Н Н Н Н

Франція П П Н П П Н Н

Чехія П П Н Н О Н Н

Швеція П П Н Н П Н Н

Примітки: П – повна автономія; О – обмежена автономія; Н – немає автономії; Д – автономія 

може бути делегована; * – в окремих частинах Бельгії школи не мають права залучати позики і викорис-

товувати приватний капітал на купівлю нерухомості та оплату персоналу.

Джерело: [11, с. 71]. 
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 Додаток 6.4

Зміни, які передбачається внести до Бюджетного кодексу України

Існуюча редакція Редакція, що пропонується

Стаття 22. Розпорядники бюджетних 
коштів.   

1. Для здійснення програм та заходів, які реа-
лізуються за рахунок коштів бюджету, бюджет-
ні асигнування надаються розпорядникам 
бюджетних коштів. За обсягом наданих прав 
розпорядники бюджетних коштів поділяють-
ся на головних розпорядників бюджетних 
коштів та розпорядників бюджетних коштів 
нижчого рівня. 
6. Розпорядник бюджетних коштів може упо-
вноважити одержувача бюджетних коштів на 
виконання заходів, передбачених бюджетною 
програмою, та надати йому кошти бюджету (на 
безповоротній чи поворотній основі) в межах 
відповідних бюджетних асигнувань. Одержу-
вач бюджетних коштів використовує такі ко-
шти на підставі плану використання бюджет-
них коштів, що містить розподіл бюджетних 
асигнувань, затверджених у кошторисі цього 
розпорядника бюджетних коштів.

 До пункту 6 статті 22 додати частину 3, 
виклавши її в такій редакції:  

Кошти бюджету, які отримують фізич-
ні особи та юридичні особи, що не мають 
статусу бюджетної установи (одержу-
вачі бюджетних коштів), при замовленні 
послуг органами місцевого самоврядуван-
ня (чи державою) можуть надаватися їм 
безпосередньо як розпоряднику бюджет-
них коштів.

Стаття 87. Видатки, що здійснюються з Дер-
жавного бюджету України.  

1. До видатків, що здійснюються з Державного 
бюджету України, належать видатки на: 
8) охорону здоров’я: 

а) первинну медико-санітарну, амбула-
торно-поліклінічну та стаціонарну допомо-
гу (багатопрофільні лікарні та поліклініки, 
що виконують специфічні загальнодержавні 
функції, згідно з переліком (342-2002-п), за-
твердженим Кабінетом Міністрів України);

б) спеціалізовану, високоспеціалізовану 
амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну до-
помогу (клініки науково-дослідних інститу-
тів, спеціалізовані лікарні, центри, лепрозорії, 
госпіталі для інвалідів Великої Вітчизняної 
війни, спеціалізовані медико-санітарні части-
ни, спеціалізовані поліклініки, згідно з пере-
ліком (342-2002-п), затвердженим Кабінетом 
Міністрів України);

в) санаторно-реабілітаційну допомогу (за-
гальнодержавні санаторії для хворих на ту-
беркульоз, загальнодержавні спеціалізовані 
санаторії для дітей та підлітків, спеціалізовані 
санаторії для ветеранів Великої Вітчизняної 
війни);
         г) санітарно-епідеміологічний нагляд (са-
нітарно-епідеміологічні станції, дезінфекцій-
ні станції, заходи боротьби з епідеміями);

підпункт а) пункту 8 – вилучити.    

підпункт б) пункту 8 викласти в редакції:
б) спеціалізовану, високоспеціалізовану 
амбулаторно-поліклінічну та стаціонар-
ну допомогу (клініки науково-дослідних ін-
ститутів, спеціалізовані лікарні, центри, 
лепрозорії, госпіталі для інвалідів Великої 
Вітчизняної війни).
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Існуюча редакція Редакція, що пропонується

ґ) інші програми в галузі охорони здоров’я, 
що забезпечують виконання загальнодержав-
них функцій, згідно з переліком (342-2002-п), 
затверджених Кабінетом Міністрів України;

Стаття 89. Видатки, що здійснюються з ра-
йонних бюджетів та бюджетів міст республі-
канського АР Крим і міст обласного значення 
та враховуються при визначенні обсягу між-
бюджетних трансфертів.  

1. До видатків, які здійснюються з районних 
бюджетів та бюджетів міст республіканського 
АР Крим і міст обласного значення та врахо-
вуються при визначенні обсягу міжбюджетних 
трансфертів, належать видатки на: 
3) охорону здоров’я:
       а) первинну медико-санітарну, амбула-
торно-поліклінічну та стаціонарну допомогу 
(лікарні широкого профілю, пологові будин-
ки, станції швидкої та невідкладної медичної 
допомоги, поліклініки і амбулаторії, загальні 
стоматологічні поліклініки);

Викласти статтю 89 в новій редакції:  

Видатки, що здійснюються з районних 
бюджетів та бюджетів міст республі-
канського АР Крим і міст обласного зна-
чення, використовуються на первинну 
медико-санітарну допомогу через центри 
первинної медико-санітарної допомоги

Стаття 90. Видатки, що здійснюються з бю-
джету АР Крим та обласних бюджетів і врахо-
вуються при визначенні обсягу міжбюджетних 
трансфертів. 

1. До видатків, які здійснюються з бюджету 
Автономної Республіки Крим і обласних бю-
джетів та враховуються при визначенні обсягу 
міжбюджетних трансфертів, належать видат-
ки на:
3) охорону  здоров’я:
         а) консультативну амбулаторно-поліклі-
нічну та стаціонарну допомогу (лікарні респу-
бліканського АР Крим та обласного значен-
ня);
         б) спеціалізовану амбулаторно-поліклі-
нічну та стаціонарну допомогу (спеціалізовані 
лікарні, поліклініки, включаючи стоматоло-
гічні, центри, диспансери, госпіталі для ін-
валідів Великої Вітчизняної війни, будинки 
дитини, станції переливання крові);
        в) санаторно-курортну допомогу (санаторії 
для хворих на туберкульоз, санаторії для дітей 
та підлітків, санаторії медичної реабілітації);
       г) інші державні програми медичної та сані-
тарної допомоги (медико-соціальні експертні 
комісії, бюро судмедекспертизи, центри ме-
дичної статистики, бази спецмедпостачання, 
центри здоров’я і заходи санітарної освіти, 
інші програми і заходи);

         У статті 90 виключити з пункту 3 
підпункт а)

Джерело: Складено за [18]. 

Продовження додатку 6.4
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РОЗДІЛ 7

СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ 
МОДЕРНІЗАЦІЇ

7.1. Розширення можливостей вибору життєвої стратегії
 та посилення відповідальності

Сучасна парадигма розвитку виходить з того, що реальним багат-

ством націй є люди. Метою розвитку є створення середовища, в якому 

люди можуть повністю реалізувати свій потенціал, вести продуктив-

не, творче життя відповідно до їх потреб та інтересів. Розвиток, таким 

чином, є процесом розширення можливостей людей обирати життє-

ві стратегії відповідно до своїх уподобань, вести бажаний спосіб життя. 

Основоположне значення для розширення цього вибору має збільшення 

людських можливостей, тобто поля варіантів, що людина в своєму житті 

може робити або ким вона може бути. Як зазначав фундатор щорічних 

глобальних доповідей про людський розвиток Mahbub ul Haq, цей вибір 

може бути нескінченним та змінюватися з плином часу, і необов’язково 

відображатися у збільшенні доходів та темпів зростання [1]. 

Концепція людського розвитку має багато спільного з правами людини, 

адже метою є людська свобода, що конче необхідна для реалізації можливос-

тей та прав. Люди мають вільно робити свій вибір і брати участь у прийнятті 

рішень, які стосуються їхнього життя, – це є основою формування поваги до 

себе та інших. Тому людський розвиток можна трактувати як процес розши-

рення варіантів вибору та збільшення людських можливостей і свобод, що 

дають людині змогу прожити довге й здорове життя, мати доступ до знань та 

гідного рівня добробуту, бути повноправним учасником своєї громади й бра-

ти участь у прийнятті рішень, що стосуються її життя [1]. Отже, ключовими 

параметрами, за якими вимірюється прогрес у сучасному світі, є розширен-

ня людських можливостей, вибору та свободи.

Водночас постає логічне запитання: хто відповідає за цей процес, хто 

має забезпечувати людям розширення можливостей, вибору та свободи. 

Звісно, значна частина зобов’язань у цій сфері покладається на державу, 

бізнес, громаду, суспільство загалом. 

В сучасному світі можливості вирішення питань фінансового забез-

печення розвитку держави за рахунок інших країн, процвітання певних 

прошарків населення за рахунок експлуатації інших верств обмежуються 

взятими зобов’язаннями щодо дотримання суверенітету інших держав, 

заборони примусової та кабальної праці на рівні національного законо-

давства, інших норм соціального порядку. І хоча глибинними причина-
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ми сучасних військових конфліктів залишаються економічні інтереси, 

а розрив між найбіднішими й найбагатшими країнами поглиблюється, 

вирішувати питання забезпечення національного розвитку доводиться 

переважно за рахунок внутрішніх ресурсів. Фактичне забезпечення всіх 

суспільних зобов’язань відбувається зусиллями відповідних контингентів 

населення, передусім працюючих. Завдяки економічній діяльності насе-

лення створюється додана вартість, сплачуються переважна більшість 

податків і внесків, що формують державні фінанси, які можуть бути 

спрямовані на потреби людського розвитку.

Цілком очевидно, що людина є не лише метою, а й джерелом розвитку. 

Понад те, оскільки людський потенціал невіддільний від свого власника, 

процес розвитку абсолютно неможливий без безпосередньої активної участі 

самої людини. Держава, суспільство мають створювати, по можливості, рів-

ні умови для розвитку всіх громадян, але повнота використання, реалізації 

цих умов великою мірою визначається зусиллями кожної окремої людини. 

Це означає, що людина повинна свідомо ставитися до власного розвитку, 

не «пливти за течією», а планувати свій життєвий шлях, не боятися ставити 

високі цілі та управляти процесом їх досягнення, постійно докладаючи до 

цього власних зусиль, і намагатися допомогти в цьому іншим. Утримансько-

очікувальна позиція є абсолютно неприйнятною, і зводить нанівець усі зу-

силля з боку держави, суспільства, громади. 

Процес людського розвитку передбачає безкінечну висхідну траєк-

торію, де відкриття нових можливостей, розширення варіантів вибору і 

свободи неодмінно супроводжуються підвищенням вимог до особистос-

ті, підвищенням рівня індивідуальної відповідальності, появою нових 

громадянських обов’язків (рис. 7.1). Тобто існує прямий зв’язок між до-

сягнутим рівнем розвитку і обсягом зобов’язань людини перед суспіль-

ством, що є базою і передумовою для подальшого розвитку.

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.1. Процес людського розвитку
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Провідна роль людини в процесі розвитку тривалий час заперечува-

лася релігійною філософією. А.Сміт зазначав, що традиційна церковна 

мораль передбачає можливість щастя лише у майбутньому житті (вже не 

на цій землі), і досягти такого щастя людина може тільки шляхом каяття, 

умертвіння плоті, смирення та аскетизму, але аж ніяк не свободною, ве-

ликодушною і благородною своєю поведінкою. Невідповідність цієї тези 

самій логіці життя стала однією з головних причин послаблення впливу 

церкви та проведення реформації в більшості країн Європи [2]. 

Проте Е.Дюркгейм, коментуючи більш високий рівень самогубств 

серед протестантів порівняно з католиками, зазначав, що дотримання 

церковних догматів та традицій звільняє людину від критичних роздумів 

та необхідності робити вибір, а свобода несе з собою стільки ж страждань, 

скільки й радощів [3]. Можна сказати, що вибір завжди передбачає сум-

ніви і внутрішню боротьбу, і відповідальність за зроблений вибір є сво-

єрідною ціною свободи. Це пояснює збереження популярності методу 

управління «твердої руки» у певних суспільних колах, – в тоталітарному 

суспільстві особиста відповідальність нівелюється.

Саме на цьому ґрунтувалася теорія марксизму. М.Туган-Баранов-

ский вважав найбільш слабкою стороною марксизму скептичне, нега-

тивне ставлення до творчої ролі свідомої волі і думки людини щодо ство-

рення нових суспільних форм. Маркс та його послідовники розглядали 

історичний процес як стихійний, сліпий, що розвивається за власними 

внутрішніми законами, незалежно від прагнень та уявлень людей. Тобто 

в марксизмі не було закладено позитивного начала, ця теорія спрямова-

на на руйнування, не даючи відповіді, яким має бути майбутнє соціаліс-

тичне суспільство, яким чином і наскільки можливо досягти його ідеалів. 

Через це в країнах Західної Європи соціалістична теорія початку ХХ ст. 

відійшла від застарілих позицій марксизму, визнаючи самоцільність люд-

ської особистості [4].

Натомість у Російській імперії і релігійні, і марксистські погляди за-

лишалися ортодоксальними. М.Туган-Барановський із сумом констату-

вав ці соціально-політичні відмінності:

– на Заході лінія суспільного розвитку спрямовується свідомою 

боротьбою класів за свої класові інтереси; всі класи населення 

беруть участь у політичному житті і намагаються підпорядкувати 

своїм інтересам державну владу; ця боротьба є підґрунтям для 

виникнення всередині кожного класу сильного почуття класо-

вої солідарності;

– в Росії загальна маса суспільства донедавна зовсім не брала участі 

в політичному житті; панівним класам не треба було боротися за 

свої інтереси, оскільки ці інтереси достатньо оберігала державна 
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влада; звідси слабкий рівень класової солідарності та загальний 

низький рівень політичної культури. 

