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ПЕРЕДМОВА 

 

В умовах, коли країна та її громадяни довгий час пере-

бувають у реально небезпечному стані, коли економічна, со-

ціальна, політична сфери характеризуються поглибленням 

кризи, коли немає адекватного реагування на ризики та не- 

безпеки територіальної цілісності держави, для збереження її 

людського потенціалу та реалізації стратегій щодо євроінтег-

рації перед наукою та науковцями постають завдання пошу-

ку виходу з такої ситуації. Причетність кожного громадянина 

України до подій, які відбуваються в країні протягом остан-

ніх двох років, коли за революцію Гідності було віддано 

життя Небесної сотні, коли як шматок тіла було відірвано 

Крим, коли Донбас поринув у прірву військового конфлікту, 

потребує соціальної відповідальності за цілісність країни та 

відновлення Донеччини. Неможливо залишитись індифе- 

рентними та непричетними до пошуку шляхів виходу із 

вкрай скрутної для країни ситуації. Борг перед собою, своїм 

регіоном і своєю Батьківщиною став викликом для пошуку 

відповідей на питання щодо нових нетрадиційних інновацій-

них шляхів виходу із системної кризи, військового протисто-

яння, відновлення та посилення довіри громадян один до од-

ного та до влади, оцінки причинно-наслідкової залежності 

геополітичних та національних чинників виникнення конф-

ліктів, пошуку важелів впливу на зростання суспільного кон-

сенсусу, соціальної солідарності тощо. Очікувати легких і 

миттєвих рішень для стабілізації, врегулювання ситуації не 

доводиться. Однак використовувати сучасні наукові здобут-

ки міжнародної спільноти в цьому напрямі, забезпечувати 

запровадження результатів наукових досліджень вітчизняних 

фахівців, а також реалізовувати комплексне сполучення за-

рубіжного та національного досвіду – ось у чому полягає 

пріоритетне завдання і науковця, і освітянина, і держслужбо-

вця, і громадянина України, який хоче і здатен зробити свій 
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внесок у формування та втілення стратегій соціальної безпе-

ки. 

Ціла плеяда науковців України працює над проблемами 

соціалізації економіки, а саме: В. Антонюк, О. Бєляєв,  

О. Вишневський, С. Гріневська, В. Грішкін, О. Грішнова,  

Н. Дєєва, В. Єременко, Г. Задорожний, В. Зайцев, А. Колот, 

Е. Лібанова, О. Макарова, О. Новікова, Н. Сітнікова та ін. 

Вони від теоретичних узагальнень, якісно обґрунтованих 

оцінок соціальної орієнтації економіки, розробки регіональ-

них і державних стратегій розвитку із соціальною спрямова-

ністю до написання монографій, навчальних посібників, кур-

су лекцій та інших навчальних матеріалів, культивують і ре-

алізують ідеї гармонізації протиріч між економічною та соці-

альною сферами, пріоритетності людського чинника в госпо-

дарській системі, орієнтації структурних змін господарської 

системи на соціальні цілі тощо. 

Значна кількість наукових результатів досліджень щодо 

соціалізації економіки при їх упровадженні дає високу якість 

соціального управління, обумовлює економічне зростання за 

рахунок соціальних чинників, сприяє поширенню соціально 

відповідальної поведінки представників державної влади, 

бізнесу та громадянського суспільства. 

Однак моніторинг соціального й економічного стану в 

Україні, оцінка бюджетних витрат на економічні та соціальні 

цілі, економічних та соціальних результатів їх реалізації є 

невтішними. Україна не досягла престижних місць ні за люд-

ським розвитком, ні за конкурентоспроможністю, ні за рів-

нем та якістю життя, ні за сталим розвитком тощо. Просте-

жується навіть певна негативна залежність між кількістю та 

якістю результатів наукових досліджень із соціальної орієн-

тації економіки та реальними кроками практичного впро- 

вадження. Соціальна орієнтація економіки визначалась у 

проектах стратегій розвитку України, коли Президентом Ук-

раїни був Л.Д. Кучма. Вона була серед пріоритетів разом з 

економічним зростанням, підвищенням добробуту населення 
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та інноваційним розвитком. У 2003 р. у законодавстві Укра- 

їни з національної безпеки соціальну орієнтацію економіки 

визначено серед основних напрямів забезпечення економіч-

ної та соціальної безпеки. Але в період з 2005 р. у державних 

та регіональних документах стратегічної спрямованості соці-

альна орієнтація економіки перестала згадуватись, культиву-

ватись та реалізовуватись. Аналіз соціальних видатків держ-

бюджету був занадто переобтяжений витратами на соціаль-

ний захист, особливо в 2007-2009 рр., і не мав логічного 

зв’язку з економічними результатами. У період з 2011 по 

2013 р. певне економічне зростання не мало цільових орієн-

тирів і не реалізовувалось у здобутках соціальної сфери. До-

слухатися до рекомендацій науковців, які поступово і послі-

довно продовжували здійснювати наукові дослідження щодо 

соціалізації економіки, органи державного управління не 

вважали за доцільне, і ці процеси на рівні держави та регіонів 

були слабо керованими. 

Сучасний стан подій, які відбуваються в Україні, не 

стане кращим згідно із змістом проекту Держбюджету Укра-

їни на 2015 рік, очікується превалювання і пріоритетність 

видатків на воєнні цілі, а не на економічні та соціальні. Саме 

за рахунок скорочення витрат на соціальну сферу знизяться 

можливості оздоровлення, здобуття освіти, задоволення 

першочергових потреб у якісному харчуванні, придбанні 

одягу, житла, залучення медичних послуг тощо. 

Не засуджуючи та не виправдовуючи сучасних страте-

гій держави щодо подальшого її розвитку, визначених про-

грамою діяльності Кабінету Міністрів України та проектом 

Держбюджету України на 2015 рік, Позачерговим Послан-

ням Президента України до Верховної Ради України 

(2014 р.), де представлено Стратегію національної безпеки 

України, можна констатувати, що проблеми соціального та 

людського розвитку України не знайшли гідного місця в цих 

документах. Пріоритетність видатків не на користь подолан-

ня бідності, забезпечення соціальної безпеки і соціального 
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захисту, людини праці, економіки знань, збереження здо-

ров’я, інформаційної та екологічної безпеки негативно впли-

не на якість та рівень життя населення, збільшить перешкоди 

до використання соціальних ресурсів розвитку держави та її 

регіонів. 

Констатувати негативні тенденції економічного і соціа-

льного розвитку країни, яка перебуває в полоні зовнішніх та 

внутрішніх викликів без надання шансів, шляхів та перспек-

тив їх подолання, було б зрадою науковця своїй справі та  

потребам держави щодо виходу з такого стану. Тому пошук 

оптимістичних сценаріїв розвитку в будь-яких умовах є 

обов’язком відповідального науковця надати відповіді на ці 

виклики. 

Зміст монографії присвячено двом напрямам: по-перше, 

розкриттю особливостей соціально-економічного розвитку 

України в умовах глобалізаційних та національних викликів 

у їх взаємозв’язку, взаємодії та взаємосполученні; по-друге, 

крізь увесь зміст монографії порушується питання щодо роз-

криття потреб і можливостей залучення міждисциплінарного 

підходу до аналізу й оцінки соціально-економічного розвит-

ку на загальних засадах соціоекономіки. 

Як підсистема у світовому просторі наша держава від-

чуває на власному розвитку вплив глобальних чинників, 

обумовлених сучасною кризою людства. Але відсутнє усві-

домлення необхідності оновлення методологічних засад еко-

номічної науки в цьому напрямі. Певною компенсацією є на-

укові узагальнення автора монографії, викладені в першому 

розділі, а саме встановлено необхідність оновлення методо-

логічних засад економічної науки для якісного обґрунтуван-

ня та правильного вибору шляхів подолання сучасної кризи 

людства. Розкрито особливості нової форми економічної 

влади – фінансово-інтелектуальної, яка через фінансовий ка-

пітал підпорядковує людський інтелект і спричиняє відчу-

ження людини від своєї природи. Економіка знань обґрунто-

вується в монографії як така, що має широке значення і роз- 
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криває зміст переходу до етичної, моральної економіки, коли 

ціннісні орієнтири життєдіяльності стають провідними у ви-

борі цілей і практичних діях людини на засадах відповідаль-

ності. Надано авторське розуміння соціального, яке зводить-

ся до взаємодії людей, де переважає ціннісний контекст. 

Більш глибоке і всебічне дослідження людини як суб’єкта 

соціально-економічного і господарського розвитку обумов-

лює оновлення сучасного інструментарію економічної науки. 

Суспільне виробництво на стадії переходу до постінду-

стріального розвитку визначає людину як головний чинник і 

ресурс розвитку, а свідомість людини стає головним новим 

предметом праці. Докорінна зміна об’єкта наукових до- 

сліджень обумовлює включення людини як діючого суб’єкта 

зі своїми цінностями, мотиваціями, установками й устрем-

ліннями, а в економічній науці відбувається перехід від  

цільової раціональності до ціннісної. Представлено новий 

аспект розуміння розвитку, який характеризує іманентну лю-

дину, здатну до створення нових форм буття. Доведено, що 

спрямованість людини на комфортне існування затьмарює 

суто людські якості та здібності. Розкрито розуміння людя-

ності, духовності, цілісності на противагу індивідуалізму. 

Визначено необхідність переходу до формату людино-

розмірної методології для сутнісного розуміння соціоеконо-

мічного розвитку, де особистість розглядається як головний 

суб’єкт господарювання. Обґрунтовано необхідність введен-

ня в науковий обіг категорії свободи-відповідальності. Ви-

значено протиріччя глобального світу як рушійні сили пост-

кризового соціально-економічного розвитку. 

Другий розділ присвячено розкриттю змісту соціально-

економічної динаміки функціонування та розвитку України в 

умовах системних змін і нестабільності. Через наявність ри-

зиків, загроз та небезпек у населення України зміцнилася 

кризова повсякденна свідомість з обмеженим горизонтом 

світосприйняття. Інтенсивно формується людина без світо-

гляду і моралі, властивостей, батьківщини тощо. Стан еко-
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номіки є кризовим, що підтверджує масове зубожіння насе-

лення та найнижчі рейтинги України в міжнародних порів-

няннях. Динаміка суспільного розвитку є вкрай негативною, 

переважає політика «протягнутої для подачок руки». Зростає 

соціальна нерівність, другорядною є роль еліти в суспільних 

перетвореннях. Слабо задіяними залишаються ціннісно-

ментальні засади в соціальних інноваціях. 

За будь-яких умов соціально-культурні чинники знач-

ною мірою впливають на сучасну динаміку господарської 

системи України. Розкривається роль довіри в сучасному 

українському суспільстві, а також інституційної структури 

суспільства. Підкреслено роль неформальних інститутів у 

сучасних умовах демократизації управління. На прикладі 

Сінгапуру показано, як завдяки соціально-культурним та ор-

ганізаційно-управлінським чинникам (довіра, орієнтація на 

саморозвиток, прозорість і прибутковість діяльності інвесто-

рів, подолання корупції, м’який авторитаризм, національні 

соціальні цінності тощо) ця країна піднялася до найвищих 

позицій у світових рейтингах. Визначено чинники успіху мо-

дернізації суспільних відносин, важелі подолання корупції. 

Виявлено особливості соціально-культурного простору сус-

пільства в умовах глобалізації. Обґрунтовано настанови дер-

жавним органам управління щодо врахування при форму-

ванні інституційної структури соціально-культурного під- 

ґрунтя. 

Головним вектором соціоекономічного відродження та 

розвитку України в сучасних умовах стає ціннісна раціона-

льність. Але Україні необхідно заповнити культурний ваку-

ум і міжкультурний простір. Успіх у суспільних перетворен-

нях можливий при адаптації суспільства до нових умов, які 

не загрожують фундаментальним цінностям певної цивіліза-

ції. Курс України, орієнтований на ринкові перетворення, 

засновані на рекомендаціях МВФ та інших міжнародних ор-

ганізацій, призвів її до систематичної деградації, коли люди-

на розглядається як інструмент збільшення прибутку. Об- 
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ґрунтовано, що на зміну п’ятої стадії конкурентоспроможно-

сті на основі конкуренції інтелекту виходить шоста стадія 

конкуренції, яка базується на цінностях, культурних складо-

вих націй, національній свідомості тощо. Духовність стає 

пріоритетом для стратегії виживання людства. Фундаментом 

майбутнього підйому економіки України виступає людський 

потенціал, формування і реалізація якого мають виходити з 

глибин національної ментальності з ціннісною орієнтацією 

кожного українця на самореалізацію через господарську ді- 

яльність щодо досягнення кращого життя. Формування наці-

ональної стратегії відродження і розвитку має базуватися на 

ціннісній раціональності, а також створювати умови для са-

морозвитку і самореалізації кожної особистості заради блага 

українського народу. 

Теоретичні засади соціоекономічного розвитку надали 

можливість визначити стратегічні напрями та орієнтири для 

поступового відродження і розвитку України, зміну пріори-

тетів, а головне − заміну цілераціональності на ціннісну ра-

ціональність як головний вектор соціоекономічного відро-

дження та розвитку України. Наскільки складним буде цей 

шлях, визначає зміст третього розділу, у якому висвітлено 

глобальні та національні виклики, ступінь їх прояву, рівень 

небезпечності та варіанти надання гідних відповідей, умови, 

за яких країна не втрачає міжнародних переваг і самостійно 

розв’язує проблеми власного розвитку. Циклічність світових 

фінансових криз обумовлює врахування чинників, що їх ви-

кликають, і вибір найкращих шляхів подолання. Саме не-

сприятливий стан, який очікується за прогнозними оцінками 

у 2015 р., завдяки глобальним викликам та причинам їх ви-

никнення (здешевлення нафти, зміцнення долара, відновлен-

ня американської економіки, ослаблення німецької та япон-

ської, обвал валют нових ринків тощо) необхідно враховува-

ти в державній політиці та попереджати, мінімізувати прояви 

глобальних викликів, які у сполученні з національними  

(висока залежність від зовнішньої торгівлі, системна криза, 
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зростання зовнішнього та внутрішнього боргу, військовий 

конфлікт на сході України, реалізація вимог вступу до ЄС 

тощо) мають властивість посилюватися. 

Зв'язок людського чинника з подоланням будь-яких ви-

кликів свідчить про наявність перешкод для гідних відпові-

дей на ці виклики через ментальну залежність населення від 

патерналізму та недоспоживання. «Криза в головах» людей 

стосується більшості представників українського суспільст-

ва, у першу чергу − його керівників. Одночасно з людським 

потенціалом країни необхідно працювати в постійному від- 

критому діалозі щодо підтримки реформ, спрямованих на 

вступ до ЄС. Його позитивна позиція та відповідні дії спри- 

ятимуть реалізації запланованих реформ, які, у свою чергу, 

розкриють економічний та інтелектуальний потенціал кра- 

їни, сприятимуть розвитку внутрішнього ринку країни, при-

ведуть сільськогосподарський та промисловий потенціал до 

європейських стандартів, а це стане запорукою залучення 

вагомих міжнародних інвестицій. 

Уроки Майдану обумовили закріплення в населення 

нових цінностей, заснованих на відповідальності, самоорга-

нізації та взаємовиручці, на противагу більшості суспільств 

світу, які до цього не готові. З України може розпочатися 

трансформація Європи. При створенні нової соціально-

економічної системи України слід базуватися на формуванні 

та накопиченні людського капіталу. Для цього критерії ефек-

тивності держави мають виходити з урахування людського 

чинника та суспільних відносин. Такі критерії включають 

політичну свободу, достатній рівень доходу, відсутність різ-

кої соціальної нерівності, соціальну справедливість і дбайли-

ве ставлення до природи. 

Глобальні та національні виклики є причиною і наслід-

ком створення передумов реформування в Україні. Ці обста-

вини збіглися із запитом на зміни в суспільстві, величезною 

духовною силою Майдану, яка показала здатність трансфор-

мувати пострадянську олігархічну систему. Головним пред-
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метом, інструментом і об’єктом мирного змагання є людсь-

кий капітал, навколо якого відбувається головна конкурентна 

боротьба. У сполученні з цільовими орієнтирами держави 

розвиватися за рахунок себе, готовністю нести відповідаль-

ність за взяті зобов’язання це стане запорукою гідних відпо-

відей на глобальні та національні виклики. 

Одним із найбільш складних та важких для подолання є 

національний виклик, пов'язаний зі збройним конфліктом на 

Донбасі. Соціально-економічний розвиток Донецької та Лу-

ганської областей має певні особливості, які полягають у 

значній кількості переваг та відмінних рис порівняно з інши-

ми областями України. Це розвинуті промислові регіони з 

вугільною, металургійною, машинобудівною, залізничною 

галузями тощо. Вони мають вигідне географічне розташу-

вання для транскордонного та міжрегіонального співробіт-

ництва, розвинуту транспортну інфраструктуру, науково-

технічний та виробничий потенціал у різних галузях промис-

ловості, а також природно-рекреаційний та історико-куль-

турний потенціал для розвитку туризму і культури. Фінансо-

вий сектор у цих областях був високорозвинутим, а найбіль-

ші українські фінансові установи мають багато активів і зо-

бов’язань на Донеччині та Луганщині. Наслідки подій на 

Донбасі негативно вплинули на економічне та соціальне ста-

новище в Україні. Особливо це позначилося на людських 

втратах, а також на руйнуванні виробничої, транспортної та 

соціальної інфраструктури, зміні валютного курсу, платіжно-

го балансу, дефіциту та наповнюваності бюджету тощо. Під-

ривається довіра до України в інвесторів, споживачів, креди-

торів, банківських вкладників. 

За результатами експертного опитування, проведеного 

на початку грудня 2014 р. Київським міжнародним інститу-

том соціології, визначено, що Україні не буде краще без 

Донбасу. Так вважають 81,4% опитаних у цілому по Україні, 

на заході – 81,6, в центрі – 83,0, на півдні – 82,8, на сході  – 

84,6, на Донбасі – 82,6%. Для виявлення можливостей мир-
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ного врегулювання конфлікту необхідно визначити політичні 

уподобання мешканців Донбасу. Згідно з результатами соці-

ального моніторингу Інституту соціології НАН України 

(2014 р.) у Донецькій і Луганській областях прихильниками 

автономії є 44,8% опитаних, а загалом по Україні − 13,5%. 

Громадянами України вважають себе 34,2% опитаних Дон-

басу, а по Україні − 64,6%. Мешканцем свого регіону вважа-

ють себе 27,1% опитаних із Донбасу (по Україні – 8%).  

Вважають себе громадянами колишнього СРСР 13,9% меш-

канців Донбасу (по Україні − 5,5%). Майже 60% жителів 

Донбасу констатують про віддалення між сходом і заходом 

України саме за роки її незалежності (по Україні – 37,2%, у 

східних областях − 28,3, у південних – 33,9%). Дані оцінки 

свідчать про наявність перешкод до консенсусу в суспільстві 

України через такі настрої населення регіонів. Але цілеспря-

мованої політики на зміну ситуації в цьому напрямі не здійс-

нювалося. Виникнення кризової політичної ситуації на Дон-

басі було, з одного боку, спровоковане зовнішніми обстави-

нами, а з іншого − визначалось особливостями суспільних 

настроїв та орієнтацій населення. Заручниками воєнного 

протистояння стали мирні мешканці, які розділилися на тих, 

хто виїхав із Донбасу, і на тих, хто прагнув виїхати та не 

зміг, тих, хто просто не зміг або повернувся за певних обста-

вин, і на тих, хто залишився в регіоні за власними переко-

наннями. Взаємодія громадян України, які прийняли пересе-

ленців із Донбасу, була гідною відповіддю на національний 

виклик. Підтвердженням є правова регламентація діяльності 

органів і структур держави, регіонів, представників громад-

ських об’єднань згідно із Законом України «Про забезпечен-

ня прав і свобод внутрішньо переміщених осіб». Населення, 

що залишилось у зоні конфлікту, − це такі самі громадяни 

України, які є беззахисними і мають тільки право на смерть 

та втрату здоров’я, що неприпустимо й обумовлює ухвалення 

Закону України «Про захист прав і свобод населення, яке пе-

ребуває у зоні тимчасово воєнних дій на Донбасі». 
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Прикладом солідарної поведінки, суспільного консен-

сусу щодо надання допомоги всім категоріям мирних жите-

лів Донбасу виявилися громадські об’єднання, волонтери, 

населення України, що надали реальну допомогу людям, які 

опинились у скрутних обставинах. 

Шляхи розв’язання воєнного конфлікту доцільно визна-

чити при співставленні стратегічних пріоритетів держави та 

думок населення щодо оптимістичних перспектив розвитку 

регіонів. Адже помилки в умовах нестабільності та кризового 

стану мають вкрай негативні наслідки. Кращі політичні пер-

спективи регіону, визначені респондентами у грудні 2014 р., 

були неоднорідними. Залишити все, як було в межах чинного 

правового поля, вважають за доцільне 58,6% опитаних у 

Херсонській області, 53,2 − у Миколаївській, 42,5 − у Хар-

ківській, 36,6 − у Запорізькій, 32,6 − у Дніпропетровській, 

30,5% − в Одеській. У Донецькій та Луганській областях не 

захотіли ніяких змін відповідно 20,7 та 20,2%. Стати суб’єк-

том федерації у складі федеративної України висловили ба-

жання 34,2% опитаних Дніпропетровської області. Проте в 

Донецькій області побажали бути суб’єктами федерації у 

складі Російської Федерації лише 14,3%. Найбільше підтри-

мують сучасні реформи в Україні респонденти Луганської 

області (51,6%) та вдвічі менша кількість у Донецькій облас-

ті. 

Не сприяє суспільному консенсусу загальна недовіра 

серед українців поза межами найближчого оточення. Дові-

ряють родичам 94,4% опитаних, сусідам − 54,9, колегам − 

50,8, церкві та духовенству − 47,3, співвітчизникам загалом – 

44,7, засобам масової інформації − 36,7%. Недовіра, викрив-

лення дійсних фактів, застосування насильства до ідеологіч-

них опонентів заважають формуванню суспільного консен-

сусу та стимулюють затягування конфлікту на Донбасі. 

За будь-яких умов разом із подоланням перешкод на 

шляху до досягнення миру на Донбасі необхідне створення 

оптимістичного сценарію майбутнього Донецької та Луган-
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ської областей у контексті пост- та неоіндустріального роз-

витку з урахуванням двох стратегій Європейського Союзу − 

Стратегії розвитку промисловості до 2020 року, заснованої 

на базі неоіндустріальної концепції, а також Європейської 

стратегії економічного розвитку «Європа 2020: Стратегія ро-

зумного, стійкого й інтегруючого зростання». У монографії 

надано оцінку стану пост- та неоіндустріальної модернізації 

промислових міст Донецької та Луганської областей, визна-

чено спроможність до подальшого формування відповідних 

стратегій з упередженням ризиків деіндустріалізації, дегра-

дації промислового і людського капіталу. 

Руйнування критично важливих об’єктів енергетичної, 

транспортної, комунальної, соціальної, наукової інфраструк-

тури, знищення закладів культури і спорту, дошкільних ус-

танов, шкіл, освітніх закладів, бібліотек тощо є іспитом для 

людей, який вони повинні прийняти, і в пошуках виходу із 

ситуації ініціювати громадську активність задля конструкти-

вних та солідарних дій на подолання наслідків воєнного 

конфлікту на сході України. 

У четвертому розділі розглянуто трансформації в еко-

номічній та соціальній сферах вугільної промисловості Укра-

їни, зміну стану і проблем у процесі їх розвитку. Встановле-

но причини виникнення протиріч при вуглевидобутку, які 

обумовлюють дисбаланс у досягненні економічних та соціа-

льних цілей, здійснення вибору між безпекою шахтаря й еко-

логічними вимогами та економічною доцільністю вуглевидо-

бутку. 

На противагу прогнозу щодо виснаження мінеральних 

ресурсів, катастрофічного забруднення навколишнього сере-

довища, падіння сільськогосподарського виробництва, масо-

вого голоду тощо (за розрахунками Медоуза) людством було 

вироблено парадигму сталого розвитку, згідно з якою задо-

волення потреб сучасного покоління в ресурсах не зменшило 

можливості майбутніх поколінь у їх використанні. Більшість 

розвинутих країн відмовилась від вугілля як основного пали-
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ва через високий ступінь шкідливості для навколишнього 

середовища. І це стало об’єктивним явищем, властивим про-

цесам соціоекономічного розвитку. Соціоекономічна транс-

формація відбулася в господарюючих системах. Після пану-

вання протестантської установки «жити, щоб працювати» 

відбулося повернення до гасла «працювати, щоб жити». 

Вугільна промисловість, як сфера прикладання праці, 

стає все більш непривабливою, нетворчою, небезпечною, з 

рутинним груповим промислом і з жорсткою єдиноначальні-

стю, де від індивідуальності особистості мало що залежить. 

Кожен п’ятий шахтар отримує каліцтво, а на 16-18 постраж-

далих на виробництві припадає 1 загиблий. Більш високий 

рівень розвитку суспільства обумовлює зростання вимог до 

безпеки праці, яку неможливо забезпечити на вугільному  

підприємстві навіть у США. На прикладі вугільної шахти 

Affinity, яку придбав Метінвест у Західній Вірджинії, позна-

чено, що економічні успіхи розвитку цієї компанії пов’язані з 

провалами в соціальній сфері. 

Разом із виробничими небезпеками експлуатація ву- 

гільних шахт обумовлює забруднення територій, яким нада-

ється статус запущеної «brownfields», тобто такі, що мають 

небезпечні речовини. Це відвали шахтних порід, відстійники, 

шлакові відвали, звалища тощо. Площа таких міських земель 

у Донецьку становить понад 1110 га, де складовано понад 

400 млн т відходів. 

В Україні через брак коштів неможливо застосувати ні 

європейський стандарт закриття шахт «від чорного до зеле-

ного», ні американський варіант консервації. Низька продук-

тивність праці стала хронічною, незважаючи на потужне  

технічне переоснащення галузі за державні кошти у 2004-

2008 рр. 

Ринковий підхід до вуглевидобутку призвів до масово-

го скорочення кількості шахт у Європі. Так, у Німеччині ви-

добуток кам’яного вугілля буде повністю припинено у 

2018 р., а шахти ліквідовано. У Франції, Бельгії, Нідерландах 
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також припинено вуглевидобуток. Перспективи входження 

України до ЄС спричиняють певні дії щодо масового закрит-

тя шахт. У процесі трансформації галузі не виправдались 

очікування зміни ситуації на краще і від приватизації. 

Яскравим прикладом визначення причинно-наслідко-

вих взаємозв’язків соціоекономіки є взаємозалежність соці- 

альної та економічної складових. Зростання соціальної скла-

дової зменшує економічний потенціал у вугільній галузі. 

Прагнення до розв’язання протиріччя між соціальними та 

економічними пріоритетами супроводжує вугільну галузь 

протягом терміну її існування. Це і залучення кадрів до ро-

боти на шахтах, і широкий комплекс моральних матеріаль-

них заходів щодо стимулювання шахтарської праці. Але в 

сучасних умовах за наявності копанок правильним є такий 

висновок: спроба соціоекономічної революції у вугільній 

промисловості України обернулася економічною контррево-

люцією. 

Розвинуті країни пішли шляхом побудови соціоеконо-

мічного господарювання для «своїх» за рахунок шкоди «чу-

жих» при пошуках варіантів заміни вугіллю. Прагнення між-

народної спільноти до екологічних та економічних ефектів 

обумовило їх об’єднання в різних енергетичних системах. У 

ЄС реалізується програма «20-20-20», тобто 20-відсоткове 

підвищення енергоефективності економіки, таке саме підви-

щення обсягів виробництва «зеленої» енергії і таке саме ско-

рочення викидів вуглекислого газу. Однак витратність даних 

програм для України на сучасному етапі розвитку викликає 

пошук інших варіантів енергозабезпечення, що обумовить 

необхідність функціонування національної вугільної проми-

словості. А це потребує рішень щодо її соціоекономічного 

розвитку. Найбільш інноваційним та привабливим є рішення, 

яке розв’язує соціальні дилеми залучення кам’яного вугілля в 

контексті загального користування. Воно потребує усвідом-

лення трагедії суспільного користування при наданні сус- 

пільного блага ціною життя і здоров’я шахтарів. У моногра-
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фії надано пропозицію щодо вирішення «нерозв’язного» зав-

дання за рецептами нобелівської лауреатки Евелін Остром, 

яка результатами польових й експериментальних досліджень 

продемонструвала, що локальні (мережеві) структури часто 

дають вихід із безвихіддя «трагедії спільного користування» 

та надання спільних благ. Оригінальним є те, що в роботі  

система державної підтримки набула трактування СPR, тобто 

ресурсу загального користування. 

Прагнення змінити ситуацію на краще у вугільній про-

мисловості України в соціальній сфері залишалось слабороз-

виненим. Ні прийняття Гірничого закону, ні законодавство 

України про підвищення престижності шахтарської праці не 

дали очікуваних результатів. Галузева угода працівників ву-

гільної промисловості була найкращим правовим докумен-

том із захисту прав і гарантій шахтарів. Соціальна відпові- 

дальність має певні обмеження для застосування. Перспекти-

ви Донбасу у зв’язку із закриттям вугільних шахт песимі- 

стичні. Звернення до вугільної промисловості дає можливість 

не тільки теоретично розкрити засади соціоекономіки, але і 

на практиці продемонструвати силу та слабкість нової науки. 

Більш докладно зміст другого напряму монографії роз-

крито у п’ятому розділі, присвяченому соціоекономічним 

важелям впливу на розвиток України, які необхідно застосо-

вувати у практиці управління. Їх пошук розпочинається з 

оцінки стану теоретичної та науково-практичної розроблено-

сті соціоекономіки. Від досягнень молодої науки соціоеко-

номіки, яка виникла завдяки дослідженням американських 

учених під керівництвом А. Етціоні, до результатів наукових 

досліджень у цій сфері науковців пострадянського простору 

та вітчизняних розробок послідовно розкриваються потреби 

становлення та розвитку нової галузі знань. Саме завдяки 

міждисциплінарному підходу знаходяться нові рішення щодо 

подолання глобальних і національних криз. Незважаючи на 

слабку розвиненість соціоекономічних засад розвитку, у віт-

чизняних науковців є незначні здобутки щодо визначення 
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механізмів її запровадження через наукове, інформаційне, 

кадрове та інституційне забезпечення. Перед науковцями по-

ставлено завдання щодо подальшого розвитку соціоекономі-

ки в Україні. 

У монографії здійснено спробу оцінити глобальні та 

національні виклики в соціокультурному і ціннісному вимірі. 

Розкрито особливості переходу від природно-історичного до 

соціокультурного типу розвитку. Обґрунтовано обмеженість 

сучасних зарубіжних фахівців у наукових підходах та порів-

няннях різних культур із західними цінностями. Виконано 

порівняння типів життєвих стратегій залежно від ціннісних 

настанов, наведено широкий спектр результатів соціологіч-

них досліджень, які підкріплюють гіпотези автора моногра-

фії. Подано типи ціннісної ідентифікації українського соці- 

уму. 

Розкрито особливості формування системи соціальної 

відповідальності, яка відповідає вимогам модернізації дер-

жавного управління. Обґрунтування перешкод на цьому 

шляху та пропозицій щодо їх подолання базується на резуль-

татах експертного опитування науковців і освітян з проблем 

соціальної відповідальності. Визначено мотиви ініціації та 

стимулювання становлення і розвитку соціальної відпові- 

дальності в системі суспільних відносин. 

 

* * * 

Автор висловлює щиру подяку всім, хто сприяв напи-

санню та публікації цієї монографії. Перш за все, науковому 

консультанту, талановитому вченому, толерантному керів-

нику академіку НАН України Олександру Івановичу Амоші 

за підтримку на всіх етапах наукового становлення. 

При підготовці та проведенні серії Академічних слу-

хань у 2013 р. у м. Донецьку вчені країни підтримали проми-

словий розвиток України на інноваційній основі. Завдяки 

участі в них автор монографії узагальнила матеріали, які ста-

ли підставою для написання четвертого розділу цієї моно- 
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графії, присвяченого соціоекономічним проблемам розвитку 

вугільної промисловості. 

Події, що відбуваються в Україні протягом 2013-

2014 рр., сприяли переусвідомленню традиційних уявлень 

про розвиток світу та місце країни в глобальних процесах, 

що обумовило усвідомлення витоків глобальних і національ-

них викликів, дало натхнення шукати гідні відповіді без 

втрати перспектив розвитку країни. 

Автор монографії народилася на сході України у шах-

тарській сім’ї, мешканка м. Донецька, сама працювала на 

шахті; серцем і душею бажає миру та консенсусу на Донбасі. 

Це відобразилося на змісті монографії, де обґрунтовано  

оптимістичний сценарій розвитку подій. 

Завдяки конструктивним зауваженням рецензентів док-

торів економічних наук Ольги Федорівни Новікової, Вяче- 

слава Івановича Ляшенка та Григорія Васильовича Задорож-

ного зміст цієї монографії легше сприймається та орієнтова-

ний на сполучення теоретичних узагальнень і практичних 

дій. 

Тільки завдяки високій соціальній відповідальності лі-

тературного редактора О.А. Кокорєвої та провідного інжене-

ра, яка підготувала комп’ютерну верстку, Т.М. Синельні- 

кової ця монографія своєчасно опублікована і має гідний  

вигляд.  

Вдячна своїй сім’ї, яка завжди поряд зі мною, за під- 

тримку, розуміння та натхнення до подальших наукових по-

шуків.  
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Розділ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ  

 ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ  

 СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО  

 РОЗВИТКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 

1.1. Методологічні засади економічної науки  

 в контексті подолання сучасної кризи людства 

 

Кінець ХХ і початок ХХІ ст. ознаменувалися кардина-

льними зрушеннями світового порядку, коли кризові явища і 

процеси стали задавати формат соціоекономічних перетво-

рень, а на порядок денний було винесено питання виживання 

людства як особливого живого виду homo sapiens. У цьому 

плані традиційна економічна наука опинилася в кризовому 

стані, бо вона, з одного боку, здебільшого констатує сучасну 

кризову соціоекономічну дійсність, що є головним об’єктом 

наукових досліджень; з іншого − рекомендації, які вона об-

ґрунтовує, щодо пошуку шляхів та механізмів подолання 

кризи, мало впливають на зміну вектора національного і сві-

тового господарського розвитку. Слід констатувати, що зараз 

спостерігається ситуація, при якій економічна наука і соціа-

льно-економічна політика стають немов би двома окремими 

світами, які майже не перетинаються. Як свідчить досвід 

останніх десятиліть, переможні гасла середини ХХ ст. про те, 

що завдяки розвитку науки і техніки життя людини значно 

поліпшиться, були занадто обнадійливими. Нинішня реаль-

ність, як результат створення людиною штучного світу свого 

існування, не лише принесла масу ризиків та загроз, але і з 

новою силою порушила питання про роль і статус самої лю-

дини у швидко мінливому середовищі, коли процеси розлюд-

нення і відчуження лише наростають. Це не може не хвилю-

вати перш за все вчених, які повинні встановлювати сутнісні 

причини таких змін, здійснювати науковий пошук шляхів 

подолання сучасних негативних щодо людини і людства тен-

денцій. 
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Традиційна економічна наука, що заложила свої основ-

ні постулати ще кілька століть тому у своєму пориві стати 

подібною до фізики, тобто до точної науки про навколишній 

світ, намагалася все звести до моделі економічної людини, 

яка, за словами С.М. Булгакова, є рахунковою лінійкою своїх 

суто егоїстичних, насамперед, матеріальних інтересів. В еко-

номічних дослідженнях людина здебільшого розглядалася як 

чинник, засіб виробництва, хоча й основний. Поведінка лю-

дини як суто економічного суб’єкта зводилася до раціональ-

но-кількісного пошуку шляхів та механізмів перетворення 

матеріального світу, де саме матеріальні блага та нарощення 

їх виробництва були визначені головною метою функціону-

вання і розвитку економічної системи суспільства. При  

цьому завдяки перш за все марксистському трактуванню 

природи людини як біосоціальної істоти різко звужувався 

погляд на мету суспільного виробництва, а методи кількісної 

оцінки його результатів стали панівними. Разом з тим еконо-

мічна влада, яка все більше прагнула стати абсолютною, на-

магалася підкорити собі людину, а економічна підсистема 

суспільства почала претендувати на загальне панування, ко-

ли інші суспільні підсистеми розглядалися лише як обслуго-

вуюча економіка. 

Такий традиційний методологічний підхід майже пов-

ністю заполонив поле соціально-економічних досліджень. Це 

привело до того, що «сучасна економічна наука, особливо 

економікс, зовсім не спрямована на вивчення цілісного гос-

подарського світу як реальності. Вона через ті причини і мо-

тиви, що історично склалися, виокремила (відірвала) з реаль-

ності сферу економіки, не пояснюючи навіть того, що еконо-

міка є лише окремою, специфічною формою господарства, і 

«будує» економічне знання у площині безлічі обмежень та 

введенні в кожному окремому випадку ряду умов, що значно 

сприяє відстороненню економічного знання від тих реалій, у 

яких дійсно живе людина і веде своє господарство. З іншого 

боку, сама економічна система розглядається економіксом як 
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самодостатня, більше того – як панівна в суспільстві, що 

намагається нав’язати в усіх сферах соціуму економічний 

інтерес та товарно-грошові відносини, а також підкорити 

економічній владі все те, що існує у людському суспільстві» 

[1, с. 12]. Навіть новітні розробки сучасної економічної на- 

уки в основному залишаються в такому самому форматі, ко-

ли майже все економічне зрештою зводиться до проблем на-

рощування прибутку та концентрації капіталу, хоча і в нових 

його формах. 

У даному напрямі зараз відбувається і формування но-

вої панівної форми економіки – фінансоміки, коли саме фі-

нансові механізми й інструменти відкрили нові можливості 

та умови створення надприбутків у майже прямому відриві 

від функціонування реального сектору економіки. Відбулася 

докорінна трансформація економічних відносин, яка ще  

більшою мірою закріпила статус людини як засобу розвитку 

зовнішньої соціотехнічної системи. У цій системі найцінні-

шим ресурсом став інтелект як логіко-розрахункова здат-

ність людини до раціонально-кількісних оцінок і побудови 

відповідних ідеально-віртуальних практик. Виникла нова 

форма економічної влади – фінансово-інтелектуальна, що 

завдяки силі фінансового капіталу підкорює людський інте-

лект та забезпечує ще більший ступінь відчуження людини 

від своєї природи. 

Фінансово-інтелектуальні технології сприяли нарос-

танню сучасних кризових процесів, але сутнісний аналіз від-

повідних трансформацій майже не здійснювався, а отже, су-

часна економічна наука, перш за все економічна теорія, поки 

що не може запропонувати нового методологічного інстру-

ментарію вивчення сучасних соціоекономічних процесів. По-

трібне оновлення методологічних засад економічної науки, 

насамперед через розширення і поглиблення осмислення ролі 

людини в пошуку шляхів подолання сучасної кризи, яка, за 

оцінкою нобелівського лауреата з економіки Моріса Аллє, 

має суто духовний характер і духовні причини. Проте неолі-
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беральна економічна наука, яка зараз є мейнстримом майже 

всього прозахідного суспільствознавства, реально показала 

свою неспроможність продуктивно оцінити сучасні карди- 

нальні соціально-економічні трансформації, запропонувати 

новий теоретичний погляд на розробку теорії виживання 

людства у кризовому середовищі. 