На той час західноєвропейський соціалізм вже перестав спиратися ви-

ключно на пролетаріат, до нього долучилися вихідці із дрібної та середньої 

буржуазії, люди розумової праці, тобто відбувалося зближення всіх категорій 

трудящих. Демократизація суспільного життя, розвиток соціальної політи-

ки, масштабні соціальні реформи (впровадження пенсій по старості, страху-

вання на випадок безробіття, 8-годинного робочого часу та мінімальної за-

робітної плати для деяких професій, податків на багатство) стали свідченням 

практичного впливу і втілення соціалістичних ідей. 

У Російській імперії управлінська вертикаль, як і раніш, ґрунтувала-

ся на станово-дворянському земстві, політичні свободи були вкрай об-

меженими, робітничий рух залишався слабким. Але найбільшу загрозу 

для успішних соціальних перетворень та майбутнього країни загалом, на 

думку П.Струве [5], становила нездатність російської інтелігенції до дер-

жавного будівництва, –  сформувався тип інтелігента-відщепенця, яко-

му чужий ідеал сильної національної держави, і який постійно бореться 

проти своєї держави. Світогляд такого інтелігента ґрунтується на запе-

реченні ідеї особистої відповідальності як начала, що керує приватним 

та суспільним життям. Тому доктрина «служіння народу» не передбачає 

відповідальності самого народу, кожного індивіда, незалежно від його 

походження та соціального статусу, а отже, не ставить перед народом ні-

яких обов’язків і ніяких виховних завдань. Під вихованням в даному ви-

падку П.Струве мав на увазі удосконалення людини, передусім творчу, 

позитивну внутрішню роботу людини над собою, звернення до її почуття 

відповідальності. Він наголошував, що поза ідеї виховання в політиці є 

тільки дві можливості: деспотизм або охлократія. Цей висновок цілком 

був підтверджений подальшими історичними подіями, і досі зберігає 

свою актуальність. 

Небажання царського режиму йти на необхідні реформи, неуважне 

ставлення і недооцінка ролі політичних партій та персоналій призвели 

до його краху та найжахливішої громадянської війни в новітній європей-

ській історії. Радянська влада, після свого утвердження, фактично про-

довжила і навіть значно посилила політику знеособлення та приниження 

ролі людини. Соціальною основою розбудови тоталітарного суспільства 

стала патерналістська модель державного соціального забезпечення, що 

передбачає слухняність та безініціативність з боку населення. Обов’яз-

кова і низькопродуктивна зайнятість в суспільному виробництві, зрів-

нялівка доходів і штучне обмеження масштабів споживання, потужна 

ідеологічна пропаганда щодо міфічної «упевненості в завтрашньому дні» 

були головними елементами такої моделі. Розпад СРСР був зумовлений 

не стільки зовнішньополітичними чинниками, скільки економічними та 
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соціальними, – ця модель держави виявилася неконкурентоспроможною 

і нежиттєздатною.

Набуття Україною незалежності, проголошення переходу до ринко-

вої економіки та демократичних засад державного устрою відкрили нові 

можливості для формування національної моделі розвитку. Однак 21 рік 

по тому доводиться констатувати, що на практиці змін відбулося надзви-

чайно мало, і торкнулися вони, в основному, суто політичних процесів, 

а соціальна й економічна системи не просто залишаються нереформова-

ними – їхня патерналістська сутність тільки посилилася. Причому в умо-

вах незрілої демократії та перманентного виборчого процесу соціальна 

політика набуває дедалі яскравішого охлократичного забарвлення. 

Особливу роль у процесі формування та реалізації людського по-

тенціалу відіграє участь в економічній діяльності, тобто зайнятість. Хоча 

найчастіше головним мотивом виконання роботи є одержання матері-

альної винагороди за свою працю, зайнятість є важливою формою участі 

в суспільному житті і має самостійну цінність для процесу розвитку. Як 

зазначав В.Петті (William Petty), в суспільствах, де людям нема потреби 

працювати (вони можуть існувати за рахунок дарів природи чи докладати 

зовсім мало праці), не розвиваються ремесла і мистецтва, а тим більше – 

діяльність, що потребує розумової праці [6]. Справедливість цих слів 

підтверджується глобальним рейтингом індексу людського розвитку, де 

група держав з дуже високим рівнем розвитку представлена переважно 

країнами, що не володіють значними запасами природних ресурсів [7]. 

В.Петті підкреслював необхідність державного сприяння працевла-

штуванню безробітних, оскільки в протилежному випадку вони можуть за-

йнятися жебрацтвом чи крадіжками, що зовсім відверне їх від роботи, якою 

б гарною вона не нагодилася. Щоб зайняти людей корисною й доступною 

роботою, В.Петті пропонував (у 1662 р.!) організовувати будівництво шосей-

них доріг, мостів і гребель, розчищення річок для судноплавства, насадження 

дерев, розробку корисних копалин тощо, оплачуючи їх роботу коштом всі-

єї громади (аналог сучасних громадських оплачуваних робіт). Він зазначав, 

що в крайньому випадку корисною буде навіть робота без будь-якого сенсу, 

оскільки всяка робота привчає свідомість людей до дисципліни й порядку, а 

їхнє тіло – до витривалості й готовності до кращої роботи [6]. 

Сучасні наукові дослідження, світова та національна практика [8] до-

водять необхідність переходу до політики активного залучення, де заходи 

подолання бідності (у найширшому розумінні цього явища) мають ґрун-

туватися, передусім, на сприянні працевлаштуванню та продуктивній за-

йнятості, стимулюванні розвитку людини, підвищенні її ролі у суспіль-

стві, розширенні можливостей вибору способу життя, прийняття рішень 

щодо своєї долі, але водночас і посилення відповідальності за прийняте 

рішення та його виконання.
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7.2. Модернізаційна політика: 
можливості та цільові орієнтири

Ознакою модернізації є не лише економічне оновлення, а й зміна 

цінностей, настанов, поведінки людей. І, таким чином, політика мо-

дернізації повинна мати комплексний характер, охоплювати всі сфери 

життєдіяльності, всі рівні та складові державного та суспільного життя, 

включаючи і зміну ідеології соціальної політики. 

Розширення свободи вибору для людини та можливостей реалізува-

ти свій вибір має бути метою модернізованого суспільства. Однак роз-

ширення свобод завжди поєднується із посиленням відповідальності за 

свій вибір.

Отже, людина модернізованого суспільства стає не лише об’єктом 

соціальної політики, а більшою мірою – суб’єктом, який має докладати 

власні зусилля і мати власну відповідальність щодо здобуття освіти, збе-

реження здоров’я, матеріального забезпечення. Тобто йдеться про роз-

поділ відповідальності між суспільством та індивідуумом у забезпеченні 

належної якості життя. 

Проте у гуманному суспільстві відповідальність людини має стосу-

ватись не лише власного добробуту, а й відповідальності більш високого 

рівня, це – екологічна свідомість та відповідальність щодо впливу влас-

ного вибору на соціум.

Роль держави полягає у забезпеченні умов для розширення вибору 

людини життєвої стратегії. Для цього необхідно створення більш демо-

кратичного механізму управління (особливо на місцевому рівні) з розши-

ренням кола його учасників. Чим більше учасників задіяно у прийнятті 

рішень, тим вище рівень їх соціальної відповідальності. 

Та завжди є частина населення, яка не в змозі власними силами за-

безпечити благополуччя. Це може бути наслідком індивідуальних особли-

востей: 1) фізичного стану людини (хвороба, непрацездатність), 2) від-

сутності можливостей для вибору, що спричинена зовнішніми умовами 

(економічні негаразди або недостатня правова захищеність). У першому 

випадку має бути ефективна державна політика соціального залучення 

осіб, які потребують підтримки. У другому – зростає роль державних ін-

вестицій в освіту, охорону здоров’я, розвиток інфраструктури. 

Отже, провідна ідея соціальної політики, спрямованої на модернізацію 

суспільства, є досягнення збалансованого розподілу відповідальності між 

державою, населенням та бізнесом за провідної ролі держави у забезпе-

ченні мінімальних соціальних гарантій та створенні рівних умов і можли-

востей вибору для кожної людини.
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Вибір та відповідальність людини за власне здоров’я. Здоров’я відно-

сять до вищих (універсальних цінностей) людства, воно є фундаменталь-

ною характеристикою життя людини. Проте ставлення до цієї цінності 

змінюється зі змінами у суспільному устрої.

Протягом тисячоліть стан здоров’я був особистою справою кож-

ної людини, а основними причинами смерті були – голод, епідемії, 

війни, відсутність медичної допомоги, тобто екзогенні фактори. З роз-

витком суспільних відносин та зростанням загального добробуту ситу-

ація змінилася, людина та її здоров’я стали сприйматися як суспільна 

цінність. Із встановленням радянської влади (на території колишньо-

го СРСР) та створенням суспільної системи охорони здоров’я відбув-

ся значний стрибок у покращанні показників здоров’я та скороченні 

смертності. Однак подальший розвиток радянської системи, що ха-

рактеризувалась жорсткими адміністративними формами управління, 

зумовив сприйняття людини виключно як ресурсу економічного роз-

витку. Держава великою мірою брала на себе відповідальність за здо-

ров’я людини як за стан ресурсу, а рекомендації лікарів (як державних 

службовців), були обов’язковими для виконання. Кожна людина мала 

бути прикріпленою до певного медичного закладу і не мала права ви-

бору щодо отримання медичних послуг. 

ДЕРЖАВА РОБОТОДАВЕЦЬ

Отримання прибутку  
 

Збільшення надходжень до бюджету 

через:  

 збільшення економічної 

активності (кількості та якості 

працюючого населення) – збільшення 

платників податку –  збільшення 

податків з фізичних осіб; 

 підтримку бізнесу – збільшення 

податків з прибутку. 

Скорочення видатків:
 

-  держави 

-  підприємства

-  людини 

через:  

 скорочення потреб на 

лікування, соціальну 

допомогу та послуги.

Отримання прибутку  
 

-  підвищення продуктивності 

праці; 

-  підвищення рівня кваліфікації;  

-  ефективне використання 

робочого часу. 

ЛЮДИНА

Отримання благ :
 життя 

 доходи

 отримання послуг

 самореалізація

Рис. 7.2. Схема розподілу інтересів щодо збереження здоров’я людини 
між державою, індивідуумом та роботодавцями
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Через сучасні уявлення щодо цінності здоров’я та розподілу відпові-

дальності ситуація кардинально змінюється, і на передній план виходить 

власна відповідальність за своє здоров’я та можливість вибору як медич-

них послуг, так і способу життя та поведінки, яка може бути спрямована 

або на збереження здоров’я, або на його руйнування.

Хоча в цілому і держава, і особа, і роботодавець зацікавлені у збе-

реженні здоров’я людей, мотиви такої зацікавленості відрізняються. На 

рис. 7.2 подано узагальнену схему розподілу інтересів всіх трьох суб’єктів, 

а саме – отримання прибутку та скорочення видатків.

Отже, відповідальність держави за здоров’я людей виходить з інтере-

сів отримати більші відрахування до державного бюджету та зекономити 

на видатках, пов’язаних з наданням медичної допомоги; відповідальність 

людини виходить з інтересів зберегти життя, отримати більший дохід 

(через участь у праці), отримати інші життєві блага, а також не витрачати 

кошти на лікування; відповідальність роботодавців також виходить з ін-

тересів отримання більших доходів через використання праці найманих 

працівників (які мають здоров’я та працездатність) та економії на видат-

ках, пов’язаних з лікуванням та допомогою.

Формування відповідальності суб’єктів за здобуття освіти, вибір 

виду економічної діяльності має приблизно такі ж мотиви та інтереси, як 

і щодо збереження здоров’я.

Напрями політики. Формування політики, заснованої на розподілі 

відповідальності, має виходити з міркувань про створення причинно-на-

слідкових зв’язків між інтересами суб’єктів політики, їх діями та отриму-

ваними результатами.

Ознаками модернізованого суспільства, що можуть бути орієнтира-

ми для політики модернізації, є:

• висока тривалість життя;

• високий рівень життя;

• стала та рівноважна стратифікація (розшарування);

• мінімальний рівень безпритульності та бездоглядності дітей;

• висока питома вага середнього класу;

• висока мобільність населення (у т. ч. соціальна);

• висока економічна та інвестиційна активність населення; 

• соціальна довіра;

• відсутність корупції;

• згуртованість суспільства;

• раціоналізм та індивідуальна соціальна відповідальність;

• державно-приватне партнерство.
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Отже, модернізаційна політика має бути спрямована на формування 

цих ознак.

Механізми модернізації соціальної політики:

• Зростання тривалості життя на основі використання резервів її 

підвищення, що створюються епідеміологічним переходом та модерні-

зацією смертності шляхом концентрації наявних державних ресурсів на 

найбільш перспективних щодо результативності та економічної ефектив-

ності напрямах охорони та відновлення здоров’я:

– посилення профілактичної спрямованості діяльності системи 

охорони здоров’я (не декларативне, а реальне);

– зменшення дорожньо-транспортного травматизму та обумовле-

ної ним смертності; 

– боротьба зі зловживанням алкоголем та тютюнокурінням; 

– розроблення і втілення у життя ефективної стратегії боротьби з 

епідемією туберкульозу;

– боротьба з наркозалежністю та протидія епідемії ВІЛ/СНІДу;

– тривала та послідовна робота засобів масової інформації, закла-

дів охорони здоров’я, освітніх та культурних установ, закладів 

фізкультури і спорту, державних і громадських організацій, що 

спрямована на формування здорового способу життя.