Відносно нові теорії чи концепції сучасної економіч- 

ної думки концентруються у старій системі координат до- 

слідження, де головним об’єктом аналізу є капітал, який за-

дає поле свого існування у нових формах: інтелектуального, 

людського, соціального, культурного та ін. Проте ці форми 

не виходять за межі саме капіталу як самозростаючої вартос-

ті, а людина та її здібності, насамперед розумові, характери-

зуються у кінцевому плані як чинники або засоби вироб- 

ництва прибутку та його капіталізації. Століттями існу- 

юча система координат економічного мислення встановлює 

своєрідний коридор і вектор бачення сучасного світу, що 

стає все більш протилюдяним, формує нову постлюдину як 

автоматичного виконавця команд, у якого майже відсутнє 

критичне мислення. Такий, на перший погляд, творчо-

науковий підхід лише консервує формат поглиблення кризи, 

яка не розглядається як нові можливості якісного переосмис-

лення майбутніх трансформацій. 

У цьому сенсі необхідно давати оцінку концепту еко-

номіки знань, що зараз розглядається як чергова панацея 

прориву з кризового світу. Проте цей концепт є також досить 

поверхневим модним баченням, що мало сприяти реалізації 

суто технократичного підходу до сучасних і майбутніх гос-

подарських перетворень за різними проектами типу «Європа 

знань», які десятиліття тому обговорювалися в колах науко-

вої громадськості. При цьому саме в концепті економіки 

знань активізувалися погляди окремих учених у руслі ноо-

сферизму, джерела яких заложив перший президент Україн-

ської академії наук В.І. Вернадський. Він обґрунтовував, що 

людський розум і наукові знання стають новою геологічною 
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силою, яка в поєднанні з працею людей змінює оточуючий 

світ, а біосфера переходить у якісно новий стан – ноосферу. 

Минуле століття показало, що завдяки розвитку наукових 

знань людство докорінно змінило образ свого життя у техні-

ко-комфортному плані, але програло у духовно-людяному. 

В.І. Вернадський, характеризуючи ноосферу, застерігав, що 

бездумне використання наукових знань, людського розуму 

може обернутися проти самої людини. Він стверджував, що 

«усе людство, разом узяте, являє собою мізерну масу речо-

вини планети. Могутність його пов’язана не з його матерією, 

але з його мозком, з його розумом і спрямованою цим розу-

мом працею. У геологічній історії біосфери перед людиною 

відкривається величезне майбутнє, якщо вона зрозуміє це і 

не буде використовувати свій розум і свою працю для самоз-

нищення» [2, с. 479]. Проблема використання знань і науко-

вих технологій, як тепер ми добре розуміємо, − це насампе-

ред проблема людини та її цінностей і мотивів щодо такого 

використання. Важливо, щоб нові знання служили людям, а 

не посилювали загрози та завдавали шкоди людині. Тому 

треба говорити не просто про економіку знань, а про перехід 

до етичної, моральної економіки, коли ціннісні орієнтири 

життєдіяльності запліднюють цілі та практичні дії людини. 

Разом з тим вона повинна не просто відчувати свою особисту 

відповідальність, але і свідомо реалізовувати цю відпові- 

дальність. 

Тому сучасна економічна наука, насамперед економіч-

на теорія, має визначати й оцінювати не лише інтелектуаль-

ний внесок, не тільки ефективність знань, ефективність «ін-

формаційних галузей», але й ефективність освіти, тобто сис-

тематичного виробництва і розподілу знань. У зв’язку з цим 

П. Друкер констатує, що «така економічна теорія нам потріб-

на для прийняття стратегічних рішень відносно знань. Ці рі-

шення не будуть і не повинні прийматися на основі лише од-

нієї економічної вигоди. Можна навіть стверджувати, що во-

ни мають випливати скоріше з моральних, суспільних, есте-
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тичних й етичних цінностей і міркувань. Проте кожне рі-

шення, яке викликає економічні зміни, але не бере їх до ува-

ги, із самого початку приречене на невдачу, тому що його 

фактичні результати будуть дуже сильно різнитися від очіку-

ваних» [3, с. 135]. Проте слід наголосити, що моральні й  

етичні цінності все ж таки не є об’єктом досліджень тради-

ційної економічної науки, а без них сьогодні не можна гово-

рити про ефективність використання знань і освіти. Це озна-

чає, що в методологічний інструментарій дослідження соці- 

ально-економічних процесів необхідно вносити значні зміни, 

виходячи з розуміння більш повної та глибинної природи 

людини як суб’єкта господарського розвитку. На цей момент 

вказує все більше дослідників-економістів, бо приходить ро-

зуміння того, що традиційного біосоціального підходу вже 

недостатньо, а на перший план виходять духовно-моральні 

цінності та мотиви. Це свідчить про те, що людина має єдину 

триіпостасну природу – духовно-біо-соціальну. Тому еконо-

мічний аналіз може оновлюватися і виходити на більш сут- 

нісні рівні пізнання господарювання, лише входячи в поле 

внутрішнього духовного світу, де створюється ідеальний 

проект чи образ бажаного майбутнього, а тільки потім він 

об’єктивується в господарських діях. 

В останніх дослідженнях економічних процесів і сучас-

ної кризи йдеться про «вирішальне значення ментальних від-

мінностей населення, тому що в кінцевому підсумку саме 

вони визначають і стандарти поведінки, і очікування, і на-

станови… Абсолютно зрозуміло, що подальше ігнорування 

«ментального фундаменту» стане непереборною перешко-

дою на шляху виходу з кризи, навіть якщо мати на увазі ви-

ключно її фінансово-економічну складову. Відповіді на кри-

зові виклики лежать у площині не економіки, а радше філо-

софії, моральності,культури, а висновок щодо діагностики 

нинішньої кризи пов’язує її походження з руйнацією (част-

ково через глобалізацію) відповідності економічних процесів 
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ментальності населення, масштаби – зі ступенем глобаліза-

ції» [4, с. 281, 283]. 

Більше того, зараз саме криза та її часова невизначе-

ність змушують змінювати напрям економічних досліджень. 

Це проявляється в тому, що, як зазначає А.М. Колот, «метою, 

критеріями розвитку слід вважати не «матерію», а «дух», не 

«тонни», «метри», кілометри», а людину, її соціальне буття… 

ми лише доростаємо до розуміння ролі позаекономічного в 

економічному розвитку. Увійшовши у нове тисячоліття, со-

ціум не лише поміняв календарі, перевів стрілки, замінив ча-

сові атрибути, а головне він (соціум) вступив у нову епоху, в 

якій на очах змінюється все. Швидко, інтенсивно, різновек-

торно трансформуються усі сфери – природа, техніка, еконо-

міка, людство. Водночас майже незмінним залишилося мис-

лення, в якому так мало місця для розуміння феномену поза-

економічного. Саме нерозуміння, не усвідомлення, недооцін-

ка позаекономічного є чи не основною причиною того, що в  

суспільстві має місце перманентне економічне зростання, 

але немає належного розвитку – морально-духовного, соціо-

культурного; розвитку можливостей; розвитку людини в 

плані самореалізації тощо» [5, с. 19-20]. 

Таким чином, можна з упевненістю стверджувати, що 

необхідні зміни в системі методологічних координат сучас-

ної економічної науки давно назріли. Стало цілком очевидно, 

що економічній науці неможливо подолати свій кризовий 

стан, який усе ще перебуває в полоні цілераціонального кіль-

кісного підходу, коли не людина, а прибуток і капітал зада-

ють тональність економічних досліджень. При цьому немає 

повного розуміння того, що, з одного боку, саме економічне 

не має в собі матеріальності, речовинності, а воно є наскрізь 

ідеальним1, таким, що «відбувається» у свідомості людини. 

Свідомість насамперед визначає майбутні перетворення  

                                                   
1 «Подобається нам це чи ні, але все саме економічне – ідеальне» 

[6, с. 936]. 
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дійсності, а лише потім здійснюються практичні дії щодо 

зміни матеріального світу. З іншого боку, це розуміння по- 

требує фундаментального перегляду засадничих постулатів 

значення самої економіки в сучасному суспільстві, коли в 

розвинутих країнах проголошений перехід до постіндустрі- 

ального розвитку. У цій ситуації, за словами А.С. Гальчинсь-

кого, «економіка сама по собі стала безпосередньою складо-

вою соціальної сфери, яка не лише поглинає її результативну 

основу, а й визначає більшу частину енергетичного потенці-

алу, її ресурсну базу, межі зростання і розвитку» [7, с. 10].  

При цьому такий перегляд є лише певним перехідним 

етапом оновлення економічної методології, тому що виникає 

нове питання про те, чи достатньо зараз акцентувати увагу 

саме на економічній методології (у мейнстримі – методології 

індивідуалізму)? Чи спроможна вона сприяти глибинному 

осмисленню насамперед тих причин, які породили сучасну 

глобальну кризу, а також і тих негативних, а більш широко – 

антилюдяних проблем, які несуть у собі реальні загрози і не-

безпеки людству? А якщо говорити більш точно і конкретно, 

то питання звучить не зовсім звично: чи правильно ми розу-

міємо саму соціальну сферу, її глибинну суть, хоча й додаю-

чи те, що сама економіка є її складовою?  

Справа в тому, що ми не завжди задумуємося про іс-

тинну суть того, про що ми немов би говоримо про давно 

усім відомі речі доти, доки не намагаємось дати строго на- 

укового визначення того чи іншого широковживаного термі-

на. У даному випадку це стосується суті соціальної сфери, а 

разом з тим і нав’язаної догми про біосоціальну природу лю-

дини. Щодо соціального в людському суспільстві, то воно 

лише зводиться до взаємодії індивідів. Якісні характеристики 

такої взаємодії сам термін «соціальне» аж ніяк не пояснює. 

Просто спрацьовує стереотип, який, на перший погляд, щось 

визначає, пояснює, а по суті він лише фіксує взаємодію лю-

дей. Але ж виникає питання: заради чого існує ця взаємодія 

чи встановлюються зв’язки між людьми? Термін «соціальне» 
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сам по собі є нейтральним щодо людини, тобто такі вза- 

ємозв’язки можуть здійснюватися як задля блага людей, так і 

їм у зло чи на шкоду. Тут усе залежить від спрямування цих 

взаємозв’язків, взаємодій, від того, які внутрішні цінності та 

мотиви керують людиною при встановленні будь-якої вза- 

ємодії. Тобто в цьому аспекті виникає розуміння того, що 

самостійно існує більш глибинна проблема цінностей, які 

немов би запліднюють взаємодію індивідів, надають їй якісні 

характеристики. Те саме можна сказати і про наукове знання, 

яке само по собі є нейтральним: розщеплення атому може 

використовуватися для виробництва атомної бомби, а може 

для виробництва електроенергії. Тому коли ми взагалі гово-

римо про соціальне чи соціальну сферу, то фіксуємо лише 

взаємодію людей без ціннісного аспекту. А це певним чином 

вихолощує те, що некритично сприймається як соціальна 

сфера, як певний стереотип чи догму повсякденного вжитку.  

Наука існує саме для того, щоб розкривати сутнісний 

рівень світосприйняття і світогляду та досліджувати глибин-

ні причини й закономірності того, що має якусь явну форму, 

яка спростовує розуміння, а тим самим викривляє сутнісний 

зміст явища аби процесу. Завдання методології полягає в то-

му, щоб встановлювати обґрунтовані наукові принципи дос-

лідження сутності дійсних фактів, а не приймати очевидне за 

достовірне та істинне. У зв’язку з цим виникає проблема 

оновлення методологічного інструментарію сучасної еконо-

мічної науки, яка б більш глибинно і всебічно досліджувала 

людину як суб’єкта соціально-економічного, господарського 

розвитку. 
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1.2. Специфіка визначення сучасного соціально-

економічного розвитку у форматі пост- 

некласичної людинорозмірної науки 

 

Проблема соціально-економічного розвитку є майже 

вічною проблемою економічної науки. Проте саме розуміння 

цього розвитку змінюється, перш за все, тому, що в аналізі 

увага акцентується на тих моментах розвитку, які актуалізу-

ються в певний час. Тобто щодо визначення самої суті соці- 

ально-економічного розвитку, то в методологічному плані 

доцільно широко користуватися розрізненням двох структур 

діяльності людини: фундаментальної та актуальної. Це мето-

дологічне положення розробив К.Маркс. Він до фундамента-

льної структури відніс усі основні елементи людської діяль-

ності, а при аналізі актуальної структури досліджував той 

елемент фундаментальної структури, який виходив на прі- 

оритетне місце в окремому часовому періоді та визначав 

специфіку і головний вектор діяльності. Наприклад, при ха-

рактеристиці фундаментальної структури праці виділяються 

людина як суб’єкт, знаряддя праці та предмет праці. При 

цьому первинному способі виробництва пріоритетну роль 

відіграла земля як головний предмет праці, а це характеризу-

вало актуальну структуру людської діяльності як аграрної. 

Якщо ж говорити про сучасне суспільство чи суспільне ви-

робництво, яке переходить у стадію постіндустріального роз-

витку, то його актуальну структуру визначає людина як го-

ловний чинник і ресурс розвитку, а свідомість людини стає 

головним новим предметом праці [8, с. 53; 9, с. 31-40]. 

Такий підхід доцільно використовувати і при до- 

слідженні сучасного соціально-економічного розвитку. Ос-

нову аналізу має становити трактування людини як головної 

рушійної сили, яка стає ядром процесів зміни чи трансфор-

мації господарської діяльності, а тому сам об’єкт вивчення 

сучасної економічної науки набуває визначення людинороз-

мірного комплексу. Ця характеристика чи назва, з одного бо-
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ку, завдячує синергетиці, яка вивчає моделі систем, що само-

розвиваються в результаті людської діяльності; з іншого − 

концепції про теоретичне знання, яка дозволила чітко визна-

чити етапи чи типи наукових революцій та охарактеризувати 

сучасну четверту наукову революцію. Специфіка даної кон-

цепції полягає в тому, що глобальні наукові революції досить 

однозначно співвідносяться зі змінами типів раціональності 

та перебудовою основ досліджень самих стратегій наукового 

пошуку. «Нові пізнавальні можливості та знання, що ними 

генеруються, мають бути вписані в культуру відповідної  

історичної епохи й узгоджені з цінностями і світоглядними 

структурами, що лежать у її фундаменті. Перебудова основ 

науки в період наукової революції з цієї точки зору являє со-

бою вибір особливих напрямів зростання знань, що забезпе-

чують як розширення діапазону дослідження об’єктів, так і 

визначальну скоригованість динаміки знання з цінностями і 

світоглядними установками відповідної історичної епохи» 

[10, с. 611]. 

Якщо класична та некласична раціональність характе-

ризувалися тим, що людина (дослідник) перебувала поза ме-

жами об’єкта наукового дослідження, то нова постнекласич-

на раціональність зводиться до того, що сам дослідник пере-

буває всередині об’єкта дослідження і його дії пов’язані з 

ціннісно-цільовими структурами. Це надає можливість  

експлікувати зв'язок внутрішньонаукових цілей із позанауко-

вими, соціальними цінностями і цілями. «Сучасна наука – на 

передньому краї свого пошуку – поставила в центр до- 

сліджень унікальні системи, що історично розвиваються, в 

які як особливий компонент включена сама людина. Вимога 

експлікації цінностей у цій ситуації не лише не суперечить 

традиційній установці на отримання об’єктивно-істинних 

знань про світ, але і виступає передумовою реалізації цієї ус-

тановки… Техногенна цивілізація зараз вступає у смугу осо-

бливого типу прогресу, коли гуманістичні орієнтири стають 
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висхідними у визначенні стратегій наукового пошуку» [10, с. 

636]. 

Така докорінна зміна об’єкта наукових досліджень, у 

який насамперед включається людина як діючий суб’єкт зі 

своїми цінностями, мотивами, установками й устремліннями, 

дає всі підстави говорити про те, що в економічній науці по-

чинає відбуватися сутнісна трансформація: перехід від одно-

го виду – цільової раціональності до іншого – ціннісної раці-

ональності, що пов’язано з формуванням людинорозмірної 

науки. 

У даному аспекті особливе значення для розуміння су-

часного соціально-економічного розвитку має нова теорія 

розвитку, що розроблялася М.О. Чешковим. Він стверджує, 

що нове визначення поняття «розвиток» характеризує іма- 

нентну людині/людству потребу/здатність до створення но-

вих форм буття/свідомості, в тому числі саморуйнівних якос-

тей людини [11, с. 136], тобто розуміння розвитку він одно- 

значно пов’язує з людиною, створенням нею нових форм 

буття чи свідомості. Зазначення про іманентність свідчить 

про те, що йдеться саме про внутрішній духовний світ люди-

ни, а це вже є проявом ціннісної раціональності. Усе це до-

сить показово свідчить про людинорозмірні координати до- 

слідження розвитку.  

Проте науковець стверджує, що не будь-яку зміну  

можна трактувати як розвиток, а лише ту, яка генерує нову 

якість: «Розвиток, у моєму трактуванні, – констатує  

М.О. Чешков, – означає творчість не тільки позитивно ново-

го (інновація), але і нового в його руйнівних для людини  

формах. Щодо понять «трансформація» і «модернізація», то 

вони скоріше характеризують окремі сторони розвитку» [11, 

с. 137]. Слід зауважити, що наголошується на створенні якіс-

но нового, а отже, саме людина має здібності до творчості, 

що ще раз підсилює значимість виміру людинорозмірності 

при аналізі процесів розвитку.  
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Розвиток може мати як позитивний напрям, так і руй- 

нівний вектор щодо людського світу. Це також новий аспект 

розуміння розвитку: він не вміщується в лінійний односпря-

мований позитивно-прогресивний процес змін, як поки що 

традиційно підходить до цього економічна наука, зорієнто-

вана на формаційний підхід до історії людства. Навіть широ-

ко розповсюджена тріада аналізу розвитку (аграрна, індуст-

ріальна та постіндустріальна економіки) також перебуває в 

межах лінійного підходу. Зараз постіндустріальна (синоніми: 

інформаційна, економіка знань, сітьова, конвергентна та ін.) 

економіка також однозначно трактується в руслі позитивного 

прогресу, що в сутнісному плані викликає, м’яко кажучи, за-

перечення.  

У методологічному плані насамперед слід визначити 

координати осмислення такої тези. Якщо перебувати в коор-

динатах традиційного технократичного підходу, то можна 

говорити про позитивність постіндустріальних тенденцій, бо 

панування техніки та технології наростає. Але з точки зору 

людини, що має єдину духовно-біо-соціальну природу, у якій 

саме духовна складова є визначальною основою життєдіяль-

ності саме людини як особливого живого виду, то техніко-

технологічна сторона тут має лише вторинну, похідну, об-

слуговуючу роль. Розум, свідомість людини реалізується од-

нобоко: спрямованість на комфортне існування затьмарює 

суто людські якості та здібності. Це приводить до того, що 

людина стає одномірною, вона перетворюється спочатку на 

засіб створення техніки, а потім і на придаток техносоціаль-

ної системи. 

У цьому розумінні технічний прогрес обертається ре-

гресом людяності, а технічно-технологічні інновації стають 

протилюдяними, руйнівними змінами для людини та її ду- 

ховної природи, навіть у примітивному плані, коли йдеться 

про біологічну основу, біологічний субстрат людської істоти. 

При цьому характеристика людини як індивідуума співвід-

носиться з біологічним, коли наголос робиться на відокрем-



 

33 

ленні живих організмів, окремості життя кожної людини зі 

всіма іншими людьми. Методологія індивідуалізму1 спира-

ється на надання людині статусу соціального атома, який 

«обертається» серед інших атомів, а взаємодія таких атомів і 

створює соціальне середовище. Такий погляд відповідає тра-

диційному трактуванню біосоціальної природи людини. У 

цій «науковій» догмі не зафіксована та специфіка людини, 

яка визначає людяність, що не може, навіть при найбільшо-

му бажанні дослідника, сама біосоціальна природа породжу-

вати духовність як фундаментальну основу людського існу-

вання. Тому назва «індивідуум», як і назва «людина», не мо-

же вважатися істинно достатньою для наукової (сутнісної) 

характеристики особливого живого виду. Назва «людина» 

може повністю реалізуватися лише через назву «особис-

тість», яка вказує на внутрішню цілісність єдиної духовно-

біо-соціальної природи того живого виду, що звично назива-

ється людиною. Якщо ж усі ці назви «валити в одну купу», 

не розрізняючи їх у процесі аналізу, то годі й говорити про 

науковий підхід, який відрізняється перш за все чіткими кри-

теріями визначення категорій, що надають можливість до- 

слідженням бути науковими. 

Загальні біосоціальні закони, як зазначає М.М. Моісеєв, 

були властиві ще «співтовариствам» австралопітекових, тоб-

то людиноподібних істот. Перші табу, що обмежували дію 

                                                   
1 «Індивідуалізм намагався вести трагічну, але безсильну боротьбу 

проти влади летермінгізму і натуралізму. Індивідуалізм є лише показник 

кризи натуралізму і детермінізму, не є ще подоланням… Індивідуалізм, 

що так загострився в кінці ХІХ ст., повстав проти влади природного і 

соціального порядку над людською індивідуальністю… Реально індиві-

дуалізм заперечує, що людина − мікрокосм і що стан її – космічний. Ін-

дивідуалізм принижує людину, не хоче знати світового, вселенського 

вмісту людини. Судорожно хоче індивідуаліст звільнити себе від світу, 

від космосу і досягає лише рабства. Індивідуалізм є опустошенням інди-

відуальності, її збідненням, применшенням її світового вмісту, тобто на-

хилом до небуття» [12, с. 159, 160]. 
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біосоціальних законів, були передумовами появи морально-

сті. «Саме в той період у людини стала виникати свідомість 

(усвідомлення себе): вона стала виокремлювати себе із нав-

колишнього світу і навчилася дивитися на себе з боку. Якщо 

завгодно, вивчати себе, оцінювати свою поведінку, рефлек-

сувати… саме в цей період у людини (і не лише у кро- 

маньйонців, наших безпосередніх предків, але й у неандерта-

льців) почав формуватися духовний світ – феномен, який ма-

ло зрозумілий і сьогодні, але поступово відіграє все більшу й 

більшу роль у долях людей» [13, с. 73]. Тому сутнісно гово-

рити про людину навряд чи можливо лише у форматі біо- 

соціальних координат і законів. Коли почав формуватися ду-

ховний, моральний світ, лише тоді мова стала йти саме про 

людину.  

У постнекласичній науці людинорозмірність, яка фун-

даментально характеризує будь-який об’єкт сучасних науко-

вих досліджень, не просто вказує на людину як індивідуума, 

а саме акцентує увагу на особистості, цілісність якої гли-

бинно «оформлюється» на рівні духовних людяних цінно- 

стей, тобто у сфері духовно-моральнісних кодів людської 

життєдіяльності. Формування табу і моральності стало тією 

необхідною новою біфуркацією в еволюції Універсуму, що 

створила людей. «Можливість перетворення потомків авст-

ралопітеків на людей пов’язана з розвитком не лише Розуму, 

але і Моральністю, точніше їх симбіозом» [13, с. 72]. Цей но-

вий стрибок із біосоціального світу з властивими йому зако-

нами, як довів М.М. Моісеєв, має визначальний характер 

щодо виділення homo sapiens серед видів живої природи. 

На базі моральності виникають світоглядні уявлення та 

установки, що формують цілісний образ людського світу, а 

вони вже трансформуються у світоглядні універсалії, що сис-

тематизують й акумулюють накопичений людський досвід. 

«Світоглядні універсалії визначають спосіб осмислення, ро-

зуміння і переживання людиною світу. Соціалізація людини, 

формування особистості передбачає їх засвоєння, а отже, за-
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своєння того цілісного образу людського світу, який формує 

особливу матрицю для розгортання різноманітних конкрет-

них зразків діяльності, знань, приписів, норм, ідеалів, що ре-

гулюють соціальне життя в рамках даного типу культури. У 

цьому відношенні система універсалій культури постає як 

своєрідний геном соціального життя» [14, с. 216]. Універсалії 

культури, що первинно виникають на базі моральності, ста-

ють засадами, своєрідним геномом для розгортання соціаль-

ного світу. Тому соціальність обов’язково запліднюється 

моральними цінностями і принципами під час людської жит-

тєдіяльності. Оскільки ж остання є цілісним процесом, то і 

мова повинна йти саме про особистість як своєрідну внут-

рішню цілісність, засновану на духовно-моральних цінностях 

і мотивах. Саме це доводить наукове положення про те, що 

людина має триєдину внутрішню природу – духовно-біо-

соціальну, а це триєдинство як цілісність є найбільш глибин-

ною характеристикою особистості. Тому не методологія ін-

дивідуалізму, яка сформована на догмі про біосоціальну суть 

чи природу людини, а методологія особистісна, основу якої 

становить цілісність життєдіяльності, має стати фунда- 

ментальною базою постнекласичної людинорозмірної науки. 

Вищезазначене свідчить про те, що для глибинного, 

сутнісного розуміння соціоекономічного розвитку необхідно 

переходити у формат людинорозмірної методології, де саме 

особистість має розглядатися у статусі головного суб’єкта 

господарювання, суб’єкта творчості1. В основі ж цього ас- 

пекту по-новому потрібно аналізувати і своєрідний геном 

соціального життя. Методологія індивідуалізму розглядає 

своїм наріжним каменем свободу індивідуума, який є соці- 

альним атомом, що довільно стикається з іншими такими са-

мими соціальними атомами. Свобода тут трактується як  

абсолютна цінність. Проте саме це вказує на однобокість  

                                                   
1 «Творческий акт имманентно присущ лишь лицу, личности как 

свободной и самостоятельной мощи» [12, с. 141]. 
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розгляду індивідуума, бо свобода завжди має розглядатися, 

так би мовити, парно: не може бути свободи без відповідаль-

ності – не можна говорити про одну сторону медалі, а її обо-

ротну сторону ігнорувати. Тому фундаментальним зрушен-

ням у методології постнекласичної людинорозмірної науки 

стало введення в науковий обіг категорії «особистісний архе-

тип свободи-відповідальності», який фіксує те, що «свобода-

відповідальність є висхідно-первинною духовною мислефор-

мою, яка розгортає якісну специфіку людини, самореалізує 

суто людський світ як цілісну життєдіяльність чи життєвід- 

пралення, де іпостась відповідальності немов би конкрети-

зує-уточнює-наповнює кожну точку реальності людяністю» 

[15, с. 12]. Приходить усвідомлення і розуміння того, що 

«людина як свободнаістота реалізує свою свободу через від-

повідальність. Тому відповідальність перш за все була 

пов’язана із свободою окремої людини. Визначаючи свою 

свободу, людина, і лише вона, визнавала і свою власну від-

повідальність» [16, с. 182]. 

Соціоекономічний розвиток не просто пов'язаний із 

констатацією, що він має забезпечувати зростання матері- 

ального багатства. Суть цього розвитку можна всебічно зро-

зуміти лише тоді, коли він розглядається як процес розгор-

тання особистістю свого генома чи архетипу свободи-

відповідальності через господарську творчість. Господарство 

трактується як цілісна сфера ціннісно-раціональної діяльно- 

сті, яка є сферою самопізнання і самореалізації особистості. 

Економіка, навіть її найбільш зараз просунута форма –  

фінансоміка, при цьому є лише засобом створення прибутку, 

хоча й в основному через формування насамперед матеріаль-

них умов для саморозвитку особистості. Вона не може бути 

самоціллю в людському суспільстві хоча б тому, що «конку-

ренція ототожнюється з отриманням прибутку. Усе, що не 

прибуткове, не конкурентне. З цим ототожнюється і еконо-

міка… Йдеться про економіку, засновану на логіці «соціаль-

ного дарвінізму», головним постулатом якого є заповідь 
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«Нехай гинуть слабкі, виживають лише сильні» [17, с. 7]. 

Якщо висувається положення про «економіку людини»: 

«Економіка, яка виробляє товари, трансформується в 

економіку розширеного відтворення людини, економіку 

людини», де «прогресує гуманізація економічного простору» 

[18, с. 9], то правомірно виникає сутнісне методологічне пи-

тання: так все ж таки економіка виробляє прибуток чи еко-

номіка виробляє людину? Як же тоді розуміти тезу про те, що 

«в новій системі відносин людина перестає бути частин- 

кою економіки і перетворюється лише на її функціональну 

«цеглинку» [18, с. 8]? «Цеглинка» – це лише сировина, один 

з елементів процесу виробництва, а тим більше не його мета. 

Усе це потребує не тільки уточнення і спеціального чіт-

кого визначення категорійного апарату сучасної економічної 

науки, але і глибокого розуміння того, що всебічне до- 

слідження соціоекономічного розвитку не може бути продук-

тивним поза полем міждисциплінарного аналізу. Проте сам 

акцент на проблему соціоекономічного розвитку є досі дис-

кусійною сферою, а тому потребує суттєвого поглибленого 

вивчення в координатах постнекласичної людинорозмірної 

науки.  

Розглядаючи перехід до формату постнекласичних лю-

динорозмірних досліджень, потрібно виокремити їх методо-

логічні принципи [19, с. 5-7]: 

об’єктом досліджень є людинорозмірні комплекси з 

включеною у них людиною. Вони мають універсумний (кос-

мо-біо-соціальний) характер, де людське (духовно-біо-

соціальне) і природне є самоцінними і рівноцінними начала-

ми, але такими, що становлять цілісність; 

початково задана гуманістична орієнтація наукового 

пошуку; 

обов’язкова соціальна експертиза (оцінка) позитивних і 

негативних соціальних наслідків реалізації кожного науково-

го проекту і господарського рішення; 
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тісна взаємодія наукового і позанаукового (міфологіч-

не, релігійне, філософське, повсякденне, образне та ін.) знан-

ня, коли наукове знання не претендує на абсолютне лідерст-

во, а є лише однією із складових осягнення реальності; 

міждисциплінарний характер постнекласичного знання, 

що робить необхідними міжпредметні запозичення і щеплен-

ня для пізнання цілісної реальності та цілісної людської жит-

тєдіяльності; 

при дослідженні людинорозмірних комплексів науки 

групуються не за предметом чи об’єктом вивчення окремої 

науки, а за досліджуваними проблемами, коли пріоритетом 

стає проблемно-цільовий методологічний підхід;  

формування теоретичного простору наукового пошуку-

мислення, що створює умови для нового наукового бачення 

реалій, коли в поле наукового пошуку включаються уже роз-

роблені наукою теорії, окремі ідеї, гіпотези, прообрази нових 

теорій і «білі плями»; 

введення замість лінійного (прогресивно-позитивного) 

мислення нелінійного наукового мислення з його імперати-

вами незворотності, нестійкості, нерівноважності, бі- та по-

ліфуркацій; 

елеваціонізм відкриває можливості спроб вивчення ми-

нулого і нинішнього через призму майбутнього, тобто дає 

шанс для управління сучасним із майбутнього; 

найбільш важливим методом стає вчення про взаємо-

дію і самоорганізацію надскладних систем. 

Використання і творчий розвиток цих принципів умож-

ливлюють кардинальне оновлення методології сучасної еко-

номічної науки, в якій традиційний логіко-розрахунковий 

математизований цілераціональний підхід до господарських 

явищ і процесів не просто має панувати, а висхідно задавати 

новий формат наукового пошуку, де особистість, що має ці-

лісну духовно-біо-соціальну природу, самореалізується через 

творчість господарства насамперед у ціннісно-раціональній 

площині своєї життєдіяльності. 
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Докладний аналіз того, що зараз відбувається у світі за-

галом та окремих країнах, свідчить про безумовну правоту  

І. Валлерстайна, який стверджував, що «інтелектуалам на-

став час відчути свою відповідальність» і що «наше вижи-

вання залежить від того, чи зможемо ми повернути поняття 

сутнісної раціональності в центр наших наукових дискусій» 

[20, с. 207]. 

 

 

1.3. Протиріччя глобального світу як рушійні сили  

 посткризового соціально-економічного розвитку 

 

Тема глобалізації зараз є найпоширенішою серед су-

часних дослідників. І це зрозуміло, адже нинішній глобаль-

ний розвиток має досить руйнівний потенціал для життєді- 

яльності людини. Це свідчить про те, що питання про вижи-

вання людства стало найбільш фундаментальним і гострим 

на початку ХХІ ст. Сьогоднішні кардинальні зміни несуть 

ризики, загрози і небезпеки людській спільноті, а існуюча 

криза поглиблюється. Усе це потребує всебічного осмислен-

ня, що ставить нові завдання перед наукою взагалі та перед 

економічною наукою зокрема. 

На початку нового століття ще були райдужні надії на 

те, що інформаційні технології зможуть кардинально змінити 

сучасний глобальний світ на краще для людини, сприятимуть 

створенню умов для її всебічного розвитку і самореалізації. 

Мріялося, що «з часом сам факт інформатизації випереджа-

ючого розвитку виявиться джерелом прискореної соціаліза-

ції. Людина буде більше «купатися» в інформаційному оке- 

ані соціального, духовного, а не в океані економічного, спо-

живацького, ажіотажно-комерційного» [21, с. 67]. Проте  

перші півтора десятиліття ХХІ ст. стали досить показовими 

того, що дійсність усе більше обертається проти людини, а 

технократичні тенденції лише наростають, роблячи більшість 

людей майже непотрібними, навіть у якості робочої сили. 
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Сучасна глобалізація, що сприймається як «вельми зацікав-

лена планетарна комерційна гра з боку найсильніших країн» 

із нав’язуванням «нового світового порядку», який «уніфікує 

людство та руйнує цивілізаційні й національні особливості», 

все більше переконує, як зазначає О.Г. Білорус, що «сьогодні 

вже зовсім чітко проявляється такий факт: комерційний Захід 

має більшою мірою поверхові цінності, які не зачіпають і не 

облагороджують душу; цінності, травмовані споживацтвом» 

[26, с. 68, 71]. Неоліберальний сценарій глобалізації, що за-

раз реально реалізується, не тільки не розв’язує найбільш  

гострих соціально-економічних проблем людства, а ще й по-

роджує нові ризики, загрози, небезпеки. Світ став не просто 

ризиковим, на що вказував У. Бек, а перетворився на простір 

перш за все духовно-моральної деградації, коли сама людина 

вже не зовсім розуміє саму себе, свою природу і призначен-

ня, не задумується про сенс свого життя.  

Якщо на даний час підбити певний підсумок глобальної 

кризової дійсності, то досить влучно й аргументовано його 

висловив А.М. Колот: «Парадокс і ледь не основне протиріч-

чя, що проявилося на рубежі віків, полягає в тому, що коли, 

здавалося б, економіка може нарешті працювати в інтересах 

абсолютної більшості населення, маючи для цього економіч-

ні, організаційні, психологічні, соціокультурні передумови, 

світ, образно кажучи, «перевернувся», – інститути суспіль- 

ства, економіки стали відсторонювати людину на другий 

план, економічна доцільність усе більше бере гору над соці- 

альною спрямованістю. Асиметрія в економічному і соціаль-

ному розвитку, нестійкість у найширшому її розумінні, десо-

ціалізація відносин у сфері праці, зниження соціальної згур-

тованості, розповсюдження соціального відторгнення – все 

це тренди, реальності початку нового століття» [22, с. 143-

144]. Якщо ледь не основним сучасним парадоксом є проти-

річчя між економічним і соціальним то, з одного боку, воно 

заслуговує на першочергову увагу дослідників, насамперед 

економістів і соціологів; а з іншого − його констатація у ста-
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тусі «ледь не основного» вказує, що є щось більш глибинне, 

більш значиме, ніж це протиріччя. Виходячи з цих двох  

передумов спробуємо сутнісно проаналізувати сучасну гло-

бальну кризову дійсність та вказати на її основні протиріччя.  

Глобалізація має багато визначень, автори яких акцен-

тують увагу на деяких формах її прояву. Проте вони не  

завжди намагаються заглибитися в сутність та розкрити її 

істинну природу, а це не дозволяє зрозуміти цілісності про-

цесу глобалізації, коли він малюється окремими штрихами 

розрізнених між собою ситуаційно антикризових рішень і 

дій. Звичайно більшість учених наголошують на поглибленні 

протиріччя між економічних і соціальним як у національних 

соціально-економічних системах, так і на рівні світового гос-

подарства. Проте, як здається, потрібно виявляти той факт 

реальності, який породжує це протиріччя.  

Якщо ж намагатися заглибитися в сутність глобалізації, 

то на першому, більш поверхневому рівні аналізу можна по-

бачити те, що «інститути суспільства, економіки стали від- 

сторонювати людину на другий план, економічна доцільність 

усе більше бере гору над соціальною спрямованістю», відбу-

вається десоціалізація. Економічна доцільність, а це є ні чим 

іншим, як цілераціональність, зараз виступає провідною сто-

роною цього протиріччя, яка створює його більше напру-

ження. У чому ж полягає джерело цього напруження, що в 

економічній стороні протиріччя є його внутрішнім двигу-

ном – ці питання набувають фундаментального значення.  

Якщо виходити з констатації того, що ще в кінці 1980-х 

років термін «глобалізація» не використовувався ні в науко-

вій літературі, ні у повсякденній мові [23, с. 24], то що відбу-

лося в реальності такого, що визначало потребу цього нового 

терміна. Найважливішою причиною, як наголошує більшість 

дослідників, стали інформаційно-комп’ютерні технології, які 

створили можливості миттєвого планетарного перенесення 

інформації. Проте це фіксує лише суто технічні умови для 

формування глобалізації. «Насправді глобалізація – це тер-
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мін, покликаний замаскувати процес посилення і розростан-

ня глобальної фінансово-інтелектуальної влади заради зрос-

тання немов би прибутку. Проте насправді в сучасному кри-

зово-глобальному світі вже не прибуток сприймається кінце-

вою метою економічного відтворення, а устремління цієї 

найбільш сучасної влади до абсолютного панування у світі. 

Ті, хто утримує світову фінансово-інтелектуальну владу, во-

лодіючи загальносвітовими ЗМІ, технічно гламурно прихо-

вують свою істинну політику сили, сприяючи відкритому об-

стоюванню системи національних егоїстичних інтересів 

США як наддержави-імперії кінця ХХ – початку ХХІ ст.» 

[24, с. 10].  

При цьому головним предметом праці у глобальному 

світі стала свідомість людини1, а, як зазначав З. Бауман, 

«центри, де розробляються смисли і формуються цінності, 

сьогодні екстериторіальні та вільні від місцевих обмежень – 

втім це не відноситься до стану самої людини, яку ці ідеї та 

цінності покликані наповнювати змістом» [23, с. 11-12]. Ви-

буховий характер розповсюдження інформаційно-комуніка-

ційних технологій як основа сучасних впливів на свідомість 

людини призвів до того, що «у ХХІ ст. глобалізація перетво-

рилася на найбільш впливову економічну, технологічну, ін-

формаційно-культурну реалію. Усуваючи міжнаціональні, 

міжконфесійні, міжкультурні перепони, процес глобалізації 

по-новому організує життєвий світ людства» [25, с. 50-51]. І 

в цьому сенсі слід наголосити, що нова організація життєво-

                                                   
1 «Главное в глобализации – не фейерверк поражающих воображе-

ние (и, соответственно, карман расслабившихся зрителей) открытий и 

технологий, а изменение самого предмета человеческого труда. Совре-

менные информационные технологии сделали наиболее прибыльным, 

наиболее коммерчески эффективным бизнесом не преобразование окру-

жающей среды, мертвых вещей, которое оставалось единственным обра-

зом действия человечества с момента его появления (и благодаря кото-

рому оно, собственно говоря, и сформировалось как человечество), но 

преобразование живого человеческого сознания – как индивидуального, 

так и коллективного» [8, с. 53]. 
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го світу людства здійснюється насамперед через зміну свідо-

мості та мислення людини. Проте ця новизна не завжди про-

являється в позитивних соціальних наслідках, а здебільшого 

спрямовується проти самої людини та її внутрішньої духов-

ної природи. 

Намагання людини розв’язати протиріччя між еконо- 

мічним і соціальним через прогресивні науково-технічні  

трансформації спочатку привели до становлення штучного 

світу як нової сфери людської діяльності. Проте надновітні 

сучасні технології кінця ХХ – початку ХХІ ст. (а вони є нас-

лідком зростання потужності та сили фінансово-інтелекту-

альної влади) кардинально змінюють життєвий світ сучасної 

людини, де маніпуляції свідомістю суттєво трансформують і 

цей уже традиційний штучний світ. Він починає кардинально 

змінюватися не в аспектах техніко-соціального, а такі техно-

логії дозволяють «входити» у внутрішній світ людини, зовні 

задавати їй зразки і мотиви поведінки, діяльності та взагалі 

образ життя. Показовим прикладом цього може бути розроб-

лена корпорацією РЕНД так звана «теорія раціонального ви-

бору», метою якої було заперечення, ігнорування значення 

співробітництва, справедливості, моралі, першорядності сім’ї 

та її цінностей у суспільному житті, а тому впровадження 

цієї теорії породило «світ, рішення в якому приймаються в 

невіданні» в результаті неправильно поставлених цілей за 

принципом «якщо вам не подобається результат, необхідно 

просто замінити параметри» [26, с. 312]. Ця теорія спочатку 

занурила американців у міф [26, с. 314], а потім була на- 

саджена іншим країнам. Насправді ця теорія «є зовсім не ра-

ціональною. Вона не постигла законів світу, бо не розпізнала 

його структуру» [26, с. 313]. Проте цілеспрямоване свідоме її 

впровадження зараз лише розширюється. 

Устремління фінансово-інтелектуальної влади до абсо-

люту створило ситуацію, коли «глобалізація приносить сус-

пільні блага в жертву прибутку і накопиченню приватного 

багатства… Згідно із загальним визнанням глобалізація – не 
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гра з нульовою сумою: вигоди від неї перевищують затрати, 

інакше кажучи, приріст багатства не просто достатній для 

компенсації нерівності та інших негативних ефектів глобалі-

зації, він вище цих затрат. Проблема полягає в тому, що  

переможці не збираються сплачувати будь-які компенсації 

переможеним ні всередині країн, ні на рівні міжнародних  

відносин» [26, с. 96]. Це, з одного боку, свідчить про те, що 

соціальна сторона вказаного протиріччя стає все більш не 

просто підкореною, а такою, яку повсюдно намагаються  

ігнорувати, зламуючи механізми соціального захисту і роз-

витку людини, з іншого − вказує, що для розв’язання цього 

життєво важливого протиріччя необхідно шукати шляхи поза 

його змістом, тобто виходити на більш глибинний рівень 

осмислення реальності. Потрібно виходити на рівень пізнан-

ня духовності, олюднення, усвідомлення і наповнення розу-

мової та практичної діяльності людяними цінностями та мо-

тивами.  

Пошуки шляхів і механізмів розв’язання занадто гост-

рих сучасних соціально-економічних проблем людства, су-

перечностей глобального світу неможливо здійснювати в  

рамках традиційних методологічних підходів. Більшість ви-

явлених й описаних у літературі протиріч світового госпо-

дарства є лише формами прояву більш сутнісних процесів, 

які не завжди піддаються аналізу у форматі традиційної ме-

тодології економічних досліджень. «Йдеться про те, щоб  

вийти із свого економічного окопу, який за останні кілька де-

сятиліть опинився на узбіччі магістрального розвитку сучас-

ної людинознавчої науки, і у взаємодії з цілісно мислячими 

представниками інших наук і осмислювальних традицій ру-

хається в напрямі оволодіння метаметодології сучасного 

осягнення Світоустрою – філософії господарства. Господар-

ство – це вся цілісна сфера життєдіяльності, життєтворчості 

людини. Воно прямо залежить від людської свідомості-

світобачення, від її здатності пізнавати метафізичний світ, 

керуватися в житті духовно-моральними цінностями. Тому і 
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господарювання постає як людино- і життєрятівна цілісна 

діяльність людини, яка потребує продуктивних зусиль у  

пізнанні та перетворенні сучасної понадскладної реальності» 

[27, с. 174]. 

У цьому плані є занадто малою традиційна модель лю-

дини економічної, бо вона, по-перше, трактує людину лише 

як засіб виробництва та нарощення прибутку, а по-друге,  

ігнорує єдину, цілісну духовно-біо-соціальну природу люди-

ни. Тому будь-які схеми і практичні рекомендації щодо соці-

ально-економічних трансформацій без опори на пізнання 

внутрішнього духовного світу людини як головного суб’єкта 

господарських перетворень є досить поверховими і малопро-

дуктивними щодо виходу із сучасного кризового стану люд-

ського суспільства. Пізнання й осмислення ціннісної раціо-

нальності стає необхідним форматом оновлення самої еко-

номічної науки в руслі розуміння необхідності наростання 

пріоритету олюднення як самої сучасної людини, так і При-

роди. Людина як базовий суб’єкт господарювання не може 

бути одномірною, насамперед коли зараз нав’язується одна 

поверхово видима неоліберальна догма свободи і вибору. Ці-

лісність людини має завжди аналізуватися і реалізовуватися і 

в координатах її відповідальності, бо нинішня глобальна 

криза досить очевидно показує, що безвідповідальність обер-

тається занадто високою ціною за сьогодення і майбутнє, ко-

ли вже гостро постало питання про виживання людства.  

Виходячи із сучасної специфіки розуміння неолібера-

льної глобалізації та необхідності створення реальних умов 

для виживання людства, коли особиста відповідальність має 

ставати безумовним імперативом господарювання, сьогодні 

проблемам відповідальності необхідно віддавати провід- 

не місце в наукових постнекласичних людинорозмірних до- 

слідженнях. «Визначені методологічні засади − висхідна 

свобода господарюючої особистості; особиста відповідаль-

ність як базова форма відповідальності; рефлективна приро-

да свободи, солідарних зв’язків та соціальної відповідально- 
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сті – є науковою підставою подальшого дослідження проб-

лем соціальної відповідальності в процесі сучасних госпо-

дарських трансформацій заради розвитку людини та підви-

щення добробуту всього населення України» [28, с. 35]. До 

вчених, політиків, господарників має прийти розуміння того, 

що лише соціально відповідальні рішення та дії стають го- 

ловною засадою соціально-економічного розвитку. 

Проблема посткризового розвитку постає досить акту- 

альною і вагомою. Новий методологічний підхід до розумін-

ня процесу розвитку на основі принципів постнекласичної 

людинорозмірної науки відкриває широкі можливості все- 

бічного глибинного аналізу сучасної глобальної дійсності. 

Криза має розглядатися як потужний імпульс для осмислення 

того, що продуктивно потрібне зараз для збереження людини 

і людства. Головною передумовою майбутнього, гідного лю-

дини, стає докорінна зміна світобачення, коли людина є дій-

сно мікрокосмом, який не просто впливає на макрокосм, 

Універсум, а своєю свідомістю і практичними діями повинна 

створювати умови для свого самопізнання і самореалізації.  
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Розділ 2. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ДИНАМІКА  

 ФУНКЦІОНУВАННЯ І РОЗВИТКУ  

 УКРАЇНИ У МІНЛИВОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

 

2.1. Динаміка сучасного соціально-економічного  

 функціонування України  

 

Проблеми сучасного функціонування України на почат-

ку нового століття є актуальним вектором наукових, перш за 

все соціально-економічних, досліджень. Актуальність цих 

проблем пояснюється тим, що вони майже повністю корес-

пондуються з тією складною мозаїкою життя українців, де 

переважають негативні процеси суспільного відтворення. Їх 

життя стало повним ризиків, загроз, небезпек. Зараз очевид-

но, що в переважної більшості населення країни вже утвер-

дилася кризова повсякденна свідомість. При цьому впевне-

ність у кращому майбутньому є вкрай проблематичною, а 

турбота про необхідність щоденного виживання стає тим мі-

німальним мотивом, який обмежує горизонт світосприйнят-

тя. Реальну картину такого стану в Україні досить всебічно 

на основі наукових досліджень змалював М.О. Шульга. Ось 

лише окремі штрихи, які є нервовими вузлами сьогодення: 

«Суспільство перестало функціонувати як ціле, розбилося на 

окремі сегменти. Приватний інтерес став превалювати над 

суспільним»; «у суспільстві відбулося глибоке соціальне роз-

шарування. Розповсюдилося, набуло величезних масштабів 

таке ганебне явище, що існує лише в країнах третього світу, 

як масова бідність»; «не маючи реальної продуктивної 

об’єднавчої ідеї, суспільство перебуває у стані невизначено- 

сті, що призводить до поступової організаційної, інтелектуа-

льної та моральної деградації. На це накладаються процеси 

соціальної маргіналізації та аномії, що ще більше посилює 

явище суспільної ентропії»; «масовою і, на жаль, базовою 

для українського суспільства стає людина без світогляду і 

моралі, «людина без властивостей», а головними викликами 
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є «проблема соціокультурної маргіналізації, пов’язаної із 

втратою особистістю таких опор у соціальному житті, як по-

няття батьківщини, зниження соціальних статусів у величез-

ної кількості співгромадян, руйнування ціннісно-смислового 

простору багатьох соціальних груп» [1, с. 4, 5, 8]. 

Це лише ті явища, що майже повністю традиційно на-

лежать до соціальної сфери. Якщо ж говорити про нинішній 

стан економіки, то слід констатувати, що він є не просто кри-

зовим, а таким, що прискореними темпами поглинається 

дном масового зубожіння без видимих векторів соціально-

економічного покращення. Більшість міжнародних рейтингів 

відносять Україну до відсталих країн, а кожен п’ятий укра- 

їнець констатує, що вона входить до найбільш відсталих кра-

їн світу. При цьому 2014 рік показав, що руйнування еконо-

мічної системи продовжується швидкими темпами: плановий 

бюджет затверджений на рівні 68,6 млрд грн; за результата-

ми десяти місяців він досяг 53,8 млрд грн, а прихований де-

фіцит, за розрахунками екс-міністра фінансів В. Пинзеника, 

сягає 30 млрд грн. Безсумнівні експертні оцінки свідчать, що 

від 40 до 70% вітчизняної економіки перебуває в «тіні», а 

лише за останні 12 місяців даний показник значно зріс. При 

цьому уряд у своїй програмі діяльності на 2015 рік виходить 

із того, що «бідна держава не може дозволити собі бути соці-

альною», а тому перелік та цифри соціальних реформ є  

занадто тривожними. Вони свідчать, що в країні запланована 

ще більш високими темпами повсюдна соціальна деградація, 

а про створення умов для відродження національної еконо-

міки сьогодні майже йдеться. Більше того, озвучені урядом 

так звані «реформи» сфери освіти (лише перехід до знижено-

го до 9 років обов’язкового навчання в загальноосвітній 

школі закладає основу майбутнього загального регресу укра-

їнського суспільства) та охорони здоров’я при їх реалізації 

створять умови для того, щоб країна найближчим часом не 

мала продуктивних перспектив майбутнього розвитку для 

гідного життя людини.  



52 

У теоретичному плані необхідне усвідомлення того, що 

спочатку «фактичне зведення трансформаційних процесів до 

одностороннього економізму або ж застарілого варіанта рин-

кового фундаменталізму було глибокопомилковою стороною 

перехідної моделі, застосованої в Україні. До того ж політика 

«шокової терапії» була практично здійснена в найгірших 

«більшовицьких» революційних традиціях «кавалерійської 

атаки». Вітчизняні реформатори невиправдано покладалися 

на самоорганізуючу здатність ринку, абсолютно знехтували 

весь попередньо накопичений «вантаж» звичок, норм, тради-

цій і господарських реалій і надто спрощено розглядали роль 

держави у створенні ринкових інститутів» [2, с. 297-298]. В 

останнє десятиріччя також мало що змінилося в наукових 

підходах до функціонування чи розвитку економіки України. 

Почали говорити про необхідність ренесансу методологічно-

го індивідуалізму, інституціональне будівництво як сучасну 

панацею від нездорового кризового стану соціально-еконо-

мічної системи, необхідність широкоформатного наступу на 

залишки механізмів соціального захисту населення, вимоги 

зменшення ролі держави в господарських трансформаціях, 

які певною мірою невміло маскують «протикризовість» су-

часної економічної науки і політики.  

Усі ці явища та процеси досить доказово свідчать про 

те, що динаміка суспільного розвитку в Україні є вкрай нега-

тивною, а політика «потягнутої для подачок руки» не може 

бути продуктивною, такою, яка б сприяла укріпленню націо-

нального суверенітету і безпеки розвитку людини та суспіль-

ства. Створений за роки незалежності олігархічно-компра-

дорський режим не має загальної мети національного розвит-

ку, зростання добробуту українців, розгортання інституцій-

них умов для саморозвитку та самореалізації для переважної 

більшості українців. Цей режим характеризується насам- 

перед тим, що в Україні в категорію власників великого при-

ватного капіталу потрапляють лише близько 200 домогоспо-

дарств з обсягом капіталу понад 85 млрд дол. США. При 
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цьому, як свідчать експертні оцінки, незважаючи на глобаль-

ну фінансову кризу, чисельність власників великого приват-

ного капіталу у 2016 р. має зрости проти 2011 р., принаймні, 

на 37%, а темпи збільшення кількості мультимільйонерів та 

мільярдерів в Україні поступаються лише Китаю [3, с. 11, 

14]. 

Динаміка такого однобокого «розвитку», коли незначна 

частка багачів стають ще багатшими, а переважна більшість 

населення країни біднішає та зазнає злиднів, потрапляє у 

стан маргінальності та ексклюзії, не просто небажана, а стає 

загрозливою тенденцією щодо можливостей виживання нації 

в соціал-дарвіністському глобальному середовищі. Розмови 

про інноваційний розвиток, входження у виробниче поле 

п’ятого і шостого технологічних укладів, модернізацію на 

основі творчості особистості та ефективного використання 

поки ще високого людського потенціалу не мають під собою 

реального продуктивного підґрунтя.  

Однією з досить показових оцінок сучасної суспільної 

деградації є роль еліти в роки незалежності. Владна еліта, що 

включає політичні, економічні та військові групи, була не на 

висоті щодо пошуку, обґрунтування і реалізації української 

національної ідеї, розробки народногосподарської стратегії 

для підвищення добробуту українського народу. Процес 

приватизації державної власності без устремління до її ефек-

тивного використання для загального блага, панування ко- 

рисливих приватних інтересів та намагання будь-яким шля-

хом опинитися у владі стали найважливішим джерелом про-

цесу створення «нездорового суспільства», коли цінності 

людяності та моральності, відповідальності та творчості були 

свідомо відтіснені на задні ролі. Не готовою до вирішення 

проблем національного соціально-економічного розвитку 

виявилася й наукова і культурна еліта. Основна її роль, як 

правило, зводилася до розробки на замовлення правлячої  

еліти наукових доктрин, що вкладалися у логіку нових соціа-

льно-психологічних відносин усередині країни (свого роду 
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«інтелектуального прикрашення» в рядах правлячої еліти). Ті 

ж проекти та наукові розробки, що здійснюються за ініціати-

вою самої наукової еліти, пов’язані з технологічними, еко-

номічними, духовно-культурними напрямами розвитку Укра-

їни, як правило, залишаються на узбіччі, не потрапляючи в 

поле зору ні правлячої еліти, ні суспільства в цілому [4, с. 53-

54]. Тому в цілому можна говорити, що перевірку на істин-

ність нинішня українська еліта не пройшла, а отже, її роль як 

організатора розвитку та майбутнього процвітання країни і 

зростання добробуту українського народу опинилася під ве-

ликим знаком питання. 

У даному напрямі треба говорити і про сучасний стан 

необхідних соціальних інновацій. Наявна ситуація характе-

ризується тим, що «в Україні незатребуваність спеціалізова-

них технологій імплементації соціальних інновацій у формі 

інституційного проектування при проведенні соціальних ре-

форм багато в чому обумовлена підлаштуванням будь-яких 

управлінських рішень під політичні інтереси владних і нав-

коловладних угрупувань», а також тим, що «потреба у зміні 

самої технології імплементації соціальних інновацій… об-

межувалася, як правило, дослідженням лише вартісних аспе-

ктів» [5, с. 35, 36]. Поза увагою, як правило, залишалися цін-

нісно-ментальні засади розробки потрібних соціальних інно-

вацій, що вело до їх поверхового бачення і некомплексної 

оцінки позитивних і негативних наслідків. Взагалі, соціальні 

інновації можуть ставати продуктивними лише тоді, коли 

вартісним оцінкам не надається першочерговість, а вони ма-

ють вважатися певною мірою самоцінними з точки зору 

створення гідних умов людської життєдіяльності. В іншому 

разі гонитва за прибутком під швидкоплинними популістсь-

кими гаслами сприяє не розвитку, а зубожінню народу в  

середньо- та довгостроковій перспективі. 
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2.2. Довіра та соціальне партнерство як основні  

 соціокультурні чинники сучасної динаміки  

 відродження господарської системи України 

 

Основоположною вимогою постнекласичної людино- 

розмірної науки є цілісний підхід до аналізу господарської 

діяльності людини, а тому дослідження сучасних економіч-

них трансформацій потребує введення соціокультурних чин-

ників в аналіз. Зараз уже стало очевидним, що саме такі фак-

тори починають чинити все більш визначальний вплив на 

економічні процеси. Тому в нинішній кризовій ситуації особ-

ливо актуалізуються питання про виявлення механізмів 

зв’язку елементів соціокультурного середовища та економі-

ки, визначення тих складових соціокультурного середовища, 

які найбільше впливають на ефективність функціонування 

національної економіки. Намагання багатьох сучасних країн 

подолати відсталість, підвищити рівень національної конку-

рентоспроможності, забезпечувати високий добробут насе-

лення будуть ефективними за умови врахування не лише тех-

ніко-економічних інновацій і технологічного розвитку, але і 

складових соціокультурного середовища, які, так би мовити, 

запліднюють суто економічну діяльність людини моральни-

ми, етичними цінностями та морально-культурними норма-

ми. 

Загальне значення соціокультурних чинників господар-

ських трансформацій можна оцінити за одним з основних 

статистичних показників – зростання смертності в період ре-

форм 90-х років ХХ ст. у Росії (аналогічна картина була ха-

рактерна і для України того періоду). За результатами до- 

сліджень І. Гундарова, збільшення смертності в цей період 

було пов’язане лише на 16% з впливом соціально-

економічних факторів, а 84% становили духовно-моральні 

чинники (зростання агресивності, безвихідності, тобто те, що 

називають духовними хворобами особистості) [6]. Тому со-

ціокультурні фактори, серед яких визначальне місце посіда-
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ють духовно-моральні, потрібно досліджувати ретельно і 

всебічно, що стає одним із головних завдань нової пост- 

некласичної науки. При цьому слід вчитися акцентувати  

увагу на позаекономічних чинниках, які створюють соціо-

психологічне середовище для економічних трансформацій. 

На цій потребі наголошували найбільш визнані мислителі, 

коли говорили про те, що за суто економічним необхідно ви-

являти більш глибокі причини неекономічного характеру.  

При цьому варто насамперед вказати на те, що соціо- 

культурне середовище є занадто широким поняттям, яке 

включає безліч компонентів: культуру суспільства, інститу-

ційне поле, яке вбирає в себе формальні та неформальні ін-

ститути, певний рівень соціальної взаємодії господарських 

суб’єктів та розвиток відносин соціального партнерства в 

широкому розумінні, характер та методи регулювання дер-

жавою умов для досягнення загальних соціально-еконо-

мічних цілей розвитку, соціально-психологічні характерис-

тики людини як базового суб’єкта функціонування економі-

ки, рівень довіри до влади та між людьми тощо. Якщо ж  

сьогодні маємо класифікувати соціокультурні чинники необ-

хідних продуктивних зрушень щодо підвищення добробуту 

українського народу, то найпершою і найважливішою у цій 

площині стає довіра. Хоча парадоксальність ситуації полягає 

в тому, що, як свідчать результати багатьох опитувань, укра-

їнському суспільству властива саме превентивна недовіра. У 

нормально функціонуючому суспільстві довіра є головним 

компонентом соціального капіталу, який, по суті, виступає 

основою інституціонального капіталу. При цьому саме дові-

ра є особливим системостворюючим елементом цього капі-

талу, що робить його, так би мовити, суспільним метакапіта-

лом, який забезпечує функціонування всіх господарських 

суб’єктів, суспільних інститутів та інституцій [7, с. 141].  

Роль довіри в економіці ще на початку ХIХ ст. до- 

сліджував Г. Торнтон, який на противагу смітіанській карти-

ні реальності, де роль грошей розглядалася тільки як пасив-
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ного посередника та технічного засобу обігу, довів, що в 

економіці разом із жорстким каркасом об’ємних та структур-

них характеристик суспільного продукту діє довіра. Він вка-

зав на щільний зв’язок довіри з рівнем господарської ініці- 

ативи та активності: «у суспільстві, в якому законність та по-

чуття морального боргу слабкі, а отже, власність не має на-

дійного захисту, рівень довіри та кредиту, звичайно, буде  

низьким; не буде великим і обсяг торгівлі» [8, с. 364]. Довіра 

може підтримуватися кредитно-грошовою системою, яка на-

дає можливості для того, щоб на практиці товари та послуги 

могли обмінюватися на зобов’язання (обіцянки) щодо пла- 

тежів у майбутньому. Кредит, на думку Г. Торнтона, не є 

нейтральним та пасивним обмінним середовищем, де відбу-

ваються взаємопов’язані технологічні  продуктові потоки. 

Кредит є активним та пластичним посередником: він може 

швидко та досить чітко змінювати свою конфігурацію і про-

пускну спроможність, головним чинником чого виступає 

стан довіри контрагентів. Високий рівень довіри пришвид-

шує обіг платіжних засобів. Навіть при їх незмінній масі  

зростання довіри викликає ефект, тотожний ефекту від  

збільшення кількості платіжних засобів. Цей ефект здатен 

«збуджувати працелюбство», тобто розширювати поле ви- 

робництва та сприяти більш інтенсивній торгівлі. Навпаки, 

зниження рівня довіри, як правило, зменшує «пропускну 

спроможність» кредитної системи, що веде до пригнічення 

економічної активності навіть при зростаючій грошовій емі-

сії [8, с. 364]. Тому при розгляді впливу кредитно-грошової 

системи на економічний розвиток має враховуватися рівень 

довіри в суспільстві. 

Довіра в соціально-економічній літературі пов’язується 

із соціальним капіталом. Дж. Джекобс у своїй класичній пра-

ці «Життя і смерть великих американських міст» аналізувала 

соціальний капітал. Вона довела, що щільна мережа соціаль-

них зв’язків, які існували в найстаріших кварталах змішаного 
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міського типу, утворювала форму соціального капіталу, що 

сприяла суспільній безпеці [9, с. 34].  

Соціолог П. Бурдьє соціальним капіталом називав су-

купність реальних або потенційних ресурсів, пов’язаних із 

володінням стійкою мережею більш-менш інституціоналізо-

ваних відносин взаємного визнання та знайомства, тобто со-

ціальний капітал він пов’язував із членством людини у групі. 

Таке членство  надає кожному учаснику групи відчуття, стан 

опору у вигляді колективного капіталу, який у практичному 

стані виступає у формі матеріального або символічного об-

міну, що досить ефективно сприяє підтримці кожного члена 

групи. Форми реалізації соціального капіталу можуть бути 

оформлені соціально і гарантовані спільним ім’ям або цілим 

набором інституціоналізуючих актів, покликаних, як прави-

ло, одночасно формувати та інформувати тих, хто зацікавле-

ний у взаємодії. У цьому випадку такі акти більш-менш реа-

льно задіюються, а потім підтримуються і контролюються 

групою в процесі обміну [10, с. 241].  

Р. Патнем вивчав і визначав соціальний капітал як ха-

рактеристики соціального життя – мережі, норми, довіра, які 

спонукають учасників господарської діяльності до ефектив-

нішої взаємодії для досягнення спільних цілей [9, с. 38].  

Ф. Фукуяма показав, що соціальний капітал ґрунтується 

на прийнятих спільнотою загальних цінностях і нормах,  

на довірі. При цьому під довірою він розуміє очікування  

постійної, чесної, орієнтованої поведінки, що виникає всере-

дині співтовариства з боку інших членів цього співтова- 

риства стосовно спільних цінностей. Довіра в суспільстві 

продукує соціальний капітал суспільства, який зазвичай 

створюється і передається через такі культурні механізми, як 

традиція, релігія. Складовою частиною соціального капіталу 

є спонтанне спілкування у співтовариствах, відмінних як від 

традиційно існуючих груп, так і від організацій, що свідомо 

створюються урядом на основі формальних правил [9, с. 38].   
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Вищенаведені визначення соціального капіталу демон-

струють, що основною його складовою є довіра. «Соціальний 

капітал, – зазначає М.Є. Горожанкіна, – це практика встанов-

лення міжособистісних, колективно-групових соціальних 

зв’язків з метою максимізації економічної корисності агентів 

за рахунок ресурсу взаємності довірчих зобов’язань, власти-

вого соціальній організації суспільства» [11, с. 152].  

Ресурс довіри формується через існування таких чин-

ників: настанови господарського суб’єкта, досвід попередніх 

поколінь, наявність спільних етичних і культурних ціннос-

тей, власний досвід, рівень інтелектуального розвитку, адап-

тивних здібностей та ін. Довіра, як правило, виникає тоді, 

коли економічний суб’єкт впевнений в правильності та адек-

ватності господарських явищ і процесів, які відповідають 

власним, особистісним ціннісним настановам і мотивам. То-

му довіра реалізується через поведінку особистості, а при 

повторенні актів довіри виробляється позитивне ставлення 

до субагентів, що створює досить стійкі умови для наростан-

ня рівня та розширення поля довіри. Усвідомлення процесів, 

що відбуваються в господарському житті, будь-то якісь нові 

явища, заяви і обіцянки політиків, події в економічній полі-

тиці чи рішення державних та регіональних органів управ-

ління, відбувається шляхом спроб і помилок. Суб’єктивна 

негативна оцінка таких подій сприяє зростанню недовіри, що 

веде до недовикористання потенційних можливостей щодо 

налагодження ефективних соціально-економічних взаємодій. 

Тому для національного відродження та господарського роз-

витку особливо важливо створювати поле продуктивного 

осмислення подій, коли б нові зміни в реформуванні еконо-

міки могли спочатку сприйматися позитивно і окремими ін-

дивідами, і соціальними групами, а потім і всім суспільст-

вом. Негативний же досвід, що супроводжується падінням 

економіки, руйнуванням механізмів соціального захисту, 

знеціненням моральних цінностей і норм, як правило, закріп-

люється у свідомості економічних суб’єктів і викликає стійку 
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недовіру надалі [12]. Тому держава повинна цілеспрямовано 

створювати таке середовище, де довіра стала одним із най-

важливіших чинників позитивної соціоекономічної динаміки 

господарської життєдіяльності. 

В аспекті підвищення рівня і розширення поля довіри 

необхідно більш глибоко і всебічно осмислити соціальне 

партнерство, яке має сприйматися як широка добровільна 

продуктивна взаємодія між різними господарськими 

суб’єктами задля ефективного розв’язання гострих соціоеко-

номічних проблем національного розвитку.   

У сучасній економічній науці та господарській практиці 

відомі два основних види взаємодії людей: ринкова конку- 

ренція та соціальне партнерство. Охарактеризуємо їх. У за- 

гальному плані конкуренція, по суті, є жорсткою боротьбою 

між людьми у сфері економічних і соціальних відносин. У 

сутнісних координатах виживання людства конкуренція за-

родилася в період міжплемінного обміну, а науковий аналіз 

розвитку і розцвіту конкурентних відносин свідчить про те, 

що за своєю природою конкуренція є протилюдяним меха- 

нізмом досягнення суто економічних цілей – прибутку, мате-

ріального і грошового збагачення досить вузького прошарку 

населення. Іншим видом людської взаємодії є соціальне  

партнерство, яким визначається гуманістичний, можна ска-

зати, цивілізований і людяний зміст людських відносин.  

Партнерство насамперед є співробітництвом, а його значення 

поки що недооцінене сучасною економічною наукою. 

Людвіг фон Мізес, визнаний класик лібералізму, у сво-

єму фундаментальному трактаті «Людська діяльність», опи-

суючи продуктивну діяльність людини та історію розвитку 

людського суспільства, теоретично довів, що «суспільство – 

результат свідомої і цілеспрямованої поведінки», воно «є ні 

чим іншим, як об’єднанням індивідів для сумісних дій», а 

основою «ознакою людського суспільства є цілеспрямоване 

співробітництво» [13, с. 133, 135]. Якщо це дійсно так, то 

вчення про конкуренцію викликає основоположне запитання: 
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чи можна жорстку, навіть нищівну для людини конкуренцію 

називати співробітництвом? Чи не настав час змінити погляд 

на ринкову конкуренцію як основну догму ринкового фун-

даменталізму, націлену на викривлення свідомості людини 

щодо осмислення ефективних механізмів соціально-еконо-

мічного розвитку та благополуччя людства? 

Сьогодні, коли майже повсюдно говорять про глобалі-

зацію, не завжди замислюються, що вона є цілісним, а не  

сумативним процесом, а її зміст визначається націленістю на 

співробітництво людей, фірм, держав. У глобальній системі 

«відносини підсистем, елементів, суб’єктів визначаються 

п’ятьма «В» – взаємозалежністю, взаємопроникненням, вза-

ємообумовленістю, взаємозв’язком, взаємодією» [14, с. 110]. 

Ці п’ять «В», які починаються із «взаємо-», досить влучно 

характеризують глобалізацію насамперед як соціальний про-

цес, який має реалізовуватися через розділено-сумісну  

життєдіяльність людей, тобто через соціальне партнерство 

заради розв’язання протиріч та гострих проблем загально- 

планетарного розвитку. Кожній розумній людині очевидно, 

що навіть для вирішення своїх проблем потрібно об’єдну-

ватися з іншими людьми, взаємодіяти з ними. При цьому 

найбільш важливою характеристикою такої взаємодії є її  

добровільність, що дозволяє кваліфікувати таку взаємодію як 

партнерство. Оскільки ж у будь-якому разі людина усвідом-

лює потребу саме добровільної взаємодії, то вона реалізує 

свою свободу і несе відповідальність за свої свідомі дії. Тому 

із самого початку розвитку людського суспільства взаємодія, 

співробітництво, партнерство є проблемою, яка випливає із 

внутрішньої природи людини як розумної істоти.  

Конкуренція як спротив між людьми у глибинному  

сенсі є витоком війни, спрямованої на пригнічення, заволо-

діння, зрештою на знищення інших людей. Для виживання 

людини і людства головною передумовою є саме взаємодія, 

взаємозв’язок, співробітництво, взаємодопомога. Тому проб-

лематика соціального партнерства завжди вирішувалася  
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через існування соціуму. Зараз же, коли людство опинилося в 

кризовій епосі загальних ризиків, небезпек, катастрофічних 

наслідків насамперед своєї технічної діяльності, питання про 

соціальне партнерство як основний механізм реалізації імпе-

ративу виживання людства постало найбільш актуальним як 

для науково-теоретичного осмислення, так і для практичного 

його поширення в усіх сферах і на всіх рівнях господарюван-

ня. Розкриємо основні погляди на цю проблему. 

У радянській суспільствознавчій, насамперед еконо- 

мічній науці, а також і в дослідженнях зарубіжних учених 

оцінка змісту соціального партнерства в основному зводила-

ся, по-перше, до бачення соціального партнерства як однієї з 

його форм – трипартизму, коли держава, спілка підприємців 

та профспілки намагалися взаємодіяти заради розв’язання 

певних соціальних проблем. По-друге, до суто ідеологічних 

штампів, де відносини, засновані на його принципах соціаль-

ного партнерства, не вважалися характерними для буржуаз-

них суспільств, а їх висвітлення в наукових дослідженнях 

подавалися як здебільшого пропагандистська спроба, з одно-

го боку, показати напруження, що виникає на основі експлу-

атації трудового народу; а з іншого − дещо поверхово розк-

ривати притаманні для західних країн механізми розв’язання 

соціальних протиріч. У полоні цих тверджень перебували не 

лише пересічні громадяни, а й більшість вчених-суспільство-

знавців, оскільки реальний аналіз соціально-економічних  

відносин між працівниками у капіталістичних країнах був 

неможливим через відсутність і закритість інформації, перш 

за все недоступність чи сфальсифікованість наукових публі-

кацій зарубіжних вчених з цих питань. По-третє, навіть ті до-

слідження соціального партнерства в широкому розумінні, 

що використовувалися у практиці соціально-економічного 

розвитку перш за все у розвинених країнах, певною мірою 

замовчувалися. 

Лише наприкінці ХХ ст., коли панівна ідеологія ком- 

партійної номенклатури була відкинута, до науковців почала 
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доходити дійсно правдива інформація про ті господарські 

механізми, які дозволили розвиненим капіталістичним кра- 

їнам вирішувати свої соціальні проблеми розвитку суто соці-

алістичними, людяними методами. Загальний курс був взя-

тий на будівництво соціальної держави, почали говорити про 

наявність реального соціалізму в цих країнах. У той час ста-

ло очевидним, що надзвичайно високий ступінь розвитку був 

можливим перш за все шляхом широкого соціального парт-

нерства, бо цей механізм дійсно створював реальні умови як 

для вирішення найгостріших соціально-економічних проб-

лем, так і для  зростання якості життя населення розвинених 

країн. Їх успіхи дали досить значний імпульс для глибокого 

вивчення та суттєвого переосмислення домінуючих в уяві 

окремих вітчизняних вчених досить вузьких поглядів на  

проблему соціального партнерства в широкому розумінні. 

Якщо повсюдно насаджувалися догми пріоритетності ринку, 

ринкової економіки як загальної панацеї, де ринок сам собою 

поставить усе на місце, а державі відводилася роль нічного 

сторожа, то перше десятиліття ринкових реформ у пост- 

радянських країнах не виправдало райдужних сподівань.  

Осмислення негативних результатів ринкового рефор-

мування за лекалами шокової терапії вимагало більш всебіч-

ного аналізу причин і механізмів неефективних трансформа-

ційних перетворень в Україні. Актуальність такого аналізу 

зумовлювалася насамперед практичними потребами перехо-

ду до проблем стратегічного соціоекономічного розвитку. 

Виникло системотворче запитання: яким шляхом необхідно 

розвивати сутнісні соціально-економічні зміни – шляхом 

всебічного розгортання відносин панування-підкорення,  

жорсткої конкуренції чи через розвиток соціального парт-

нерства громадян й усіх інших господарюючих суб’єктів, за-

цікавлених у національному розвитку?  

Аналіз проблем соціального партнерства на матеріалах 

США свідчить, що країна впродовж 200-літньої своєї історії 

успішно розвивається та вирішує більшість внутрішніх проб-
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лем на основі реалізації принципів широкого соціального 

партнерства. Більше того, було встановлено, що реальна кар-

тина ведення господарського розвитку в США кардинально 

відрізняється від тієї картини розвитку, що свідомо насаджу-

ється неокласичною економічною наукою у всьому світі. 

Суттєві відмінності цих двох картин полягають у тому, що 

якщо все, що відбувається у США, переважно здійснюється 

на основі широкого розвитку соціального партнерства, то 

все, що має відбуватися в інших країнах, необхідно здійсню-

вати на засадах жорсткої конкуренції і в жорсткій відповід-

ності до неоліберальної теорії ринкової економіки. Шляхом 

нав’язування іншим, насамперед транзитивним країнам все- 

охоплюючих ринкових відносин і механізмів нещадної кон-

куренції США як нинішній головний суб’єкт реалізації нео-

ліберального сценарію глобалізації успішно здійснюють гло-

бальну політику, спрямовану на поглинання матеріальних й 

інтелектуальних ресурсів інших країн. При цьому представ-

ники неокласичної економічної науки практично не акцен-

тують уваги на тому, що відносини соціального партнер- 

ства – це саме ті відносини, яким безумовно віддасть перева-

гу будь-який громадянин кожної країни перед перспективою 

вступати у жорстку, нав’язану неоліберальною наукою, кон-

куренцію (боротьбу) з іншими людьми. Отже, традиційна  

догма про необхідність жорсткої ринкової конкуренції як со-

ціального механізму людського розвитку не відповідає іс-

тинним завданням виживання людства та посткризового роз-

витку. США зараз не орієнтуються на конкуренцію як на  

переважний спосіб і механізм свого внутрішнього розвитку, 

а на практиці намагаються зосереджувати в себе інтелекту- 

альний потенціал з усього світу та на основах соціального 

партнерства вибудовувати реалізацію стратегії свого благо-

получчя [15]. 

Соціальне партнерство, як засвідчив такий аналіз, має 

розглядатися як основоположна життєва цінність, що, з од-

ного боку, дозволяє розрізняти сенс і мету різних моделей 
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функціонування економіки (ринкової та соціально орієнтова-

ної); з іншого − вбачати в соціальному партнерстві головний 

механізм виходу з кризового стану й успішного вирішення 

гострих соціально-економічних проблем, що відкриває ре- 

альні можливості для продуктивного людського потенціалу 

задля досягнення високого добробуту для всього українсько-

го народу. Проте у масовій свідомості українців має змінити-

ся розуміння сенсу соціального партнерства. Ми традиційно 

звикли вважати, що соціальне партнерство зводиться до так 

званого трипартизму – взаємодії трьох суб’єктів розвитку – 

класу працівників (профспілки), класу власників (спілка ро-

ботодавців) i держави як арбітра, який встановлює загальні 

правила гри. Проте більш всебічне осмислення цієї проблеми 

свідчить, що трипартизм насправді є лише однією iз форм 

соціального партнерства, яке формує і відображає більш ши-

рокі відносини. Соціальне партнерство – це свідомі дії лю-

дей, що внутрішньо вмотивовують економічні та соціальні 

інтереси, спрямовані на те, щоб на основі добровільного об'-

єднання і реалізації власних матеріальних, фінансових, тру-

дових, інтелектуальних та інших ресурсів досягати своєї ме-

ти. Суб’єкти партнерських відносин домовляються між со-

бою щодо своїх цілей діяльності та шляхом реалізації  

спільних дій досягають задоволення своїх господарських ін-

тересів, спрямованих, як правило, на підвищення свого доб-

робуту та розвиток людського суспільства.  