• Зростання рівня життя та досягнення рівноважної стратифікації, 
передовсім шляхом:

– підвищення доходів від зайнятості, сприяння формуванню по-

тужної середньодохідної групи, а згодом – середнього класу як 

основи суспільства;

– протидії утриманським настроям в суспільстві, особливо серед 

представників середньо- та високодохідних груп;

– розробки та реалізації дієвої програми доступного житла, яка 

передбачала б можливість оренди неприватного житла з правом 

поступового викупу (впродовж десятків років). Це дасть змогу 

стимулювати домогосподарства (незалежно від рівня доходів) 

направляти «вільні кошти» на житлові інвестиції;

– впровадження та забезпечення стандартів доступності соціаль-

них послуг незалежно від місця проживання.

• Мінімальний рівень безпритульності та бездоглядності дітей, що до-

сягається застосуванням прогресивних практик соціальної підтримки ді-

тей та сімей з дітьми, зокрема:

– зробити акцент на ранньому виявленні нужденності сімей. Це є 

необхідним для попередження поглиблення проблем та перетво-
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рення їх на крайні форми нужденності, профілактики соціального 

виключення, недопущення інституціалізації дітей. Єдиний центр 

соціального обслуговування має виявляти на своїй підвідомчій ді-

лянці будь-які форми соціального неблагополуччя та здійснювати 

заходи, щоб допомогти сім’ї вийти із проблемної ситуації з якомога 

повним використанням власного потенціалу сім’ї;

– можливим механізмом надання державної соціальної допомоги, 

який застосовується з метою підвищення відповідальності отри-

мувача та протидії формування споживацьких настанов, є соці-

альний контракт, що вимагає надання допомоги за відповідних 

соціальних зобов’язань отримувача;

– впровадження сучасних технологій надання соціальних послуг, 

зокрема технологій підтримки сімей, дітей та одиноких грома-

дян за моделлю «соціальної поліклініки», яка передбачає спіль-

ну роботу соціального працівника, юриста, психолога, педагога, 

медичного працівника тощо. Розвиток бригадного методу соці-

ального обслуговування дасть змогу обслуговувати мешканців 

віддалених територій, скоротити час на надання послуг, ефек-

тивніше використовувати у роботі технічні засоби та транспорт.

• Висока економічна та інвестиційна активність населення шляхом:

– розвитку схем залучення коштів, орієнтованих на різні верстви 

населення;

– застосування податкового кредиту як засобу для залучення со-

ціальних інвестицій населення;

– стимулювання підприємців до прямого залучення інвестиційних 

ресурсів у населення як альтернативи банківським кредитам;

– заохочення мешканців населених пунктів до інвестицій в інфра-

структурні проекти місцевого рівня.

• Напрямами політики щодо підвищення індивідуальної соціальної від-
повідальності мають бути:

– конструювання відповідної національної інституційної струк-

тури (системи правил і норм), яка заохочувала б ініціативну, 

доброчесну і відповідальну поведінку (робила б таку поведінку 

найбільш доцільною з усіх можливих альтернатив), сприяла б 

відповідальним практикам, а також гарантувала б невідворот-

ність реакції соціуму на безвідповідальну поведінку (не стільки у 

вигляді кримінального чи іншого юридично оформленого пере-

слідування, скільки у вигляді певного широкого спектра мож-

ливих наслідків безвідповідальності для всіх без винятку членів 

суспільства незалежно від статусу, соціального впливу чи достат-
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ку). В умовах сучасної України повинна відбутися кардинальна 

трансформація деяких соціальних максим (на шталт «багатий, 

бо вкрав» і «чесний, тому й невдаха») шляхом утвердження істин 

– «багатий, бо працьовитий», «чесний, бо інакше неможна»;

– боротьба з корупцією не так посиленням покарання за коруп-

ційні діяння, як максимального зниження «ціни законослух-

няності» (законослухняна поведінка повинна стати найлегшим 

способом отримання необхідних благ; тоді корупційні ініціати-

ви як ризиковані і непевні втратять економічний сенс), забезпе-

чення чіткості й однозначності тлумачення законодавчих норм, 

усунення взаємної невідповідності і суперечностей чинних за-

конодавчих актів, масштабна автоматизація бюрократичних 

процесів (без залучення чиновника як посередника між держа-

вою і громадянином); 

– пропагування «комунітарного» підходу до управління соціаль-

но-економічним розвитком (у т. ч. концепції «місцевого патрі-

отизму»), за якого громадяни асоціювали б себе і своє майбутнє 

найперше з громадою (в малих соціальних групах на зразок гро-

мади соціальні зв’язки і соціальний вплив сильніші, ніж на рівні 

держави (нації), і менш ієрархічні, ніж в організаціях), оцінюва-

ли свої здобутки та невдачі з урахуванням впливу на соціальне 

оточення, сприймали б характеристики такого оточення як не-

від’ємний фактор особистої успішності;

– розвиток громадянського суспільства, в надрах якого формують-

ся внутрішні настанови ініціативності, активності й усвідомлен-

ня індивідом себе як частини соціуму і водночас – творця соці-

альної дійсності (знання про громадянські права та механізми їх 

відстоювання індивід має отримувати з раннього дитинства, тоді 

ж має починатися формування громадянської гідності як чесно-

ти; державна політика повинна передбачати постійний діалог з 

організаціями громадянського суспільства; критерії державного 

сприяння розвитку таких організацій мають бути єдиними і не-

дискримінаційними); 

– розвиток підприємництва як моделі поведінки самодостатньої і 

творчої особистості, здатної долати труднощі і створювати вар-

тість (утвердження середнього класу): підприємництво – це та-

лант і покликання, прояв якого не обмежується господарською 

діяльністю; соціально свідомий і діяльний індивід має стати 

основною ціллю усіх реформаторських зусиль держави.

• Передумовою реалізації модернізаційного проекту є удосконалення 
технологій бюджетування з метою зміцнення фінансової самодостатності 
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регіонів, зокрема визначення першочергових заходів щодо вдосконален-

ня структури і функцій управління місцевими бюджетами і міжбюджет-

ними відносинами:

– уніфікація Законів України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про місцеві державні адміністрації» та Бюджетного 

кодексу України;

– розроблення Закону України «Про фінансову систему», у яко-

му визначити принципи єдності бюджетної системи та створити 

єдину вертикальну структуру контролю Міністерством фінансів 

України за реалізацією єдиної бюджетної політики на всіх рівнях 

виконавчої влади й самоврядування; 

– запровадження мінімальних стандартів державних і громадських 

послуг по всій території країни;

– у складі бюджетної системи впровадження «соціального бюдже-

ту», який концентруватиме всі соціальні показники із обсягами 

фінансування надання соціальних послуг державними та недер-

жавними структурами.

• Іншою передумовою реалізації модернізаційного проекту є роз-

виток публічно-приватного партнерства (далі – ППП), що є ефективним 

засобом для економічної інтеграції та розвитку національної економіки. 

З цією метою необхідно:

– залучення міжнародного досвіду ППП та вивчення можливос-

тей використання кращих міжнародних практик у сферах охо-

рони здоров’я, освіти, транспорту, житлово-комунального гос-

подарства;

– розроблення нормативно-правового регулювання ППП;

– впровадження методології оцінки готовності ППП в Україні;

– проведення навчання з підготовки проектів ППП.

7.3. Напрями модернізації у сфері освіти та зайнятості

Модернізація освіти. У сучасному світі значення освіти як найваж-

ливішого чинника формування нової якості економіки не викликає 

сумнівів. Для всебічної та глибинної модернізації вітчизняної освіти 

необхідно поставити та вирішити проблему її наукового забезпечен-

ня, визначити об’єкт та предмет модернізації, обґрунтувати її форми, 

методи та цілі, виділити відповідні ресурси й створити ефективні ме-

ханізми їх використання. 
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Як показує міжнародний досвід, освіта залишається специфічною 

сферою, тому для її модернізації необхідне не руйнування стійких тради-

цій, а розумне їх поєднання з інноваціями. Крім того, модернізація осві-

ти не може здійснюватися лише як «відомчий» проект, обмежений рам-

ками освітнього співтовариства, оскільки порушується паритетність усіх 

учасників системи освіти (учнів, студентів, батьків, навчальних закладів, 

громадських організацій, держави). Отже, визначення напрямів модерні-

зації освіти постає як політичне та загальнонаціональне завдання. 

Серед основних причин необхідності модернізації освіти дослідники 

виокремлюють такі:

– перехід до інформаційного суспільства і відповідь на виклики 

епохи інформатизації та глобалізації; 

– посилення конкуренції, скорочення сфери некваліфікованої і 

малокваліфікованої праці, структурні зміни у сфері зайнятості, 

що визначають постійну потребу у підвищенні професійної ква-

ліфікації та перепідготовці;

– зростання професійної мобільності, неодноразове повернення 

людини у тій чи іншій формі у освітній процес як норми про-

фесійної кар’єри;

– невідповідність якості освіти потребам особистості та сучасного 

суспільства;

– необхідність удосконалення фінансово-економічних механізмів 

у сфері освіти, посилення педагогічної мотивації до високоефек-

тивної праці як відповідь на нові соціально-економічні умови.

Все це зумовлює важливість чинників оновлення структури, змісту 

та технологій освіти з огляду на розвиток фундаментальності та практич-

ної спрямованості освітніх програм, формування системи безперервної 

освіти.

При проведенні модернізації доцільно врахувати всі можливі ризики, 

аби вона була успішною. Так, аналізуючи десятирічний досвід модерніза-

ції освіти у Російській Федерації, фахівці виокремлюють такі ризики:

– прийняття політичних документів (концепцій, доктрин тощо) 

без відповідного фінансування;

– відмова від модернізації самої моделі управління системою освіти; 

– залишення поза увагою комплексу питань щодо модернізації 

матеріально-технічної бази та інфраструктури освітніх закладів;

– несвоєчасне вирішення кадрових проблем, зокрема щодо необ-

хідності підвищення професійного рівня педагогів та оволодін-

ня ними інформаційно-комунікативними технологіями;
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– низька ефективність використання фінансових ресурсів на мо-

дернізацію освіти через невідпрацьованість відповідних меха-

нізмів під час здійснення національних проектів або загально-

державних програм у сфері освіти12; 

– відсутність системи забезпечення якості освітніх послуг, недо-

сконала база для оцінки якості освіти;

– низька «швидкість» розповсюдження різноманітних освітніх ін-

новацій, недовикористання модернізаційного потенціалу вели-

ких науково-освітніх центрів;

– бюрократизація процесу модернізації13;  

– нерозвиненість демократичних форм, відкритості, довіри та діа-

логу у суспільстві.

Крім того, ускладнення сучасного демографічного розвитку Украї-

ни з ознаками демографічної кризи набувають особливого значення для 

сфери освіти. Зміни у чисельності контингентів дошкільного та шкіль-

ного віку за роки незалежності вже призвели до незворотних процесів у 

системі освіти, зокрема до звуження мережі дошкільних, загальноосвіт-

ніх та професійно-технічних навчальних закладів. Враховуючи прогноз-

ні розрахунки фахівців Інституту демографії та соціальних досліджень 

ім. М.В.Птухи НАН України, найбільш складна ситуація у найближчі 

10 років очікується з чисельністю осіб у віці 18–23 років, оскільки до по-

чатку 2020-х років їх кількість скоротиться на 40%. А цей фактор зумовить 

цілий комплекс негативних наслідків у сфері вищої освіти, зокрема неми-

нучу оптимізацію мережі вітчизняних ВНЗ, посилення тренду центро-пе-

рефірійної освітньої міграції молоді, зниження притоку додаткових фінан-

сових ресурсів від населення, скорочення викладацького складу ВНЗ. 

Вітчизняна система освіти ще тільки починає адаптуватися до де-

мографічних викликів. Так, мала наповнюваність класів сільських шкіл, 

неможливість дороговартісного будівництва дитячих садків спонукають 

до переобладнання частини школи на дошкільний заклад. Як показує 

вітчизняний досвід [10, c. 20], для цього необхідно лише бажання тери-

торіальної громади певного населеного пункту, тих підприємців, які там 

проживають, допомога обласного та місцевого бюджетів. 

12  Так, у липні 2011 р. більшість з суб’єктів РФ виявилися неготовими до отримання 

коштів (60 млрд. руб.) з федерального бюджету на модернізацію освіти, оскільки не були 

відпрацьовані: єдиний механізм розподілу коштів між муніципалітетами та конкретними 

школами; чітка схема підвищення вчительських зарплат за новою формулою оплати (спів-

відношення «базового» та «стимулюючого» фонду); перехід усіх шкіл на систему норматив-

но-подушового фінансування [9].

13  Наприклад, значна підтримка не основних, а супутніх методів освіти і навчання (як-

от широке впровадження методів контролю результатів навчання без покращання якості 

освітніх послуг). 
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Не викликає сумнівів теза про необхідність посилення конкуренто-

спроможності вітчизняної системи освіти. В першу чергу, мова йде про 

підвищення якості вищої освіти. Але звідки і з яким рівнем знань прихо-

дять у ВНЗ абітурієнти? Як змінити їхню фахову орієнтацію, враховуючи 

потреби розвитку інноваційної економіки? Як багато, наприклад, інже-

нерів (що вкрай необхідні для країни) можна підготувати у ВНЗ, якщо 

якість отриманої підготовки у школі фактично змушує молодь обирати 

інші спеціальності?

На наш погляд, розпочинати модернізацію якості освіти треба на-

самперед з її середньої ланки – школи, оскільки саме тут відбувається 

формування «конкурентоспроможного майбутнього» країни. Важливи-

ми складовими цього процесу є удосконалення змісту та технологій осві-

ти на основі сучасного переоснащення шкіл, забезпечення необхідних 

умов для реалізації повноцінної освітньої програми у кожній школі, під-

вищення «сприйнятливості» загальної середньої освіти до принципів та 

методів інтерактивного навчання, а також створення дієвої системи по-

шуку та підтримки талановитої молоді. 