Основу соціального партнерства в широкому розумінні 

становить кооперативна  діяльність. Відомий в усьому світі 

економіст Ч. Бернар визначив зміст кооперації через терміни 

«кооперативна ефективність» i «кооперативна результатив-

ність», які характеризують таку ситуацію: коли люди діють 

індивідуально, то не можуть досягти такої ефективності, якої 

можна досягти через об'єднання власних зусиль з метою за-

доволення загального i в той же час свого особистого інтере-

су. Наприклад, ставши партнерами й усвідомивши власні ін-

тереси, забудовники квартир у кооперативному будинку, які 
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об'єднані спільною метою i на партнерських засадах  

об'єднали для цього кошти, отримують одно-, дво- та трикім-

натні квартири. Тобто вони реалізували особистий інтерес 

через загальний – побудова багатоквартирного будинку. 

Сенс полягає в тому, що особистий інтерес не міг бути реалі-

зованим відокремлено кожним, а збудований спільно буди-

нок уможливив задоволення особистого інтересу. У цьому 

проявився кооперативний ефект (кооперативні витрати мен-

ше, ніж витрати при одноосібному будівництві), а також була 

досягнута і кооперативна результативність (отримання квар-

тири). 

Особливостями соціального партнерства є те, що, по-

перше, людина може одночасно брату участь у кількох парт-

нерських акціях, коли через добровільне об'єднання ресурсів 

може паралельно вирішувати кілька своїх життєвих проблем, 

усвідомлюючи реальні переваги об’єднаних дій; по-друге, 

партнерські відносини реалізуються не у площині володіння-

підкорення, як це властиво відносинам економічної влади, а 

мають рівноправний характер, тобто рівноправність партне-

рів забезпечується насамперед спільними обговоренням про-

блеми i сумісною  участю в її розв’язанні; по-третє, партнер-

ство є реальним механізмом збагачення особистісного поте-

нціалу, перш за все знаннєвого, коли партнери при обгово-

ренні спільної мети і методів реалізації партнерської акції 

добровільно діляться своїм знаннями з іншими, що сприяє 

збагаченню знання кожного партнера через своєрідне запо-

зичення знань іншого.  

Особлива цінність відносин соціального партнерства 

полягає в тому, що цілеспрямоване та свідоме добровільне 

об'єднання зусиль усіх учасників партнерства відкриває нові 

можливості для особистісного розвитку та самореалізації че-

рез те, що кожен партнер отримує немов би дві форми само-

вираження. Одна площина цього самовираження є базовою 

площина, у якій виникає спільний інтерес щодо практичного 

розв’язання спільної проблеми, в якій кожен із них має свій 
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особистий інтерес, шляхом об’єднання належних їм інтелек-

туальних, матеріальних, фінансових, трудових та інших ре-

сурсів. Друга площина, яка є більш продуктивною для парт-

нера-особистості, виникає, коли партнери свободо і відпові-

дально обговорюють спільну проблему, шляхи її вирішення, 

технології реалізації тощо. У цій площині відбувається на-

рощування інтелектуального і людського потенціалу завдяки 

тому, що кожний із партнерів ділиться не тільки власними 

ресурсами, а й своїм знанням. У пpoцеci обговорення вироб-

ляється нове знання, що не заперечує тих базових знань, які 

мав кожен з учасників до початку партнерства, але надає  

кожному можливість перевершити, збагатити це знання. То-

му в інтелектуальному плані розвиток партнерства стає од-

ним із головних механізмів реалізації кожним економічної 

влади знань, яка є найбільш високоякісною владою (Е. Тоф-

флер). Цей механізм дозволяє реалізувати економічну владу 

не на принципах панування-підкорення, а перетворити її на 

господарську владу, яка, з одного боку, забезпечує духовно-

ідеальні, вічні цінності життєдіяльності людини; з іншого − 

реалізується через свободо-відповідальне творення нового 

способу і образу більш високоякісного життя. Такий спосіб 

господарської влади забезпечує не тільки рівноправну участь 

різних суб’єктів у процесі розвитку, а й ті переваги, які дає 

об'єднання їх матеріальних, інтелектуальних і грошових ре-

сурсів, які, як i нове знання, внаслідок партнерства набува-

ють нової якості та широко відкривають інноваційні можли-

вості досягнення спільних і особистих цілей.  

Останніми роками актуалізується проблема соціального 

партнерства між державою та приватними структурами, біз-

несом. Державно-приватне партнерство поступово стає од- 

нією з прогресивних і соціально ефективних форм взаємодії, 

яке сприяє об’єднанню інтелектуальних, фінансових, матері-

альних та інших ресурсів держави і приватних підприємців 

задля вирішення гострих соціально-економічних проблем у 

національній економіці. Партнерство сприяє переходу на 
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інноваційну модель розвитку, підвищує рівень соціальної 

відповідальності партнерів, несе нову культуру сумісного 

вирішення складних питань суспільного розвитку, сприяє 

збереженню людяності як фундаментальної засади-

характеристики людської діяльності у світі техносу, інтелек-

ту, економіки знань.  

Розширення і розвиток партнерських відносин стає тим 

господарським полем, де найбільш оптимально й ефективно 

можуть розв’язуватися найгостріші економічні суперечності, 

які існують між людиною, суспільством і Природою, де ре- 

алізується  ціннісно-раціональний підхід до господарських 

явищ. Ця форма партнерства є цінною тому, що при здійс-

ненні соціоекономічної політики мають ураховуватися деякі 

нові посили, а саме: більш глибинні цінності, мотиви діяль-

ності людини як цілісної істоти. У цьому плані першочерго-

вого значення набувають процеси олюднення, висхідного 

сприйняття ціннісних начал соціально-економічного розвит-

ку, співробітництва і соціального партнерства, ціннісної кон-

курентоспроможності, без чого подолання сучасної світової 

економічної кризи просто неможливе. Зростає роль і відпові-

дальність держави за цілісність господарського розвитку, 

ефективне залучення приватного підприємницького сектору 

до розв’язання загальних проблем суспільства. 

Специфікою цієї форми партнерства є не тільки те, що 

вона досить чітко вказує на сторони чи учасників соціальної 

взаємодії, але і виходить із позицій «людиноцентризму», 

який є соціальною основою господарського змісту феномена 

партнерства. При поверховому розгляді цієї форми партнер- 

ства на перший план виходять процеси задоволення потреб 

людини, її запитів державою і бізнесом, що мають забезпе-

чувати її добробут і розвиток. При більш глибинному аналізі 

стає зрозумілим, що ядром єдності процесуючої взаємодії, 

партнерства держави і приватного бізнесу стає людина як 

головний суб’єкт господарської творчості, що представляє 

суспільство, а тому саме людина задає певну ціннісну і функ-
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ціональну «рамку»  партнерських проектів чи акцій. І ця сво-

єрідна рамка фіксує не лише особистісний формат соціальної 

взаємодії, а виводить її на більш високий суспільний рівень 

служіння інтересам людей та розвитку особистості як члена 

суспільства. Парадоксальність ситуації державно-приватного 

партнерства визначається роллю держави у ньому: держава, з 

одного боку, у традиційній системі управлінських координат 

є суб’єктом влади, якій повинні підпорядковуватися всі інші 

суб’єкти господарського розвитку; з іншого − саме статус 

держави-влади має знижуватися, коли держава повинна за-

лишатися рівноправним партнером. 

Управління державно-приватним партнерством тради-

ційно розглядається як очевидна складова державного меха-

нізму управління національною економікою та визначається 

як сукупність форм і методів впливу державних органів вла-

ди на формування і функціонування господарських об’єктів – 

проектів та акцій такого партнерства та інших приватних 

суб’єктів партнерської взаємодії. При цьому досить чітко ви-

значається багаторівневе бачення структури системи управ-

ління державно-приватного партнерства через виокремлення 

в ній трьох основних рівнів: макроекономічного (управлінсь-

ка функція здійснюється на рівні органів законодавчої та ви-

конавчої влади країни), мезоекономічного (управлінська  

функція здійснюється на рівні органів виконавчої влади регі-

ону або місцевих органів влади), мікроекономічного (управ-

лінська функція здійснюється на рівні одноособового або ко-

легіального виконавчого органу, спеціально створеного для 

виконання цього завдання учасниками конкретного проекту 

партнерської акції). На макро- та мезоекономічному рівнях 

виокремлюються три основних етапи підготовки конкретно-

го партнерського проекту: фаза розробки загальної політики 

у сфері державно-приватного партнерства, фаза планування 

проекту, фаза укладання угоди [16].  

Удосконалення управління становленням та розвитком 

державно-приватного партнерства полягає в реалізації орга-
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нізаційно-управлінських функцій як форми прояву розділе-

но-сумісних відносин, що насамперед обумовлюються відпо-

відністю принципам партисипатизму та неодирижизму [17]. 

Таке управління має на меті формування єдиного розуміння і 

стратегії становлення партнерства держави та підприєм- 

ницьких структур як окремої форми соціального партнерст-

ва; вдосконалення законодавчої та нормативної бази; цілесп-

рямоване створення відповідних інституцій; формування не-

обхідного економічного клімату та соціокультурного середо-

вища; підготовку фахівців у сфері управління соціального 

партнерства в широкому розумінні; забезпечення прозорості 

діяльності партнерів при реалізації спільних проектів соці- 

ально-економічного розвитку. Особливим напрямом діяльно-

сті держави у сфері поширення соціального партнерства має 

бути формування сприятливої суспільної думки та усвідом-

леності його як продуктивного і людяного механізму госпо-

дарського національного розвитку. 

Формування єдиного розуміння та стратегії становлен-

ня партнерства держави та підприємницьких структур потре-

бує поглиблення суті його розуміння саме за рахунок більш 

рельєфного аналізу духовно-моральних засад відносин парт-

нерства, відповідності його природи національній культурі 

співпраці та усталеному менталітету українського народу. Це 

доцільно було б і важливо тому, що усталеного визначення 

державно-приватного партнерства в літературі немає, а тому 

виникає ряд теоретичних проблем у його осмисленні та пра-

вильності трактування. Так, у соціально-економічній літера-

турі часто йдеться про несумісні положення: стверджується, 

що між партнерами мають бути рівноправні відносини, а ра-

зом з тим неодноразово наголошується на тому, що такі від-

носини ніколи не будуть рівними, бо дослідники роблять на-

голос на провідній ролі держави, винятковій відповідальності 

держави у такому партнерстві. Постає питання: якщо немає 

рівноправного розподілу повноважень, відповідальності та 

ризиків при реалізації державно-приватних проектів, то чи 
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можна говорити в цьому випадку саме про партнерство,  

партнерські відносини? А також чи можна говорити про  

партнерство, коли вся акція взаємодії ґрунтується на держав-

ній формі власності? Взагалі, яким чином забезпечувати ста-

тус держави як рівноправного учасника партнерської акції? 

Економічна наука повинна напрацьовувати чіткі визначення і 

встановлювати обґрунтовані межі наукового розрізнення 

партнерства від інших організаційних форм взаємодії держа-

ви і приватного сектору. Якщо цього немає, то втрачається 

сенс виділення партнерства як особливої форми добровільної 

та рівноправної соціальної взаємодії двох основних суб’єктів 

соціально-економічного національного розвитку. 

Таким чином, можна стверджувати, що ефект від соці- 

ального партнерства є багатогранним, тобто синергетичним. 

Головна перевага соціального партнерства полягає в реальній 

противазі сучасній жорсткій ринковій конкуренції, при якій 

людина змушена ставати одномірним засобом зростання 

прибутку чи одномірним споживачем у гонитві за благами. 

Участь у добровільному багатоплановому соціальному парт-

нерстві дозволяє особистості не просто реалізовуватися, а 

сприяє її саморозвитку, заснованому на засадах людяності, 

довіри, співпраці. Соціальне партнерство є перспективним 

реальним механізмом створення соціально орієнтованої рин-

кової господарської системи, який дозволяє досить ефектив-

но підпорядкувати соціально-економічний розвиток зростан-

ню благополуччя українського народу. Держава, якщо вона 

дійсно зацікавлена у відродженні країни, має усвідомити 

роль і значення широкого соціального партнерства в сучас-

ній, необхідній для виживання, вкрай напруженій ситуації та 

свідомо створювати організаційно-управлінські умови для 

розширення поля соціального партнерства.  

У цьому плані доцільно навести приклад досвіду дер-

жавного регулювання при здійсненні політики модернізації в 

Сінгапурі − країни, яка лише півстоліття тому перебувала у 

катастрофічному стані через відсутність природних ресурсів, 
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промисловості, з переважанням неосвіченого населення, тор-

говою блокадою з боку сусідів. Зараз Сінгапур входить до 

складу країн «золотого мільярда», а сінгапурське «диво»  

було створене практично однією людиною, яка «практично 

самостійно перетворила маленький острів на велику держа-

ву» під гаслом «Світ не зобов’язаний нас годувати!». Розпо-

чавши вирішення нагальних проблем, прем’єр Сінгапуру не 

дозволяв собі бути пов’язаним із будь-якими теоріями та дог-

мами, зокрема згубною роллю ТНК у країнах третього світу 

[18]. «Якщо б мені довелося описати одним словом, чому 

Сінгапур досяг успіху, то цим словом було б «довіра», – за-

значив Лі Куан Ю. Довіра стала основою для реалізації 

принципу «ставати більш організованими, ефективнішими, 

енергійнішими» ніж сусіди, − це запорука успішної модерні-

зації країни [19]. Саме на встановленні атмосфери довіри 

ґрунтувалося створення можливостей для прибуткової і про-

зорої діяльності інвесторів у країні. Спочатку був створений 

індустріальний район Джунронг, куди була підведена транс-

портна мережа, електроенергія, вода та підготовлені ділянки 

для початку промислового виробництва, далі було створено 

Агентство з економічного розвитку, так зване «Сінгапурське 

єдине вікно», де інвестор отримував можливість мати справи 

не з величезною кількістю міністерств, служб, відділів, а з 

одним агентством та одним його чиновником, який куриру-

вав конкретного інвестора [18]. Одним з основоположних 

чинників успіху Сінгапура була практична відсутність ко- 

рупції, що, звичайно, зробило його привабливим для інвесто-

рів із всього світу. Важливу роль відіграв механізм відбору 

та направлення найкращих своїх випускників у кращі універ-

ситети Канади, Австралії, Великобританії та інших розвине-

них країн для цілеспрямованого формування власних підпри-

ємців. Орієнтація на розвиток освіти та науки привела до то-

го, що Сінгапур отримав статус  найбільшого наукового цен-

тру Південно-Східної Азії та піднявся до найвищих позицій у 

світових рейтингах конкурентоспроможності.  
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Аналіз сінгапурського «дива» дозволив Ф. Фукуямі 

зробити висновок, що м’який авторитаризм Сінгапура був 

потенційним суперником ліберальної демократії, оскільки 

порушення закону в країні карається дуже жорстко, існує  

цензура мас-медіа, не завжди дотримуються права людини 

відносно опозиції та осіб, які становлять загрозу національ-

ній безпеці. «Західні журналісти, особливо прихильники де-

мократії та прав людини, – пише Лі, – вважають, що ми по-

винні бути повністю такими, як і вони. Я намагаюся поясни-

ти, що у нас інше історичне минуле та інші соціальні цінно- 

сті. Ці інші цінності й сприяли швидкому економічному  

зростанню» [18]. Це також свідчить, що саме цінності посі-

дають визначальне місце в сучасних трансформаційних про-

цесах. 

У зв’язку з цим слід зазначити, що ті п’ять «В», які в 

цілому властиві будь-якій цілісній системі господарювання, 

зараз не реалізуються достатньою мірою в тих країнах, де 

соціально-економічний стан загострюється. До таких країн 

належить і Україна. Тому стратегія виходу з кризи та пост- 

кризовий розвиток мають базуватися в першу чергу на роз-

витку відносин співпраці, партнерства, цінності самореаліза-

ції та саморозвитку людини, що дозволяють запліднювати 

соціальну взаємодію людяністю, моральними мотивами та 

устремліннями. 

Необхідно також акцентувати увагу на тому, що сучас-

на економічна наука у тому змістовному вигляді, який для 

неї традиційно притаманний в академічних виданнях i закла-

дений в університетських програмах підготовки бакалаврів 

та магістрів, має надзвичайно серйозно переглянути об’єкти 

своїх досліджень щодо змісту i завдань, які вона має перед 

собою поставити. Сьогодні спостерігається такий період у 

розвитку наукового осмислення соціально-економічних про-

цесів, який С.М. Булгаков ще століття тому визначав як пері-

од, коли загальна наукова, філософська і релігійна тривога, 

що все сильніше охоплює сучасне людство, ламає старі пере-
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городки, які герметично розмежовують piзні наукові галузі, i 

внаслідок цього з’являються нові ідеї та думки, якими визна-

чаються їх нові межі та території. Такі нові можливості відк-

риває постнекласична людинорозмірна наука, у форматі якої 

значно зростає роль соціоекономіки, що в загальному плані 

має вивчати проблеми формування і реалізації духовно-

інтелектуального потенціалу особистості в господарській ді-

яльності. Наголос має робитися саме на тому, що розвиток і 

реалізація інтелектуальної складової людської діяльності є 

недостатнім для реалізації імперативу виживання людства. 

Сьогодні має утверджуватися підхід до дослідження госпо-

дарського життя на основі духовно-моральних цінностей і 

тих організаційно-управлінських механізмів, які дозволяють 

людині через свою самореалізацію залишатися саме люди-

ною.  

Вітчизняні гуманітарні науки, до яких належить і еко-

номічна наука, мають спрямовувати свій вектор проти роз-

люднення та деградації, щоб у центрі Європи розвивалася 

критично мисляча нація, здатна використовувати духовно-

інтелектуальну складову на благо свого народу i своєї країни. 

Ученим своїми дослідженнями і своєю позицією потрібно 

протистояти відведеній нам стратегії ролі країни-споживача 

того, що є вторинним, не зовсім якісним як у речовому плані, 

так і в концептному. Будь-які блага, які не служать розвитку 

людини-особистості, мають стати неприйнятними для укра- 

їнської нації. Будь це наукові теорії, низькопробні фільми і 

попса деградуючої масової культури або ж генно-модифіко-

вані  продукти, від яких уже відмовилися вci розумні нації, 

які дбають про своє майбутнє. 

Слід погодитися з А.К. Поповим у тому, що «замість 

економіки та господарства тепер ми маємо інституціоналізо-

вані шоу-економіку і шоу-бізнес, у яких вирішуються не  

дійсні господарські та економічні питання виробництва, об-

міну, розподілу і споживання, а питання конвертування ва-

люти і фінансових спекуляцій, стабілізаційного фонду, за-
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безпечення мобільності всякого роду ресурсів, у тому числі 

трудових, маркетингу і реклами, комерціалізації всього аж до 

мистецтва і святинь». Метою такого «викривлення» є ство-

рення споживаючої людино-машини, позбавленої розуму, 

волі, свідомості та самосвідомості, що втратила суб'єктність, 

ідентичність i взагалі здатність до самоідентифікації. Люди-

на-автомат i суспільство-автомат «здатні лише до нижчих 

форм психічної діяльності, тобто стають дебільними та де-

градують» [20, с. 40]. 

Проте такий вектор функціонування глобального сус- 

пільства не може, м’яко кажучи, не викликати занепокоєння і 

певного спротиву, бо він означає подальший розвиток сцена-

рію руху людства до небуття, що вже багато в чому реалізу-

ється. Як зазначено вище, сьогодні пріоритетом має стати 

перехід до господарювання на основі людських цінностей. 

Відомий німецький соціолог М. Вебер, який глибоко до- 

сліджував проблему соціальних дій, розрізняв формальну і 

сутнісну раціональність. Він вважав, що «формальна еконо-

мічна раціональність» визначається ступенем технічно мож-

ливого для економіки й усвідомленого розрахунку. «Сутніс-

на раціональність», стверджував він, характеризується меха-

нізмом, за допомогою якого забезпечення певної групи лю-

дей життєвими благами досягається економічно орієнтова-

ною соціальною дією, що враховує у минулому, сьогоденні 

або майбутньому певні ціннісні постулати, незалежно від 

природи цих цінностей. Він довів, що «суто формальна» ра-

ціональність грошових розрахунків має розглядатися як дру-

горядна або навіть як суперечна кінцевим цілям, що зумов-

люються вищими цінностями. 

Проте інерція мислення в дусі нових догм, що продов-

жують насаджуватися неокласичною економічною наукою, 

яка намагається обґрунтовувати економізм як сучасну гло- 

бальну ідеологію, сьогодні настільки дієва, що звертати ува-

гу на сутнісну раціональність та її первинність стосовно фор-

мальної раціональності серед вітчизняних економістів не 
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прийнято. Разом з тим слід зауважити, що ще у жовтні 

1995 р. I. Валлерстайн (тоді президент Всесвітньої асоціації 

соціологів) на Міжнародному колоквіумі «Університети і су-

спільствознавство: нові шляхи до суспільної раціональності» 

закликав учених відчути свою відповідальність i змінити сам 

статус суспільствознавства, яке виникло як інтелектуальне 

доповнення неоліберальної ідеології. Для того щоб залиша-

тися потрібними суспільству і не виявитися на закутках на- 

укового світу, заявив він, потрібно «повернути поняття сут-

нісної раціональності в центр наших наукових досліджень» 

[21, с. 209]. Цього потребує перехід до постнекласичної лю-

динорозмірної науки, що знаменує собою пріоритетність 

ціннісно-раціонального пошуку у процесі наукових до- 

сліджень. 

 

 

2.3. Ціннісна раціональність як головний  

 вектор соціоекономічного відродження  

 та розвитку України 

 

У даний час має йтися про синтез накопичених знань. 

Причому цей синтез має бути всеосяжним: включати не тіль-

ки наукові економічні знання, але й філософські, релігійні 

висновки і положення, а також побутові уявлення як раціо-

нальні зерна позанаукових знань. Проблема зводиться до то-

го, що необхідно формувати універсумне знання, яке перебу-

ває за межами фундаментальної економічної науки, так само 

як i за межами кожної з існуючих суспільствознавчих наук 

[22]. 

Проте, як свідчить аналіз сучасної вітчизняної соціаль-

но-економічної літератури, більшість суспільствознавців 

вбачають цю проблему у поглибленні своєї спеціалізованої 

науки. Це приводить до того, що виникають штучні обме-

ження знання, які зовсім не сприяють синтезу сучасних знань 

про цілісну реальність. У цьому сенсі можна досить впевнено 
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говорити, що економічна наука переважно досліджує еконо-

мічної системи, часто забуваючи,що вона є лише функціона-

льною підсистемою суспільства як цілісної системи. Тому 

навіть економічна теорія, як правило, здійснює пошук ціліс-

ної стратегії національного чи навіть глобального розвитку в 

рамках ринкової економіки. Такий підхід явно не сприяє ці-

лісному світосприйняттю і виробленню нової парадигмаль-

ної теорії, яка б дозволила синтезувати знання про господар-

ську діяльність людини і визначила її як найважливішу сферу 

людської життєдіяльності. Нова парадигмальна теорія по-

винна нести в собі той найголовніший для сучасності сенс, 

який би сприяв виживанню людства, тобто відображав кар-

тину нової реальності, яка б зводилася до того, що, образно 

кажучи, «все те, що людина робить на землі, має бути зроб-

лено для спасіння. Наша земля не повинна бути абсолютно 

знищена в останні часи, а має бути перетворена на нову зем-

лю» (С.М. Булгаков). 

Проблема спасіння є зараз надзвичайно актуальною, бо 

йдеться про життя. І проблема спасіння, як свідчить уся істо-

рія людства, є проблемою духовною. Людина живе, процві-

тає, самореалізується і творить за допомогою своєї духовно- 

сті, через цінності людяності, які їй внутрішньо властиві. 

Моральність як внутрішня природна заданість творити добро 

є серцевиною господарської діяльності людини. Мораль і 

етика в цьому плані не є первинними поняттями людської 

життєдіяльності: вони відображають те, що людині насаджу-

ється, прописується зовнішнім чином, насамперед державою 

та суспільством. 

З точки зору соціоекономічного розвитку ця відмін-

ність має принципове значення, тому що у прихованому  

вигляді норми моралі визнають реальне становище людини в 

економічній сфері: остання над людиною панує та не реагує 

на різного роду заклики, навіть якщо вони формально мають 

духовне значення. Сьогодні досить гостро постає питання 

про те, до якого ступеня розвиток економіки і відносин ку- 
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півлі-продажу у людському суспільстві може мати таке па- 

нівне значення? Розуміння відмінності між моральністю і 

мораллю є зараз корінним питанням задля визначення того 

переломного моменту, коли, за словами класика, закінчуєть-

ся попередня історія людства і переважне значення мають 

тваринні інстинкти. Суспільство споживацтва сприяє на- 

садженню гедоністично-споживацької моралі, до якої штов-

хає людину сучасний неоліберальний економізм і глобалізм. 

У такій ситуації, що стає майже повсюдною у глобальному 

світі, для спасіння людства інстинкти мають поступитися  

місцем людським цінностям. Цінності є більш глибинним 

рівнем реальності людської життєдіяльності, ніж цілі. По су-

ті, цінностями визначається те, що має робити людина для 

свого існування саме як людини і саморозвитку. 

Стосовно економічної науки і соціоекономічної прак-

тики критеріями завершеності попередньої історії людства є 

перехід до таких господарських, а на їх основі соціальних і 

політичних відносин, коли на місці відносин панування-

підкорення утверджуються відносини господарської спів-

праці усіх громадян, які повинні, як говорять філософи, «зня-

ти» колишнє домінування лідерів, притаманне феодальній 

епосі, та панування окремих груп, характерне для нинішньої 

ситуації. Люди народжуються рівними, а тому й у суспіль- 

стві мають створюватися умови для реалізації такої рівності, 

насамперед у соціальному сенсі. З огляду на це, сучасний 

етап людської цивілізації повинен ознаменувати початок но-

вітньої історії людства, де мають встановлюватися не просто 

нові за змістом соціально-економічні відносин, а саме людяні 

відносини, коли цінності життя і гідності людини стануть 

загальним форматом життєдіяльності. У цьому сенсі перехід 

до ціннісної раціональності стає імперативом, який має ви-

значати і формувати  сучасну індивідуальну та суспільну сві-

домість, служити дороговказом для господарських реформ. 

Якщо такого переходу не відбудеться, то тенденція соціаль-
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ного безладу, коли людина відтісняється на останні місця в 

сучасному глобальному світі, буде лише наростати.   

Загальна оцінка картини майбутнього бажаного для 

людини розвитку надзвичайно актуалізує питання стану гос-

подарювання та підвищення конкурентоспроможності, на-

самперед ціннісної, України на світовій арені, оскільки роз-

виток та конкурентоспроможність постають найважливіши-

ми складовими, які впливають на зростання рівня та якості 

життя населення країни. Це викликає необхідність розуміння 

того, що внутрішня стратегія України має бути, з одного бо-

ку, глобальноорієнтованою та ефективною з метою проти-

стояння новим руйнівним віянням глобалізації, а з іншого – 

прагматичною з точки зору використання нових можливос-

тей та переваг, які вона приносить. Звичайно, сучасний кри-

зовий стан національного народного господарства та ведення 

військових дій у Донецькій та Луганській областях потребу-

ють координації оцінок і перспектив посткризового розвит-

ку. Проте надія на те, що Україна ще зможе стати повноцін-

ним гравцем глобальних економічних процесів, не залишає 

українців. Водночас необхідно виходити з того, що Україна 

перебуває не лише в зоні перетину геополітичних інтересів 

ключових світових гравців, що зараз визнається всіма, але й 

у зоні міжцивілізаційного зламу. Це містить потенційну не-

безпеку опинитися розтягнутою між цивілізаціями на певний 

довготривалий період, а тому в першу чергу необхідно дбати 

про укріплення внутрішньої цілісності, насамперед політич-

ними і дипломатичними засобами. Постає завдання гармоні-

зації та органічного поєднання непростих відносин у межах 

різних регіональних та етно-конфесійних ідентичностей, бо 

сьогодення говорить про те, що загострилася можливість  

розриву сформованого господарського поля в країні. 

Наявна ситуація характеризується тим, що динаміка со-

ціально-економічних показників України за роки незалежно-

сті не дає змоги стверджувати, що у країні відбулися якісні 

зміни, які відповідають поняттю «економічний розвиток». До 
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сих пір, за експертними даними, ВВП України не піднявся 

більше 2/3 відповідного показника 1990 р., оплата праці зай-

нятого населення коливається навколо 70%, а продуктивність 

праці становить близько 80%. Сьогодні спостерігається ката-

строфічне скорочення населення, збільшується розрив у рівні 

доходів, що в майбутньому може призвести до соціальних 

вибухів. В Україні перевищення доходів верхнього дециля 

над доходами нижнього дециля сьогодні складає від 40 до  

60 разів. Відстає Україна за індексом людського розвитку, 

який щорічно публікується Програмою розвитку Організації 

Об’єднаних Націй (ПРООН). Концепція людського розвитку 

змінила так звані «класичні» теорії економічного розвитку, 

що базувалися на показнику валового національного продук-

ту, розглядали людину тільки як рушійну силу економічного 

розвитку та проголошували економічне зростання головною 

метою суспільного прогресу. Нове розуміння «розвитку лю-

дини» передбачає збереження позитивних результатів протя-

гом тривалого періоду часу та протидію процесам, які спри-

чиняють пригнічення людей та підсилюють структурну не-

справедливість. «Розвиток людини являє собою процес роз-

ширення свободи вибору людей жити довгим, здоровим та 

творчим життям, втілення інших цілей, які, на їх думку, ма-

ють цінність; активно брати участь у забезпеченні справед-

ливості та стійкості розвитку на планеті» [23]. ООН визначає 

місце країн у світовому рейтингу на основі трьох головних 

складових:  

1) очікувана тривалість життя;  

2) рівень освіченості дорослого населення та сукупний 

валовий коефіцієнт охоплення освітою;  

3) величина ВВП на душу населення за ПКС.  

У 2011 р. Україна опинилася в колі країн із високим  

рівнем індексу людського розвитку, зайнявши 76 позицію 

серед 187 країн світу [23]. Доволі високе положення в рейти-

нгу забезпечилося, перш за все, за рахунок рівня освіти, тоді 
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як середня тривалість життя впала нижче показників 1970-х 

років, скоротившись з 71 до 69 років.  

Сучасний соціально-економічний стан України є доволі 

суперечливим і нелінійним процесом. З одного боку, тут да-

ються взнаки внутрішні причини та суперечності, притаман-

ні світоглядній специфіці окремих груп населення, міжкон-

фесійним процесам, культурно-етнічним цінностям та моти-

вам. З іншого боку, слід вказати на ті деструктивні процеси 

та явища, які спостерігаються при впровадженні західних 

ринкових цінностей на національний культурний простір. 

Вони супроводжуються ігноруванням національних соціо- 

культурних особливостей при примітивному насадженні 

американської системи цінностей, що, як правило, веде до їх 

викривлення. Соціальне напруження, економічна криза, не-

повага до чужої власності, загострення екологічних проб-

лем – усе це є досить суттєвими негативними наслідками  

функціонування «викривленої» економічної культури.  

Зараз українське суспільство перебуває у стані куль- 

турного вакууму, міжкультурного простору. Важливою нега-

тивною характеристикою тут є регресивний процес взаємодії 

соціального і культурного чинників. Культура  задає пози- 

тивний імпульс для соціального розвитку, але зрозуміло, що і 

сама культура формується, змінюється та реалізується через 

соціальний устрій суспільства. Якщо соціальні відносини 

примітивізуються, тобто стають нейтральними щодо цінно- 

стей, то страждає і сама культура, а далі − і економіка. В Ук-

раїні за період ринкових реформ була створена мутантна, 

кримінальна, кланова-олігархічна, корумпована економіка, 

постійно знижувалася цінність людини, руйнувалися меха- 

нізми соціального захисту, знижувалася якість шкільної та 

вищої освіти, відбувалася духовна деградація. Усе це свід-

чить про формування нової постсоціалістичної господарської 

культури шляхом шокової терапії при значному відторгненні 

старих культурних норм і цінностей та одночасному на- 

садженні ліберальних цінностей у занадто спрощеній формі. 
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Вітчизняні реформатори забули просту істину про те, що ме-

ти досягне той, хто дасть можливість із найменшими витра-

тами адаптувати суспільство до нових умов, які не загрожу-

ють фундаментальним цінностям певної цивілізації. Вони не 

застосовували цю істину, що мало досить плачевні наслідки, 

призвело до розриву в культурному полі та створило так зва-

ну культурну «гравітаційну пастку»: «створилося культурне 

поле з «нульовим зарядом». У цьому полі «коридор можли-

востей викривився та створив замкнене коло, яким біжать 

люди у прагненні наздогнати «провідне людство», не помі-

чаючи, що замість доріжки стадіону під ногами в них стрічка 

тренажера» [24, с. 10].   

З іншого боку, протягом усього періоду здійснення так 

званих ринкових реформ відбувалася спроба насаджувати 

далекі українській ментальності соціальні інституції, що, 

крім розвалу системи управління економікою і суспільством 

принесло масову бідність, зростання безробіття, соціальну 

ексклюзію, знищення реального, продуктивного сектору на-

ціональної економіки. Інститути покликані змінювати низку 

загальносистемних процесів не лише економічного, а і сус- 

пільного устрою. Коли ж відбувається формальне, сліпе ко-

піювання іноземних інститутів, то створюються засади для 

занепаду національного розвитку. У наростанні деградацій-

но-хаотичних процесів, які охопили Україну, особливо під 

час сучасної кризи, на думку В.М. Гейця, «не останню роль 

відіграли запозичення іноземних державних і суспільних ін-

ститутів, що виглядає як непродумане перенесення соціаль-

ної, економічної та політичної практики, створеної в інших 

умовах. Росія… і Україна…пішли шляхом імпортування ба-

зових соціально-економічних і політичних інститутів без 

аналізу їх відповідності національному менталітету, цінніс-

ним орієнтирам, історичній парадигмі державного управлін-

ня» [25, с. 745]. Не враховувалось, що «духовність право- 

слав’я виключила масову актуалізацію в Україні… глибинної 

енергії у прагненні до збагачення як явища контркультурно-
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го, аморального в той час, коли в соцекогенетиці Заходу за-

кладена цілеспрямованість на масову актуалізацію енергії в 

устремлінні до збагачення і ажіотажного споживання» [25, 

с. 745].  

Останні вищевикладені положення вказують на необ-

хідність формування більш широкого кругозору, врахування 

тих чинників, які, як правило, не беруться до уваги традицій-

ною економічною наукою та економічним мисленням. Проте 

саме в їх руслі має відбуватися ретельне оцінювання впро- 

вадження економічних реформ, для чого стає необхідним 

врахування менталітету і цінностей, у тому числі релігійних, 

українського народу при прийнятті державних рішень. Це 

також означає, що потрібен широкий господарський погляд 

на економічні перетворення та подальші результати щодо 

соціально-економічного благополуччя українців. 

Слід констатувати, що у транзитивний період значно 

змінюється система цінностей, коли так звані ринкові ін- 

ститути висувають на перший план примітивні мотиви та 

устремління людей, які не тільки підпадають під грошово-

кредитні відносини, але і визначають новий соціальний уст-

рій. При цьому майже все у житті людини починає вимірю-

ватися грошима, а фінансова влада намагається підкорити всі 

процеси життєдіяльності суспільства. Це супроводжується 

знеціненням глибинних цінностей життя, ігноруванням віч-

них цінностей. Якщо ж відбувається переплавлення ду- 

ховно-моральних цінностей, то людина стає поверховою, од-

номірною. У неї викривляється внутрішній духовний світ, на 

перший план виходять суто прагматичні мотиви миттєвого 

успіху і комфорту, їй вже не важливо замислюватися над 

смислом життя, над якістю майбутнього, вона починає жити 

одним днем.   

Спрощується змістова наповненість систем цінностей, 

спостерігається певна розбалансованість, розрив цінностей 

між поколіннями, що не сприяє стабільності суспільства та 

його розвитку. Має місце спустошення життєвих сенсів, не 
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відбувається духовних злетів щодо встановлення і затвер-

дження позитивних зразків для дій маси, сама маса люмпені-

зується та маргіналізується, що веде до зниження значення 

культури у суспільстві, а вона сама потрапляє в пастку при-

мітивізації.  

Проте, як показує багатовіковий історичний досвід,  

за фазою спрощення культури і примітивізації життєвих уст-

ремлінь слідує фаза відродження, коли на перший план по-

чинають виходити сутнісні людські цінності, що сприяє по-

дальшому суспільному розвитку. В історії діє принцип маят-

ника: заміна одних цінностей іншими через певний час може 

призводити до реабілітації відкинутих цінностей, і так без 

кінця. Відбувається зміна циклів розвитку: занепад зміню-

ється розвитком, а розвиток часто обертається занепадом. 

Тому важливо усвідомлювати, що «встановлення зв’язку між 

цінностями і правилами дозволяє дійти висновку, що зміна 

інститутів залежить від можливості зміни цінностей. Більш 

пластичні цінності (господарські, політичні, правові тощо) 

можуть бути змінені протягом короткого історичного про- 

міжку часу, що відкриває можливості більш швидкої зміни 

інститутів, які на них базуються. Етичні цінності суттєво об-

межують соціальну інженерію, оскільки формують менталі-

тет – неформальний інститут, який відображає колективну 

свідомість» [26, с. 145]. 

Порівняння соціально-економічного розвитку різних 

країн свідчить, що найбільшого успіху досягають не ті кра- 

їни, які мають значні запаси природних ресурсів, а ті, які ви-

будовують адекватну систему інститутів, що не суперечить 

національним культурним особливостям, неформальним ін-

ститутам, які обирають правила поведінки та створюють нор-

ми й установи, що відкривають простір для економічного 

зростання та розвитку. Кожна країна має власну специфіку 

економічного розвитку, пов’язану з її інституційним устроєм. 

А загальні закономірності виражаються через національну 

специфіку [27, с. 96]. Дуже влучно в цьому сенсі звучать сло-
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ва відомого письменника Ф. Достоєвського: «Загальні прин-

ципи тільки в головах, а в житті одні тільки приватні випад-

ки». 

Особливістю географічного розташування України є те, 

що протягом семи століть її землі були інституційною пери-

ферією для двох могутніх та відмінних один від одного цент-

рів розвитку: західноєвропейського (католицько-про-

тестантського) та російського (східно-православного). У су-

часних умовах вона залишається у сфері їх активної, багато в 

чому відцентрової тенденції, та постає перед складним вибо-

ром свого майбутнього статусу: бути периферією або стати 

новим центром сучасного світу.  

Обраний країною курс здійснення ринкових пере- 

творень, заснований на рекомендаціях МВФ та інших міжна-

родних організацій, призвів до її системної деградації. Це й 

не дивно, бо кожний суб’єкт у процесі міжнародної взаємодії 

керується своїми інтересами, ставить їх понад усе, чим ство-

рює ситуацію глобальної війни всіх проти всіх. Якщо країна 

не має своєї чіткої та обґрунтованої стратегії, то вона потрап-

ляє в залежність від більш сильних суб’єктів міжнародної 

конкуренції, а вихід із такого стану стає вкрай проблематич-

ним. «Свідоме» запозичення провідних інститутів із розви-

нених країн, як правило, приводить до того, що неадекватні 

для національної культури імпортні політичні та економічні 

інститути, антидуховні цінності агресивно заповнюють цін-

нісний вакуум, який створився в процесі перехідного пері- 

оду, а людина почала розглядатися як інструмент збільшення 

прибутку тепер уже в статусі споживача імпортних товарів. 

За справедливим зауваженням Ю. Пахомова, дотримання за-

снованих на неоліберальній ідеології рекомендацій має для 

незахідних країн, як правило, катастрофічні наслідки. При-

чина полягає навіть не в тому, що ці реформи спрямовані 

тільки на забезпечення інтересів ТНК та західних країн, а на-

самперед у тому, що такі відірвані від національно-куль-

турного підґрунтя реформи виходять із методологічно хиб-
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них теоретичних передумов. Вони формують уявлення про 

однакову, ідентичну поведінку представників різних конфе-

сіонально-світосприйнятних і національних традицій у про-

диктованих ззовні економічних умовах. Проте сьогодні стає 

очевидним, що успіх буде забезпечуватися тільки у випадку 

усвідомленої опори на власний соціокультурний ґрунт, в 

умовах довіри пересічного громадянина до влади, яка здій- 

снює реформи. Тому влада, якщо вона служить національним 

інтересам та усвідомлює необхідність національно соціаль-

но-економічного відродження, має сприйняти національно-

культурну специфіку країни, менталітет населення та заклас-

ти їх як основу національної стратегії відродження і розвит-

ку.   

Прояви негативного індивідуалізму та опортуністична 

поведінка, яка поширюється в глобальній економіці та 

нав’язується більш слабким країнам, яскраво демонструють 

послаблення зв’язку між станом культури і економіки та ак-

туалізують питання значного підвищення ролі соціокультур-

них чинників у функціонуванні господарських систем. Укра-

їна, у свою чергу, не повинна залишатись осторонь від усві-

домлення вказаних методологічних принципів продуктивно-

го реформування. Сучасна економічна, соціальна та політич-

на ситуація в країні потребує активізації реалізації націона-

льного соціокультурного потенціалу. Урахування соціокуль-

турних чинників у розвитку господарства дозволить створю-

вати умови для підвищення національної конкурентоспро-

можності на міжнародній арені. Вирватися із «зачарованого 

кола», що склалося, можливо лише шляхом скоординованих 

зусиль багатьох господарських суб’єктів. Це можливо зроби-

ти тільки через розвиток громадянського суспільства, бо са-

ме його розуміння вказує на те, що його розвиток можливий 

лише через творчу і відповідальну співпрацю всіх суб’єктів 

господарювання у різних сферах життєдіяльності.  

Слід вказати ще на один важливий аспект сучасного 

функціонування України в соціокультурному плані: серед 
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причин незначних успіхів ринкових реформ доцільно звер-

нути особливу увагу на перебування країни у міжкультурно-

му просторі. Важливо спиратися на розуміння того, що Укра-

їна навіть через її географічне розташування має особливі, 

серединні форми культури та діяльності, які перебувають у 

процесі взаємодії з ортодоксальними західними та східними 

цінностями і зразками, що є в обох типах еволюції людства. 

Їх можна представити як невід’ємну складову особливого, 

відносно самостійного серединного, інтеграційного типу 

еволюції людства, який, за цілком слушним зауваженням В. 

Тарасевича, як цілісність почав проявлятися у надрах Крито-

Мікенської цивілізації, а потім продовжував своє формуван-

ня у Стародавній Греції, Римі, Візантії, Київській Русі та, на-

решті, – православно-євразійській цивілізації [28, с. 20]. Роль 

серединного шляху є унікальною, бо за його допомогою уні-

версум намагається подолати, пом’якшити власну роздвоє-

ність, знайти властиві для себе інтеграційні форми і таким 

чином знову стати самим собою, самоідентифікуватися. Про-

те не слід забувати й того, що серединні інститути та форми 

мають бути представлені як невід’ємні складові відносно са-

мостійного серединного, інтеграційного типу еволюції люд- 

ства. Специфіка такого типу полягає в тому, що наявні скрі-

пи поки що не витримують напруги зіткнень на серединних 

просторах східних та західних хвиль, бо органічні саме сере-

динні форми, хоча й накопичуються, але ще не є панівними. 

Вони все ще не породили достатньо впливових культурних 

синтезів і вищої культурної синергії Сходу і Заходу, не на-

стала ера нової гармонії не лише віри і знання, але і свідомо-

го, підсвідомого і надсвідомого начал людської природи і 

духу [29, с. 469-470].  

Звичайно, що для реального розкриття творчого потен-

ціалу серединного інтегрального шляху він має стати не 

менш динамічним та гармонійним, ніж західний чи східний. 

Серединний шлях України є унікальним. У різні часи домі-

нанти змінювалися, але «фундаментальність», як і середин-
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ність, хоч і збагачувалася, але все ж таки не ставала провід-

ною, захлинаючись у західних чи східних хвилях [28, с. 20]. 

Народ України ще не усвідомив своєї об’єднавчої ролі двох 

світів, суб’єкта серединного світу, який має стати осереддям 

творчої продуктивної взаємодії процесів вестернізації та  

істернізації, адекватним новим глобальним викликам. Запро-

поновані  П. Сорокіним основні типи культурної ментально-

сті (ідеаціональна, чуттєва та ідеалістична) та їх соціодина-

міка не можуть бути застосовані для України в повному об-

сязі. Особливості її історичного розвитку були перепоною до 

формування та послідовного розвитку цілісної, єдиної куль-

турної ментальності. Менталітету українців властиві риси як 

східної (ідеаціональної), так і західної (чуттєвої) ментально- 

сті, здебільшого пасивно-чуттєвої за наявності в окремих 

прошарках суспільства рис цинічно-чуттєвої та псевдоідеаці-

ональної ментальності [30, с. 872].  

Незважаючи на те що серединний світ порівняно із суто 

західним або східним поки ще не досяг потужності, він уже 

заявив про спроможність свого виживання і відродження на 

початку нового тисячоліття. На «великій шаховій дошці» за-

раз складаються нові надзвичайно складні конфігурації. Про-

те це не заважає сьогодні бачити, що нинішня світова фінан-

сово-економічна криза досить явно висвітила глобальну ду-

ховно-культурну кризу, що показала вірогідні межі експансії 

Заходу уже в середньостроковій перспективі. Проте в цій си-

туації дуже важливими є гармонійні, узгоджені зусилля дер-

жав та народів для об’єднання, укріплення єдності «духу та 

тіла» нашої цивілізації. Серединний шлях відкриває двері 

для запобігання подальшому загостренню планетарних про-

тиріч, напруженню на основі намагання повсюдно нав’язу-

вати лише західні ринкові цінності, націлює на пошук меха-

нізмів гармонійної співпраці заради виживання людства.  

Зокрема, необхідним стає пошук та розвиток таких інтегра-

льних, органічних суспільних структур чи інституцій, які бу-

ли б адекватними фундаментальній структурі людської ді- 
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яльності, а також через свою актуалізацію могли б забезпе-

чувати так необхідну зараз гармонію і синергію взаємодії на-

ціональних соціокультурних кодів та духовно-ціннісних ар-

хетипів із творчим використанням кращих зразків життє- 

устрою, що історично напрацьовані в інших країнах. Спів-

праця в цьому напрямі стає не просто бажаною, а необхід-

ною умовою гуманізації, олюднення світового співтоварист-

ва, на основі чого людство має розв’язувати сучасні надзви-

чайно гострі суперечності та колізії глобалізації, давати  

життєзберігаючу відповідь на питання: бути чи не бути… 

людству? 

У такій вкрай напруженій глобальній ситуації по-

новому постає питання про конкуренцію, конкурентоспро-

можність сучасних держав і народів. Під конкурентоспро- 

можністю, як правило, розуміють здатність економіки дер-

жави брати участь у міжнародній торгівлі, підтримувати та 

поширювати певні сегменти на світових ринках, виробляти 

продукцію, яка відповідає світовим зразкам. Більш повним та 

змістовним є визначення конкурентоспроможності М. Пор-

тера, який вважає, що конкурентоспроможність країни харак-

теризується наявністю, збереженням та розвитком її конку-

рентних переваг в умовах динамічної міжнародної конкурен-

ції, в якій головна роль належить нововведенням [31, с. 83]. 

Проте такий погляд на конкурентоспроможність є дещо 

спрощеним, бо він спирається лише на осмислення суто еко-

номічних проблем. При цьому ігнорується теза, що «культу-

ра має значення». Проблема виживання людства є цілісною і 

тому зводити її лише до економічного тлумачення зовсім не-

розумно, навіть шкідливо. Осмислення процесів, що харак-

теризують кінець ХХ – початок ХХІ ст., досить аргументова-

но й образно свідчить, що культура відіграє особливу пози-

тивну запліднювальну роль як у розвитку в цілому, так і в 

умовах перехідного періоду. Її значення як у глобальному, 

так і у національному масштабах суттєво зростає. Успіх кра-

їни у глобальному вимірі залежить передусім від її конкурен-
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тоспроможності, ефективного використання національних 

конкурентних переваг. Переваги в конкурентній боротьбі 

сьогодні визначаються не стільки природними ресурсами 

країни та традиційними виробничими факторами, скільки 

рівнем накопичених людиною знань, набутих навичок, рів-

нем освіти, здатністю до відповідальної творчості, тобто ста-

ном людського потенціалу, а також соціокультурними умо-

вами його реалізації, у яких відображаються особливості  

функціонування країни. Тому було цілком закономірно по-

рушити питання про перехід до нової – п’ятої стадії конку-

рентоспроможності – конкуренції інтелекту, коли саме він 

постав як головний ресурс розвитку в кінці ХХ ст. 

Проте глобальна криза, в яку вступило світове госпо-

дарство на початку ХХ ст., засвідчила, що одного лише інте-

лекту недостатньо для розв’язання нинішніх надгострих су-

перечностей і колізій, що для виживання людства потрібно, 

щоб інтелект був запліднений духовно-моральними цінно- 

стями. У цьому аспекті надзвичайно важливо розуміти суттє-

ву різницю між інтелектуальними і духовними началами  

функціонування і розвитку людського співтовариства. Прий-

шло розуміння, що «на базі лише інтелектуальної культури, 

за допомогою науки, з використанням раціональних методів 

суспільство побудувати неможливо, оскільки воно затвер-

джує між людьми суб’єкт-об’єктні відносини» [32, с. 107]. 

Світовий розвиток досяг такого рівня, коли попередні п’ять 

стадій конкуренції (на основі виробничих факторів, інвести-

цій, інновацій, багатства та інтелекту) вже є недостатніми. На 

провідні позиції виходить шоста стадія конкуренції – на ос-

нові цінностей, коли конкуренція заснована не лише на  

інформації, знаннях та високих технологіях, але і на культур-

них складових нації, визначається національною свідомістю, 

позитивними ціннісними орієнтирами, тобто спирається на 

ціннісно-культурні чинники національного господарського 

розвитку [33, с. 127], а отже, саме зараз духовне начало стає 

пріоритетним для стратегії виживання людства.  
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Саме духовність визначає статус особистості як суб’єк-

та, що є носієм культури, ґрунтується на системі її цінностей. 

«Духовність відображає у ціннісних формах свідомості та 

культури вічних смисложиттєвих екзистенційних проблем 

людини, піднімаючи її над своїми егоїстичними розрахунка-

ми. Духовну культуру наповнюють людські цінності, мо- 

ральні норми, життєві смисли, соціальні ідеали та ідеології, 

релігійні погляди. Вона морально пронизана цінностями. Во-

на немислима поза суб’єкт-суб’єктними відносинами, поза 

спілкуванням. У полі культури світ сприймається не сам со-

бою, а в безпосередньому зв’язку з суб’єктом та його систе-

мою цінностей» [32, с. 166]. Тому зараз вкрай необхідним 

стає зміщення акцентів у методології вітчизняних економіч-

них досліджень убік цілісного, ціннісно-орієнтованого, гу-

маністичного пізнання, де людина розглядається як цілісна 

духовно-біо-соціальна істота, як особистість. Духовна заса-

да-складова життєдіяльності людини є джерелом створення 

господарства. 

У зв’язку з цим слід повністю погодитися зі словами 

найвидатнішого психолога сучасності С. Грофа про те, що «в 

інтересах кожного з нас відшукувати шляхи повернення ду-

ховного начала в наше індивідуальне та суспільне життя. Це 

має включати не лише теоретичне визнання духовності як 

життєво важливої сторони існування, але і заохочення і сус-

пільне схвалення тих видів діяльності, які сприяють розкрит-

тю через переживання проходу до духовних вимірів дійсно- 

сті» [34, с. 180]. Потрібно відповідально проводити широку 

роз’яснювальну роботу, виховувати насамперед молоде по-

коління в дусі усвідомлення та розгортання висхідних цін- 

нісних кодів та зразків людяності, які реалізуються у сфері 

духовності. При цьому слід виходити з розуміння того, що 

«свідомість і людська психіка – це щось набагато більше, ніж 

випадкові продукти фізіологічних процесів у мозку; вони яв-

ляють собою відображення космічного розуму, який прони-

зує все суще. Ми не просто біологічні машини і високороз-
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винені тварини, але і безмежні поля свідомості, що перевер-

шують простір та час» [35, с. 41-42]. 

Для підвищення конкурентоспроможності економіки 

України доцільно, по-перше, розглядати людину як головну 

мету розвитку і суб’єкт розвитку, а не лише засіб для збіль-

шення прибутку; по-друге, вже на первинній стадії розробки 

стратегічні програми, реформи та управлінські рішення ма-

ють оцінюватися з точки зору їх відповідності глибинним 

цінностям людської системи господарювання, що в принципі 

узгоджується з традиційними цінностями українського наро-

ду; по-третє, усвідомлювати, що наша ідентичність є повно-

цінною лише у випадку всеохоплюючої історичності, коли не 

повинні відкидатися вікові пласти її розвитку, бо абстрагу-

вання від якості середовища та соціокультурних координат, у 

яких перебуває суспільство, не дасть змоги оцінити реальне 

становище та виробити адекватні  рішення; по-четверте, 

вкрай важливо розуміти, що процес реформування країни 

потребує досить виваженого, навіть скрупульозного напра-

цювання ціннісного змісту національної ідеї, яка повинна 

мати об’єднуючий характер задля згладжування конфлікту 

між заходом та сходом, тобто знаходитися в коридорі мис-

лення серединного світу; по-п’яте, виходити з того, що дода-

ткові трансакційні вигоди стають можливими через продук-

тивне міжнародне співробітництво за рахунок збагачення  

культурними цінностями успішних ділових культур світу. 

Необхідне зміщення акцентів експортної політики України 

на міжнародній арені вбік насичення вітчизняних товарів  

культурною складовою, експортний товар має наділятися ку-

льтурною компонентою, завдяки якій його неможливо було б 

замінити подібним товаром країни-експортера. Усе це свід-

чить про те, що принципи людиноцентризму та ціннісна ра-

ціональність стають необхідними вимогами стратегії реалі-

зації імперативу виживання людства, як і вимогами від- 

родження національного господарства. 
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Зараз постає надзвичайно складне завдання усвідом-

лення, що саме якість людини (це досить доказово довів пер-

ший президент Римського клубу А. Печчеї [36]), а не наяв-

ність природних ресурсів створює основу соціально-еконо-

мічного розвитку нації. У свою чергу, позитивні якості та 

продуктивні можливості працівника можуть всебічно роз- 

критися тільки в належним чином організованому націона-

льному господарстві, де дії держави, підприємницького сек-

тору й органів громадянського суспільства стають істинно 

партнерськими щодо мети відродження української нації та 

підвищення добробуту українського народу. Фундаментом 

майбутнього підйому економіки України виступає, головним 

чином, людський потенціал [37], формування та реалізація 

якого вкорінені у глибинах національно-культурної менталь-

ності з ціннісною орієнтацією кожного українця на саморе- 

алізацію через господарську діяльність щодо досягнення  

якісно можливого кращого життя. Слід усвідомлювати, що 

першочергова роль у прориві у майбутнє належить пріори- 

тетному розвитку культурно-освітньої сфери [38] та най-

більш сучасним науково-технічним галузям: електроніка, ін-

форматика, сучасне машинобудування, традиційні для нашої 

країни наукоємні виробництва – ракето- та літакобудування, 

виробництво зброї. Проте, на превеликий жаль, останні роки 

уряд не приділяє достатньої уваги розвитку цих сфер, взагалі 

не ставить завдання модернізації економіки як основи про- 

дуктивного відродження суспільного розвитку, підвищення 

добробуту народу. 

Вищевикладене досить переконливо свідчить про те, 

що соціокультурні чинники досить фундаментально вплива-

ють на функціонування і розвиток сучасної економіки, мають 

забезпечувати суспільну соціоекономічну динаміку розвитку. 

Така динаміка має зводитися до поглиблення та розширення 

ціннісної домінанти в культурі та економіці, характеризува-

тися свідомою цілеспрямованістю, цілісністю національної 

стратегії відродження та розвитку. У глобальній економіці 
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потрібно знаходити механізми постійного зростання та при-

множення культурних форм взаємодії та співробітництва. 

Проте неоліберальна глобалізація супроводжується відсут- 

ністю ефективних міжнародних інститутів, здатних до регу-

лювання міждержавних відносин заради миру і благополуччя 

народів планети. Зациклення свідомості за принципами рин-

кового фундаменталізму та домагання абсолютного доміну-

вання на глобальних ринках є деструктивним чинником, що 

поглиблює кризовість сучасного світу. Збільшення обся- 

гів недостовірної інформації та беззахисність економічних 

суб’єктів перед ринковою асиметрією, жадоба до наживи та 

надмірного комфорту зараз стають плідним підґрунтям для 

розповсюдження негативного індивідуалізму, опортунізму, а 

отже, і гедоністичного консьюмеризму. Становлення системи 

знеособленого обміну на Заході та всезагальне оцифровуван-

ня світу призводять до переважання кількісних, а не якісних 

показників при оцінюванні сутнісних характеристик особис-

тості. У зв’язку з цим людина перестає відчувати себе актив-

ним носієм власних сил і багатства, що пригнічує її творчі 

здібності та волю. Вона втрачає сенс життя і продуктивної 

діяльності. Тому національна стратегія відродження та  

розвитку має досить зважено і всебічно враховувати всі ці 

аспекти та базуватися на ціннісній раціональності, що обу-

мовлює шляхи та способи виживання людства, сприяти ство-

ренню таких господарських умов, щоб кожен українець,  

кожна особистість мала змогу саморозвиватися і самореалі-

зовуватися для блага українського народу. 
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Розділ 3. НОВІ ВИКЛИКИ СОЦІАЛЬНОГО  

 ТА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ  

 УКРАЇНИ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ  

 

3.1. Глобальні та національні виклики і передумови  

 реформування в Україні 

 

Усе більше наукових досліджень і публікацій присвяче-

но глобальним викликам, з якими стикається світ та окремі 

держави. Але ще ніколи в Україні так не відчувалася гострота 

цих викликів з такою силою, як останніми роками. "Ми жи-

вемо у глобальному світі" − ми звикли до цих слів і повторю-

ємо їх майже автоматично. Проте тільки зараз ми починаємо 

по-справжньому розуміти їх сенс. Жити у глобальному сві-

ті – незатишно і небезпечно. Згідно з однією старою англій-

ською приказкою, той, хто живе в скляному будинку, не по-

винен кидатися камінням. Глобальний світ – це скляний бу-

динок, у якому камінням сьогодні кидаються майже всі − і 

ми, і наші партнери, і великі, і малі актори. Це небезпечно. 

Наша головна біда полягає в тому, що ми погано вміємо від-

різняти реальні загрози від міфічних. Багатьом гравцям на 

міжнародній політичній арені можна пред'явити цей докір. 

Але ми дбаємо передусім про свою країну. І дуже часто із 

завзятістю, гідною кращого застосування, починаємо воюва-

ти з вигаданими загрозами, витрачаємо на протидію ним  

прірву цінних ресурсів і не помічаємо, як з абсолютно іншого 

боку підкрадається загроза реальна, яку нам нічим буде від-

бивати. Прогнозні оцінки невтішні: фінансовий крах у Росії, 

здешевлення нафти і зміцнення долара, нова золота лихома-

нка у Кремнієвій долині та відновлення американської еко-

номіки, ослаблення Німеччини та Японії, обвал валют нових 

ринків тощо. Виникає питання: це прогноз світу на 2015 рік 

чи портрет кінця 1990-х? У новітній історії економіки фінан-

сова криза 2008-2009 рр. зайняла стільки місця, що про дав-

ніші труднощі й не згадати. Але врахувати досвід, з яким  
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зіткнулися 15 років тому, доцільно, щоб знати, що робити, а 

чого уникати. 

Тоді, як і сьогодні, США йшли в авангарді цифрової Ро-

сійської. Інтернет породив вибух інноваційних технологій та 

ейфорію із приводу їх перспектив. До 1999 р. ВВП Америки 

зростав більш ніж на 4% щороку, майже вдвічі обганяючи 

середній темп багатих країн. Показник безробіття знизився 

до рекордних за останні три десятиліття 4%. Від зарубіжних 

інвесторів не було відбою, і вони стимулювали як курс дола-

ра, так і ціни на акції. Тоді оптимізм у США контрастував із 

песимізмом деінде, як і сьогодні. Японська економіка 1997 р. 

скотилася в дефляцію. Німецьким компаніям заважали суво-

ре регулювання ринку праці та високі витрати на ведення біз-

несу. Нові ринки спочатку вирвалися вперед, а потім їх охо-

пила криза: з 1997 по 1999 р. від Таїланду до Бразилії місцева 

валюта обвалювалась, іноземний капітал «утікав», а борги в 

доларах стали непідйомними. Зрештою, проблеми почалися і 

в Сполучених Штатах. Конструкція зруйнувалась на початку 

2000 р., обваливши ціни на акції. Інвестиції в бізнес, зокрема 

в технології, зменшилися; цінні папери подешевшали, а спо-

живачі почали економити. До початку 2001 р. США, як і  

більшість багатих країн, з’їхали в рецесію, хоч і помірну. 

Найбільше змінилося становище Китаю: із колишньою дру-

горядною економікою ще у 1999 р. він вирвався на друге  

місце у світі, яке утримує і дотепер. Але три тенденції деста-

білізували глобальну економіку тоді й можуть зробити те са-

ме і зараз. 

Перша – це розрив між США, де зростання швидшає, і 

рештою країн, де воно сповільнюється. На 2015 рік команда 

прогнозистів The Economist передбачає зростання в Америці 

на рівні 3% (для порівняння: в Японії та Єврозоні – 1,1%). 

Темпи динаміки Китаю можуть знизитися приблизно до 7%. 

Американці, не виключено, втішатимуться у 2015 р. тим, що 

в них робочі місця створюються найшвидше від 1999 р., де-

шевий бензин викликав сплеск споживчих витрат, а інвести-
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ції в бізнес набрали обертів. Хоча є і погані очікування: через 

обвал цін на нафту можуть збанкрутувати численні амери-

канські розробники сланцевих родовищ, а зміцнення долара 

й ослаблення іноземних валют завдаватиме збитків експор-

терам, як і 15 років тому. Британія теж може постраждати від 

проблем Єврозони [11]. Друга тенденція – це песимістичні 

перспективи двох інших великих економік багатого світу. 

Німеччина зростає приблизно на 1% щороку і має глибокі 

проблеми через роки недофінансування, катастрофічну енер-

гетичну політику й уряд, надто заклопотаними планами еко-

номії та страхом перед електоратом, щоб проштовхувати 

структурні реформи. А Японія повторила помилку 1997 р.: не 

уникнула стагнації, передчасно піднявши споживчий пода-

ток. Третя – небезпека на нових ринках. Тоді проблемою бу-

ли фіксовані обмінні курси й великі валютні борги. Нині бор-

ги менші, валютні курси плавають, а більшість держав нако-

пичила резерви. Проте спостерігається дедалі більше три- 

вожних сигналів, особливо в Росії. Але й інші сировинні екс-

портери вбачаються слабкими, зокрема африканські. У Ніге-

рії на нафту припадає 95% експорту й 75% доходу держави. 

Гана вже звернулася за підтримкою до МВФ. Проблема ін-

ших країн полягає у корпоративному секторі. Багато бра-

зильських компаній мають великі борги в доларах. Епідемія 

дефолтів у бізнесі може стати не такою видовищною, як низ-

ка суверенних боргових криз в Азії в 1990-х, але інвестори 

почнуть нервувати, а долар – зростати. 

Якщо скласти все це разом, то, на думку багатьох екс-

пертів, наступний 2015 рік обіцяє бути нелегким. Біржові пе-

симісти битимуться об заклад, що підйом долара в поєднанні 

з апатією Єврозони і кризою кількох нових ринків зрештою 

спричинить спад економіки США. Фондові біржі справляють 

солідніше враження, ніж у 1990-х, – співвідношення ціни ак-

ції до дохідності серед компаній S&P 500 дорівнює 18, що не 

перевищує середнього історичного значення. Багато великих 

технологічних фірм мають цілком пристойний баланс. Світо-
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ва фінансова система менше залежна від кредитів, а відтак і 

не настільки уразлива до криз. У 1998 р. дефолт Росії обва-

лив великий американський хеджовий фонд LTCM. Сьогодні 

такий ефект доміно менш імовірний. Але якщо світова еко-

номіка захитається, то відновити стабільність цього разу бу-

де важче, бо в політиків дуже мало простору для маневру. У 

1999 р. відсоткова ставка ФРС була в межах 5%, що залиша-

ло достатньо можливостей для її зниження, коли економіка 

сповільнювалася. Сьогодні відсоткові ставки в усьому бага-

тому світі близькі до нуля. Не в кращий бік відрізняється і 

політична арена. Наприкінці 1990-х більшість населення ба-

гатого світу насолоджувалася плодами економічного буму: 

медіанна зарплата у США впродовж 1995-2000 рр. зростала 

щороку на 7,7% у реальному вираженні. Від 2007 р. вона за-

лишалася там на одному рівні, а в Британії та більшості країн 

Єврозони знизилася. У всіх державах багатого світу виборці 

вже нарікають на владу, і це видно з низької явки та під- 

тримки протестних партій. Якщо наступного року їх затиска-

тимуть надалі, невдоволення переросте в обурення. Економі-

ка 2015 р., може, й буде схожа на ту, що була наприкінці 

1990-х, але політична ситуація, очевидно, видасться набагато 

гіршою [11]. 

На думку С. Караганова, «сама Україна виявилася не-

здатною побудувати хоч трохи ефективну державність, за-

безпечити нормальне функціонування економічної і полі-

тичної системи − передусім через відсутність державотвор-

чої еліти. Кожне наступне її покоління було гірше поперед-

нього. Кравчук і Кучма (перше покоління) − люди старі, ра-

дянські, які грали в націоналізм, але які хоча б залишалися 

управлінцями достатньо високого рівня. Далі почалася пов-

на деградація. У результаті Україна прийшла до політичного 

і економічного колапсу, маючи європейське по суті населен-

ня, яке відчуває величезну моральну потребу в нормальній 

якості життя. Замість того щоб її задовольнити, українські 

політичні еліти стали кидатися між Росією і Європою, ви- 
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торговуючи різні привілеї (чим, втім, займалися і 400 років 

тому). Останній президент України, нині вигнаний, пішов 

"європейським шляхом", у черговий раз сподіваючись отри-

мати щось і від Росії. Шантаж вдався, Янукович заробив свої 

15 млрд дол. − і тут же метнувся у зворотний бік. Обурена 

громадськість, якій набридли і влада, і убогість, вийшла на 

вулиці. Одночасно виявилось, що до ситуації готові бойови-

ки (частково декласовані елементи, частково завчасно натре-

новані; у якій саме пропорції, невідомо). Їх вихід на авансце-

ну привів до нинішнього стану. Очевидно, що підірвані самі 

основи того режиму, в якому Україна існувала після краху 

СРСР, і до минулого країна вжене повернеться» [1, с. 167]. 

Підтвердженням залежності національного господар- 

ства України від зовнішнього впливу є агропромислова сфе-

ра. Україна критично залежна від імпорту насіння, а також 

від увезених м’яса та риби тощо. Український АПК знову ж 

таки критично залежний від імпортної техніки, навіть техно-

логії вирощування традиційних для нашої землі культур ви-

користовується за кордоном, незважаючи на те що експорт 

продовольства у 2013 р. становив 17 млрд дол., але понад три 

чверті його – це сировинні продукти: зерно, олія, залишки й 

відходи харчопрому. На країну впливає кон’юнктура світо-

вих ринків сировини: раніше була залежність від цін на ме-

тали, тепер – на зерно. Коли у 2013 р. воно подешевшало на 

30-50%, як платіжний баланс України зазнав неабиякого тис-

ку, що стало однією з фундаментальних причин цьогорічного 

знецінення гривні. Бюджет країни залежний від того, чи по-

вертатимуть ПДВ аграріям, а отже, від кількох зернотрейде-

рів та від того, чи буде успішним їх лобіювання пільгових 

умов експорту збіжжя. 

Україна має високий ступінь залежності від торгівлі із 

зовнішнім світом. Відношення експорту/імпорту до ВВП  

торік становило 48%/56%, тоді як у більшості збалансованих 

економік воно становить близько до 20%. Тому економіка 

занадто відкрита і вразлива до зовнішніх викликів. Просте-
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жується залежність не лише від світових цін на сировинні 

матеріали, а й від численних торговельних партнерів, які у 

будь-який час можуть закрити ринок для нашої продукції, 

захищаючи внутрішнього товаровиробника чи геополітичні 

інтереси. У 2014 р. залежність економіки України від зовніш-

ніх ринків збуту значно посилилася: відношення експорту до 

ВВП у першому півріччі становило близько 46% (а за ре-

зультатами року, ймовірно, буде ще вищим через набагато 

глибшу девальвацію гривні восени, що призводить до знеці-

нення ВВП країни у валютному вираженні).  

Водночас унаслідок останніх потрясінь як товарна, так і 

географічна структура експорту зазнала змін. Попри свою 

шокову природу (зменшення надходження валюти та спри-

чинена цим дестабілізація валютно-фінансової системи), у 

довгостроковій перспективі вони матимуть позитивні наслід-

ки, оскільки диверсифікують товарну структуру та зменшать 

залежність від ненадійних із політичних причин ринків. Про-

тягом перших трьох кварталів 2014 р. зменшення експор- 

ту товарів становило 7,7%. Однак відбулося воно майже ви-

ключно через обвал у Донецькій та Луганській областях  

(-24,7%), де триває антитерористична операція (АТО). Нато-

мість спад майже не торкнувся решти регіонів країни (-1,6%). 

Статистика другого півріччя 2014 р. свідчить: хоча падіння 

експорту в річному вимірі й пришвидшувалося, але це й на-

далі відбувалося за рахунок охоплених бойовими діями регі-

онів. Їх концентрація на продукції металургії, застарілого і 

переважно неконкурентного за межами СНД машинобуду-

вання та енергозатратної хімії зумовила різке зменшення  

частки в українському експорті саме цих груп товарів.  

У серпні – вересні внаслідок активізації бойових дій та 

поступової зупинки виробництва й особливо експорту това-

рів із захоплених терористами територій частка Донеччини 

та Луганщини в промисловому виробництві України (без 

Криму) впала до 12,3% (проти 25,2% у 2013 р.). За цей самий 

період питома вага продукції чорної металургії в загально- 
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українському експорті зменшилася з 26,6 до 22,3% (з 1,38 до 

0,96 млрд дол.), а машинобудування – з 18,8 до 13,4% (з 904 

до 577,1 млн дол.). Останнє до дна тягнули виробники заліз-

ничних локомотивів, виробничі потужності яких зосереджені 

в зоні АТО. При цьому розміщене далеко за її межами лі- 

такобудування значно наростило частку в експорті, дещо  

збільшили її виробники електричного обладнання [10]. 

Кризи зовнішньої торгівлі 2008-2009 рр. та 2012- 

2014 рр. зайвий раз підтверджують це. Щойно перед нами 

зачиняються двері експорту або падає ціна, Україна постає 

перед черговою валютною кризою, зменшенням доходів на-

селення, згортанням бюджетних та недержавних програм  

розвитку. Звідси виникає залежність від фінансування, пе- 

редусім зовнішнього, основним видом якого є позики. Вало-

вий зовнішній борг на кінець минулого року становив майже 

80% ВВП. За останні два десятиліття українці навчилися жи-

ти в борг. Це утворило нову залежність, притаманну цивілі-

зованому світу. Внутрішні позики також чималі. На кінець 

2013 р. чистий внутрішній кредит комерційних банків дер-

жаві, фірмам та домогосподарствам дорівнював 83% ВВП. 

Але найгірше те, що в Україні кредитування набуло ви- 

родженої сутності. Якщо на Заході кошти передусім позича-

ли на розвиток і тільки потім на проїдання (державі та прива-

тним споживачам), бо можливостей для створення/розши-

рення бізнесу стало обмаль, то в нас кредити надають хро- 

нічно збитковим підприємствам (підтримуючи їх існування, 

замість того щоб оголосити банкрутами), явно неплатоспро-

можним громадянам або державі в ситуаціях безвиході та 

відсутності альтернативи для розміщення коштів. Відтак за-

лежність економіки, особливо найвідсталіших її контраген-

тів, від кредитів в Україні величезна. Це призводить до різ-

номанітних казусів, невластивих розвинутим економікам, 

наприклад, перерахунків валютних кредитів за старими кур-

сами, розквіту колекторських компаній тощо. 
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Визначною є залежність бізнесу від держави. Чиновни-

кам і регуляторним органам в Україні закон не писаний. У 

всьому світі швидке поширення та копіювання технологій 

призвело до того, що конкуренція відбувається не за якістю 

(ефективністю) фізичного капіталу, а за якістю (вартістю) 

держави, а також інфраструктури та людського капіталу, які 

від неї залежать. У цьому контексті Україна не має чим кон-

курувати, бо держава забирає в бізнесу забагато (грошей та 

часу), а повертає замало (послуг, інфраструктурних проектів, 

програм зі збільшення ефективності тощо). Тому ті острівці 

розвитку, які з’явились у вітчизняній економіці в період не-

залежності, працюють не завдяки, а всупереч державі. Рос-

линництво самостійно знайшло можливість брати землю  

в оренду, програмування – уникати податкового тиску, ту-

ризм – забудовувати привабливі ділянки. Решта галузей еко-

номіки, за невеликим винятком, – це залишки радянського 

спадку, від надійності й довговічності якого ми також дуже 

залежні. 

Ключовою є прив’язаність економіки України до імпор-

ту енергоресурсів. Звичка платити мало за енергоносії, яка 

виникла уже в період самостійності, а також успадкована від 

СРСР енергетична неефективність і відстоювання державни-

ми високопосадовцями приватних інтересів у питаннях ви-

добутку нафти, газу, вугілля, урану призвели до енергетичної 

залежності України. 

Закріплює несприятливий стан ментальна залежність 

від патерналізму та недоспоживання. Багаторічне пригнічен-

ня приватної ініціативи та покладання надій на те, що держа-

ва впорається з усім, зробили українців нездатними перебу-

дувати свої голови (свідомість), навчитись ефективно управ-

ляти країною, долати її проблеми та залежності. Це стосуєть-

ся навіть високопосадовців. І не варто нарікати на громадян, 

які їх обирають, адже альтернативи таким «керманичам» не 

було, принаймні дотепер. Оце, мабуть, є головною відмін- 

ністю від Польщі та інших країн Центрально-Східної Євро-
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пи, між якими та Україною лише за чверть століття утвори-

лася прірва завтовшки кількасот мільярдів доларів. 

Яскраво визначає таку ситуацію і оцінює причини її 

виникнення Л. Шавалюк [6; 7]. Він підкреслює, що коли тра-

пилася Велика рецесія 2008-2009 рр., багато директорів укра-

їнських заводів говорили про «кризу в головах» людей. На 

сьогодні доводиться констатувати, що вона стосується біль-

шості українського суспільства так само, як і його поводирів, 

і тягнеться вже понад два десятиліття. З огляду на відсоток 

населення, сформований ще за Союзу, їй тривати ще кілька 

років. Без неї не було б усіх перелічених залежностей укра- 

їнської економіки, як і багатьох інших. Їх просто усунули б 

чи мінімізували, відповідно реорганізувавши економічну  

систему. А відтак і людина в Україні почувалася б людиною і 

мала б достатньо простору для розвитку на особистому та 

суспільному рівнях. Оце, мабуть, і є те поле, на якому має 

працювати нове покоління українців і тих керівників, яких 

воно обиратиме, по-справжньому незалежних і вільних від 

«кризи в головах» [7]. 

Сучасна криза збіглася із запитом на зміни в суспільст-

ві, з величезною духовною силою Майдану, здатною транс-

формувати пострадянську олігархічну систему. За сприяння 

своїх міжнародних друзів та партнерів із демократичного 

світу Україна має шанс закласти фундамент нового майбут-

нього. Серед найкращих запобіжників від будь-яких спроб 

підірвати суверенітет і єдність України слід відзначити побу-

дову міцної демократії та ефективної економіки. Нове керів-

ництво держави загалом має мандат від громадян на початок 

серйозних реформ, що повинні змінити країну. Є широке ро-

зуміння невідкладних пріоритетів: від банківського сектору, 

боротьби з корупцією та енергоефективності до верховенства 

права й делегування повноважень регіональним та місцевим 

структурам. ЄС та інші міжнародні партнери мають чіткий 

намір допомагати українській владі та суспільству реалізову-

вати ці масштабні реформи. Однак допомога буде ефектив-
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ною, лише коли українське керівництво рішуче діятиме й  

чітко контролюватиме процес реформ. 

Процес реформування дуже непростий і часто болісний 

для будь-якої країни. Україна може скористатися досвідом, 

накопиченим державами Євросоюзу, для реформ різних сек-

торів. Її не слід вважати якимось винятком із правил історії 

чи базових законів економіки. Реформи, проведені іншими 

країнами, можуть їй цілком стати у пригоді. У короткостро-

ковій перспективі акцент треба робити на рішеннях, що не 

заважатимуть реалізації довготермінових стратегій, визначе-

них президентом та підтриманих парламентом і спрямованих 

на те, щоб до 2020 р. досягти критеріїв, необхідних для роз- 

гляду кандидатури України на вступ у ЄС. Угода про асоці- 

ацію, що набуває чинності 1 листопада 2014 р., є дорожньою 

картою для багатьох вкрай необхідних реформ. Євросоюз 

має запропонувати Україні свою допомогу, щоб вона подо-

лала цей шлях. Однак у той же час реформи варто пояснюва-

ти народу і здійснювати при постійному відкритому діалозі з 

представниками різних частин громадянського суспільства, 

експертної спільноти, промисловості, бізнесу та державних 

структур. Щоб одержати підтримку цих кроків, необхідно 

прорахувати їх тягар та вартість для захисту найуразливіших 

категорій населення. 

Багато українців убачають у ЄС ідеал, за стандартами 

якого мають розвиватися демократія, верховенство права й 

суспільство, прихильне до вільного ринку. Місцеві органи 

влади теж часто заявляють, що Угода про асоціацію з ЄС по-

служить їм національною дорожньою картою та інструмен-

тарієм у реалізації широкого кола реформ. Нині останні зде-

більшого потрібні самій Україні, щоб розкрити її економіч-

ний та інтелектуальний потенціали. Якщо їх буде цілком ре-

алізовано, вони сприятимуть насамперед розвитку внутріш-

нього ринку країни та приведуть її сільськогосподарський і 

промисловий потенціал до європейських стандартів, відчи-

няючи двері найбільшого єдиного ринку світу. Тоді функціо-
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нальна українська економіка приваблюватиме серйозні між-

народні інвестиції. 