На початок 2010/11 н. р. підключення до Інтернету мали 85,4% денних 

міських ЗНЗ та лише 45,4% – сільських шкіл; 71,2% денних міських шкіл та 

54,4% сільських мали навчальні кабінети математики, відповідно 81,1% та 

56,7% – кабінети фізики, 77,0% та 42,7% – кабінети хімії, 71,0% та 47,4% – 

кабінети біології [11]. Забезпечення шкіл комп’ютерами (їх сьогодні мають 

97,3% міських та 85,5% сільських ЗНЗ) – лише перший крок до повномасш-

табної «інформатизації» середньої освіти; необхідно продовжити роботу 

щодо розробки та впровадження комп’ютерних програмних засобів навчан-

ня. Формування та розвиток «інформаційної» культури особистості буде 

ефективнішим, якщо розпочнеться ще з початкової школи.

Аналіз розподілу денних ЗНЗ нового типу показує, що переважна 

частка навчально-виховних комплексів (об’єднань) розташована у сіль-

ській місцевості (65,4% від їх загальної кількості). Разом з тим із 594 гім-

назій в цілому по Україні 94,4% – функціонують у міських поселеннях, із 

386 ліцеїв – відповідно 90,4%, з 45 колегіумів – 77,8%. 

Узагальнення результатів Зовнішнього незалежного оцінювання 

знань (далі – ЗНО) випускників шкіл України, які вирішили стати сту-

дентами, показало, що у 2009 р. та 2010 р. відсоток сільських учнів, які 

виявили результати від 100 до 123,5 балів14,  по всіх 10 предметах15  був 

більшим, аніж у міських учнів. У 2011 р. ситуація майже не змінилася на 

краще [12]16.  

14  Тобто не набрали необхідних для вступу у ВНЗ 124 балів (за шкалою 100–200 балів).
15  Українська мова та література, історія України, математика, фізика, хімія, біологія, 

географія, англійська, французька та німецька мови.
16  За винятком двох предметів – хімії та географії. 
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Ще одна з проблем, на яку треба звернути увагу, – доступність вищої 

освіти для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Хоча умовами прийому до ПТНЗ та ВНЗ передбачено їх пільгове (поза-

конкурсне) зарахування на навчання, у переважній більшості після закін-

чення шкіл-інтернатів ці діти здобувають освіту у ПТНЗ, і лише незначна 

частина вступає до ВНЗ різних рівнів акредитації. Так, у 2010 р. для на-

вчання у ПТНЗ (крім спеціальних) вибуло 1 714 дітей, а до ВНЗ – лише 

325, тобто у 5,3 разу менше. Ця ситуація спостерігається вже багато років 

і ускладнюється ще й тим, що за новими правилами ЗНО його учасники 

реєструються самостійно. Це обмежило доступ вихованців шкіл-інтер-

натів (особливо з сільської місцевості) до вищої освіти, оскільки тепер 

вони вимушені покладатися на допомогу керівництва їхнього закладу 

при оформленні відповідних документів для участі у ЗНО. 

Відомо, що Україна належить до країн зі зростаючим старінням на-

селення. Тому порушення демографічної рівноваги, низька народжува-

ність, подовження тривалості життя, підвищення пенсійного віку, необ-

хідність зміни місця роботи та навіть профілю професійної діяльності, 

застарівання знань – основні причини стимулювання розвитку безпе-

рервної освіти17 взагалі та освіти дорослих зокрема. 

У розвинутих країнах безперервна освіта виконує різноманітні освіт-

ні, соціальні та економічні18 функції. Крім того, розвиток безперервної 

освіти призвів до створення неформального освітнього середовища, що 

супроводжує індивіда протягом всього його життя [13]. 

Ще у 1990-х роках безперервна освіта в усьому світі зазнала істотних 

змін, а сфера її охоплення та масштаби значно розширилися, оскільки 

дає можливість кожній людині якнайдовше залишатися активним чле-

ном суспільства. Безперервна освіта та освіта дорослих стали наполе-

гливою необхідністю як у рамках общини, так і у професійній діяльності 

[14]. Однією з перших країн світу, що прийняла закон про освіту дорос-

лих, стала Норвегія (1976 р.). Сьогодні програми освіти для дорослих 

пропонуються як у рамках офіційної норвезької освітньої системи, так і 

низкою добровільних організацій; вони включають навчання у найрізно-

17  Поняття «безперервна освіта»/«навчання упродовж життя» включає навчання, 

що проходить через весь життєвий цикл з раннього дитинства до глибокої старості. Воно 

включає формальну (школу, освітні установи, університети), неформальну (організоване 

навчання на робочому місці) та соціально-побутову форми навчання (навички, що набуті 

у сім’ї та суспільстві). Це дає змогу людині скористатися можливістю навчання тоді, коли 

виникає необхідність, а не тоді, коли людина досягає відповідного віку.

 18 Наприклад, створення кадрового потенціалу інноваційного розвитку економіки 

та соціальної сфери, масоване додаткове надходження коштів у систему освіти за рахунок 

різкого збільшення масштабів освітньої діяльності, пом’якшення безробіття за рахунок пе-

репідготовки частини працюючих, формування нової технологічної та організаційної куль-

тури тощо.
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манітніших сферах – від організації відпочинку до освіти на рівні універ-

ситетів [15]. У Німеччині, розуміючи суспільну потребу у кваліфікованих 

кадрах та необхідність змін на ринку праці, ще наприкінці 1970-х років 

було прийнято правову норму про освітню відпустку дорослих (Bildun-

gsurlaub), що надає право, зазвичай 5 днів на рік, пройти професіональ-

не або політичне підвищення кваліфікації з відривом від виробництва та 

збереженням заробітної плати [16]. У Фінляндії кількість дорослих, які 

навчаються за програмами безперервної освіти у вищих навчальних за-

кладах, перевищує кількість молоді, яка навчається за традиційними ака-

демічними програмами в університетах [13].

Отже, модернізація вітчизняної системи освіти не повинна розгля-

датися як «обмеження» майбутнього освіти як соціального інституту. 

Йдеться насамперед, про найшвидше пристосування її структур до нових 

соціально-економічних та демографічних реалій. В усьому світі освіта за-

лишається найбільш важливим пріоритетом людського розвитку, а участь 

населення у різноманітних освітніх системах впродовж всього життя, по-

чинаючи з раннього дитинства, дедалі розширюється. 

Основними цілями модернізації вітчизняної освіти повинні стати 

підвищення доступності, ефективності та якості освітніх послуг. Треба 

зауважити, що кожна з цих цілей може мати власний та досить широкий 

спектр завдань. Так, враховуючи постійні зміни на ринку праці, підви-

щення доступності освіти повинно передбачати подолання низького рів-

ня участі та нерівних можливостей у системі освіти дорослого населення, 

реалізацію права дорослих на постійне підвищення кваліфікації через 

розробку ефективних механізмів фінансування або надання відповідної 

підтримки з боку роботодавців і держави. Підвищення якості освітніх по-

слуг у цьому аспекті має враховувати завдання щодо розвитку здібностей 

студентів до працевлаштування, їхню достатню підготовку до ринку пра-

ці та розширення доступу до високооплачуваної роботи. 

Модернізація зайнятості. В умовах посилення тенденцій глобаліза-

ції підвищення рівня конкурентоспроможності національних економік 

передбачає необхідність їх модернізації на основі впровадження новітніх 

технологічних та комунікаційних ресурсів. Ключовим завданням успіш-

ної модернізації економіки, її входження до глобалізаційного розподілу 

праці є визначення напряму та створення конкретних механізмів залу-

чення капіталомістких інфраструктурних галузей, достатнього обсягу 

прямих іноземних інвестицій [26, c. 687]. Водночас слід враховувати, що 

«…модернізація завжди супроводжується структурною ламкою, перероз-

поділом ресурсів, нарощуванням диференціації між сегментами госпо-

дарства, територіями та соціальними групами» [27, c. 123]. Це передбачає 

необхідність технологічної модернізації виробничої сфери, створення 

передумов для розвитку гнучкого ринку праці, мінімізації структурної 



289

Розділ 7. Соціальні аспекти державної політики модернізації

невідповідності попиту та пропозиції робочої сили. Завдяки сучасним 

технологіям «виробники товарів–інформації / знань» можуть залучати 

для досягнення виробничої мети засоби, розподілені у «віртуальному» 

світі, що дає змогу суттєво підвищувати конкурентоспроможність робо-

чої сили. 

Модернізація соціальної сфери неможлива без розробки та впро-

вадження відповідних моделей модернізації зайнятості, оптимізації 

співвідношення гнучкості та захищеності на ринку праці. За посилення 

міжнародної конкуренції конкурентні переваги матимуть ті країни, які, 

базуючись на розробках та впровадженні ефективних інноваційних про-

ектів та технологій, зможуть ефективно використати свій геостратегічний 

та ресурсний потенціали, найбільш повно задіяти науково-технічний по-

тенціал інновацій. 

Реалізація цих переваг можлива лише за умов створення відповід-

ного інформаційно-інноваційного технологічного базису та формування 

нового типу працівника – висококваліфікованого, мотивованого до ін-

телектуально-професійного зростання та здатного обслуговувати новітнє 

технологічне устаткування. Причому невідповідність якісних характерис-

тик робочої сили вимогам інноваційного суспільства сприятиме реаліза-

ції потенційних соціальних загроз, пов’язаних зі збереженням техноло-

гічного відставання від рівня економічно розвинених країн, погіршенню 

якості людського капіталу внаслідок відпливу найбільш кваліфікованої 

частини робочої сили за кордон, посиленню диференціації населення за 

рівнем доходів, поглибленню міжкраїнового розриву у рівнях забезпе-

чення гідних умов життя.

Технологізація суспільства сприяє створенню робочих місць на осно-

ві використання комунікаційних систем, коли роботодавець та найманий 

працівник перебувають на великій відстані, але пов’язані у єдиний про-

цес за допомогою інформаційних мереж та високих технологій. Законо-

мірним для високотехнологічних секторів економіки стає превалювання 

тенденції до збільшення обсягів попиту на висококваліфікованих спеці-

алістів-універсалів, що не тільки мають спеціалізовану професійну під-

готовку, а й успішно оволодівають навичками підприємницької та управ-

лінської діяльності. 

Науково-технічний прогрес створив можливості для просторово-

го розмежування технологічного процесу і диверсифікації виробництва 

(з урахуванням цінових чинників). Водночас поєднання досягнутого 

рівня міжособистісного спілкування та ефекту від Інтернет-орієнтова-

ної автоматизації дало змогу залучати до розподілу праці територіально 

віддалених один від одного учасників, які спеціалізуються на виконанні 

регламентованих функцій та операцій. 
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Рис. 7.3. Інноваційні форми організації праці у контексті модернізації зайнятості

Серед найбільш поширених в умовах інноваційних змін форм орга-

нізації виробництва та праці виділяються такі (рис. 7.3):

– outsourcing (аутсорсінг) − можливість передачі певних спеці-

альних внутрішніх функцій компаній (наприклад, проведення 

досліджень, послуг колл-центрів, обслуговування дебіторської 

заборгованості) іншій компанії для їх виконання, а потім вклю-

чення цих результатів у повний операційний цикл;

– offshoring (оффшорінг) − перенесення одного з підприємств (фі-

ліалів) на іншу територію, що дозволяє виробляти той же про-

дукт з меншими витратами на придбання ресурсів (матеріальних 

та трудових), за пільгових умов оподаткування, більш гнучкого 

трудового законодавства; 

– insourcing (інсорсинг) − форма горизонтального співробітництва 

та створення комерційної цінності, використання внутрішніх 

ресурсів, що передбачає можливість купівлі малих логістичних 

та координуючих фірм, що спеціалізуються на різних видах ді-

яльності, розташованих у різних куточках світу, з метою обслу-

говування поставок; 

– informating (інформування) − здатність створювати мережі збуту; 

персональний аналог використання відкритого доступу до ін-

формації (опен-сорсинга), аутсорсинга, інсорсинга, можливості 

організації ланцюга поставок та офшорного робочого місця для 

окремої людини, з урахуванням її мовних особливостей.

Згідно зі звітами Департаменту комерції США, американські ком-

панії, виробництво яких базується як у країні, так і за її кордонами 



291

Розділ 7. Соціальні аспекти державної політики модернізації

(оффшорінг), виробляють майже 21% сукупного продукту США, 56% 

американського експорту. Частка робочих місць, винесених за кордон 

в результаті оффшорінгу, у 2009 р. становила у Бельгії 48,2% від за-

гальної кількості робочих місць, у Данії − 45,6%, в Ірландії − 38,1%, в 

Австрії − 31,3%, що характеризує вплив глобалізації на економічний 

розвиток цих країн [28, c. 368].

Перенесення робочих місць в інші країни є неодмінним супутником 

глобалізації ринкового простору (принаймні за сучасних умов), що дає 

можливість оптимізувати виробничі витрати, підвищити їх ефективність. 

Нині частка робочих місць, які в країнах ЄС анонсовані до закриття шля-

хом оффшорінгу, релокалізації чи аутсорсінгу, майже відновилася до до-

кризових 9% і продовжує зростати [29].

Загалом у виробництві, одночасно із розширенням ринку та залу-

ченням нових агентів, відбувається активізація «міжгалузевого торго-

вого обміну, з поглибленням спеціалізації». Відповідно, можлива по-

ява нових професій та спеціальностей, пов’язаних із обслуговуванням 

сфери знань та інформаційних технологій (зокрема, оптимізаторів по-

шукових машин).

Водночас необхідно враховувати, що найменш вразливі до аутсор-

сінгу такі категорії працівників: 

– професіонали найвищого ґатунку, які мають особливі, лише їм 

притаманні професійні навики (видатні науковці, представники 

мистецтва; спортсмени та ін.);

– спеціалісти (юристи, бухгалтери, хірурги, комп’ютерні архітек-

тори, висококваліфіковані оператори станків та роботів), здатні 

виконувати специфічні види робіт з найвищою якістю;

– представники професій, безпосередньо пов’язаних із обслу-

говуванням сфери послуг (перукарі, офіціанти, електрики, 

медичні сестри, працівники сфер розваг); представники так 

званих «наскрізних професій», пов’язаних з інформаційними 

змінами (спеціалісти у сфері інформаційних комунікацій (об-

робки інформації, обслуговування ЕОМ)), а також зі сферами, 

органічно пов’язаними зі структурною перебудовою світово-

го господарства (фінансово-кредитною сферою), працівники 

сфери освіти, культури;

– гнучкі спеціалісти, які здатні постійно освоювати нові знання та 

вміння, удосконалюватися та, у разі необхідності, адаптуватися 

до інноваційних змін як професійно, так і соціально. Ці спеціа-

лісти, які володіють технікою обробки інформації, масштабним 

масивом високотехнологічних знань, здатні до швидкого сприй-

няття нових знань і швидкого перенавчання. 
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В сучасних умовах відбувається трансформація змісту та функцій 

професіоналів. Спеціалісти мають глибокі професійні навики з обмеже-

ним професійним горизонтом, завдяки чому їх експертна кваліфікація 

визнається у вузькому колі професійних інтересів, однак не виходить за 

його межі. Разом з тим генералісти мають широкий кругозір та поверхне-

ві навики, що дає їм змогу швидко орієнтуватися в ситуації, але не приво-

дить до посилення довіри з боку партнерів. Версатилісти, яким належа-

тиме пріоритетна роль в інноваційному суспільстві, здатні застосовувати 

фундаментальні навики до певної сфери, що постійно розширюється, 

освоюючи нові компетенції та вибудовуючи більш тісні та колективіст-

ські відносини з оточуючими.

На міжнародному ринку праці до живої праці пред’являються най-

вищі вимоги, особливо до її загальноосвітньої та спеціальної підготовки 

та кваліфікації. Саме на цьому ринку діють такі умови найму, які обумов-

лені підвищенням загального рівня наукоємності світового суспільного 

виробництва на базі використання творчого потенціалу сучасного пра-

цівника. Конкуренцію на міжнародному ринку праці витримують лише 

представники найбільш кваліфікованої робочої сили, тоді як відсутність 

відповідності спеціальної професійної підготовки представників масо-

вих професій міжнародним вимогам значно ослаблює їх позиції на між-

народному ринку праці. Дані обставини зумовлюють існування бар’єра 

входження певних категорій на міжнародний ринок праці, який, насам-

перед, проявляється через необхідність реалізації низки заходів витрат-

ного характеру (вирішення питання щодо визнання дипломів про вищу 

освіту, створення більш досконалої системи організаційної інфраструк-

тури державних і комерційних структур з працевлаштування громадян за 

кордоном) задовго до вступу в ринкові відносини.

Ринкова економіка має здатність до урівноваження різниці в умовах 

найму та оплати праці, що значно полегшує вільне переміщення робо-

чої сили в рамках міжнародного ринку праці. Це передбачає наявність 

можливості залучення кваліфікованих спеціалістів з інших країн, які ма-

ють досвід роботи в ринкових умовах. Особливо це актуально в постінду-

стріальному суспільстві, оскільки підготовка національних кадрів такого 

рівня кваліфікації, насамперед, пов’язана з істотними матеріальними ви-

тратами та значним часовим лагом.

Працівники, які витримують конкуренцію на світовому ринку праці, 

− це якісно нова категорія, з іншими потребами, мотивами та професій-

ною етикою. Працюючи у різних країнах, в міжнародних економічних 

структурах, вільно переміщуючись в межах світового господарства, вони 

засвоюють передові форми організації виробництва. Безсумнівно, отри-

маний працівниками досвід роботи в подальшому сприятиме модерніза-

ції зайнятості у рамках національного ринку праці. 
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Перехід до постіндустріального суспільства обумовлює необхідність 

удосконалення системи освіти, перегляду її технологій, змісту, уточнення 

оптимальної структури знань для усіх вікових груп населення. Саме тому 

важливими є такі напрями адаптування системи освіти до модернізації 

зайнятості в умовах інноваційних змін у суспільстві:

– забезпечення структурних зрушень в економіці в результаті по-

силення глобалізаційних тенденцій та технологічних змін;

– посилення ролі знань в усіх сферах діяльності, пов’язаних з но-

вою інноваційною парадигмою суспільного прогресу;

– наростання інтеграційних тенденцій світового освітнього про-

стору, що передбачає необхідність проведення єдиної освітньої 

політики, пристосування національних систем підготовки ка-

дрів до змін умов глобалізованого ринку праці;

– необхідність забезпечення високого рівня професійної мобіль-

ності робочої сили;

– посилення конкуренції у сфері освіти, диверсифікація навчаль-

них закладів, поява нових провайдерів освітніх послуг, у т. ч. 

транснаціональних;

– забезпечення безперервної освіти з метою підвищення рівня 

конкурентоспроможності робочої сили.

Загалом, реалізація процесу модернізації зайнятості з метою забезпе-

чення вимог інноваційного суспільства неможлива без поліпшення якіс-

них характеристик вітчизняної робочої сили, поширення інноваційних 

форм організації праці, стимулювання творчої, креативної праці, підви-

щення конкурентності освітніх послуг, активізації участі України у систе-

мі міжнародного розподілу праці.

7.4. Модернізація системи соціальної підтримки

Необхідність підтримки слабших завжди існувала в людській свідо-

мості, адже це одна з основоположних рис, що вирізняє людство з-по-

між інших біологічних видів. Еволюція форм суспільної підтримки може 

вважатися відображенням процесу розвитку людської цивілізації, при-

чому жодна з цих форм не втратила своєї актуальності. Сучасні систе-

ми соціальної підтримки мають багатоступеневу, комплексну будову, що 

включають традиційні форми допомоги на рівні первинної територіаль-

ної, релігійної громади та різноманітні форми благодійності поряд із со-

ціальним забезпеченням на загальносуспільному рівні через механізми 

страхування та бюджетного перерозподілу.
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Зміцнення фінансової спроможності за рахунок впровадження 

обов’язкових схем фінансування (внески на соціальне страхування, по-

датки на доходи) стало можливим, не в останню чергу, завдяки науковому 

обґрунтуванню економічної доцільності заходів соціальної підтримки. 

Як зазначав В.Петті, дозволити комусь жебракувати – значно дорожчий 

для держави спосіб утримання цих людей, ніж подбати про їхнє забез-

печення. До категорій населення, що потребують державної підтримки, 

він відносив сиріт та бездоглядних дітей, людей з інвалідністю та інших 

немічних, а також безробітних [30]. Він закликав істотно збільшити дер-

жавні видатки на допомогу бідним і нужденним, зокрема на організацію 

притулків для престарілих та інвалідів, госпіталів для хворих, житло та 

освіту для сиріт і бездоглядних дітей, організацію оплачуваних громад-

ських робіт для безробітних.

Водночас впровадження державних заходів підтримки може викли-

кати у певних верств населення спокусу зловживання суспільними ко-

штами, що призводить до їх неефективного використання. Є два осно-

вні способи запобігти зловживанням: врегулювання переліку випадків 

і обставин, коли надається державна соціальна підтримка, та залучення 

якомога більш широких верств населення до участі у формуванні суспіль-

них коштів. Перший спосіб передбачає удосконалення адміністрування 

системи, включаючи перевірку права на одержання допомоги, другий 

– фактично забезпечує наявність такого права якщо не у всіх, то у пере-

важної більшості населення.

Наразі у країнах ЄС структура надходжень до системи соціального за-

хисту формується майже на паритетних засадах: 39,0% загального обсягу ста-

новлять бюджетні кошти, 36,7% – соціальні внески роботодавців, 20,1% – 

соціальні внески застрахованих осіб (табл. 7.1). Крім того, що внески пра-

цюючих забезпечують вагомий вклад у формування надходжень системи со-

ціального захисту, в більшості європейських країн саме податки на доходи 

громадян становлять головне джерело надходжень до бюджету країни [31]. 

Тобто основним реципієнтом системи соціального захисту є населення, до-

могосподарства й індивіди, що дає їм фінансове й моральне право, в разі 

необхідності, одержувати допомогу за рахунок суспільних коштів.

В Україні ситуація інша. Основним джерелом надходжень до сис-

теми соціального захисту є соціальні внески роботодавців – майже 

60% загального обсягу надходжень, ще 35,7% надходжень становлять 

бюджетні трансферти, тоді як соціальні внески застрахованих осіб 

– лише 5,1%. Хоча частка бюджетних трансфертів у надходженнях до 

системи соціального захисту в Україні та країнах ЄС майже однако-

ва, слід враховувати, що прямі податки з доходів населення відіграють 

значно меншу роль у формуванні бюджету країни, ніж у країнах ЄС. 

Отже, населення України значно меншою мірою залучене до фінансу-
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вання системи соціального захисту, що саме по собі є підґрунтям для 

поширення утриманських настроїв. 

Таблиця 7.1
Структура надходжень до системи соціального захисту в Україні

 та країнах ЄС у 2009 р., %

Україна ЄС-27

Соціальні внески роботодавців 59,1 36,7

Бюджетні кошти 35,7 39,0

Соціальні внески застрахованих осіб 5,1 20,1

Інші 0,1 4,1

Джерела: [32, с. 100–101], [33].

При цьому обсяг видатків на соціальний захист в Україні за співвід-

ношенням з ВВП випереджає аналогічні показники багатьох країн ЄС 

(рис. 7.4). Лише упродовж 2007–2009 рр. ці видатки зросли майже на 

90 млрд. грн. і досягли 240,2 млрд. грн., або 26,3% ВВП (у 2010 р. – 

283,5 млрд. грн., або 25,9% ВВП). 

 Динаміка видатків на соціальний захист відносно обсягу ВВП упро-

довж 2007–2009 рр. зазнала істотного впливу рецесії. До 2008 р., принай-

мні упродовж десятиліття, цей показник у країнах ЄС тримався приблиз-

но на одному рівні або навіть скорочувався, тобто видатки на соціальний 

захист зростали відповідно до темпів росту ВВП та можливостей їх фі-

нансового забезпечення. В період рецесії зростання ВВП уповільнилося, 

а в багатьох країнах він скоротився, натомість збільшилася кількість осіб, 

домогосподарств, що потребували підтримки. Найвідчутніше зростання 

видатків на соціальний захист у процентному відношенні до ВВП відбу-

лося в країнах, які найбільшою мірою постраждали від рецесії, зокрема в 

Ірландії та країнах Балтії. Змінився також функціональний розподіл ви-

датків, зокрема істотно зросла частка видатків на підтримку безробітних, 

що викликало певне скорочення частки видатків на старість, яка раніше 

стабільно збільшувалася (табл. 7.2). 

В Україні видатки на соціальний захист зростали випереджальними 

темпами порівняно з ВВП, тобто без урахування реальних можливостей 

економіки щодо їх фінансування. Причому зростання цих видатків від-

бувалося не лише в межах вже існуючих видів допомоги, а й за рахунок 

впровадження нових. Різноманітні пільги, соціальні виплати та соціальні 

послуги безпосередньо передбачені у 58 законах та більше ніж 120 під-

законних нормативно-правових актах. Причому не варто звинувачувати 

спадок колишнього СРСР, – переважна більшість з цих документів були 
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прийняті вже за часів незалежності. Нині налічується близько 120 кате-

горій пільговиків, з яких лише 45 категорій мають право на пільги за со-

ціальною ознакою, а 57 – за професійною належністю. Водночас є понад 

130 категорій одержувачів різних видів соціальних виплат, з яких лише 

70 отримують виплати за соціальною ознакою, та близько 50 – за про-

фесійною належністю. Загальна чисельність громадян, які мають право 

на ті чи інші пільги, становить близько 15 млн. осіб (третина всього на-

селення) [36].

Таблиця 7.2

Структура видатків на соціальний захист в Україні та ЄС, %

Функції соціального за-
хисту

Україна ЄС-27

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009

Хвороба/медичне обслу-

говування

19,6 18,2 17,5 18,3 29,8 29,6 29,6

Інвалідність 1,7 1,4 1,3 1,2 8,4 8,2 8,0

Старість 65,5 68,5 68,0 66,6 38,9 39,7 39,0

Втрата годувальника 0,8 0,8 0,8 0,8 6,3 6,1 6,0

Сім’я / діти 6,9 6,9 8,0 9,0 8,2 8,0 8,0

Безробіття 1,8 1,7 2,1 1,8 5,0 4,9 6,0

Житло 3,1 2,0 2,0 2,0 2,1 2,0 2,0

Інші ризики соціального 

відторгнення, що не вхо-

дять до вищеназваних

0,6 0,5 0,3 0,3 1,4 1,4 1,4

Усього 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Джерела: [32], [35]. 

Масовий характер та розпорошеність соціальної підтримки за ви-

дами допомоги та категоріями одержувачів зумовлюють високий рівень 

соціальних видатків і величезний фінансовий тягар, передусім для робо-

тодавців. Але найгіршими наслідками є мізерність кінцевого розміру до-

помоги та неповнота охоплення тих, хто справді потребує підтримки. 

Порівняльний аналіз функціонального розподілу видатків в Україні 

та країнах ЄС (див. табл. 7.2) демонструє всю недосконалість існуючої 

вітчизняної системи соціального захисту. Понад дві третини всіх видат-

ків сконцентровано на одному напрямі – захист старих людей, тоді як у 

країнах ЄС на цю функцію спрямовується в середньому 39% загального 

обсягу видатків. 
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Якщо низьку частку видатків на захист у зв’язку з втратою годуваль-

ника (0,8% в Україні проти 6,0% в країнах ЄС) ще можна пояснити порів-

няно високим рівнем зайнятості українських жінок, то структурна частка 

видатків на соціальний захист людей з інвалідністю (у 2009 р. відповідно 

1,3% проти 8,0%) свідчить лише про те, що ця категорія населення зали-

шається на узбіччі уваги українського суспільства. 