Рим будували не один день, і Україну не вийде рефор-

мувати швидко та легко. Комплексне бачення її трансформа-

цій має виходити за межі нинішньої кризи та вирішувати 

проблемні аспекти Конституції, виборчого законодавства та 

децентралізації – все для того, щоб зміцнити державність на 

майбутнє. А ще воно має охоплювати ті питання, що не є 

другорядними у порядку денному Угоди про асоціацію, а са-

ме: реформування складної та несприятливої для бізнесу сис-

теми оподаткування і негнучких ринків праці через спро-

щення процедур прийняття на роботу і звільнення та постій-

не навчання працівників. 

Як відзначає посол ЄС в Україні Я. Томбінський, «Мій 

друг і колишній єврокомісар Януш Левандовський якось ска-

зав, що успішні реформатори рідко виграють наступні вибо-

ри. Але Україна більше, ніж будь-коли, потребує сьогодні 

лідера держави зі стратегічним баченням, що сягає за межі 

його чинного мандата. Поряд з таким лідером повинна бути 

команда, яка його розуміє і підтримує, усвідомлює виклики 

часу і забезпечує сприятливі умови, щоб давати на них від-

повіді. Країна потребує дуже потужного та ефективного апа-

рату управлінців з дотриманням внутрішньої законності та 

організації безпеки. Передусім ідеться про органи держбез-

пеки, бо для України нині безпека, особливо зовнішня, на 

першому місці. Тому необхідне відомство, яке боротиметься 

з такими викликами та загрозами. Також мають бути інсти-

туції, які якісно забезпечуватимуть виконання закону всере-

дині країни. Крім того, потрібна команда технократів-

реформаторів: економістів, фінансистів тощо, які здійснюва-

ли б структурні перетворення. Їм доведеться ламати усталену 

ієрархію. Часом треба буде ухвалювати вольові рішення, які 

зачіпатимуть інтереси дуже впливових осіб. Відтак необхідні 

люди, які захищали б реформаторів, особливо коли йдеться 

про перше їхнє покоління. В Україні багато тих, хто має ве-
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личезний вплив, тож відповідно повинні бути й ті, хто прик-

риватиме спину реформаторам. Також досвід Грузії показує, 

що потрібен ще один тип людей: ті, хто щодня спілкується з 

народом і пояснює, яка робота проводиться. Бо коли ви 

обіймаєте урядову посаду й намагаєтеся здійснити певні пе-

ретворення, то чітко розумієте, що відбувається, що робите і 

на який результат розраховуєте. Але якщо ви простий грома-

дянин, наприклад пенсіонер, то дуже важко усвідомити, чому 

уряд не збільшує пенсії, скажімо, вчетверо в одну мить, адже 

вони менші за фізіологічний мінімум людини. Тому влада 

повинна розмовляти з народом, пояснювати, чому, приміром, 

ціни на газ та електроенергію треба підвищити до рівня,  

визначеного собівартістю. Вона має сказати, що коли їх не 

збільшити, то в країні не буде фінансової стабільності, а в 

такому разі годі й говорити про інвестиційну привабливість 

та залучення іноземного капіталу. 

 Відроджена нація об’єднається на чолі з тими, хто сту-

пить на цей шлях реформ, і люди винагородять сміливих по-

літиків. Приклади таких історичних здобутків можна знайти 

у сусідів України, які обрали реформи в 1990-х. 25 років то-

му вони починали майже з таким самим ВВП, як і Україна. 

Станом на 2014 р. він у них учетверо вищий. Жодна з цих 

держав не була в такій складній ситуації, як Україна сьогод-

ні. Але в побудові нового майбутнього якісні перетворення 

мають бачитися міцним муром, що захищає кордони країни» 

[4]. 

Найбільш впливовим важелем на стан та перспективи 

будь-якої національної економіки взагалі та управління зок-

рема є дві найважливіші складові: тенденції сучасної гло- 

бальної економіки, а також стан духу і моралі в сучасному 

світі та суспільстві.  

Риторичним є питання: що чекає на нас найближчими 

роками у світовій економіці? Загальна відповідь: уповільнен-

ня зростання. Це відбудеться тому, що останні 25 років вона 

розвивалася як ніколи швидко. Причому ця негативна тенде-
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нція буде тривалою, вона збережеться ще не менше п’яти-

семи років, а може, і довше. Чому? По-перше, вичерпалися 

впливи демографічного зростання: світове населення приро-

стає тільки в Африці та на Близькому Сході, тобто в маргі- 

нальних (через культурно-історичні та релігійні причини) 

регіонах. По-друге, скорочується частка інвестицій у валовий 

національний продукт (ВНП). І Схід, і Захід, і азійські країни 

раніше «закачували» кошти в заощадження і перетворювали 

їх на інвестиційний ресурс. Так, у Китаї заощадження досяг-

ли 40-45% ВНП і стали «розповзатися» по всьому світу. Але 

з поступовим зростанням добробуту Китаю та інших країн 

Східної і Південно-Східної Азії, Індії частка заощаджень у 

ВНП скоротиться, а світова грошова маса зменшиться. У Єв-

ропі та США вона скоротилася приблизно до 20%, а в Укра- 

їні виявилася неприпустимо низькою. Річ у тому, що з під-

вищенням свого культурного й економічного рівня населен-

ня починає значно більше споживати і менше економити, 

менше відкладати на «чорний день», а отже, і менше інвесту-

вати. 

Період з кінця 1980-х по 2000-ті роки унікальний тим, 

що мало місце серйозне екстенсивне зростання світової еко-

номіки, саме екстенсивне. У результаті реформ Ден Сяопіна 

в Китаї у світовий ринок праці влилася величезна маса  

(близько 1,5 млрд) "копійчаних" працівників, що різко роз-

ширило можливості і виробництва, і споживання. Наслідки 

антикомуністичної революції призвели до того, що відкри-

лися трудові ринки Східної Європи і пострадянського прос-

тору, вивільнивши безліч кваліфікованих і висококваліфіко-

ваних робочих, таких, що включилися у світову економіку і 

почали активно споживати товари, вироблені за кордоном. 

Результатом стало стрімке економічне зростання – перш за 

все західного світу, але не лише його. Тоді ж сталася інфор-

маційна революція, що сприяла підвищенню продуктивності 

праці й ефективнішому використанню фінансового капіталу. 

Нарешті, людство отримало "дивіденди миру", переставши 
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брати участь у жахливій і безглуздій гонці озброєнь. У по-

страдянських країнах, наприклад, витрати на військову про-

мисловість впали в десятки разів (як вважають експерти, з 

майже 25% ВНП). Крім того, світ скористався глибокою лі-

бералізацією торгівлі, яку уможливив знаменитий "Уругвай-

ський раунд" переговорів щодо міжнародних тарифів і тор-

гівлі у рамках ГАТТ (тривав з 1986 по 1994 р.).  

У 1980-2000-х роках світ "знімав вершки" з усіх цих чин-

ників. Вершки закінчилися; тепер очікуються ускладнення. 

Вони посилюються ще і тим, що виявилися неадекватними ре-

альності всі економічні теорії, якими керувалися дослідники в 

останні десятиліття. Криза, яка розпочалася в 2008 р. і триває 

досі, несподівано продемонструвала, що ніхто не знає, як 

управляти світовою економікою. Зараз спостерігається широка 

різноманітність методів економічного регулювання, які засто-

совуються для виходу з кризи. Держави одночасно і закачують 

гроші в економіку (кейнсіанський метод), і обмежують витрати 

(монетаристський метод), і змішують ці протилежні за своєю 

суттю методи в різних пропорціях.  А фахівці чесно зізнають-

ся, що просто не розуміють, що робити. Такий інтелектуаль-

ний вакуум обов'язково буде сприяти уповільненню еконо- 

мічного зростання, тому що тепер абсолютно незрозуміло, як 

його стимулювати. 

Важко чекати і на технологічні прориви, подібні до тих, 

що мали місце в 1960-х роках, коли "зелена революція" вря-

тувала значну частину людства від загрози голоду, або в 

1980-х, коли інформаційна революція повсюдно підвищила 

продуктивність праці. Ми підійшли до "меж зростання", про 

які приблизно 40 років тому попереджав "Римський клуб": 

економічне зростання неможливе і навіть контрпродуктивне 

в умовах виснаження мінеральних і сировинних ресурсів 

(поки що їх вистачає, але скільки це продовжиться, невідомо) 

і, головне, забруднення довкілля, що граничить з його зни-

щенням. На жаль, поки ніхто не запропонував альтернативу 
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сучасним моделям розвитку, орієнтованим на нескінченне 

зростання, а нічого нескінченного у світі не буває. 

У зв'язку із скороченням заощаджень посилиться бо- 

ротьба за інвестиції. Власне, вона наростає вже впродовж 

приблизно 10 років: надлишок фінансового капіталу 1990-х 

років змінився його браком. Мабуть, збережеться дефіцит ба-

гатьох видів сировини і металів, напевно, продовольства. Це, 

до речі, вигідно для України, яка має конкурентні переваги в 

цих сферах. Країна є певною мірою вододостатньою,  а вода – 

ключовий у сучасному світі ресурс. Причому навіть не питна, 

якої теж не вистачає, а вода, необхідна для зрошування полів 

та індустріального виробництва. Рідко усвідомлюється, що 

найсерйозніший дефіцит води не на Близькому Сході, а у Ве-

ликій Азії − у Японії, Китаї, Індії, Південній Кореї, Південно-

Східній Азії. Одна з головних тенденцій майбутнього – під-

вищення попиту на продовольство і водоємні товари, вироб-

ництво яких Україна може значно наростити. Окрім неї, у ви-

граші виявляться Латинська Америка та меншою мірою – 

США, у програші − більша частина Азії та Близький Схід. 

Із високим ступенем достовірності можна прогнозува-

ти стагнацію попиту на енергоносії, відносне і навіть абсо-

лютне скорочення їх ціни − передусім на газ, щодо нафти 

прогнози більш консервативні. Для нафти як ресурсу аналі-

зований період був унікальним: сталася таємна "енергетич-

на революція". Ще в 1992-1995 рр. близько 70-75% світово-

го виробництва нафти контролювалося приватними компа-

ніями Заходу. А на початок 2000-х років 80-90% вироб- 

ництва виявилося в руках держав, які стали активно вико-

ристовувати його як зброю в політичній боротьбі. Ціни на 

газ впадуть − у першу чергу через "сланцеву революцію". 

У період української кризи в пресі стали зустрічатися 

твердження про те, що зараз США викинуть на ринок вели-

кий обсяг газу, щоб підірвати економіку Росії. Швидко це 

зробити неможливо: вихід Штатів на ринок газу ускладнений 

екологічними проблемами, браком заводів з виробництва 
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зрідженого газу, залежністю їх власної економіки від деше-

вого газу. Подолання цих труднощів потребує, як мінімум, 5-

6 років. Але важко визначити, якою мірою і в якій перспек-

тиві така програма точно здійсниться. 

Нерозвиненість засад соціоекономіки та неврахова-

ність її переваг у системі управління обумовлюють скеп- 

тичне ставлення до будь-яких її важелів та складових як 

механізмів для запровадження. Навіть значення "соціально-

морального" блоку не завжди і не всім зрозуміло, насправ-

ді, він відіграє все більшу роль у розвитку людства внаслі-

док демократизації та інформатизації світу. Протягом 

останніх 15-20 років відбулася революція в людській сві-

домості, очікуваннях, можливостях. Індивід ніколи не міг 

впливати на навколишній світ такою мірою, як зараз, − ма-

ючи колосальний доступ до інформації і до інших людей. 

Велика частина людства здолала голод, страх війни і насиль-

ницької смерті. І це вже призводить до серйозних наслідків. 

Наприклад, зростання націоналізму в Європі пов'язане з тим, 

що нинішні молоді люди, на відміну від їх дідів, не пам'ята-

ють, яке це – протягом одного покоління пережити дві світові 

війни, густо замішані на націоналізмі. 

«Українці вже зробили важливий подарунок світу, по-

казавши на Майдані, що таке відповідальність один за одно-

го. Світ занадто довго жив у жорсткій конкуренції, де люди-

на була не цінністю, а ресурсом. Це головний виклик для 

глобальної економіки і причина її криз. Забезпечені люди хо-

чуть швидкого прибутку, тому вкладають гроші в гроші, а не 

в розвиток середовища для життя. Це стало причиною кризи 

в 2008 р., але навіть тоді мало хто зрозумів, що світ пережи-

ває кризу людських відносин. Постійно конкуруючи, люди 

втрачають потребу в спільному зусиллі та взаємній підтрим-

ці. В Україні завдяки Майдану це відчуження вдалося подо-

лати. Українці показали, що можуть піклуватися один про 

одного. Ніхто їм не розповідав, як створювати на Майдані 

медичну службу, кухню або університет, як допомагати пе-
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реселенцям із Донецька і Луганська і підтримувати армію. 

Наші нові цінності ґрунтуються на відповідальності, само- 

організації і взаємовиручці, а багато суспільств світу до  

цього ще не готові. З України може початися трансформація 

Європи, і навіть європейці це помалу усвідомлюють. Привер-

тає увагу та викликає гордість, з якою працею в ситуації ро-

сійської агресії вони змушують себе до дій для захисту своїх 

же цінностей. У Швейцарії вже навіть з'являються жорсткі 

статті із заголовком "В Україні помирають за європейські 

цінності, а чи потрібні вони нам"? Така орієнтація українців 

підтверджує реалізацію принципів соціоекономіки, які ста-

ють неусвідомленим стимулятором їх поведінки. 

Україні скоріше потрібна не національна ідея, а на- 

ціональна дія. Загальні інтереси здатні об'єднувати сильніше, 

ніж єдина мова або культура. У 2004 р., коли вперше намі- 

тився розкол на захід і схід, Україні важливо було своєчасно 

здійснити децентралізацію і не боятися федералізації, в якій 

значна частка політиків бачила загрозу територіальної ціліс-

ності України. Але Швейцарія з її трьома державними мова-

ми і різними культурними спільностями − хороший приклад 

для нас. Сьогодні в України є шанс не ремонтувати, а ство-

рювати нову економічну систему. Слід віддавати перевагу не 

лише важкій промисловості, енергетиці та металургії, а та-

кож якості людського потенціалу. Наприклад, у нас чудові 

програмісти, але держава вже два десятки років не звертає 

уваги на інформаційні технології, тому вони вимушені пра-

цювати на іноземних замовників. 

Ще в кінці 1997 р. ми могли б експортувати програмне 

забезпечення на суму 5 млрд дол. на рік. Представники ком-

панії Apple у 1990-х роках вивчили потенціал IТ-ринку Укра-

їни. Вони побачили, що у нас є професійні кадри і хороша 

освіта, і в 1993 р. пропонували створити на базі Київського 

інституту кібернетики агентство, яке б розробляло програмне 

забезпечення для Apple. Цьому перешкодила корупція і  

звичка інституту працювати за держзамовленням. У резуль-
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таті, за ініціативою індійців, підприємство було відкрите в 

Бангалоре. Сьогодні Індія експортує програмне забезпечення 

на суму приблизно 20 млрд дол. на рік. Невже ми менш тала-

новиті?  

Головна проблема українських реформ − це відсутність 

образу майбутньої держави. Навіть зараз ефект реформ укра-

їнський уряд збирається оцінювати за кількісними характе-

ристиками, такими як зростання ВВП. Насправді, цей показ-

ник мало пов'язаний із благополуччям людини і розвитком 

суспільства. Абсолютно незрозуміло, що докорінно змінить-

ся в Україні, якщо ВВП зросте. В уявленні образу май- 

бутнього важливо відштовхуватися не від цифр, а від люди-

ни. Як може змінитися благополуччя українця через декілька 

років? Які дії дозволять людям в країні жити краще? Укра- 

їна − багата країна, але люди в ній бідні. А в бідній ресурса-

ми Швейцарії люди живуть добре. Чому так відбувається? 

Правильно порушені, прості питання дозволяють знайти не-

обхідні критерії ефективності держави, засновані на враху-

ванні людського чинника та суспільних відносин. 

По-справжньому ефективних держав у світі мало. Най-

більш показовими є чотири критерії, яким вони мають відпо-

відати: політичні свободи, достатній рівень доходу без недо-

сяжної різниці між багатими і бідними, соціальна справедли-

вість і дбайливе ставлення до природи. Найближче до такого 

ідеалу Швейцарія, Австрія, Німеччина, Норвегія і Швеція. Ці 

країни навчилися уникати швидкої гонки капіталу і зважено 

розподіляють ресурси своїх земель. Наприклад, у Норвегії 

держава до 70-х років не розпочинала розробку своїх родо-

вищ нафти. Сьогодні вона не витрачає надприбутку від про-

дажу нафти, а перераховує в резервний фонд майбутніх по-

колінь. У цьому фонді вже більше 878 млрд дол., які підтри-

мують економіку Норвегії сьогодні та підтримуватимуть її 

завтра, коли природні ресурси вичерпаються. Такої турботи 

про майбутнє дуже не вистачає сьогодні Україні. Оптимізму і 

віри у власні сили в українців сьогодні достатньо, щоб зро-
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бити економічне диво. Але для цього треба зменшити рівень 

корупції в країні – це головна умова ривка. Ще необхідна 

якісна судова система, яка допомагала б громадянам відсто-

ювати своє право власності. Слід створювати умови для  

внутрішніх інвестицій, щоб багаті українці не зберігали свої 

гроші на Кіпрі, а вкладали в розвиток економіки країни. Крім 

того, необхідно за прикладом Швеції або Німеччини допо- 

могти працівникам створювати незалежні профспілки. На-

приклад, у Швеції такі профспілки отримують на руки доку-

менти про фінансовий стан підприємства, працівники розу-

міють, від чого залежить їх зарплата, і зацікавлені в ефектив-

ності власної праці, навчанні та якості результату. Важливо, 

щоб українці усвідомлювали свою відповідальність за креди-

ти від МВФ, яких Україна потребує, – це не подарунок, а  

борги для майбутніх поколінь українців, тому рішення про 

суми необхідно  приймати обдумано й обережно, брати не 

більше, ніж треба, щоб покрити дефіцит бюджету. 

Головні реформи для всіх нас ще попереду − це рефор-

ми системи відносин від локального до глобального рівнів. У 

1948 р. ООН висунула Загальну декларацію прав людини, 

але не запропонувала одночасно конкретизацію обов'язків та 

відповідальності за її невиконання. У результаті навіть в 

ефективних державах уряди переобтяжені захистом цих 

прав, часто шляхом порушення прав у країнах третього світу. 

Щоб громадяни США жили за принципами декларації, дер-

жава дешево купує ресурси третіх країн світу і дорого продає 

їм свої товари. Так само не збалансовано споживання води у 

світі, ставлення до різних релігій і культур. У нинішній кон-

куренції неможливий справедливий розподіл ресурсів, а тому 

все частіше світ живе війнами. Декілька останніх років  

збільшилася кількість досліджень із соціальної відповідаль-

ності. Укріплюється усвідомлення того, що через обов'язки 

людини кожен повинен прийняти відповідальність за свою 

сім'ю, місто, державу, використання ресурсів природи. Їх на 

планеті стає все менше. Нам все одно доведеться перейти до 
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нової парадигми − почуття відповідальності та співпраці. В 

Україні цього року з'явився народ, готовий так жити. Дуже 

важливо, щоб цей досвід ми змогли перетворити на урок для 

всього світу і місію для України» [2]. 

Серед українських науковців простежується прагнення 

до усвідомлення напрямів змін традиційних релігій і системи 

цінностей. Вони намагаються дати відповідь на запитання: за 

рахунок чого утворюється ціннісний "вакуум". Більш очевид-

ним чином − у європейському світі, менш очевидним − в азі-

атському. Україна тут виглядає як частина Європи. Якщо ра-

ніше люди витрачали майже весь свій час на турботу про  

харчування, то тепер у них з'явився надлишок дозвілля, яке 

невідомо чим заповнити. Частково вільний час заповнюється 

занурюванням в інформаційні потоки інтернету і споживан-

ням, але такі квазіметоди боротьби з духовним вакуумом 

можуть не спрацювати в довгостроковій перспективі та про-

грати "бісам" – у першу чергу тому ж націоналізму. Інша  

серйозна соціальна проблема − це поглиблення соціальної 

нерівності, яка наростає не лише в Україні, але і по всьому 

світу. У США за останніх 25 років розриви в зарплаті між 

середнім працівником і середнім керівником зросли на поря-

док і продовжують збільшуватися. 

Також наростає розрив між тими, хто має вищу освіту, 

та тими, хто не має її. Соціальні ліфти з ним уже не справ-

ляються: багаті дають своїм дітям якісно іншу освіту, при-

чому вже з дитячого садку. Вартість навчання в американ- 

ському елітарному дитячому садку співставна з вартістю  

навчання в елітарному університеті. Діти багатих змалку по-

трапляють у принципово кращі умови, ніж діти талановиті, 

але які не мають подібних можливостей. Фактично на- 

роджується нова спадкова аристократія. Одночасно утворю-

ється новий плебейський клас, який свідомо розуміє, що  

ніхто з його членів зі свого середовища не вирветься ніколи. 

Уповільнення демографічного зростання, помножене 

на зростання нерівності та збільшення кількості людей по-
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хилого віку, призводить до кризи і краху моделі європей-

ської соціальної держави (в Україні вона так і не виникла, 

хоча рух у її сторону передбачався). Тому в майбутньому 

слід очікувати кардинальних змін у соціально-економічній 

політиці, підйому ультраправих і ультралівих настроїв по 

всьому світу, радикалізації політичних розколів. Напри-

клад, уже відбувся глибокий розкол американської еліти, 

який призвів до того, що республіканці просто ненавидять 

демократів і в ім'я цієї ненависті взагалі блокують бюджет-

ний процес. 

Реформи чи стабільність? Це майже гамлетівське пи-

тання мучить Україну від часів «ґорбачовської Перебудови». 

Нині прихильники патерналізму, відносної, але гарантованої, 

ситості, політичної апатії та сірої одностайності знову стають 

аутсайдерами чи маскуються під прибічників рішучих змін у 

країні. Реформатори, опинившись на коні, мають новий 

шанс. Але, як і в попередні епохи, прагнуть красиво говори- 

ти й уникати продуманих та послідовних дій. Причина  

тому – страх. Страх стати справжнім камікадзе, втратити по-

пулістські козирі перед наступними виборами, помилитись і 

зрештою програти. Як приємно намалювати красиву презен-

тацію в PowerPoint, прикрасити її графіками майбутнього 

зростання, позначити чергову фантастичну дату здійснення 

мрій, презентувати свій план перед поважними зарубіжними 

партнерами, зірвати аплодисменти… Однак «хвилина слави» 

не триватиме роками. Зарубіжні партнери вже добре вивчили 

манери офіційного Києва: від красивих презентацій до ре- 

альних реформ справа не доходить уже понад 20 років. Тож 

далі – тільки дії. 

Задекларувати боротьбу з корупцією і розпочати люст-

рацію було не надто складно: вогонь по штабах не так зачі-

пає інтереси мас, як «голодний» бюджет чи нові 30-відсот-

кові податки. Соціально-економічні перетворення, до яких 

береться нинішній уряд, – це оперативне втручання фактич-

но в усі сфери життя з величезними ризиками. Голим піаром 
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реформи не впровадити, а суспільство реагуватиме на зміне-

ні ціни, скорочення штатів та економію доволі швидко й аг-

ресивно. Дві фобії – бунтів та перекриття фінансування зов-

нішніми кредиторами – ставлять владу перед складним вибо-

ром, і вона зостраху ризикує наробити чимало помилок, роз-

чарувавши, зрештою, як донорів, так і електорат. А в сус- 

пільстві сприймання реформ вельми специфічне. Часто їх 

трактують дуже примітивно: змінимо владу, ввійдемо до ЄС 

(завтра-післязавтра) – і наші гривневі зарплати перетворяться 

на «єврові» за курсом 1:1, тоді й заживемо. Рудиментарне 

уявлення про державу як дійну корову породжує чергову 

оману: гроші в уряду завжди є, просто чиновникам треба  

менше красти, і тоді пільги, фінансові програми, соціальні 

виплати урізати не доведеться. Українці терплячі та загарто-

вані труднощами – це не історичний бекграунд, а реальність, 

підтверджена подіями 2014 р. Вони готові до економії та  

самопожертви, коли розуміють мету, заради якої це робить-

ся, коли бачать сусіда, який показує позитивний приклад. На 

жаль, його досі не подала влада: ані в тилу, ані на фронті. А 

це означає автоматичну недовіру й упередженість щодо ре-

форм, особливо коли про їх зміст можновладці більше волі-

ють говорити із зарубіжними фахівцями, аніж із власним ви-

борцем. 

В Україні часто посилаються на досвід Грузії, здебіль-

шого в позитивному сенсі. Але не слід забувати, що там було 

швидке розчарування реформами, бо вони не дали стрімких 

результатів, які задовольнили б усі верстви населення, тож 

потім і настав олігархічний реванш із втручанням російських 

політтехнологій. Жодним чином від такого сценарію не заст-

раховані й ми. Влада прагне здолати всі свої страхи одним 

кроком: ухвалити пакетом бюджет і низку законів, що мають 

включити режим заощадження державних коштів і створити 

умови для подальших реформ. Скинувши докупи прогресив-

ні та вкрай непопулярні проекти, парламентарі прагнуть 

змішати мед і дьоготь у таких пропорціях, що продукт де-
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факто вийде непередбачуваним, але популістський ефект 

очікуваний: нас підганяли з реформами, от ми й вирішили не 

зволікати. Нібито це колективне рішення, без жодної персо-

нальної відповідальності. 

Суспільство, зокрема його найактивніша частина, теж 

постало перед непростим вибором: блокувати ухвалення  

бюджету як такого неконструктивно, але дозволити лобію-

вання соціально небезпечних ініціатив безвідповідально. Тож 

доцільно було б вести діалог із владою окремо з найболючі-

ших питань. Адже неозброєним оком помітні цілком прогно-

зовані диспропорції: жорстке, навіть дуже жорстоке обме-

ження витрат на освіту та науку, соціальну сферу на тлі збе-

реження офшорних лазівок для великого олігархічного бізне-

су (прем’єр поки що несміливо анонсує ліквідацію кіпрських 

схем), обережне обрізання пільг для чиновників і нещадна 

економія на малозахищених верствах населення, стрімке зро-

стання оподаткування фізичних осіб, яке призведе до від- 

родження тіньового ринку у стилі 1990-х. 

Обираючи галузі, які найбільше постраждають від  

бюджетних інновацій, влада ніби паралельно прораховує 

протестний потенціал людей, які в них працюють. Вочевидь, 

що лікарі та вчителі, залежні від різних форм адміністратив-

ного тиску, дисципліновані та не схильні до радикальних ви-

ступів. Однак це не означає, що протестів як таких вдасться 

уникнути. За найгіршим сценарієм під гаслами відновлення 

соціальної справедливості вчинять бунт найдеструктивніші 

елементи. Якщо зважити на те, що є зовнішні зацікавлені си-

ли в дестабілізації в Україні, то масштаби і наслідки таких 

подій спрогнозувати складно. Найкращим і найбільш цивілі-

зованим виходом із ситуації, що склалася, стали б перегово-

ри між урядом та галузевими профспілками. Однак жодних 

ілюзій щодо такого сценарію немає: профспілковий рух усі 

23 роки незалежності виконував певні захисні функції при 

працедавцях та не виявив себе в революції Гідності. Але час і 

можливості для тиску на владу таки існують. Якщо високо-
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посадовці прагнуть почути міжнародних фінансових донорів, 

які натякають, що дедлайни виконання реформ не за горою, 

то вони повинні не пропустити думку громадян, заради яких 

нібито і відбуваються перетворення. Необхідність соціально-

економічних змін не має бути предметом переговорів, інакше 

повернення в добу «стабільності» неминуче. Суспільство по-

винне тиснути на владу і надавати певну межу компромісів із 

нею. Зрештою, одним із гасел Майдану був громадянський 

контроль за діяльністю уряду. Саме через громадянські 

об’єднання та їх конструктивну дію відбуваються процеси 

зростання демократії. Демократія є специфічним призом за 

успішний розвиток, але не здатна служити джерелом розвит-

ку. Демократію можуть дозволити собі тільки країни, що  

історично вистраждали і заслужили її. І навіть для них вона 

не є цілком ефективною: очевидно, що Європа відстає в еко-

номічній боротьбі багато в чому через похідні від демократії 

обмеження. Втім слід зауважити, що у стані стагнації пере-

буває більше авторитарних, ніж демократичних країн (демо-

кратичні хоч якось, але розвиваються; авторитарні за інших 

рівних умов до розвитку менш пристосовані, хоча є окремі 

виключення). 

Триває нещадна війна за сфери впливу. ЄС, узявши 

курс на розширення, намагається хоч би створити враження 

свого геополітичного посилення на тлі фактичного програ-

шу. "Старий Захід", поступаючись в економіці та військовій 

сфері, різко активізував ідеологічну боротьбу. Домінуючі 

позиції, які все займає Захід в ідеологічній та інформаційній 

сферах, використовуються, щоб змістити сюди центр зма-

гання, і це зрозуміло: дійсно, саме на Заході створений най-

гуманніший, найкомфортніший для людського життя соці- 

альний порядок. Гасла демократії і прав людини − останній 

ресурс для захисту позицій "Старого Заходу". Але все одно 

зрозуміло, що західна демократія в сучасних умовах не є  

оптимальною, еталонною моделлю для всіх.  
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Глобальна конкуренція є викликом для соціоекономіч-

них напрямів розвитку держав. Вона має два основних аспе-

кти. По-перше, економіко-технологічний, тобто здатність 

виробляти нові знання і технології (лідер − США) або адап-

тувати їх для масового виробництва і споживання (лідер − 

Китай). Неважко зрозуміти, що ключ до успіху в цьому від-

ношенні − це висока якість людського капіталу. По-друге, 

ідейно-інформаційний, пов’язаний із демократизацією і вір-

туалізацією світу. Люди поглинають усе більше інформації, 

тому їм здається, що віртуальне важливіше реального. Наси-

чення інформацією стає важливішим за і її осмислення та 

реальні дії. 

Таким чином, у світовій та національній політиці усві-

домленого запровадження принципів соціоекономіки не 

простежується. Але використання механізмів її застосування 

визначається в пошуках більш ефективних шляхів досягнен-

ня цілей розвитку людства й окремих націй. Перевагу отри-

мують ті, хто може створювати образи, ідеї, ікони і символи, 

а також прагнуть транслювати їх максимально широкому 

колу споживачів. Віртуалізація привела і до виникнення но-

вого типу політика, який постійно повинен реагувати на  

хаотичні зовнішні подразники, але який з цієї ж причини не 

здатен вибудовувати довгострокові стратегії. У новій інфор-

маційній ситуації нав'язування свого погляду, своїх ідей зно-

ву стає найефективнішим способом політико-економічної 

боротьби − ніякого "кінця ідеологій". 

Процесу реідеологізації сприяє і моральний вакуум, у 

який занурюється більша частина світу. Добробут досягнуто, 

з'явився вільний час, немає воєн і загроз, але немає і мети  

розвитку, розхитується віра в Бога (чи богів), що надавала 

систему цінностей та опору людському існуванню. Суспіль- 

ства і країни, які зуміють заповнити виникаючий вакуум,  

відкриють потужне джерело сили. Ті з них, які зможуть якіс-

но створювати, зберігати і відтворювати інформацію, образи 

та ідеї, отримають великі переваги. Захід активно діє в цьому 
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напрямі, але все одно розтрачує капітал довіри, накопичений 

за останні століття. Проте сам цей капітал величезний.  

"М'яка сила", головна сила Заходу, – не нав'язування комусь 

своїх поглядів, надання прикладів, яким хочеться наслідува-

ти. Українці хочуть жити по-людськи, без жахливого крадій-

ства, масового порушення прав людини, тоталітарної влади, 

а такий спосіб життя повною мірою асоціюється саме із За-

ходом. 

У сучасному світі перемагають ті, хто може виробляти 

технології або їх застосовувати, ті, хто може виробляти ідеї 

або їх транслювати. Тобто головним предметом, інструмен-

том і об'єктом мирного змагання є людський капітал, здат- 

ний забезпечити усе вищезазначене. Оскільки нині особливо 

гострою є боротьба за людський капітал, не можна забувати 

про місце та роль інтелігенції як його виробника. Інтеліген-

ція – соціальний шар, що створює і тиражує ідеальні продук-

ти. Тому саме на неї та на університети як головне середо-

вище концентрації інтелігенції має бути зроблений основний 

акцент, якщо ми хочемо контролювати подальший розвиток 

ситуації. Головна конкурентна боротьба відбувається навколо 

людського капіталу. Ключовою тезою провідних стратегічних 

документів має стати така: нам потрібно розвиватися самим і 

для самих себе, а не для когось іншого. 

 

 

3.2. Соціоекономічне відродження Донбасу −  

 виклик суспільному консенсусу  

 

Головною проблемою сучасного Донбасу є збройний 

конфлікт. Унаслідок бойових дій в окремих населених пунк-

тах повністю зруйновано інфраструктуру та розбалансовано 

систему життєзабезпечення, економіка регіону зазнає знач-

них збитків. Зупинено понад 20 тис. підприємств (60%),  

більшість з яких є підприємствами малого та середнього біз-

несу. Мешканці регіону змушені лишати обжиті місця та  
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виїжджати до інших регіонів. Залишені об’єкти як виробни-

чої, так і соціальної інфраструктури занепадають або зни-

щуються. За незначний період до регіональних штабів із 

тимчасового розміщення громадян України, які переміщу-

ються з тимчасово окупованої території країни та районів 

проведення антитерористичної операції, за допомогою звер-

нулося багато осіб із східних регіонів. Імовірно, в подальшо-

му кількість таких осіб збільшуватиметься, оскільки в ра- 

йонах проведення антитерористичної операції мешкає понад 

4 млн чол., а інтенсивність такого переміщення спостеріга-

ється у зв’язку з періодичними спалахами відновлення ак- 

тивної частини антитерористичної операції, та і більшість із 

них вирішують питання тимчасового перебування самостій-

но. Держава вживає певних заходів, спрямованих на забезпе-

чення соціальної підтримки зазначених громадян, у тому  

числі забезпечення тимчасовим поселенням, призначення 

різних видів соціальної допомоги. Для цих людей організо-

вано системну роботу всіх профільних структур у сфері соці-

ального захисту населення, зокрема щодо соціального супро-

воду сімей, які потрапили у складні життєві обставини, на-

дання соціальних послуг, призначення та продовження всіх 

належних страхових виплат, у тому числі одиноким матерям, 

ветеранам, інвалідам та іншим соціально вразливим катего-

ріям. За місцем тимчасового проживання працездатним осо-

бам надається допомога з пошуку підходящої роботи та пра-

цевлаштування, реєстрації та перереєстрації безробітних, 

призначення (поновлення) виплати допомоги з безробіття за 

спрощеною процедурою. 

Донбас завжди мав певні переваги серед регіонів Укра-

їни за своїм ресурсним потенціалом. Перш за все, він відріз-

нявся високим рівнем концентрації людського та інтелекту- 

ального капіталу. Чисельність населення Донецької області 

становила 10% чисельності України. Одночасно найбільш 

вагомим був його промисловий потенціал та природний, 

який завдяки запасам кам'яного вугілля створював можливо-
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сті довготривалої енергетичної безпеки. Донбас відрізнявся 

розвиненими зовнішніми та внутрішніми зв'язками в еконо-

мічній, виробничій, науково-технічній, соціокультурній та 

інших сферах. Внесок Донецького регіону в державну скарб-

ницю є значним, і його роль, як складової України, позитив-

но впливала на розвиток країни. Тому несприятлива ситуація 

на Донбасі має негативні економічні наслідки для України.  

В економічному аспекті Донецька та Луганська області 

мають вигідне географічне розташування для транскордон-

ного та міжрегіонального співробітництва, високорозвине-

ний багатогалузевий господарський комплекс, значні запаси 

вторинних ресурсів та їх доступність, розвинену транспортну 

інфраструктуру, наявність науково-технічного та виробничо-

го потенціалу у вугільній промисловості, електроенергетиці, 

машинобудуванні, металургії, хімії для розробки й освоєння 

інновацій, а також природно-рекреаційний та історико-куль-

турний потенціал для розвитку туризму і культури. Так, пи-

тома вага валового регіонального продукту Донецької та Лу-

ганської областей складала 15,7% загального продукту по 

Україні за підсумками 2012 р. (Донецька область − 11,7%, 

Луганська − 4%), що свідчить про значний економічний по-

тенціал цього регіону. 

У Донецькій області існують явні переваги перед ін-

шими регіонами України, зокрема: наявність багатої міне- 

рально-сировинної бази, рекреаційних місць і цілющих родо-

вищ, територій природно-заповідного фонду. Область забез-

печує більше 90% загальнодержавного видобутку кам’яної 

солі та вогнетривкої глини (перше місце за обсягом видобут-

ку), 79% флюсового вапняку, 50% кам’яного вугілля, у тому 

числі коксівного – 74. В області 90% земельного фонду ста-

новлять ґрунти чорноземного типу. Мінерально-сировинна 

база регіону є однією з найбільш багатогалузевих та розви-

нених за обсягами видобутку і видами корисних копалин в 

Україні, чверть якої експортується. Розвідано 677 родовищ із 

40 видів мінеральної сировини, з яких близько 300 родовищ 
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розробляються, з них щодо рідкісних, рідкісно-земельних, 

кольорових металів, а саме Мазурівського, Азовського родо-

вищ, Новодмитрівського рудопрояву свинцю та цинку. По- 

глиблюється переробка природної мінеральної сировини, із 

залученням іноземних інвестицій створюються нові сучасні 

виробництва будівельних матеріалів: з гіпсу − виробництво 

гіпсокартонних панелей та плит, сухих будівельних сумішей 

(ТОВ «Кнауф Гіпс Донбас», ТОВ «Лафарж»), із вогнетривкої 

глини − виробництво керамічної плитки, керамічних мас 

(ТОВ «Керамічні маси», ТОВ «Зевс Кераміка») тощо. Проте 

потребує впровадження комплексний видобуток корисних 

копалин і технологій з переробки техногенних родовищ з 

отриманням продукції кінцевого споживання. Металургійний 

комбінат ім. Ілліча вже створює на базі хіміко-металургійної 

фабрики сучасне виробництво з переробки відходів збага-

чення Мазурівського родовища рідкісних металів.  

До світової фінансової кризи в Донецькій області спос-

терігалися достатньо високі темпи зростання промислового 

виробництва (у машинобудуванні, металургії та обробці ме-

талу, виробництві будматеріалів, скла, хімічній та нафто- 

хімічній промисловості), а також виробництва сталі, чавуну, 

прокату чорних металів. Більше половини реалізованої про-

мислової продукції відповідало міжнародним стандартам 

якості. У 2013 р. у Донецькій області зафіксовано зростання 

обсягів виробленої продукції у виробництві харчової про- 

мисловості, напоїв і виробів із тютюну на 1,8% порівняно з 

2012 р., у той час як вироблення продукції машинобудування 

знизилося на 21,2%, хімічної та нафтохімічної продукції − на 

11,1, виробництво будівельних матеріалів − на 8,7%. 