Надзвичайно низька, порівняно з країнами ЄС, частка видатків на 

соціальний захист, пов’язаний з хворобою та медичним обслуговуванням, 

упродовж 2008–2009 рр. ще й помітно скоротилася (у 2007 р. – 19,6%, у 

2009 р. – 17,5% проти незмінних 29,6% у країнах ЄС). Це свідчить про 

критично низьку увагу з боку влади та суспільства загалом до проблем 

здоров’я. В умовах відсутності обов’язкового медичного страхування хро-

нічне недофінансування системи охорони здоров’я з бюджетних джерел є 

однією з головних причин низької тривалості життя українців. Наразі на-

селення вимушене з власної кишені оплачувати вартість ліків та медич-

них товарів, значну частку медичних послуг з амбулаторного лікування 

та переважну більшість супутніх до медичних послуг. Кошти домогоспо-

дарств становлять понад 40% загальної суми витрат на охорону здоров’я, 

тоді як у країнах ЄС – зазвичай не більше 20% [37].

Низька частка витрат на соціальний захист безробітних (2,1% проти 

6,0% у ЄС) свідчить аж ніяк не про кращу ситуацію на вітчизняному рин-

ку праці, а про обмеженість доступу до отримання допомоги по безробіт-

тю (особливо для сільських мешканців) та обмеженість заходів активної 

політики зайнятості. 

Частки видатків на соціальний захист в Україні та ЄС збігаються 

лише за двома функціями: сім’я / діти (8%) й житло (2%). В Україні на 

захист сімей з дітьми витрачається значно більше коштів, ніж на захист 

по інвалідності, втраті годувальника та безробіттю разом. У країнах ЄС 

кожна з цих часток зіставна за вагомістю (6–8%). 

Незбалансований розподіл відповідальності за формування надхо-

джень до системи соціального захисту та ще більш диспропорційний роз-

поділ її видатків за функціональними напрямами обумовлюють надзви-

чайно високий ризик соціального відторгнення в Україні. Концентрація 

видатків на виплаті пенсій за віком відбувається фактично через обме-

ження доступу до інших видів допомоги, гальмує розвиток повноцінного 

комплексу соціальних послуг. 

При цьому слід зазначити, що в більшості країн ЄС населення харак-

теризується істотно вищим рівнем старіння, ніж в Україні (рис. 7.5). На-

приклад, в Німеччині, де частка осіб віком 65 років і старше сягає 20,4% 

загальної чисельності населення (найвищий показник серед країн Єв-

ропи), за функцією «Старість» спрямовується лише третина загального 

обсягу видатків на соціальний захист; в Данії й Литві, де рівень старіння 

населення однаковий з Україною, – відповідно 37% і 41%.
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Серед країн ЄС найвищу частку видатків за функцією «Старість» 

(понад 50% загального обсягу) мають Італія та Польща. Однак це дося-

гається не за рахунок економії на здоров’ї – структурні частки видатків 

на соціальний захист, пов’язаний з хворобою або інвалідністю, близькі 

до середнього по ЄС рівня. Порівняно з Україною, в Італії та Польщі 

значно менше витрачається на житлові субсидії та сімейні / дитячі допо-

моги; при цьому частка витрат на соціальний захист у зв’язку з втратою 

годувальника істотно вища навіть за середній показник по ЄС. Тобто до-

помогу надають переважно неповним сім’ям у разі втрати годувальника, 

а не всім сім’ям при народженні дитини, як в Україні. 

Потрібно мати на увазі, що рівень старіння населення невпинно 

зростатиме, всі існуючі демографічні прогнози одностайні щодо глобалі-

зації та невідворотності цього процесу. Постає запитання – яке майбут-

нє очікує систему соціального захисту України, адже до середини 2020-х 

років рівень старіння перевищить 20% (нині – 15,9%), а співвідношення 

чисельності осіб віком 65 і старше з населенням 20–64 років (фактичні 

межі працеактивного віку) перевищить 33% (нині – 22,5%) [38]. 

Як зазначав П.Дракер, демографічні зміни з усіх факторів розвитку 

найбільш значні й передбачувані, і можна доволі точно визначити на-

прям та часовий лаг їхнього впливу. Він називав поточні зміни в структурі 

населення «майбутнім, що вже сталося», і наголошував на обов’язковос-

ті їх урахування в практиці сучасного управління [39, с. 164–166]. Запо-

бігти чи уникнути зовсім певних негативних наслідків процесу старіння 

не вдасться, але важливо максимально підготуватися до них, розробити 

заходи з метою їх пом’якшення, і одна з першочергових задач полягає в 

адаптації системи соціальної підтримки.

Необхідність модернізації пов’язана також з тим, що в Україні, на 

відміну від більшості країн Центральної та Східної Європи, упродовж пе-

рехідного періоду не було проведено реформи, спрямовані на адаптацію 

системи соціального захисту до ринкових умов. Радянська модель соці-

ального забезпечення базувалася на таких принципах: обов’язкова за-

йнятість працездатного населення в суспільному виробництві, і завдяки 

цьому – максимально високий рівень зайнятості населення, в т. ч. жі-

нок; робота переважно по найму на державних підприємствах; жорстке 

регулювання рівня цін і заробітних плат; формування фондів суспільного 

споживання без сплати страхових внесків. Початок ринкових перетво-

рень, а з ними ліквідація обов’язкової зайнятості, приватизація або зане-

пад державних підприємств, зростання приватного сектору економіки та 

самозайнятості, поява інфляції, безробіття і різних форм неформальної 

зайнятості зробили радянську модель соціального забезпечення нежит-

тєздатною. Тому в більшості країн з перехідними економіками соціальні 

реформи кінця 1980-х – початку 1990-х років проводилися саме як не-
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від’ємна складова ринкових перетворень. Такі реформи були спрямова-

ні, насамперед, на перехід від державного забезпечення до обов’язкового 

страхування, посилення відповідальності працівника за своє благопо-

луччя, диверсифікацію механізмів та схем соціального забезпечення. У 

багатьох постсоціалістичних країнах було підвищено пенсійний вік, ска-

совано або істотно обмежено дострокові пенсії та інші соціальні пільги. 

Це дало можливість кращим чином збалансувати обсяг соціальних зо-

бов’язань з обмеженими можливостями державних (суспільних) фінансів 

під час перехідного періоду, і відкрило шлях до подальших структурних 

реформ. 

В Україні курс на ринкові реформи, в т. ч. у соціальній сфері, також 

було проголошено, проте, як уже зазначалося, реальні кроки здійснюва-

лися зовсім в іншому напрямі, – практично вся соціальна політика була 

зведена до поширення вже існуючих або впровадження нових пільг та 

привілеїв. Лише в останні два роки почали ініціювати соціальні рефор-

ми, які давно мали б бути проведені – підвищення пенсійного віку, по-

силення адресності соціальної допомоги тощо. У той же час великими є 

ризики, що навіть останні вжиті заходи можуть не дати очікуваного ре-

зультату.

На нашу думку, основними перешкодами на шляху реформування 

системи соціальної підтримки залишаються:

– Патерналістські традиції у відносинах між державою й населен-

ням. Радянське минуле привчило громадян до того, що всі питання за 

них вирішує держава (саме на цьому будувалася міфічна «впевненість у 

завтрашньому дні»). У свою чергу, політики та керівники схильні пере-

більшувати свою особисту роль в досягненні будь-яких позитивних ре-

зультатів, і готові демонструвати крайній популізм, не особливо вдаю-

чись у подробиці фінансових можливостей бюджету країни. Практика 

прийняття рішень без належного фінансово-економічного обґрунтуван-

ня призвела до того, що сукупний обсяг соціальних зобов’язань набагато 

перевищує можливості системи суспільних фінансів, і значна їх частина 

не може бути виконана ніколи.

– Відсутність системних реформ в економіці і, як наслідок, – низь-

кий рівень економічної активності та зайнятості населення, деструктивні 

зміни в розподілі зайнятих за секторами економіки та статусно-профе-

сійними групами, низька продуктивність зайнятості (в самому широкому 

розумінні цього терміна) та критично низький рівень участі населення 

у соціальному страхуванні. Станом на початок 2012 р., чисельність за-

страхованих осіб, за яких сплачуються внески, становила 13,7 млн., тобто 

лише 2/3 загальної чисельності зайнятого населення, або половину на-

селення працездатного віку [40].
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– Особливості законодавства та судової практики. Зокрема, ст. 22 

Конституції України говорить, що при прийнятті нових законів або вне-

сенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу 

існуючих прав і свобод. Буквальне трактування цієї статті часто вико-

ристовується як аргумент проти проведення реформ у соціальній сфе-

рі. Серед останніх прикладів можна навести звернення групи народних 

депутатів до Конституційного суду України щодо визнання норм Закону 

України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування 

пенсійної системи» про підвищення пенсійного віку, вимог до стажу, об-

меження максимального розміру пенсій, деякі інші такими, що супере-

чать Конституції. Щоправда, Конституційний суд відмовився розглядати 

це клопотання, пославшись на необґрунтованість претензій. Але пізніше 

надійшло конституційне подання від Верховного Суду України щодо не-

конституційності обмеження розмірів та зміни інших умов виплати пен-

сій та щомісячного довічного грошового утримання суддів, і ця справа 

була прийнята у провадження; нині ведеться її підготовка до розгляду 

[41]. Не виключено, що Конституційний суд України винесе рішення на 

користь суддів, і це може створити прецедент для перегляду всіх інших 

заходів пенсійної реформи. 

На нашу думку, соціальна підтримка повинна бути організована як 

ієрархічна система, сукупність соціальних програм, спрямованих на за-

хист та підтримку добробуту населення. Ієрархія встановлюється за спро-

можністю програми вирішувати комплекс проблем: від програм пра-

цевлаштування (мають надаватися в першу чергу як всеохоплюючі) до 

програм допомоги бідним (надаються, якщо інші програми непридатні 

або не дали результату).

Всі соціальні програми мають бути побудовані на таких принципах:

– активність – максимальна спрямованість на соціальне залучен-

ня учасників програми та заходи соціальної профілактики (за-

побігання зубожінню та відторгненню);

– строковість – обмеження тривалості терміну виплати (однора-

зова виплата, певний цикл виплат) або обмеження періоду часу 

включення до програми (певні когорти населення чи календар-

ний період, коли можна звернутися);

– фінансова забезпеченість – чітко визначене джерело фінансуван-

ня та оцінка потоку видатків на весь період виплати чи на дов-

гострокову перспективу (а не в межах одного-двох бюджетних 

років як тепер).

Реформи мають здійснюватися не в пожежному порядку, а на випе-

редження; вони повинні набути регулярного, навіть неперервного харак-

теру, адже зміни в населенні, в соціально-економічній ситуації відбува-
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ються постійно. Відповідно, перелік та параметри соціальних програм 

мають регулярно переглядатися, їх актуалізація та ієрархія – здійснюва-

тися відповідно до змін ситуації та пріоритетів розвитку. 

При цьому надзвичайно важливо підтримувати «реформаторський 

тонус» серед населення. Звісно, не йдеться про якісь штучні експеримен-

ти, але готовність до змін, сприйняття новацій як основні ознаки мобіль-

ності теж потребують тренування. Нині мобільність населення України 

надзвичайно низька за всіма її проявами, а в соціальному напрямі – осо-

бливо. Це значно ускладнює процес модернізації українського суспіль-

ства, адже відсутнє розуміння того, що в умовах ринкової економіки та 

демократичного устрою держава може гарантувати лише мінімум соці-

альних благ, головна відповідальність – на самій людині.

Що стосується напрямів модернізації системи соціальної підтримки, 

на нашу думку, слід визначити два основні: посилення адресності та ці-

льового використання.

Посилення адресності передбачає, зокрема, розширення сфери застосу-

вання процедур перевірки на нужденність, у т. ч. із використанням методів 

непрямої оцінки доходів. Наразі в Україні соціальна допомога, що надається 

з перевіркою на нужденність, становить лише 2,3% загального обсягу видат-

ків на соціальний захист, тоді як у країнах ЄС – в середньому близько 11%, а 

в багатьох країнах «старої» Європи – 14% і більше (рис. 7.6).

 Перевірка фактичного рівня добробуту, а не формальний розгляд 

справи за пред’явленими довідками, є нормальною світовою практикою 

щодо осіб, домогосподарств, які претендують на одержання соціальної 

допомоги від суспільства. До таких перевірок вдаються не лише державні 

соціальні служби, а й приватні благодійні організації, адже це дає змогу 

переконатися в тому, що допомога справді необхідна. 

Найскладнішим питанням є визначення переліку видів державної 

соціальної підтримки, що надаватимуться на умовах перевірки, та кри-

теріїв, за якими оцінюватиметься рівень добробуту. Оскільки проведення 

перевірок істотно збільшує видатки на адміністрування системи, пере-

дусім, необхідно дотримуватися принципу економічної ефективності, – 

контрольні процедури доцільно застосовувати для достатньо поширених 

і затратних видів допомоги з потенційно неоднорідним контингентом 

одержувачів. У країнах ЄС найчастіше з перевіркою на нужденність нада-

ють такі види допомоги: сімейні / дитячі, на житло, у зв’язку зі старістю, 

по інвалідності, по безробіттю, у зв’язку з іншими загрозами соціального 

відторгнення. 