У Луганській області сформувалося три великих про-

мислових вузли, а саме: спеціалізацію Луганського вузла ви-

значають підприємства машинобудування, металообробки і 

легкої промисловості; Алчевсько-Стаханівського – металур-

гійні та машинобудівні; Лисичансько-Рубіжансько-Сєвєродо-

нецького – хімічні та нафтохімічні. Вугільна галузь переваж-
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но базується на півдні області у Краснодонському, Антраци-

тівському та Свердловському районах, а також у містах Ро-

веньках і Красному Лучі. Економіка Луганської області пе-

реважно базується на машинобудуванні, металообробці, лег-

кій промисловості, металургії, хімічній та нафтохімічний га-

лузях. Галузі переробної промисловості забезпечують 85,2% 

загального випуску товарів. Вони представлені такими під- 

приємствами: нафтопереробний завод ЗАТ «ЛиНІК», м. Ли-

сичанськ (його потужність складає 16 млн т продуктів наф-

топереробки на рік, єдиний в Україні комплекс з виробницт-

ва пропілену; ВАТ «Алчевський металургійний комбінат» – 

одне з найрозвинутіших підприємств області, що має най- 

більший обсяг експорту серед інших підприємств чорної ме-

талургії; ВАТ «Стаханівський завод феросплавів»; ЗАТ «Лу-

ганський трубний завод», Лутугинський державний науково-

виробничий валковий комбінат. Кольорова металургія пред-

ставлена СП «Інтерсплав».  

Провідними підприємствами хімічної промисловості, 

якими виробляється до 70% продукції галузі, є: ЗАТ «Сєвє-

родонецьке об'єднання «Азот» (мінеральні добрива, метанол, 

аміак, ацетилен, оцтова кислота, побутова хімія), Сєвєродо-

нецьке  ВАТ «Склопластик», Рубіжанський казенний хіміч-

ний завод «Зоря» (вибухові речовини), ТОВ «Рубіжанський 

«Краситель», ВАТ «Лиссода», ТОВ НВП «Лисичанський 

ГТЗ».   

Провідними машинобудівними підприємствами області 

є ВАТ ХК «Луганськтепловоз», ВАТ «Стаханівський вагоно-

будівний завод», ДП «Попаснянський вагоноремонтний за-

вод», ВАТ «Краснолуцький машзавод», Консорціум «Укр-

Бат», ВАТ «Первомайський електромеханічний завод», ТОВ 

«Луганський електромеханічний завод» та інші. У Луган- 

ській області видобувається більше 30% кам'яного вугілля 

України. Легка промисловість представлена трикотажною, 

швейною, взуттєвою підгалузями. У структурі виробництва 

легкої промисловості швейна займає 86%, взуттєва – 13,2%. 
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Усього в галузі здійснюють виробничу діяльність більше  

80 підприємств різних форм власності. Провідними підпри-

ємствами є ВАТ фірма «Глорія Джинс», ЗАТ фірма «Лутри», 

ВАТ «Свердловська швейна фабрика», ТОВ «Салама», АТЗТ 

«Ровеньківська взуттєва фабрика».  

Робота будівельного комплексу області була спрямова-

на на реалізацію програм житлового будівництва, газифіка-

цію населених пунктів, будівництво об'єктів соціального і 

комунального призначення, збільшення виробництва і роз-

ширення асортименту будівельних матеріалів. Провідними 

виробниками будматеріалів були: ЗАТ «Лисичанський скля-

ний завод «Пролетарій», КП «Лисичанський ЗЗБВ», ВАТ 

«Об’єднання «Склопластик», ТОВ «Лутугинський ЗБМ», ПП 

«Момотов».  

Слід зауважити, що за випуском деяких найважливіших 

видів продукції економіка областей відкинута в минуле на 

20-30 років, а за видобутком вугілля, виробництвом цементу, 

скла віконного, шкіряного взуття і деякими іншими показни-

ками – більш ніж на 50 років. Основною причиною такого 

стану є технічна відсталість матеріального виробництва, орі-

єнтованого на технології переважно третього-четвертого тех-

нологічних укладів та перевантаженість його підприємства-

ми галузей важкої промисловості. Більшість технологічного 

обладнання на цих підприємствах експлуатувалося понад  

40 років. Продукція, вироблена за старими суперенерговит-

ратними технологіями (якщо брати, наприклад, третій техно-

логічний уклад у металургії – мартенівський та конвертерний 

засоби виробництва сталі, то це технології майже 150-річної 

давнини), не витримувала конкуренції на внутрішньому і  

зовнішньому ринках.  

Крім того, до загальнодержавних проблем додалися 

специфічні регіональні, пов’язані з початком процесу ре- 

структуризації вугільної промисловості та закриттям безпер-

спективних вугледобувних і вуглепереробних підприємств, 

які в багатьох містах і селищах області були містоутворю- 
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ючими. У результаті гірничих підробіток посилилася руйна-

ція житлового фонду і промислових споруд, комунікацій, 

транспортних мереж. Скорочення і зупинення виробництва в 

областях викликали багаторазове зростання соціальних про-

блем, найважливіша з яких – проблема зайнятості. Чисель-

ність незайнятого працездатного населення збільшилася у 

два рази. 

З початку 2014 р. скорочення обсягів промислового ви-

робництва в Донецькій області прискорюється. Порівняно із 

січнем-квітнем 2013 р. спад у металургійному виробництві та 

виробництві готових металевих виробів склав 14,4%, у легкій 

промисловості − 30,1, виробництві хімічних речовин і хіміч-

ної продукції − 32,1, машинобудуванні − 37,3%.  

Складна ситуація спостерігається і в Луганській облас-

ті. У 2013 р. випуск продукції у видобутку корисних копалин 

(крім кам’яного вугілля) та розробленні кар’єрів скоротився 

на 54,4%, виробництво продукції переробної промислово- 

сті − на 11%. Зниження обсягів виробництва торкнулось і  

харчової промисловості (на 1,5% у 2013 р. проти 2012 р.). У 

2013 р. спад у металургійному виробництві, виробництві го-

тових металевих виробів (крім машин і устаткування) у Лу-

ганській області відбувався швидшими темпами, ніж у ціло-

му по країні (8,8% в області проти 5,8% в цілому по країні). 

Негативні тенденції в області ще більше загострились у 

2014 р. У січні-травні 2014 р. порівняно із січнем-травнем 

2013 р. спостерігалося скорочення випуску продукції на під-

приємствах з лиття металів (на 59,7%), у виробництві труб, 

порожнистих профілів і фітингів зі сталі (на 33,5%), іншої 

продукції первинного оброблення сталі (на 22,8%).  

Зараз триває моніторинг тенденції зменшення видобут-

ку вугілля, виробництва готового вугілля, електроенергії. Ге-

неруючі потужності теплових електростанцій області вико-

ристовуються лише на 25-30% від встановлених [44]. 

При порівнянні сучасної ситуації на Донбасі з Абхазією 

та Грузією екс-міністр фінансів Грузії Д. Гвіндадзе підкрес-
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лив негативні для України наслідки несприятливої ситуації 

на Донбасі. Він констатує, що у 2013 р. на сході виробляли 

16% ВВП, 27% промислових товарів і майже таку саму част-

ку експорту. У регіоні найщільніша мережа залізниць. Коли 

через зовнішнє втручання намагаються відокремити таку  

частку країни, це призводить до величезних проблем і вель-

ми складної адаптації. У результаті валютний курс, платіж-

ний баланс, дефіцит та наповнюваність бюджету, банків- 

ський сектор усієї країни викликають занепокоєння. Адже, 

наприклад, найбільші українські фінансові установи мають 

багато активів і зобов’язань на Донеччині та Луганщині. То-

му те, що зараз відбувається з гривнею і бюджетом, – це ве-

ликою мірою наслідок подій на Донбасі. Руйнування в регі- 

оні самі собою негативно вплинули на економічне становище 

країни. Окрім того, є ще багато виробничих ланцюжків, які 

пов’язують Донбас з іншими областями України. Чимало їх 

було зруйновано. Отже, наслідки подій на Донеччині та Лу-

ганщині не обмежуються цим регіоном, а помітні по всій 

країні. Вони підривають упевненість інвесторів, споживачів, 

кредиторів та банківських вкладників. У Грузії ситуація була 

дещо іншою. Наприклад, у 1990-х роках в Абхазії точилася 

війна, відтоді вона була не надто залежна від Грузії та 

пов’язана з нею. Знову ж таки за допомогою зовнішнього 

втручання була розпочата війна у 2008 р. Однак її наслідки 

для економіки Грузії були не такими відчутними, як вплив 

протистояння на Донбасі на народне господарство України 

[6]. 

Необхідність наведених оцінок щодо значущості Дон-

басу для України зовнішнім експертом обумовлена штучним 

приниженням його ролі оцінками значної кількості прозахід-

но налаштованих політиків. Але найбільш яскравим підтвер-

дженням наявності суспільного консенсусу щодо ролі Дон-

басу у складі України є результати опитування, проведеного 
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Київським міжнародним інститутом соціології на замовлення 

газети "Дзеркало тижня" початку грудня 2014 р.1 

Результати опитування показали повну солідарність на-

селення України, коли коливання кількості опитаних, які 

вважають, що Україні не буде краще без Донбасу, в цілому 

по країні становило 72,6-84,6% (табл. 3.1).  

 

Таблиця 3.1 

Ступінь згоди щодо переваг України  

за умов відсутності Донбасу, % 

Якою мірою Ви згодні (чи не згодні), що Україні було б краще  

без Донбасу? 

Варіанти 

відповідей 

Україна  

у цілому 
Захід Центр Південь Схід Донбас 

Повністю 

згоден 1,8 3,2 0,6 0,2 1,1 3,9 

Скоріше 

згоден 5,5 5,0 3,6 5,5 4,0 12,3 

Скоріше 

не згоден 27,1 30,9 27,5 26,0 27,0 20,8 

Зовсім не 

згоден 54,3 50,7 55,5 56,8 57,6 51,8 

Важко ві-

дповісти 10,6 9,6 12,1 11,5 10,0 9,3 

Не відпо-

віли 0,7 0,6 0,7 0,0 0,3 1,8 

 

Наявність переваг Донбасу зійшла нанівець, коли від 

наслідків військового конфлікту стали вкрай значними втра-

ти людського потенціалу, зруйнованість виробничої, житло-

вої, соціальної інфраструктури тощо. Достовірну оцінку по-

дій та причин збройного протистояння надати вкрай важко. 

Політики, аналітики, експерти дають різні вироки цьому ста-

                                                   
1 http://opros2014.zn.ua. 
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ну. Але найціннішою є думка населення України. Саме ре-

зультати соціологічного моніторингу (2014 р.) Інституту со-

ціології НАН України надають таку можливість. Розподіл 

відповідей респондентів на запитання щодо їх особистої дум-

ки про причини тривалого збройного протистояння на сході 

України має такий вигляд: 47,2% вважають, що це прихова- 

на агресія з боку Росії; 21,9% − терористична діяльність ок-

ремих угрупувань; 14,3% − народне повстання проти но- 

вої влади. Незалежно від адресності джерел виникнення 

конфлікту постає проблема його скорішого подолання. Це 

обумовлює більш глибоке вивчення настроїв населення регі-

онів України щодо місця кожного регіону за певною озна-

кою. 

Результати аналізу відмінностей Донбасу за політични-

ми уподобаннями його мешканців свідчать про наявність 

значних регіональних відмінностей. Так, за даними Інституту 

соціології НАН України [39], якщо загалом по Україні 13,5% 

населення хотіли б, щоб їх область окремо чи у складі з кіль-

кома сусідніми областями набула статусу автономії, то в До-

нецькій і Луганській областях прихильників автономії 44,8%. 

Для порівняння: у трьох інших східних областях (Дніпропет-

ровській, Запорізькій і Харківській) цей показник складає 

13,0%, а в трьох південних (Миколаївській, Херсонській та 

Одеській) – 5,1%. Лише 34,2% населення Донбасу вважають 

себе передусім громадянами України, в цілому по Україні 

таких 64,6% (у 2013 р. – 50,7%), у названих східних облас-

тях – 66,7, а в південних – 59,4%. Натомість на Донбасі най-

вища частка тих, хто вважає себе насамперед мешканцем 

свого регіону, складає 27,1% (у цілому по Україні – 8%, на 

сході – 5,2, на півдні – 5,1%), 13,9% жителів Донбасу взагалі 

вважають себе громадянами колишнього СРСР (загалом по 

Україні таких 5,5%). До того ж більшість (59,4%) жителів 

Донбасу вважають, що віддалення між сходом і заходом Ук-

раїни відбулося за роки незалежності, тоді як загалом по Ук-
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раїні такої думки дотримуються 37,2% населення (у 2013 р. – 

32,4%), у східних областях – 28,3, а в південних – 33,9%.  

У той же час населення Донбасу в умовах подій, що  

відбулися в Україні, має право на розуміння та підтримку, 

яких не одержує. По-перше, незалежно від їх дійсних праг-

нень, настанов та орієнтацій будь-яка особа підлягає осуду, 

який безапеляційно у більшості ситуацій адресується меш- 

канцям Донбасу, тому що вони без зброї та навичок поведін-

ки не чинили спротиву насильницьким діям терористів, а пе-

ребували у ролі заручників. По-друге, населення розділилось 

на тих, хто виїхав і став внутрішньо переміщеною особою, і 

тих, хто залишився на території за вимушеним станом (інва-

лідність, старість, бідність тощо) або за переконаннями, що 

регіональна самостійність та підтримка Росії забезпечить їм 

краще життя. Щодо тих, хто став внутрішньо переміщеною 

особою за Законом України "Про забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб" (від 20.10.2014 р. №1706-VII), 

то держава дала правову підставу для регулювання проблем 

їх соціального захисту та надання певних гарантій щодо за-

доволення елементарних людських потреб. За ранніми оцін-

ками, близько 300 тис. мешканців Донецької та Луганської 

областей вимушено змінили місце проживання. Серед них 

більше 30% − діти, а 20% − інваліди та особи похилого віку. 

Переселення відбулося в різні області України. Найбільша їх 

концентрація простежується у Харківській області (близько 

90 тис. чол.), Донецькій (майже 55 тис. чол.), м. Києві (біль-

ше 35 тис. чол.), Запорізькій (більше 30 тис. чол.), Луганській 

і Дніпропетровській (близько 30 тис. чол.), а також Одеській 

(понад 15 тис. чол.). Люди переселились через вимушені об-

ставини. Головне − це зберегти життя і здоров'я. Але їх мо-

тивація до благородних цілей у більшості випадків не мала 

довгострокового характеру через втрату доходу і роботи. 

Значна кількість переселенців через ці причини почала по- 

вертатися додому. У тих вимушено перемішених осіб, що 

залишилися в місцях переселення, життя склалося нелегко 
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через невизначеність термінів перебування в ролі переселен-

ця за умов затягування конфлікту. 

Очікування миру розтягнулося на невизначений термін. 

Страх втрати власності, житла, автотранспорту тощо у  

містах, з яких вони виїхали, а також близьких, родичів,  

знайомих став постійним із різним ступенем прояву залежно 

від обставин у Донецькій та Луганській областях. Одночасно 

із страхами щодо невизначеності терміну повернення у рідну 

домівку додатковими психологічними чинниками негативно-

го впливу на переселенців стали безвихідь і неможливість 

змінити ситуацію, брак грошей, неможливість повноцінно 

харчуватись та жити в людських умовах тощо. Додатково до 

цих негативних чинників до них з осудом ставилось оточу- 

юче середовище та вони самі покладали на себе провину за 

ситуацію на Донбасі, а також за те, що перешкоджають нор-

мальному життю родичам чи мешканцям міст, куди переїха-

ли. Постійним був емоційно негативний стан через провину 

перед тими, хто залишився в зоні конфлікту. Ця сукупність 

несприятливих соціально-психологічних та економічних об-

ставин обумовила посилення недовіри до влади та її дій. На-

селення, яке перебувало в зоні конфлікту, − це людський по-

тенціал України, який залишився в умовах реальної загрози 

життю та здоров'ю через воєнні дії, брак їжі, високу вірогід-

ність втрати житла та роботи тощо. Якщо переселенці завдя-

ки ухваленню Закону України "Про забезпечення прав і сво-

бод внутрішньо перемішених осіб" відчули опіку держави 

про них, то мешканці, які залишились на території воєнних 

дій, залишились у скрутних та небезпечних умовах без пра-

вових гарантій на життя та здоров’я, роботу, освіту тощо. 

Довгострокове перебування в підвалах, бомбосховищах та 

домівках під обстрілами виснажує психічний і фізичний стан 

здоров'я. Особливо страждають діти, у яких простежується 

затримка розумового розвитку, ознаки переляку, неможли-

вість нормального спілкування тощо. Територія в Донецькій 

та Луганській областях не визнається тимчасово окупова-



136 

ною, і її мешканці не мають прав, наданих кримчанам. Не 

випадково розуміння їх стану обумовило прийняття в Резо-

люції другого Форуму переселенців (05.12.2014 р., м. Київ) 

положення щодо ухвалення Закону України про захист прав і 

свобод населення, яке перебуває в зоні тимчасово воєнних 

дій на Донбасі.  

Консолідація суспільства найбільш яскраво виявилася 

саме через діяльність представників громадських об'єднань, 

волонтерів та простих громадян України, які взяли на себе 

значний тягар турбот щодо розселення людей, надання їм 

медичної допомоги, ліків, їжі, одягу та розв'язання інших 

проблем, з якими люди зіткались у житті в умовах пересе-

лення. Питання волонтерства, об'єднання громадян на заса-

дах взаємної допомоги один одному в зонах воєнного конф-

лікту при переселенні тощо є свідченням зростання соціаль-

ної відповідальності громадянського суспільства в Україні. 

Їх діяльність спрямована на захист прав, задоволення потреб, 

а головне − на реалізацію можливостей людей, які опинились 

у скрутних обставинах вижити та мати можливість працюва-

ти, виявляти трудову та громадянську активність. Це питання 

потребує окремого дослідження та розкриття. Але неможли-

во не підкреслили вкрай високу і значну роль громадянської 

активності та становлення громадянського суспільства, яке 

показало приклад солідарної поведінки в тяжкі для країни 

часи і надало реальну допомогу людям для життя в скрутних 

обставинах.  

Очікування населенням Донбасу певних дій з боку пер-

ших осіб держави щодо моральної підтримки не реалізувало-

ся. Жодного звернення та словесної підтримки з боку Прези-

дента України, керівника Уряду, голови Верховної Ради Ук-

раїни тощо протягом усіх подій 2014 р. не було. Люди Укра-

їни добрі, чутливі, терплячі та реагують на теплі слова й обі-

цянки дуже позитивно. Але цей важіль ще не використано 

правлячою елітою України для зміни настроїв з боку людей 

Донбасу вбік об'єднання та примирення народу. А обмежен-
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ня щодо отримання пенсій, медичних послуг, ліків, пересу-

вання на територіях конфлікту тощо робить життя людей не-

стерпним. Відчуття безвиході, непотрібності себе для своєї 

держави, голодування, страх бути вбитим, очікування руйну-

вання житла стають природними реакціями і відповідною 

поведінкою населення Донецької і Луганської областей. То-

му і вибір політичних перспектив Донбасу був невипадко-

вим. Але розв'язання конфлікту на тимчасово окупованих 

територіях Донбасу − це не тільки дії влади, значною мірю 

це і підтримка всім населенням України їх дій. Украй цінну 

інформацію щодо цього питання надають результати згада-

ного соціологічного опитування населення України, прове-

деного Київським міжнародним інститутом соціології для 

газети "Дзеркало тижня"1. У відповідях на запитання «Який 

варіант був би найкращим щодо політичних перспектив регі-

ону?» яскраво простежуються і конфліктний потенціал Укра-

їни, і реакція населення на події, які відбуваються в країні, і 

дії влади у цьому напрямі (табл. 3.2). 

Бажання залишити все, як було, в межах чинного пра-

вового поля у складі унітарної України на південному сході 

більше половини опитаних виявили в Херсонській (58,6%) та 

Миколаївській областях (53,2%), а також у Харківській 

(42,5%). Підтримує цю думку третина опитаних респондентів 

у Запорізькій (36,6%), Дніпропетровській (32,6%) та Одесь-

кій (30,5%) областях, у Донецькій та Луганській даний показ-

ник становить 20,7 та 22,2% відповідно. 

Несподіваним було бажання респондентів Дніпропет-

ровської області стати суб'єктами федерації у складі федера-

тивної України (34,2%). Неможливо не враховувати відмінні 

настрої респондентів Донецької області в бажанні бути  

суб'єктами федерації у складі Російської Федерації (14,3%). 

 

                                                   
1 http://opros2014.zn.ua. 
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Таблиця 3.2 

Оцінка респондентами найкращих політичних перспектив регіону, % 
Що, на Вашу думку, було б кращим для Вашого регіону? 

Варіанти відповідей 
Південний 

схід 

Дніпропетровська 

область 

Донецька 

область 

Запорізька 

область 

Луганська 

область 

Миколаївська 

область 

Одеська 

область 

Харківська 

область 

Херсонська 

область 

Залишитися у складі 

України в рамках 

чинної Конституції 33,1 32,6 20,7 36,6 22,2 53,2 30,5 42,5 58,6 

Залишитися у складі 

унітарної, але децен-

тралізованої країни, 

де місцеве самовря-

дування одержить 

широкі повноважен-

ня та фінансову не-

залежність   

 

36,5 

 

25,2 

 

25,4 

 

46,2 

 

51,6 

 

38,8 

 

57,7 

 

30,7 

 

34,4 

Стати суб'єктом 

федерації у складі 

федеративної  

України  13,9 34,2 18,6 5,2 11,6 1,0 5,9 6,2 2,1 

Стати суб'єктом 

федерації у складі 

Російської Федерації  4,3 0,5 14,3 0,6 6,1 1,3 0,0 1,4 0,0 

Послідувати  

за прикладом "ДНР" 

та "ЛНР" 2,0 0,0 6,0 1,7 0,0 1,1 1,3 2,0 0,0 

Важко відповісти 8,3 7,6 11,4 9,2 8,5 0,0 2,2 13,9 4,9 

Відмовилися  

відповідати  1,9 0,0 3,6 0,6 0,0 4,6 2,4 3,2 0,0 

 

1
3

8
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Неочікуваними в контексті збігу із сучасними рефор-

мами в Україні виявилися думки респондентів у Луганській 

області, серед яких 51,6% бажають залишитись у складі уні-

тарної, але децентралізованої України, де місцеве самовряду-

вання буде мати широкі повноваження та бюджетну само- 

стійність. Цю думку підтримують у Донецькій області майже 

у 2 рази менше респондентів (25,4%). Невиправданим є ото-

тожнення цих областей. Саме відмінності настроїв населення 

мають ураховуватись при формуванні стратегій розвитку цих 

регіонів. Найбільша кількість прихильників (при незначній їх 

частці) наслідування прикладу "ДНР" та "ЛНР" має місце в 

Донецькій області − 6%.  

Події змінюються дуже швидко, а настрої, переконання, 

настанови та ціннісні орієнтації людей мають довготривалий 

характер. Визволення територій Донецької області відбулося 

декілька місяців тому. Настрої людей цих місць є індикато-

ром свідомості населення окупованих територій у разі їх виз-

волення. Простежити це можливо завдяки соціологічному 

опитуванню громадської думки населення м. Слов’янська та 

м. Краматорська, проведеному "Фондом демократичних іні-

ціатив ім. Ілька Кучеріва" (рис. 3.1). 

Суспільство, яке перебуває в нестабільному стані та  

переживає системну кризу, шукає винуватців та визначає їх 

рівень впливу на несприятливу ситуацію. Відповіді опитаних 

у містах Слов'янську і Краматорську на запитання щодо вин-

них у воєнному конфлікті, який відбувається на Донбасі, 

значною мірою є показовими для відтворення політичних 

настроїв мешканців Донбасу (табл. 3.3). 

Відсутність конструктивних дій щодо формування сус-

пільного консенсусу для встановлення миру та відродження 

Донецької та Луганської областей, як невід’ємних та рівно- 

правних частин України, є вагомою загрозою соціальній  

солідарності. Соціальні мережі, з одного боку, ретранслюють 

негативний образ переселенців, поширюються негативні  
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Рис. 3.1. Бачення населенням міст Слов'янська і Краматорська  

політичного майбутнього Донбасу, % [34] 
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Таблиця 3.3 

Визначення винуватців подій, які відбуваються  

на Донбасі, мешканцями міст Краматорська  

та Слов'янська, % [34] 

Хто винен у тому, що зараз відбувається на Донбасі? 

Варіанти відповідей Слов'янськ Краматорськ 

Теперішнє керівництво  

України 77,1 67,6 

Влада попереднього режиму 

(Партія регіонів, В. Янукович) 47,3 38,0 

Російська Федерація 25,1 36,6 

США 35,7 29,2 

Українські олігархи 36,1 14,6 

Майдан, що розколов країну 36,7 28,2 

 

стереотипи щодо мешканців і громад регіону, а з іншого − 

гіперболізують проблеми їх адаптації в місцях розселення, 

акцентуючи увагу на низькій ефективності державної полі-

тики. 

Украй необхідним є налагодження належного висвіт-

лення у ЗМІ, передусім на телебаченні, планів і намірів дер-

жави щодо відродження Донбасу після завершення бойових 

дій, підтримки місцевого населення, розбудови інфраструк-

тури тощо. Доцільно також розпочати широку роботу з адап-

тації переселенців до місцевих громад, облаштування влас-

ного житла, можливо, і з залученням відомих волонтерських 

ініціатив («Станція «Харків», «Схід-СОС», «Дорога життя», 

«Гуманітарний штаб» та ін.). З огляду на поширення через 

соціальні мережі та Інтернет-видання риторики ненависті й 

інших форм нетерпимості, варто нагадати, що Інтернет є не 

тільки потужним рушієм реалізації свободи слова, але і для 

швидкого поширення расистських ідей, ідеологій та підбу-

рювання до ненависті. Застосування риторики ненависті має 

бути публічно засуджено й заборонено законом [35, с. 97].  
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На думку деяких експертів, можливо, вся хитрість си-

туації на Донбасі полягає саме в тому, що Захід не має єдиної 

позиції з цього питання [12]. Підтвердженням взаємозв'язку 

продовження конфлікту на Донбасі та різних позицій зов- 

нішніх країн стосовно нього є поведінка та заяви лідерів єв-

ропейських держав. Так, Ангела Меркель заявляла: «Я твер-

до переконана, ми повинні продовжити нашу роботу, щоб 

гарантувати, що країни-учасники програми «Східне партнер-

ство» не зіткнуться з жорстким вибором «або-або»: або їм 

зближуватися з ЄС, або ж піддатися натиску Росії, що просу-

ває тіснішу співпрацю з цими країнами» [13]. 

У той же час зовсім протилежною виявляється реаль- 

на поведінка представників цієї ж держави. У міру того як 

конфлікт із часом набував характеру відкритого протистоян-

ня між США і Російською Федерацією, Німеччина усе більш 

безперечно ставала в ньому на бік останньої.  

На початку травня 2014 р. у російській пресі з'явилися 

повідомлення з посиланням на The Wall Street Journal, що «в 

останні тижні найбільші компанії Німеччини, у тому числі 

хімічний гігант BASF SE, електротехнічний концерн Siemens 

AG, Volkswagen AG, Adidas AG і Deutsche Bank AG, у пуб- 

лічних заявах і приватно чітко дали зрозуміти, що виступа-

ють проти ширших економічних санкцій проти Росії» [15]. 

Разом з тим майже три чверті німців виступають проти ство-

рення баз НАТО у Східній Європі [21].  

Після саміту ЄС у Брюсселі 31 серпня 2014 р. Ангела 

Меркель заявила про те, що Німеччина не поставлятиме 

зброю Україні. Точку зору Німеччини поділяють далеко не 

всі члени ЄС. Ті з них, хто більше орієнтований на США,  

навпаки, налаштовані украй войовничо. Великобританія та 

країни Прибалтики у зв'язку з подіями на Донбасі заявили 

про створення сил швидкого реагування. Почалися туманні 

розмови про перспективи прийому України до НАТО [23], 

зазвучали заклики «допомогти Україні зброєю» [24]. Украй 

сумнівно, що «яструби», а точніше, їх американські натхнен-
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ники, на відміну від Німеччини, плекають ілюзії щодо того, 

що «конфлікт можна вирішити військовими засобами». 

Швидше за все, вони просто зацікавлені в тому, щоб конф-

лікт як можна довше залишався невирішеним. Спочатку роз-

біжності між західними союзниками НАТО з питання щодо 

України всіляко намагалися підкреслювати тільки російські 

засоби масової інформації. Українська ж влада і прибічні 

офіційній версії ЗМІ, навпаки, намагалися створити види-

мість того, що «російську агресію» одностайно засуджує 

«весь цивілізований світ». Але з часом не витримали навіть 

самі прозахідні українські патріоти і почали відкрито звину-

вачувати «європейських партнерів» в усіх гріхах. 

Так, руйнування економічних зв’язків із підприємства-

ми, розташованими на територіях бойових дій, спричиняє 

загострення економічної ситуації в низці галузей і підпри-

ємств країни. Проте середньомісячна заробітна плата праців-

ників за січень-травень 2014 р. у Донецькій області станови-

ла 3853 грн, що було на 16% більше, ніж по Україні, у Луга-

нській області – 3386 грн, що на 2% більше, ніж по Україні, у 

тому числі у добувній промисловості − близько 6000 грн, у 

хімічній – 3824, металургійному виробництві – 4409 грн. 

Зміни в регіональній економіці позначились на макроеконо-

мічних показниках сфери зайнятості, прогноз яких з початку 

2014 р. неодноразово переглядався вбік погіршення.  

За підсумками 2013 р. чисельність зайнятих осіб у схід-

них регіонах становить майже 15% зайнятого населення всієї 

України (у Донецькій області − 1968,1 тис. чол., Луганській − 

1011,7 тис. чол., у цілому по країні − 20,4 млн чол.). У До- 

нецькій області рівень зайнятості населення упродовж 2010-

2012 рр. перевищував середній показник по країні на 0,2- 

0,3 в.п. щороку, а у 2013 р. становив 60,3% (що відповідає 

середньому рівню по країні). У Луганській області упродовж 

2010-2012 рр. рівень зайнятості зберігався традиційно нижче 

середнього по країні (на 1,2-1,9 в.п. щороку) та в 2013 р. ста-

новив 59,4% (проти 60,3% у середньому по країні). З 1991 по 
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2013 р. у Донецькій та Луганській областях удвічі зменшила-

ся середньооблікова чисельність штатних працівників (як і в 

цілому по Україні). При цьому тільки за останні шість років 

(період подолання наслідків фінансової кризи) зазначений 

показник у цих областях зменшився більш ніж на 15%,  

зокрема в Донецькій області – майже на 182 тис. чол., в Лу-

ганській – на 81 тис. чол. 

Найбільше зменшення середньооблікової кількості 

штатних працівників з 2008 по 2013 р. по Донецькій області 

спостерігалося в містах Маріуполі (на 39 тис. чол.), Донецьку 

(на 25 тис. чол.), Краматорську (на 13,8 тис. чол.), а також у 

Харцизьку, Горлівці, Артемівську, Слов’янську. У Лугансь-

кій області – у містах Лисичанську (на 12,1 тис. чол.), Луган-

ську (на 8,8 тис. чол.), Алчевську (на 8,4 тис. чол.), Сєвєро-

донецьку (на 7,5 тис. чол.) та ін. Із загальної чисельності 

штатних працівників у цілому по країні (10164 тис. чол.) 

майже 15% працює в Донецькій (1097 тис. чол.) та Лугансь-

кій областях (503 тис. чол.), при цьому половина з них – у 

промисловості. Проте спад економіки в цьому регіоні, висока 

залежність від циклічності попиту та пропозицій на світово-

му ринку на металопродукцію, наслідки реструктуризації ву-

гільної промисловості та закриття безперспективних вугле-

добувних підприємств вплинули на середньооблікову кіль-

кість штатних працівників убік зменшення: з 2008 по 2013 р. 

у Донецькій області − майже на 113 тис. чол., а в Луган- 

ській – на 44 тис. чол. 

Майже половина найманих працівників Донецької та 

Луганської областей працюють у промисловості, зокрема: 

близько 50% − у переробній галузі, з них майже 40% − на ме-

талургійному виробництві, виробництві готових металевих 

виробів, решта – на виробництві хімічної продукції, коксу, 

продуктів нафтопереробки, в машинобудуванні, харчовій та 

легкій промисловості; близько 35% − у добувній промисло-

вості, з них 90% працівників видобуває кам’яне та буре ву-

гілля тощо; близько 15% − забезпечують процес постачання 
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електроенергії, газу та води тощо. Інша половина працівни-

ків забезпечувала розвиток областей у галузях освіти, науки 

та охорони здоров’я, спорту та відпочинку. Однак для обох 

областей залишається низьким рівень штатних працівників у 

будівельній галузі, сільському, лісовому та рибному госпо-

дарстві, а також галузі програмного забезпечення, що по- 

яснюється ситуацією зростання неформального сектору еко-

номіки в цілому по країні та переведення штатних працівни-

ків з економічних причин на неповний робочий день. 

Так, чисельність працюючих у неформальному секторі 

економіки України зросла на 154,3 тис. чол. і в 2013 р. досяг-

ла 4,8 млн чол. (23,6% загальної кількості зайнятих). Кіль-

кість працівників у Донецькій області, переведених з еконо-

мічних причин на неповний робочий день, досягла 86 тис. 

чол., або 8% загальної кількості працівників в області; у Лу-

ганській – 33,4 тис. чол. (7% загальної кількості працівників) 

[44].  

Питома вага безробітних осіб на Донбасі у 2013 р. 

склала 14,7% чисельності усього безробітного населення в 

Україні, зокрема, у Донецькій області − 165,6 тис. чол., Лу-

ганській − 66,3 тис. чол., у цілому по країні − 1,57 млн чол. 

(тут і далі – за методологією МОП). Рівень безробіття До- 

нецької області упродовж 2010-2012 рр. перевищував серед-

ній по країні на 0,3-0,5 в.п. щороку, а у 2013 р. склав 7,8% 

(проти 7,2% в середньому по країні). У Луганській області 

цей показник є традиційно одним із найнижчим серед інших 

регіонів. Так, у 2010-2012 рр. його величина була нижчою за 

загальноукраїнський рівень на 0,9-1,3 в.п. щороку, а у 2013 р. 

становила 6,2% економічно активного населення віком 15- 

70 років, поступаючись м. Києву (5,2%), Одеській (5,3%) та 

Київській (6,1%) областям. Тенденції першого кварталу 

2014 р. свідчать про погіршення ситуації як на ринку праці в 

цілому по країні , так і на Донбасі зокрема. Так, порівняно з 

першим кварталом 2013 р. чисельність зайнятого населення в 

цілому по країні знизилась на 683,3 тис. чол. і становила  
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19,4 млн чол. Рівень зайнятості знизився з 59,3 до 57,6%. Чи-

сельність безробітних зросла на 127,4 тис. чол. і досягла 

майже 1,9 млн чол. Рівень безробіття зріс з 8 до 8,8% еконо-

мічно активного населення віком 15-70 років. У Донецькій 

області рівень зайнятості хоч і знизився (на 0,6 в.п. – до 

58,7%), проте повільнішими темпами, ніж у середньому по 

країні (на 1,7 в.п. – до 57,6%). У Луганській області цей по-

казник знизився на 1,6 в.п. і становив 56,5%. Рівень безробіт-

тя (за методологією МОП) у першому кварталі 2014 р. у До-

нецькій області склав 9,1%, що перевищує середній по країні 

(8,8%), проте зростав повільніше (на 0,5 в.п. в області проти 

0,8 в.п. у країні). У Луганській області він становив 8,4% 

[44]. 

У першому півріччі 2014 р. до державної служби зайня-

тості надійшла інформація про заплановане масове вивіль-

нення 106,5 тис. працюючих, із них у Донецькій області −  

10 тис. чол., у Луганській − 4,5 тис. чол. Вивільнення пра-

цюючих, як правило, відбувається з підприємств реального 

сектору економіки, в основному промисловості та суміжних 

галузей, унаслідок скорочення обсягів виробництва, спричи-

неного обмеженням ринків збуту, виведенням російського та 

частково білоруського інвестиційного капіталу. Для цих об-

ластей скорочення і зупинення виробництва викликали бага-

торазове зростання соціальних проблем, найважливішими з 

яких є проблема зайнятості, маргіналізація ринку праці, зни-

ження професійного рівня робочої сили, втрата інтелектуа-

льного капіталу внаслідок відтоку за межі цих регіонів мало-

го та середнього бізнесу, працівників соціальної та культур-

ної сфери, науки, освіти.  

Задля збереження існуючих робочих місць роботодавці 

вимушені переводити працівників у режим неповної зайня-

тості, роботу в умовах скороченого робочого дня (тижня) або 

перебування в неоплачуваних відпустках на період припи-

нення виконання робіт. Наявність структурної диспропорції 

між попитом на робочу силу та її пропозицією є фактором, 
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що обмежує як можливості працевлаштування безробітних, 

так і задоволення потреби роботодавців у працівниках.  

Так, у червні 2014 р. порівняно з червнем 2013 р. пока-

зник навантаження зареєстрованих безробітних на 1 вакан-

сію у Донецькій області зріс у 2,3 раза (з 8 до 18 безробіт-

них), у Луганській – з 8 до 9 безробітних. При цьому таке на-

вантаження в цілому по Україні також зросло за рахунок пе-

реселенців із східних регіонів та АР Крим і склало майже  

2 особи на вакансію [44]. У поєднанні із загальною еконо- 

мічною ситуацією це призводить до несприятливого знижен-

ня реальної заробітної плати. Зокрема, у цілому по Україні 

зниження складає 4,0% (січень-вересень 2014 р. відносно  

січня-вересня 2013 р.). Зростає заборгованість із виплати за-

робітної плати: в цілому по Україні (за винятком Донецької 

та Луганської областей, економіка яких зруйнована воєнни-

ми діями) заборгованість зросла із 593,4 млн грн на 1 січня 

2014 р. до 921,7 млн грн на 1 жовтня 2014 р.; у Донецькій об-

ласті − із 115,4 до 640,0 млн грн, а в Луганській – із 44,2 до 

366,0 млн грн. Тому за підсумками 2014 р. можна очікувати 

зниження реальних доходів населення до 20% та погіршення 

якісних характеристик споживання. При цьому в найгіршому 

становищі можуть опинитися найменш забезпечені верстви 

населення (5-10%), які зазнають більшого зниження реаль-

них доходів (до 30%) і зменшення кількісних параметрів 

споживання [35, с. 91]. 