Для того, щоб перевірку фактичного рівня добробуту населення не 

сприймало як образу чи втручання в особисте життя, ця процедура має 

бути належним чином організована. Потрібна активна соціальна робо-
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та, щільна взаємодія всіх соціальних служб, територіальних органів ви-

конавчої влади та місцевого самоврядування із залученням громадських 

організацій, щоб не чекати, поки людина дійде до зубожіння й звернеться 

за допомогою, а самим виявляти людей, сім’ї, які потрапили у скрутне 

матеріальне становище чи складні життєві обставини, своєчасно надава-

ти підтримку, здійснювати заходи з «профілактики» бідності.

Посилення цільового використання передбачає, передусім, збережен-

ня й розширення негрошової складової: надання та спільне споживання 

соціальних послуг, розбудова інфраструктури тощо. Радикальні заклики 

щодо монетизації соціальних пільг мають бути переглянуті, адже надання 

соціальної допомоги у вигляді соціальних послуг, товарів та інших видів 

допомоги «в натурі» дає змогу переконатися в їх адресному та цільовому 

застосуванні. Заміна соціальних послуг, пільг тощо грошовою виплатою 

можлива лише за упевненості, що гроші будуть використані за призна-

ченням, або, принаймні, не на шкоду одержувачу.

Наразі в Україні немонетарні заходи соціальної підтримки станов-

лять лише 16% загального обсягу видатків на соціальний захист, тоді як у 

країнах ЄС – в середньому майже 35%, а в Данії, Ірландії, Нідерландах, 

Швеції, Великобританії, Ісландії, Норвегії – 40% і більше (рис. 7.7). Ве-

личезне відставання України за цим показником викликано, передусім, 

низькими видатками на охорону здоров’я, зокрема на надання медичних 

послуг та товарів, а також на заходи реабілітації людей з інвалідністю та 

послуги безробітним. 

 Надзвичайно важливим компонентом є покращання механізмів бю-

джетування соціальних програм, зокрема соціальних послуг. З цією метою 

за результатами дослідження існуючих технологій, структури і функцій 

управління бюджетами і міжбюджетними відносинами необхідно ство-

рити управлінський механізм використання спільної власності територі-

альних громад і сприяти вирішенню інвестиційних проблем регіону.

Посилення соціального захисту дітей, що потребують особливої уваги 
суспільства. Проблеми соціального захисту дітей завжди є актуальними 

у будь-якому суспільстві. Це пов’язано з тим, що діти, через властивий 

їм недостатній для самостійного життя рівень життєвого досвіду, завжди 

мали та матимуть потребу в повсякденній опіці дорослих, а на рівні дер-

жавної влади – в соціальному захисті.

Протягом 2006–2011 рр. було здійснено низку заходів, спрямованих 

на підвищення рівня захисту дітей, сімей з дітьми, серед яких: удоскона-

лення механізму влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьків-

ського піклування, до сімейних форм опіки; розширення різноманітних 

форм фінансової підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьків-

ського піклування на місцевому рівні; запровадження допомоги при уси-
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новленні дитини; посилення соціального захисту багатодітних сімей; 

активізація соціально відповідального бізнесу у сфері захисту дитинства; 

впровадження довготривалих соціальних проектів замість одноразових 

соціальних акцій та ін. Незважаючи на це, значна кількість проблем за-

лишається невирішеною, тому відсутній помітний прогрес в реалізації 

реформ у системі опіки та піклування. Становище ускладнюється ще й 

тим, що реформування системи соціального захисту і допомоги дітям 

здійснюється в складних економічних умовах, що призводить до підви-

щення соціальної напруженості та посилення соціальної нерівності. 

Нині в Україні діє державна монополія на надання соціальних послуг 

і, як наслідок, низька якість та неефективність витрачання бюджетних 

коштів. Крім того, у системі соціального захисту відмічаються стагнація 

та використання застарілих методів і форм роботи, низький рівень якос-

ті соціальних послуг, невідповідність наявної соціальної інфраструктури 

сучасним вимогам. Водночас негативний вплив на стан сфери соціаль-

ного захисту має недостатня кваліфікація персоналу, невисока якість під-

готовки фахівців, відсутність мотивації до саморозвитку у співробітників 

соціальних служб, що, в свою чергу, обумовлено низьким рівнем заробіт-

ної плати, відсутністю економічної мотивації, непрестижністю роботи в 

сфері соціального захисту.

Нагальними є також проблеми допомоги сім’ям, що перебувають у 

складних життєвих обставинах (далі – СЖО), раннє їх виявлення, забез-

печення безпеки дітей в сім’ї, недостатність координації між суб’єктами 

соціальної роботи із сім’ями, які опинилися в СЖО, та комплексного ви-

рішення питань таких сімей.

Зокрема, потребує вдосконалення система виявлення дітей, які по-

требують допомоги, бо на сьогодні практично відсутня цілеспрямована, 

продумана стратегія співпраці органів системи опіки та піклування щодо 

оперативного виявлення дітей. Крім того, недостатнім є раннє виявлення 

сімей, де спостерігається асоціальна поведінка батьків. Водночас прак-

тично відсутня відповідальність за ненадання інформації про виявлених 

дітей.

Актуальним є також питання обліку дітей та сімей в СЖО. Так, нині 

має місце неузгодженість баз даних органів опіки та піклування, недо-

статнім є рівень обміну інформацією щодо окремих категорій дітей, що, 

в свою чергу, унеможливлює інтегрування баз даних.

Неузгодженість спостерігається і в питаннях щодо супроводу вилу-

ченої дитини та сім’ї, що опинилась у СЖО. Практично відсутні форми 

альтернативного тимчасового влаштування.

Повсякчас відмічаються порушення термінів при прийнятті судових 

рішень про надання статусу дитині.
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Незважаючи на зростання кількості прийомних сімей та дитячих 

будинків сімейного типу, цей процес просувається досить повільними 

темпами. Низьким є також рівень усиновлення в країні, тому система 

усиновлення (особливо, національного) потребує удосконалення, адже 

кандидати у батьки орієнтовані переважно на усиновлення дітей молод-

шого віку; особливо гостро стоїть проблема з усиновленням дітей з осо-

бливими потребами та ВІЛ-інфікованих дітей. Негативним чинником є 

також низький рівень підготовки батьків-вихователів.

Актуальними є проблема соціальної адаптації дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, і низький рівень їх соціального 

включення, особливо гостро стоїть питання забезпечення житлом таких 

дітей. 

Недостатнім є фінансування соціального захисту дитинства. Діюча 

система матеріальної підтримки сімей з дітьми не відповідає сучасним 

вимогам. Переважно вона не має адресного характеру, внаслідок чого до-

помоги та пільги мало впливають на добробут сім’ї. 

Враховуючи зазначені проблеми, необхідною є модернізація соці-

ального захисту дітей, які потребують особливої уваги суспільства. Голов-

ною метою є влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківсько-

го піклування, в сім’ї. Першочерговим, звичайно, є залишення дітей у 

кровних родинах. Пріоритетність сімейного влаштування дітей, що за-

лишилися без піклування батьків, зокрема, визначена Конвенцією ООН 

про права дитини та Сімейним кодексом України. 

Відповідно до проведеної адміністративної реформи функції щодо 

захисту дітей, які потребують особливої уваги суспільства, переважно пе-

редані Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України, частково 

– Міністерству соціальної політики України (наприклад, догляд за ді-

тьми-інвалідами). Водночас відбувається розпорошення функцій в ор-

ганах опіки та піклування щодо прийняття рішень стосовно вразливих 

категорій дітей. Тому необхідним є створення єдиного органу виконавчої 

влади, відповідального за формування та реалізацію державної політики 

щодо сім’ї та дитинства, який прийматиме рішення стосовно дитини і 

братиме на себе відповідальність за її долю. 

З метою посилення соціального захисту дітей необхідним є:

• чітке розмежування обов’язків усіх органів, що входять до систе-

ми опіки та піклування, щодо взаємодії, взаємоінформування та 

відповідальності кожної зі сторін;

• виявлення сімей, які можуть опинитися у СЖО, на ранній стадії 

кризи, створення системи профілактики неблагополуччя сім’ї 

(соціальна, медична, психологічна допомога тощо), робота з по-

передження потрапляння дітей в інтернатні заклади;



309

Розділ 7. Соціальні аспекти державної політики модернізації

• запровадження дієвої системи соціально-психологічної підго-

товки та соціальної підтримки для майбутніх усиновлювачів і 

батьків-вихователів, розробка механізмів притягнення до відпо-

відальності осіб, які неналежним чином виконують свої батьків-

ські обов’язки;

• залучення ресурсу недержавних організацій щодо надання соці-

альних послуг сім’ям, які опинилися у СЖО;

• здійснення системної підтримки і сприяння соціалізації та ін-

теграції в суспільство дітей-сиріт та дітей, що залишилися без 

батьківського піклування, у т. ч. після закінчення перебування в 

інтернатних закладах;

• виховання та реабілітація дітей у родинних або максимально на-

ближених до них умовах, підготовка дітей до дорослого життя;

• підвищення якості соціальної допомоги, розробка та закріплен-

ня стандартів діяльності в системі соціального захисту відповід-

но до європейських стандартів;

• розвиток патронатних форм тимчасового перебування дітей, які 

не мають статусу;

• удосконалення системи національного усиновлення, зокрема, 

заохочення сімей, що всиновлюють дітей з особливими потре-

бами, та ВІЛ-інфікованих дітей;

• створення єдиного державного реєстру дітей, що потребують со-

ціального захисту;

• створення системи адресного фінансування вразливих категорій 

дітей.
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ВИСНОВКИ
Модернізація національної економіки є органічною складовою модер-

нізації всього українського суспільства разом, оновлення суспільних відно-

син та держави загалом. Цей процес постає як певний соціальний проект, 

спрямований на засвоєння комплексу соціально-технологічних новацій, 

введення їх в «тіло» суспільної свідомості та господарську практику, забезпе-

чення їх домінування та ефективне використання, тобто прогрес суспільства 

на засадах демократизації, технологічного оновлення.

Слід виокремити два основні напрями реалізації модернізаційного про-

екту: забезпечення стабільного функціонування національної економічної 

системи, а також економічного розвитку. При цьому новими вимогами до 

змісту і якості економічних процесів мають стати: максимальна економія 

ресурсів; впровадження нових технологій і продуктів; забезпечення конку-

рентоспроможності продукції – задля досягнення цілей модернізації і забез-

печення економічного зростання, яке характеризується толерантністю до 

навколишнього середовища та істотним підвищенням економічної ефек-

тивності господарської діяльності. Відповідно основні зусилля при реаліза-

ції модернізаційного проекту необхідно зосередити на: 

• здійсненні структурної трансформації продуктивних сил, у т. ч. у 

бік їх екологізації;

• підвищенні еколого-економічної ефективності господарської 

діяльності;

• підвищенні соціально-економічної ефективності господарської 

системи регіону;

• розширенні ємності внутрішнього ринку;

• усілякій підтримці випуску високотехнологічних товарів, зо-

крема: визначення переліку високотехнологічних товарів як 

продукції високотехнологічних виробництв, яка конкуренто-

спроможна на зовнішньому ринку; економічне стимулювання 

високотехнологічних виробників, експортерів високотехноло-

гічних товарів;

• розвитку імпортозаміщуючих виробництв;

• технічному переоснащенні класичних для України галузей з ме-

тою підвищення їх екологічності, ресурсоефективності вироб-

ництва, конкурентоспроможності продукції;

• впровадження сталих моделей виробничого та невиробничого 

природокористування. 

Системність підходу до здійснення українського модернізаційного 

проекту вимагає зміни не тільки економічних, а і культурних, соціальних 

Висновки
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та демографічних підвалин оновлення суспільства, вимагає його консо-

лідації навколо ідеї сильної та ефективної нації. Проте уявлення про кон-

фігурацію соціально-демографічних чинників модернізації національної 

економіки на сьогодні практично не сформовано. Відповідно, політика 

не використовує цей резерв для модернізаційного прориву. У зв’язку з 

цим авторський колектив запропонував модель конфігурації соціальних 

та демографічних факторів, які можуть бути залучені для досягнення ці-

лей модернізації економіки.

Для забезпечення практичної реалізації соціальної відповідальності 

як чинника модернізації, національна стратегія соціально-економічного 

розвитку має передбачити:

• конструювання відповідної національної інституційної струк-

тури (системи правил і норм), яка заохочувала б ініціативну і 

доброчесну поведінку (робила б таку поведінку найбільш до-

цільною з усіх можливих альтернатив), сприяла б відповідаль-

ним практикам, а також гарантувала б невідворотність реакції 

соціуму на безвідповідальну поведінку (не стільки у вигляді кри-

мінального чи іншого юридично оформленого переслідування, 

скільки у вигляді певного широкого спектра можливих наслідків 

безвідповідальності для всіх без винятку членів суспільства не-

залежно від статусу, соціального впливу чи достатку). В умовах 

сучасної України повинна відбутися кардинальна трансформа-

ція соціальних максим на шталт «багатий, бо вкрав» і «чесний, 

тому й невдаха» шляхом утвердження істин «багатий, бо працьо-

витий», «чесний, бо інакше неможна»;

• боротьбу з корупцією не стільки шляхом посилення покарання 

за корупційні діяння, скільки максимального зниження «ціни 

законослухняності» (законослухняна поведінка повинна стати 

найлегшим способом отримання необхідних благ; тоді коруп-

ційні ініціативи як ризиковані і непевні втратять економічний 

сенс), забезпечення чіткості й однозначності тлумачення за-

конодавчих норм, усунення взаємної невідповідності і супер-

ечностей чинних законодавчих актів, масштабна автоматизація 

бюрократичних процесів (без залучення чиновника як посеред-

ника між державою і громадянином); 

• пропагування «комунітарного» підходу до управління соціаль-

но-економічним розвитком (у т. ч. концепції «місцевого патрі-

отизму»), за якого громадяни асоціювали б себе і своє майбутнє 

найперше з громадою (в малих соціальних групах на зразок гро-

мади соціальні зв’язки і соціальний вплив сильніші, ніж на рівні 

держави (нації) і менш ієрархічні, ніж в організаціях), оцінюва-

ли свої здобутки та невдачі з урахуванням впливу на соціальне 
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оточення, сприймали б характеристики такого оточення як не-

від’ємний фактор особистої успішності;

• всебічний і постійний розвиток громадянського суспільства, в 

надрах якого формуються внутрішні настанови ініціативності, 

активності й усвідомлення індивідом себе як частини соціуму і 

водночас – творця соціальної дійсності (знання про громадян-

ські права та механізми їх відстоювання індивід має отримувати 

з ясел, тоді ж має починатися формування громадянської гід-

ності як чесноти; державна політика має передбачати постій-

ний діалог з організаціями громадянського суспільства; критерії 

державного сприяння розвитку таких організацій повинні бути 

єдиними і недискримінаційними); 

• активізацію розвитку підприємництва як моделі поведінки само-

достатньої і творчої особистості, здатної долати труднощі і створю-

вати вартість (утвердження середнього класу): підприємництво – 

це талант і покликання, прояв якого не обмежується господар-

ською діяльністю; соціально свідомий і діяльний індивід має стати 

основною ціллю усіх реформаторських зусиль держави.

Авторами монографії доведено незавершеність процесів переходу до 

сучасних режимів народжуваності і смертності в Україні, висвітлено ду-

алістичний характер старіння населення з акцентом на нових вимогах до 

систем охорони здоров’я і соціального захисту та їх адаптації до демогра-

фічних та епідеміологічних змін. 

Специфіка змін у моделі народжуваності за період незалежності 

України полягає в їх зумовленості спільним впливом кризових суспіль-

но-економічних явищ трансформаційного періоду з явищами, харак-

терними для другого демографічного переходу, настання якого в Україні 

прискорилось внаслідок імпорту нових соціальних та економічних інсти-

тутів, взірців поведінки (у т. ч. у шлюбно-сімейній сфері), притаманних 

країнам з розвинутою ринковою економікою. 

Соціально-демографічними ознаками сучасної моделі народжува-

ності в Україні є специфічне «постаріння» материнства, зумовлене по-

ширенням феномену «відкладання» народження дітей до моменту здо-

буття професійної освіти, економічної незалежності, та поширення 

позашлюбної народжуваності. Становлення сучасної моделі народжува-

ності зумовлює нові вимоги до пронаталістської політики, висуваючи на 

передній план створення належних умов для збереження репродуктивно-

го здоров’я, поєднання материнства з професійною зайнятістю, а також 

інструментів підтримки (як фінансової, так і організаційної) материнства 

/ батьківства протягом усього періоду виховання дітей. 

Незавершеність процесу переходу до сучасного режиму смертності в 

Україні характеризують такі відмінності порівняно з країнами ЄС:

Висновки
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• вища ймовірність передчасної смертності і зростаюче перева-

жання її рівня;

• істотна статева диференціація;

• поєднання у структурі смертності як сучасних, так і архаїчних 

рис (зокрема, високих рівнів смертності внаслідок екзогенних 

чинників) та більш ранній вік смерті через хронічні неінфекцій-

ні хвороби. 

Таким чином, на сучасному етапі Україна має значні резерви подовжен-

ня тривалості життя, передусім за рахунок зниження передчасної смертності 

населення та використання обумовлених епідеміологічним переходом мож-

ливостей, які вже реалізовані розвинутими країнами світу.

Явище старіння як прояв трансформації вікової структури насе-

лення у процесі демографічного переходу у плані його соціально-еко-

номічних наслідків (як у світовому контексті, так і в реаліях сучасної 

України) має дуалістичний характер, відображаючи як досягнення у 

царині зниження смертності й подовження тривалості життя, мож-

ливості, пов’язані з подовженням трудоактивного періоду та збіль-

шенням тривалості здорового життя, нагромадженням досвіду і на-

копиченням людського капіталу, так і проблеми щодо забезпечення 

фінансової життєздатності пенсійних систем через скорочення частки 

трудоактивних контингентів, покриття зростаючих витрат на системи 

охорони здоров’я і соціального захисту тощо. Окреслено рекоменда-

ції для соціально-демографічної політики щодо підтримки дітородної 

активності населення, зниження передчасної смертності, запобігання 

негативним наслідкам старіння та використання переваг, пов’язаних з 

подовженням трудоактивного періоду.

У ході аналізу соціально-економічного складу населення в Україні 

встановлено, що країна й дотепер вирізняється консервацією праценад-

лишково-орієнтованої соціально-професійної структури зайнятого на-

селення з надто високою часткою представників найпростіших профе-

сій; зростанням частки зайнятих у традиційних галузях сфери торгівлі й 

послуг на тлі незначної частки праці, задіяної у виробництві інформації, 

наукомісткої продукції; переважанням таких зрушень у професійному 

складі та галузевому розподілі зайнятих, які не сприяють прискореному 

формуванню та ефективному використанню сучасного інтелектуального 

капіталу в Україні. Серед проблем, що мають місце у царині формуван-

ня та відтворення сучасної соціально-економічної структури населення в 

Україні, особливо виділено відсутність ефективного механізму, який за-

безпечував би перехід від освіти до зайнятості, доволі низький попит на 

високоосвічених та кваліфікованих працівників, дефіцит робочих місць 

з належними умовами праці та рівнем її оплати, недосконалість наявної 

системи оновлення-примноження професійних знань.
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Як у пошуку важелів модернізації економіки, так і в оцінці її резуль-

татів необхідно орієнтуватись на такі соціально-демографічні індикатори 

суспільного розвитку – соціально-професійну структуру, рівень освіти та 

навчальну активність населення, тривалість життя і його активного здо-

рового періоду, економічну активність тощо.

Міграційна політика має бути спрямована на максимальне використан-

ня результатів міграції в інтересах розвитку. Зокрема, з метою ефективно-

го використання зароблених мігрантами за кордоном коштів, покращання 

умов для акумуляції цих заробітків в українських банках, варто запровадити 

державні гарантії на валютні депозити заробітчан, вивчити можливість по-

ширення серед мігрантів спеціальних державних облігацій.

Для заохочення повернення заробітчан на батьківщину, сприяння їх 

реінтеграції необхідно розробити загальнодержавну, а також регіональні 

(для регіонів, охоплених найбільш масовою міграцією) програми кон-

кретних дій, де передбачити: різні форми надання мігрантам необхідної 

інформації та консультацій щодо працевлаштування, започаткування 

бізнесу, інших питань; процедури визнання набутої за кордоном квалі-

фікації; програми для учнів та студентів, спрямовані на полегшення для 

них продовження навчання в Україні, тощо.

Варто вивчити можливість зменшення мита на ввезення мігрантами ін-

струментів та устаткування для започаткування власного бізнесу в Україні, 

запровадити схеми надання дешевих кредитів на основі накопичувальних 

рахунків мігрантів для набуття освіти, розв’язання житлового питання, від-

криття малого бізнесу, продумати систему податкових пільг для мігрантів, які 

повертаються та вкладають зароблені за кордоном кошти у власну справу.

Доцільно у співпраці з діаспорами поширювати серед мігрантів ін-

формацію щодо можливостей працевлаштування чи відкриття власного 

бізнесу на батьківщині. На окрему підтримку заслуговують українські 

школи, створені в низці країн перебування мігрантів, які є могутнім ва-

желем повернення заробітчан на батьківщину.

Модернізація економіки певний час може проходити без принци-

пових змін у суспільстві, проте відсутність суспільних перетворень буде 

гальмувати економічні процеси. Основне питання – як вплинути не тіль-

ки на фінансові сторони життєдіяльності домогосподарств, а й на їх пси-

хологічні настанови, адже саме вони формують бачення моделі спожи-

вання, схильність до ощадливості, розуміння балансу між сьогоднішніми 

потребами та впевненістю в майбутньому.

На даному етапі необхідно здійснювати системні перетворення у всіх 

сферах життєдіяльності суспільства, які можуть змінити психологію спо-

живача, а згодом рівень його доходів та споживчу поведінку, та зроби-

ти домогосподарство не тільки споживачем, а й інвестором у майбутнє. 

Пропаганда споживчої культури, підвищення купівельної спроможності 

Висновки
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доходів, протидія утриманським настроям, сприяння конкурентоспро-

можності вітчизняних товарів стануть запорукою трансформації моделі 

споживання в напрямі модернізації економіки та суспільства.

Інвестиційний потенціал домогосподарств має стати важливим дже-

релом модернізації економіки завдяки зростанню доходів від зайнятості, 

зменшенню економічно необґрунтованої диференціації в доходах та фор-

муванню середнього класу. Політика широкого залучення інвестиційних 

коштів населення та пропаганда заощадливості як моделі модернізовано-

го суспільства дадуть змогу в найближчій перспективі забезпечити еконо-

мічні ресурси модернізації економіки.

В умовах трансформаційної економіки процес капіталізації набуває 

всеохоплюючого відтворювального характеру, виходячи за межі банків-

ської сфери і фондового ринку. Його вплив розповсюджується на галузі 

соціальної інфраструктури, особливо на види діяльності, що пов’язані з 

розвитком інтелектуальних ресурсів. Авторами монографії запропоно-

вано економічний механізм інтенсифікації процесу капіталізації: нові 

технології бюджетування в соціальних галузях; методи формування і ви-

користання цільового капіталу; впровадження принципів автономності 

бюджетних закладів, корпоративної соціальної відповідальності держав-

но-приватного партнерства та розширення кредитних ресурсів.

Оскільки ознакою модернізації є не лише економічне оновлення, а 

й зміна цінностей, настанов, поведінки людей, політика модернізації має 

характеризуватися комплексністю, охопленням усіх сфер життєдіяльнос-

ті, усіх рівнів та складових державного та суспільного життя, включаючи 

і зміну ідеології соціальної політики.

Людина модернізованого суспільства стає не лише об’єктом соціаль-

ної політики, а більшою мірою – суб’єктом, який має докладати власних 

зусиль і мати власну відповідальність щодо здобуття освіти, збереження 

здоров’я, матеріального забезпечення. Отже, йдеться про розподіл від-

повідальності між суспільством та індивідуумом у забезпеченні належної 

якості життя.

Модернізація соціальної сфери неможлива без розробки та впроваджен-

ня відповідних моделей модернізації зайнятості, оптимізації співвідношення 

гнучкості та захищеності на ринку праці. Закономірним для високотехноло-

гічних секторів економіки стає превалювання тенденції до збільшення об-

сягів попиту на висококваліфікованих спеціалістів-універсалів, що не тільки 

мають спеціалізовану професійну підготовку, а й успішно оволодівають на-

вичками підприємницької та управлінської діяльності.

Серед напрямів адаптування системи освіти до модернізації зайня-

тості в умовах інноваційних змін у суспільстві слід зазначити:

• забезпечення структурних зрушень в економіці в результаті по-

силення глобалізаційних тенденцій та технологічних змін;
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• посилення ролі знань в усіх сферах діяльності, пов’язаних з но-

вою інноваційною парадигмою суспільного прогресу.

Соціальна підтримка має бути організована як ієрархічна система 

сукупності соціальних програм, спрямованих на захист та підтримку до-

бробуту населення. Ієрархія встановлюється за спроможністю програми 

вирішувати комплекс проблем: від програм працевлаштування (мають 

надаватися в першу чергу як всеохоплюючі) до програм допомоги бідним 

(надаються, якщо інші програми непридатні або не дали результату).

Соціальні програми мають бути побудовані на таких принципах:

• активність – максимальна спрямованість на соціальне залучен-

ня учасників програми та заходи соціальної профілактики (за-

побігання зубожінню та відторгненню);

• строковість – обмеження тривалості терміну виплати (однора-

зова виплата, певний цикл виплат) або обмеження періоду часу 

включення до програми (певні когорти чи календарний період, 

коли можна звернутися);

• фінансова забезпеченість – чітко визначене джерело фінансу-

вання та оцінка потоку видатків на весь період виплати чи на 

довгострокову перспективу (а не в межах одного-двох бюджет-

них років, як тепер).

Перелік та параметри програм мають регулярно переглядатися, їх 

актуалізація та ієрархія здійснюються відповідно до зміни ситуації та прі-

оритетів розвитку. Реформи повинні здійснюватися не в «пожежному» 

порядку, а на випередження; при цьому необхідно підтримувати рефор-

маторський тонус – населення мусить звикати, що держава й суспільство 

можуть гарантувати лише мінімум соціальних благ, послуг, а головна від-

повідальність – на самій людині.

Надзвичайно важливим компонентом є покращання механізмів бю-

джетування соціальних програм, зокрема соціальних послуг. З цією метою 

за результатами дослідження існуючих технологій, структури і функцій 

управління бюджетами і міжбюджетними відносинами необхідно ство-

рити управлінський механізм використання спільної власності територі-

альних громад і сприяти вирішенню інвестиційних проблем регіону.

Системність підходу до здійснення українського модернізаційно-

го проекту ставить в центр уваги політичної еліти, публічної влади, 

наукової спільноти та інститутів громадянського суспільства не тільки 

економічні, а і культурні, політичні, соціальні та демографічні підва-

лини оновлення суспільства, вимагає його консолідації навколо ідеї 

сильної та ефективної нації. 

На думку авторів, сформовані уявлення про конфігурацію соціаль-

но-демографічних чинників модернізації суспільства можуть стати ваго-

мим резервом для здійснення модернізаційного прориву. 

Висновки
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