Неминучим є і погіршення економічної ситуації в  

Донецькій та Луганській областях, принаймні, до середини 

2015 р., яке спричинить зростання безробіття не тільки в цих 

регіонах, а й у суміжних галузях і на підприємствах інших 

областей. Так, індекс промислової продукції в Донецькій об-

ласті за І півріччя 2014 р. (порівняно з аналогічним періодом 

2013 р.) у виробництві хімічних речовин складав 61,1%, ма-

шинобудуванні – 66,9, добувній промисловості та розроб-

ленні кар’єрів – 90,9% [36].  
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Про значне зниження попиту на робочу силу свідчить 

скорочення на 30,1% кількості вакансій, заявлених робото- 

давцями (І півріччя 2014 р. порівняно з аналогічним періодом 

2013 р.). Подальше зменшення обсягів промислового вироб-

ництва на тлі утримання невисокої професійної та територі- 

альної мобільності населення загрожує значним зростанням 

напруженості на вітчизняному ринку праці. Посилюють кон-

куренцію за робочі місця (що в умовах тінізації економіки 

створює умови для «демпінгу» оплати праці та погіршення 

соціального захисту працюючих) переселенці із зони АТО, 

які орієнтуються на пошук роботи в інших регіонах. 

Таким чином, на думку урядових експертів Мінеконом-

розвитку і торгівлі, передбачається, що у 2014 р. рівень без-

робіття в Донецькій області не перевищуватиме прогнозова-

ний середній по країні (10,2-10,8%), а в Луганській − складе 

9,4-9,8% економічно активного населення віком 15-70 років. 

У 2015 р. зазначений показник не зазнає суттєвих змін, а у 

2016-2017 рр. знизиться: у Донецькій області – на 0,1-0,2 в.п., 

у Луганській – на 0,2-0,3 в.п.; за результатами 2017 р. досяг-

не: у Донецькій області – 9,9-10,4%, у Луганській – 9,2 -9,6% 

економічно активного населення віком 15-70 років. Чисель-

ність створених і збережених робочих місць у цих регіонах 

до кінця 2017 р. складатиме не менш як 200 тис. чол. у До- 

нецькій області та 100 тис. чол. − у Луганській [44]. 

Загалом українців характеризує доволі низький рівень 

довіри до всього поза межами найближчого оточення – ро-

дичів (їм цілком або частково довіряють 94,4% опитаних), 

сусідів (54,9%), колег (50,9%). Дещо менше половини укра- 

їнців довіряють церкві й духовенству (47,3%) і співвітчизни-

кам загалом (44,7%). Засобам масової інформації, ймовірно, 

через їх схильність акцентувати увагу на «смажених фактах», 

довіряють 36,7%.  

У цьому контексті варто звернути увагу на посилення 

останніми роками ролі соціальних мереж у суспільних відно-

синах і суспільній свідомості: інформації, отриманій у про-
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цесі безпосереднього спілкування, довіряють більше, ніж 

отриманій із джерела, відносно віддаленого. Отже, необхідно 

дуже серйозно поставитися до зростання надміру різких ви-

словів, оцінок і закликів. Складається враження (хоча цю  

тенденцію складно оцінити кількісно), що останніми місяця-

ми збільшилася частка людей, які декларують свою готов-

ність до застосування насильства по відношенню до своїх 

ідеологічних опонентів. Імовірно, що низка хуліганських дій, 

у тому числі побиття політиків, є прямим відображенням 

згаданої тенденції. 

Поляризація думок і поширення жорсткої риторики за-

гострює насильство та стимулює затягування конфлікту на 

Донбасі. Спеціальний доповідач ООН вбачає в емоційній на-

сиченості ворожих висловлювань, особливо в соціальних ме-

діа, під час демонстрацій і протестів, непоодиноких випадках 

вуличного насильства щодо опонентів окрему загрозу ціліс-

ності суспільства [30]. Посилюється міжрегіональна ксено-

фобія, а перспективи повернення до мирного життя і віднов-

лення Донбасу перебувають поза суспільною підтримкою. 

На більшості території Донецької та Луганської областей 

(передусім у зоні проведення антитерористичної операції) 

спостерігаються всі ознаки гуманітарної катастрофи, яка за-

грожує перетворитися на довготривалу або навіть хронічну. 

Озброєні групи цілеспрямовано виводять із ладу критично 

важливі інженерні комунікації (системи водопостачання, 

електростанції та станції очищення стічних вод). Захоплю-

ються або руйнуються об’єкти виробничої та соціальної ін-

фраструктури, житлові будинки. Так, станом на 26 вересня 

2014 р. у регіоні було зруйновано 11325 об’єктів, з них  

4,5 тис. житлових будинків, 217 об’єктів освіти, 45 об’єктів 

охорони здоров’я, 4733 об’єкти системи енерго-, водо- й теп-

лопостачання, 51 об’єкт культури та спорту, 1551 об’єкт тра-

нспорту і зв’язку, 132 об’єкти промисловості. Усе це потре-

бує виділення додаткових коштів, вочевидь, за рахунок пот-

реб і гальмування розвитку інших територій [42].  
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Разом із тим немає можливості встановити повні обсяги 

руйнувань, оскільки антитерористичну операцію на вказаних 

територіях ще не завершено. У регіоні не вистачає лікар- 

ських засобів, не завжди можна отримати медичну допомогу, 

навіть в екстрених випадках. Через систематичні обстріли 

житлових приміщень мешканці окремих поселень змушені 

переховуватися в підвалах, не маючи змоги вийти на вулицю. 

Найбільше страждають від цього особи з обмеженням рухо-

мості, зокрема інваліди й люди похилого віку. Є проблеми з 

отриманням пенсій і соціальної допомоги. 

Цілком закономірним та очікуваним є дефіцит товарів, 

а в окремих випадках їх повна відсутність. Через колапс бан-

ківської системи розрахунки здійснюються виключно в готі-

вковій формі, при цьому більшість мешканців не може отри-

мати готівку. Відсутність останньої не дозволяє придбати 

необхідні товари, навіть за їх наявності. Грубо порушені пра-

ва людей на життя, свободу й особисту недоторканність, а 

кількість жертв, яка постійно зростає, визначити складно: за 

приблизними оцінками місії ООН та Всесвітньої організації 

охорони здоров’я (ВООЗ), загалом за період із середини кві-

тня до середини серпня вбито 2220 чол. (з них 23 дитини) та 

поранено 5956 (у тому числі 38 дітей); за період із 16 липня 

по 17 серпня вбито 1200 чол. та поранено 3250. Ці дані охоп-

люють і військовослужбовців, і цивільних осіб, і членів 

озброєних груп, але не включають 298 загиблих людей  

унаслідок катастрофи 17 липня літака Малайзійських авіа- 

ліній МН-17 [43].  

Особливо непокоїть постійне зростання жертв серед 

цивільного населення. Передусім страждають діти, особи по-

хилого віку та люди з інвалідністю, зокрема пацієнти закри-

тих інтернатних закладів. За даними Харківського інституту 

соціальних досліджень, у Луганській області розташовано  

74 таких заклади (інтернати для дітей і дорослих з обмежен-

ням рухомості, осіб із психоневрологічними розладами, бу-

динків для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 
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піклування); станом на 10 вересня 2014 р. зв’язок вдалося 

встановити лише з 14; мінімум 3 заклади евакуйовані. У До-

нецькій області розташовано 140 таких закладів, встановити 

зв’язок вдалося з 56, але надати інформацію погодилися пра-

цівники лише 39 закладів (з них 8 повідомили, що евакуйо-

вані). В інтернатах Донеччини перебувають 7875 чол., у тому 

числі 1400 чол. з обмеженням рухомості (пересуваються у 

візку або прикуті до ліжка). 926 чол. потребують постійного 

прийому ліків (наприклад, інсулінозалежні). 14 закладів не 

отримують коштів на власний рахунок, причому частина з 

них розташована на вже звільнених територіях [25, с. 99-

100]. Заклади не мають фінансового забезпечення. Крім кош-

тів, заклади відчувають потребу у відновленні запасу проду-

ктів харчування та ліків. У двох закладах відсутня вода. Є 

проблеми із забезпеченням опалення та виплатами заробітної 

плати персоналу.  

Водночас необхідно не консервувати існуючу застарілу 

структуру економіки, а оцінити процеси модернізації про- 

мислових міст Донецької та Луганської областей у контексті 

пост- і неоіндустріального розвитку. Ці концепції соціально-

економічного розвитку домінують у державній політиці ба-

гатьох країн світу, конкуруючи між собою і визначаючи роз-

виток окремих з них. Так, стратегія розвитку промисловості 

Європейського Союзу до 2020 р. побудована на базі неоінду-

стріальної концепції.  

У березні 2010 р. у ЄС була прийнята нова європейська 

стратегія економічного розвитку «Європа 2020: Стратегія 

розумного, стійкого та інтегруючого зростання». Один з її 

розділів присвячений проблемам формування і реалізації но-

вої промислової політики Європи в умовах глобалізації. Цей 

розділ передбачає вирішення ряду завдань, спрямованих на 

диверсифікацію промисловості, створення сильної та конку-

рентоспроможної промислової бази, розвиток розумного ре-

гулювання конкуренції і стандартизації, всебічний розвиток 

малого і середнього бізнесу, страхування зовнішньої торгів-
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лі, реалізацію інфраструктурних проектів, модернізацію логі-

стичної інфраструктури, модернізацію житлово-комуналь-

ного господарства, будівництво соціального житла нового 

покоління, нові освітні можливості для регіону в інтересах 

сталого розвитку, чітку інформативно-комунікативну PR-

стратегію, поліпшення ділового середовища й активне вико-

ристання енергозберігаючих технологій. Саме з метою ви-

знання перспектив переходу до постіндустріального розвит-

ку виникла потреба оцінити ступінь готовності промислових 

міст Донбасу. Фахівцями Інституту економіки промисловості 

НАН України ще у 2012 р. було розроблено відповідну мето-

дику [25], і за участю автора монографії виконано відповідні 

розрахунки. Апробація методики дозволила розподілити 

промислові міста Донецької та Луганської областей на три 

групи: лідери (> 70 пунктів), середняки (від 50 до 70 пунктів) 

і аутсайдери (≤ 50 пунктів) (табл. 3.4-3.5).1  

Лідерами постіндустріальної модернізації були міста 

Луганськ, Донецьк та Краматорськ − інтелектуальні, вироб-

ничі та культурні центри областей. Серед середняків −  

Алчевськ і Сєвєродонецьк, які є великими індустріальними 

центрами Луганської області, в кожному з них виробляється 

понад 22% промислової продукції регіону.  

Результати оцінки стадій розвитку постіндустріальної 

модернізації міст Донецької та Луганської областей засвід-

чили, що всі міста перебувають у підготовчій фазі, лише До-

нецьк і Слов'янськ були на «півкроку» попереду основної 

групи. Але і вони, відірвавшись трохи від переслідувачів, не 

проявляють подальшого прискорення вбік розвитку процесів 

постіндустріальної модернізації. Головною перешкодою у 

прискоренні процесів постіндустріальної модернізації міст 

обох областей є орієнтація їх економіки на індустріальний  

 

                                                   
1 У зв'язку з тим, що деякі міста Донецької області за весь період 

дослідження значно змінювали свій інтегральний показник, розподіл за 

категоріями здійснено за індексом 2010 р. 
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Таблиця 3.4 

Індекси постіндустріальної модернізації промислових міст  

Донецької та Луганської областей 

Міста  

Луганської 

області 

2000 2005 2008 2010 

Міста  

Донецької  

області 

2000 2005 2008 2010 

Лідери 

Луганськ 58 72 71 71 Донецьк 74 76 78 76 

     Краматорськ 66 72 71 76 

Середняки 

Алчевськ 55 62 67 66 Слов'янськ 60 60 57 57 

Сєвєродонецьк 55 68 59 56 Маріуполь 60 59 57 56 

Аутсайдери 

Свердловськ 45 44 44 47 Артемівськ 52 50 50 49 

Стаханов 46 45 44 45 Єнакієве 47 47 47 49 

Рубіжне 48 47 43 44 Макіївка 53 53 47 47 

Антрацит 41 40 41 43 Авдіївка 42 45 43 43 

Красний Луч 43 42 40 43 Горлівка 53 43 41 41 

Лисичанськ 42 40 41 42 Красноармійськ 38 41 36 37 

Ровеньки 43 42 41 42 Харцизьк 45 44 45 34 

 

 

1
5

3
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Таблиця 3.5 

Індекси неоіндустріальної модернізації промислових міст  

Донецької та Луганської областей 

Міста  

Луганської  

області 

2000 2005 2008 2010 

Міста  

Донецької  

області 

2000 2005 2008 2010 

Лідери 

Луганськ 69 69 71 71 Донецьк 73 73 75 75 

Середняки 

Алчевськ 66 64 64 65 Краматорськ 56 66 63 68 

Сєвєродонецьк 63 62 59 60 Маріуполь 56 59 60 60 

Рубіжне 57 53 52 53 Слов'янськ 50 56 53 57 

     Макіївка 53 57 52 51 

     Артемівськ 48 51 51 51 

Аутсайдери 

Антрацит 50 48 50 50 Єнакієве 46 47 49 50 

Красний Луч 52 49 48 50 Авдіївка 40 41 43 44 

Лисичанськ 49 48 49 50 Горлівка 52 46 44 43 

Свердловськ 50 48 49 50 Харцизьк 44 45 46 37 

Ровеньки 50 48 49 49 Красноармійськ 35 42 35 36 

Стаханов 51 48 49 49      

 

1
5

4
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розвиток. Серед лідерів неоіндустріального розвитку − «сто-

лиці» кожної з досліджуваних областей. Це лідерство забез-

печене концентрацією на їх території транспортних, фінан-

сових, освітніх і наукових центрів, наявністю сильного полі-

тичного впливу в регіоні. Згідно з вибраним діапазоном ін- 

дексу модернізації місто Рубіжне Луганської області увійшло 

до групи міст-середняків з розвитку неоіндустріальної мо- 

дернізації (табл. 3.5).  

Слід особливо підкреслити, що всі міста, які увійшли 

до перших двох груп (лідери і середняки), досягли цього  

завдяки здійсненню на території міста науково-дослідних і 

дослідно-конструкторських робіт, для яких потрібний квалі-

фіковані кадри і відповідні фінансові витрати. У переважній 

кількості міст процеси пост- і неоіндустріалізації мають стій-

кий «затухаючий» характер, що потребує внесення у страте-

гії розвитку області та міст термінових і рішучих заходів що-

до зміни сформованих тенденцій. Інакше на цих територіях 

можливе прискорення процесів деіндустріалізації, що приз-

веде до подальшої деградації промислового і людського ка-

піталу Луганської області. І окремі підтвердження цих  

висновків уже є. Так, за оцінками рівня людського розвитку 

Луганська та Донецька області у 1999-2011 рр. посідали 

останнє або передостаннє місця серед усіх регіонів України.  

Стратегії розвитку Донецької та Луганської областей і 

їх промислових міст має будуватися на основі моделі неоін-

дустріалізації, що припускає розвиток сфери високотехноло-

гічної індустрії, автоматизації і комп'ютеризації продуктив-

них сил, заміну фізичної праці розумовою, що кардинально 

змінить характер праці та структуру трудового балансу міста. 

Розвитку підлягають галузі й сектори економіки, що викори-

стовують досягнення фундаментальної та прикладної науки, 

інженерної і конструкторської думки для збільшення частки 

автоматизації, комп'ютеризації та машинізації робочих місць, 

фізичної і розумової праці.  
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Експерти ПРО ООН наголошують на необхідності вжи-

вання спеціальних заходів для захисту від різних форм наси-

льства проти населення Донбасу. Події на Донбасі призвели 

також до катастрофічних наслідків у науково-освітній і куль-

турній сферах Донецької та Луганської областей. Разом із 

критично важливими об’єктами енергетичної, транспортної, 

комунальної інфраструктури руйнуються дитячі садки, шко-

ли, університети. Навчальний рік у регіоні вчасно змогли ро-

зпочати лише близько половини загальноосвітніх шкіл. За 

даними обласних управлінь освіти, на Донеччині та Луган-

щині на початок вересня 2014 р. пошкоджень різного ступеня 

зазнали 280 навчальних закладів, з яких 112 – у Луганській 

області та 168 – у Донецькій [35, с. 100]. 

Множаться повідомлення про ганебні випадки незакон-

ного захоплення навчальних закладів на окупованих терито-

ріях. Із Донецької та Луганської областей уже евакуйовані  

9 університетів: Донецький національний технічний універ-

ситет переїхав до м. Красноармійська, Донецький національ-

ний університет – до Вінниці, Донецький національний уні-

верситет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського та 

Донецький юридичний інститут МВС України – до Кривого 

Рога, Луганський національний університет ім. Тараса Шев-

ченка – до Старобєльська, Східноукраїнський національний 

університет ім. Володимира Даля та Луганський державний 

університет внутрішніх справ – до Сєвєродонецька, Луган- 

ський національний аграрний університет – до Харкова, Лу-

ганський державний медичний університет – до Рубіжного. 

Значних руйнувань зазнала також наукова інфраструк-

тура Донецької та Луганської областей. Зокрема, пошкодже-

ні приміщення Інституту прикладної математики і механіки, 

Донецького фізико-технічного інституту імені О.О. Галкіна, 

Українського державного науково-дослідного і проектно-

конструкторського інституту гірничої геології, геомеханіки  

і маркшейдерської справи. Складна ситуація в заповідниках: 
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на частині їх територій відбуваються бойові дії, що унемож-

ливлює належну охорону заповідних об’єктів. Як наслідок – 

центральна садиба Луганського природного заповідника  

пограбована. З одинадцяти наукових установ НАН України 

чотири вже змінили своє місце знаходження на Київ або 

Дніпропетровськ. 

На окупованих територіях України станом на 01 верес-

ня 2014 р. було зруйновано та знищено 51 заклад культури та 

спорту (згідно зі статистикою Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господар- 

ства України). «ДНР» та «ЛНР» захоплено також низку за-

кладів культурної сфери державного та приватного значення. 

Це масові й універсальні бібліотеки, концертні організації, 

професійні та аматорські театри, установи культури клубно-

го типу, державні цирки, концертні установи, заклади демон-

страторів фільмів, державні та приватні музеї, школи есте- 

тичного вихання та творчості, редакції газет і журналів, ви-

давництва й типографії, творчі майстерні митців, освітні  

культурні заклади. Викликає занепокоєння майбутнє най- 

більшої колекції картин Миколи Реріха в Україні, що знахо-

дяться в Горлівському місцевому художньому музеї. Водно-

час через артобстріли зруйновано приміщення Донецького 

обласного краєзнавчого музею і втрачено понад тисячу уні-

кальних історичних та археологічних експонатів. Схожа доля 

спіткала Музей історії та культури м. Луганська. Також май-

же знищено меморіал «Савур-Могила».  

Висвітлені події не лише руйнують культурну інфра-

структуру краю, але і нищать систему фінансового забезпе-

чення діяльності закладів культури, а головне − підривають 

десятиріччями напрацьовані трудові, дослідницькі та творчі 

відносини працівників культури. 

Чимало культурних закладів опинилися в зоні підвище-

ного ризику. Деякі театральні, музейні установи, творчі май- 

стерні та галереї припинили свою діяльність, деякі зазнали 
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непоправних втрат під час бойових дій. Залишилися нездій- 

сненими арт-проекти, покликані пожвавити й урізноманітни-

ти культурний ландшафт регіону, розвинути в місцевих жи-

телів уявлення про духовні багатства і творчий потенціал  

їх малої батьківщини, стимулювати соціальну активність. 

Багато представників творчих професій і креативного кла- 

су залишили рідний край, втративши майно та напрацюван-

ня. 

Таким чином, сучасну кризу на Донбасі уможливила 

відсутність поступального розвитку не тільки в економічній 

та соціальній сферах, але і в контексті утвердження єдиного 

загальноукраїнського освітнього, інформаційного та куль- 

турного поля. 

Реалізація принципів соціоекономіки стає вкрай важли-

вою для переусвідомлення ситуації на Донбасі з метою ство-

рення умов виходу з кризи, мирного розв’язання конфлікту, 

подолання протистояння між сходом і заходом України, за-

безпечення суспільного консенсусу на засадах довіри, парт-

нерства, згуртованості та соціальної відповідальності держа-

ви, суспільства і людини. Українська нація має потенціал до 

створення умов та реалізації можливостей укріплення собор-

ності, надання свободи і поширення варіантів вибору серед 

гідних сценаріїв майбутнього.  
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Розділ 4. ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ТРАНС- 

 ФОРМАЦІЇ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛО- 

 ВОСТІ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ,  

 ПРОТИРІЧЧЯ, ПЕРСПЕКТИВИ 

 

4.1. Соціоекономічні виклики модернізації вугільної  

 промисловості 

 

Вагомим важелем впливу на економічний розвиток у 

системі міжнародних та національних відносин є якість сус-

пільних відносин, їх спрямованість на забезпечення збалан-

сованості та безпеки людини і природи. Неможливо не пого-

дитись із думкою відомого російського вченого Ф. Бородкі-

на, який констатує, що до середини-кінця ХХ ст. суспільство 

й усі відносини між людьми завжди були інструментами гос-

подарської діяльності, від родин до глобальних промислових 

корпорацій і держав. Але потім, за життя практично одного 

покоління господарювання, стало інструментом пошуку і  

підтримки комфортного життя [1, с. 122; 2, с. 145]. Комфорт-

ного не в суто побутовому розумінні (квартира з оздоблен-

ням), а в широкому – душевний спокій, чисте довкілля, ціка-

ва праця, безпека.  

Усвідомлення міжнародною спільнотою потреб зміни 

економічних відносин обумовило певні ініціативи, коли у  

70-х роках ХХ ст. голова "Римського клубу" А. Печчеї орга-

нізував спеціальні дослідження економіки майбутнього. За 

результатами цих досліджень у 1972 р. була видана книга 

"Межі зростання" [3]. За п'ятьма показниками (населення сві-

ту, промислове виробництво, сільськогосподарське вироб- 

ництво, стан мінеральних ресурсів і якість навколишнього 

природного середовища) аналітична група під керівництвом 

Медоузів показала, що при існуючому тоді збільшенні насе-

лення та промислового виробництва через кілька десятиліть 

неминуче має наступити виснаження мінеральних ресурсів, 
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катастрофічне забруднення навколишнього середовища, па-

діння сільськогосподарського виробництва, масовий голод і 

глобальна катастрофа: катастрофа існуючої цивілізації, а як 

результат – загибель людства. 

Сенсаційні дані досліджень поступово втратили гостро-

ту,  викликали ефект психологічного звикання до фаталізму і 

не стали своєрідним захистом цивілізації. Однак наприкінці 

ХХ ст. людство відчуло значні кліматичні зміни, пояснюючи 

їх як техногенні. Це дало поштовх для нового підйому закло-

потаності, що стало підставою до вироблення парадигми ста-

лого розвитку, сформульованої в доповіді, підготовленій на 

замовлення ООН комісією на чолі з Г. Брундтланд.  

Найбільш повним визнано тлумачення сталого розвит-

ку за «нормативістською» теорією, що припускає регулю-

вання умов життя на базі чотирьох принципів: 1) задоволен-

ня основних потреб усіх людей, які нині живуть; 2) рівні  

стандарти цього задоволення для всього населення планети; 

3) дбайливе, ощадливе використання природних ресурсів; 

4) збереження можливостей для майбутніх поколінь реалізу-

вати основні запити [4]. 

Однак у публікації [5, с. 67] згадується і п'ятий принцип 

сталого розвитку: наявні знання про світ є неповними, і всі 

можливі результати розпочатих дій вгадати не дано, тому 

при прийнятті політичних й економічних рішень необхідно 

дотримуватися precaution principle (принципу ощадливості) і 

дбайливо користуватися природними ресурсами, або прості-

ше – залишати якийсь резерв екологічної надійності. 

Усі названі принципи є рівноцінними, але ключовим 

звичайно вважають той, основу якого становить ідея обме-

женої здатності природних комплексів до господарських на-

вантажень (carrying capacity). Ця ідея, предмет теорії біо- 

сферної рівноваги, передбачає межу порушення людиною 

цілісності екосистеми (у розумінні накопичення змін у при-

родному середовищі до такого ступеня, що воно втрачає  

можливість компенсувати зазнані втрати). 
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Існують і такі формулювання принципів сталого роз- 

витку [6, с. 34]: 

1) швидкість використання відновлюваних природних 

ресурсів не повинна бути більше швидкості їх відновлення; 

2) природні ресурси, що не відновлюються, мають ви-

користовуватися максимально повільно, з наступною їх замі-

ною на альтернативні;  

3) використання маловідходних технологій є переваж-

ним; 

4) забруднення навколишнього середовища має бути 

зведене до соціально й економічно прийнятного рівня. 

«Нове мислення» привело до глибоких трансформацій, 

перш за все в енергетиці. Розповсюдження концепції техно-

генної природи глобального потепління, тлумачення згубних 

змін клімату підвищенням концентрації двоокису вуглецю 

(СО2) в атмосфері негативно позначилося на вугільній про-

мисловості. Різні види палива мають різний ступінь шкідли-

вості для навколишнього середовища. Так, наприклад, 1 т 

у.п. природного газу при спалюванні дає близько 1,3 т СО2, 

така сама кількість нафти – 1,8, а вугілля – 2,5-2,8 т двоокису 

вуглецю. При цьому варто враховувати, що вугільні шахти є 

потужним генератором метану, шкідливість якого як парни-

кового газу у 12 разів вище, ніж у двоокису вуглецю, а вики-

ди в атмосферу метану вугледобувними підприємствами тієї 

ж України обчислюються мільярдами кубометрів. 

Практично всі економічно розвинені країни, за винят-

ком Австралії (43%) і Тайваню (36%), відмовилися від вугіл-

ля як основного палива: його частка не перевищує 26% від 

загального споживання первинних енергоресурсів (ПЕР) – 

домінантними енергоносіями для них є нафта або газ. Значну 

частку вугілля в структурі первинних енергоносіїв зберіга-

ють Китай (70%) і Індія (53%), велика вугільна складова в 

енергетичному балансі притаманна ПАР (78%), Польщі 

(61%), Казахстану (52%), Чехії (44%), Болгарії (37%). В Ук-

раїні й Туреччині вугілля становить близько третини у спо-
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живанні енергоресурсів. Очевидно, що відмова від вуглеви-

добутку у ХХ ст. стала об'єктивним явищем, властивим про-

цесам соціоекономічного розвитку країн. 

Соціоекономіка виділяє змістовні передумови макро- і 

мікрорівня [7]. Економіка не є замкнутою сама на собі сис-

темою, вона заглиблена у суспільство, його культуру, систе-

му соціальних відносин та ін. Безумовно, є певна автоном-

ність економіки, але розглядати господарство як систему, що 

розвивається вільно, некоректно і непродуктивно. Багато з 

того, що відбувається у господарських системах, може бути 

краще пояснено «зовнішніми» стосовно неї феноменами, як, 

наприклад, вплив протестантської етики на розвиток капіта-

лізму. Але зараз трансформація набула зворотного ходу.  

Після тривалого панування протестантської установки «жи-

ти, щоб працювати» сталося повернення до гасел докапіталі-

стичного часу: «працювати, щоб жити». Сучасні комуніка- 

тивні й управлінські технології, зростання участі найманих 

робітників в управлінні організаціями і підприємствами, ак-

тивна участь населення в політичному житті перетворили 

господарювання в багатьох країнах із способу вилучення 

прибутку на користь власника на інструмент створення 

сприятливих соціальних умов.  

Хоча парадигма сталого розвитку знайшла своє відоб-

раження і на мезо- (галузь), і на макро- (національні економі-

ки), і на глобальному (регіони світу) рівнях, було б непра- 

вильно недооцінювати явища мікрорівня. Індивідуальний 

вибір формується не тільки під впливом раціонального осо-

бистого інтересу, але й емоцій, моральних обмежень, соці- 

альних очікувань, віри, знань тощо. Економічним акторам 

притаманні як егоїстичні намагання, так і пориви, породжені 

культурними нормами, зокрема, моральними зобов’язан-

нями. Ціннісні орієнтації економічних акторів, культурні та 

моральні норми обмежують спектр вибору цілей і засобів їх 

досягнення. 
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На тлі суттєвого підвищення рівня та якості життя в ба-

гатьох країнах світу вугільна промисловість, як сфера прик-

ладання праці, все більше стає непривабливою. Фізично важ-

ке, ризикове для здоров’я і навіть життя людини вуглевидо-

бутку не відповідає канонам нового життя з його безмежни-

ми просторами індивідуального, з ослабленням дієздатності 

великих економічних формувань, що зазвичай позиціонува-

лися як «символи» індустріалізму [8, с. 8; 9]. Вуглевидобуток 

як був, так і залишається працею нетворчою, небезпечною, 

рутинним груповим промислом із жорсткою єдиноначаль- 

ністю, де від індивідуальності людини мало що залежить. 

Кожен п'ятий статистичний український шахтар отри-

мує каліцтво; на кожних 16-18 таких постраждалих припадає 

один загиблий, і це відбувається в цивілізованій країні в мир-

ний час. Польський досвід (1 загиблий на 145 потерпілих) і 

німецький (1 загиблий на 1260 потерпілих) свідчать, що і під 

землею можна працювати набагато безпечніше. 

Донбас належить до найстаріших вугільних басейнів у 

світі та характеризується вельми складними гірничо-геоло-

гічними умовами. Близько 80% усіх промислових запасів ву-

гілля басейну зосереджено в пластах потужністю до 1,2 м, як 

правило, дуже газоносних, часто небезпечних щодо раптових 

викидів вугілля і газу, схильних до самозаймання. Такі плас-

ти у більшості країн не розробляються через відсутність  

ефективних засобів вуглевидобутку та високу витратність. 

Середня глибина розробки вугільних родовищ Донбасу ста-

новить понад 700 м і досягає на деяких шахтах 1400 м. Шахт-

ний фонд є зношеним і застарілим за технічним рівнем. Про-

дуктивність праці на донецьких шахтах у 4-6 разів нижча, 

ніж на шахтах Росії, Польщі, Німеччини. 

В Україні передано на закриття, переважно у 1990-х 

роках, 94 шахти; 38 шахт із найбільш сприятливими природ-

ними умовами і відносно високим технічним рівнем прива-

тизовано або надано в концесію; 93 шахти перебувають у 

державній власності й отримують державну фінансову під- 
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тримку, покриваючи виручкою від продажу вугільної проду-

кції лише третину витрат на її виробництво. У 2013 р. держа-

вні шахти, що становлять 70% усіх діючих шахт країни, ви-

добули 30% загального обсягу вугілля, а недержавні шахти 

(30%) – 70% вугілля. 

Високий рівень травматизму існує не тільки на за- 

недбаних державних шахтах, а й на «ефективних» приват- 

них підприємствах. Так, 18 листопада 2007 р. на шахті 

ім. О.Ф. Засядька стався вибух метану, що призвів до вели- 

кої кількості людських жертв. Тривалість ведення робіт з  

ліквідації цієї аварії склала 781 год., трудомісткість – 

19784 чол./год., що становить 22,5 та 56,6% загальної суми 

показників по галузі за рік відповідно. 

Найбільш частим видом аварій на шахтах галузі є по-

жежі. За даними 2001-2007 рр. сталося 912 пожеж, з яких 699 

екзогенних і 213 ендогенних – 33,5% загальної кількості ава-

рій у підземних умовах. За цей час також відбулося 52 (1,9%) 

вибухи газу та вугільного пилу, 71 (2,6%) раптовий викид 

вугілля і газу, 435 (16,0%) обвалень, 18 (0,7%) затоплень гір-

ничих виробок, 288 (10,6%) аварій на поверхні. 

У галузі постійно впроваджуються заходи щодо підви-

щення безпеки виробництва. За вказані сім років скорочення 

кількості шахт на 26% привело до зменшення кількості ава-

рій на 35%, в тому числі підземних аварій − у 1,5 раза; під- 

земних пожеж – у 1,8 раза, викидів – у 1,3 раза; обвалень – у 

1,6 раза. Але, як виявилося, немає ефективнішого способу 

зниження аварійності, ніж закриття шахт. 

Технічні заходи щодо запобігання широкому спектру 

аварійних ситуацій – комплекси УТАС вітчизняного вироб-

ництва – є достатньо ефективними, але коштують чимало. 

Наприклад, на достатньо великій шахті Южнодонбаська № 1, 

розташованої неподалік від м. Донецька, капітальні вкладен-

ня на систему УТАС склали близько 14 млн грн (на той час 

приблизно 3 млн дол.), а її обслуговуванням має займатися 

окремий підрозділ. Апаратна база, як на шахті Южнодон- 
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баська № 1, складає 720 датчиків, 188 контролерів і 96 репі-

терів. Загальна чисельність електрослюсарів, зайнятих об-

слуговуванням УТАС по шахті, – 12, загальний обсяг заро- 

бітної плати з нарахуваннями для експлуатаційного персона-

лу – майже 1 млн грн на рік (0,2 млн дол.). 

Але слабкість організації систем захисту шахти полягає 

в тому, що через дефіцит інвестиційних коштів на більшості 

підприємств система УТАС встановлюються далеко не в пов-

ному комплекті – тільки найнеобхідніше, перш за все, «Ат-

мосфера» і «Конвеєри». Багатьом державним підприємствам 

не вистачає коштів на оснащення всіх шахт, що входять до їх 

складу. Тому захист від аварій здійснюється дуже вибірково. 

Чим вище рівень розвитку суспільства та економіки, 

тим більшими є не тільки вимоги до забезпечення безпеки 

праці, а й потреби у робітників шахт щодо матеріальної ви-

нагороди за саму працю. За зарплатою американські шахтарі 

з компанії UCC, що в Аппалачському басейні (Західна Вір-

джинія), відрізняються значно вищим її розміром (майже 

132 тис. дол. на людину на рік), поступаючись лише працю-

ючим у швейцарській компанії Metinvest International SA 

(211 тис. дол./рік). Їх утримання обходиться майже в 12 разів 

дорожче, ніж співробітників гірничодобувного дивізіону  

Метінвесту, куди входять тільки українські активи групи 

(близько 11 тис. дол./рік) [10]. 

Одна з шахт, яку придбав Метінвест у Західній  

Вірджинії, має назву Affinity. Промислова експлуатація підп-

риємства була започаткована у 30-х роках ХХ ст., у 1960 р. 

шахта пройшла реконструкцію і в штатному режимі проісну-

вала до 1985 р., коли була закрита і аж ніяк не через вичер-

пання запасів. У 2010 р. шахта була відновлена новим влас-

ником – українською компанією Метінвест. Інвестиційний 

проект з відновлення Affinity Mine і будівництва при ній зба-

гачувальної фабрики потужністю 1 тис. т на годину обійшов-

ся в 115 млн дол. капіталовкладень. Тепер Affinity Coal 

Company є філією UCC (United Coal Company), до складу 
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якої входить шахта потужністю 1,4 млн т з видобутку мета-

лургійного вугілля, що обслуговується штатом чисельністю 

250 чол. 

Очевидні успіхи, що стосуються економічного розвитку 

компанії, пов'язані із значними провалами в соціальній сфері. 

З моменту урочистого пуску комплексу в експлуатацію, а це 

період з літа 2011 р. по березень 2013 р., на шахті травмовано 

14 і загинуло 2 гірники. З початку 2013 р. Управлінням з 

охорони праці та промислової гігієни в гірничодобувній 

промисловості США (MSHA) на шахті Метінвесту виявлено 

66 випадків порушення безпеки. За рік Affinity було винесено 

68 попереджень та накладено штраф у розмірі 126 тис. дол. 

[10]. 

Справа не тільки в Affinity Mine, через вибухи метану в 

тій же Західній Вірджинії загинуло 12 людей із 13 у 2006 р. 

[11] і 25 людей у 2010 р. [12], але рівень виробничої дисцип-

ліни і ставлення до техніки безпеки в гірничій промисловості 

США набагато суворіше, ніж в Україні. Тому кількість по-

рушень і тяжкість наслідків на AffinityMine викликали бурх-

ливу реакцію у відповідних офіційних і громадських органі-

зацій. Громада вимагає прийняття дієвих заходів. Тим біль-

ше, що у 2012 р. за ринковою кон'юнктурою UCC була зму-

шена зменшити обсяг видобутку енергетичного вугілля в  

4 рази – до 507 тис. т (на 1,5 млн т), а в 2013 р. і зовсім при-

пинити активність, що стало причиною масових звільнень 

персоналу (325 працівників у 2012 р., тобто кожен п'ятий 

працівник американської компанії). 

В Америці, на кшталт Європи, не менш вибагливими, 

ніж вимоги щодо забезпечення безпеки праці у вугільній 

промисловості, є вимоги щодо захисту довкілля. Україна, що 

прагне до ЄС, вже зіткнулася з цим. Так, згідно з вимогами 

ст. 338 (Розділ V, гл. 1) Угоди про асоціацію України та ЄС 

Україна має здійснити "імплементацію енергетичних страте-

гій та політик…", а за ст. 339 Сторони погодилися, що про-

цес реструктуризації має охоплювати всі етапи вугільного 
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виробництва, зокрема від видобутку, через виробництво і 

збагачення, до оброблення й утилізації відходів вугільного 

виробництва та їх спалювання (зокрема викидів метану). Су-

ворість цієї домовленості полягає в тому, що шахтарські міс-

та Донбасу суто належать до так званих запущених терито-

рій, або «brownfields» [13].  

У світовій практиці юридично статус «brownfields» ма-

ють об'єкти нерухомості, ділянки землі, повторне викорис-

тання яких ускладнене присутністю небезпечної речовини. 

Статус «brownfields» означає, що є обмеження на подальше 

використання чи розвиток об'єкта. У містобудуванні «brown-

field» – це територія, яка раніше використовувалася, на від-

міну від «greenfield» – території, яка ніколи не використову-

валася для забудови. 

У старопромислових регіонах, якими є, наприклад, До-

нецьк і Макіївка, пошкоджені, забруднені або виведені з гос-

подарського обороту в результаті антропогенного та техно-

генного впливу ділянки є такими, що розмірами і розміщен-

ням впливають на формування функціонально-планувальної 

структури міста. Вони зіпсовані або зайняті відстійниками, 

шлаковими відвалами, звалищами, відвалами шахтних порід, 

підтоплені, вироблені, а через це не використовуються в міс-

тобудівних цілях без вживання спеціальних заходів щодо їх 

відновлення та рекультивації. 

На території Донецька розташовано 14 шахт, які не 

працюють, а також 138 породних відвалів, які займають бли-

зько 1000 га (2,6%) міської території. З урахуванням того, що 

всі породні відвали мають санітарно-захисну зону в межах до 

500 м, втрати площі земель, можливих для містобудування, 

значно більші. Площа міських земель, зайнятих породними і 

шлаковими відвалами, шламонакопичувачами та сміттєзва-

лищами, становить у Донецьку понад 1110 га, на яких скла-

довано понад 400 млн т відходів. У Макіївці розташовано 

понад 100 породних відвалів, 9 закритих шахт. Майже два 

десятки шахт у Донецьку і Макіївці готуються до ліквідації, 
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тобто розвиток «brownfields» є актуальною проблемою існу-

вання старопромислових регіонів Донбасу.  

Вирішення питань щодо поводження з породними та 

іншими відвалами є обов'язком їх власників (балансоутриму-

вачів) або державного підприємства «Укрвуглереструктури-

зація», що є ліквідатором підприємств вугільної галузі. Але 

розвиток таких проектів – справа майже нереальна через їх 

високу вартість і відсутність необхідних коштів у підпри-

ємств. Європейська практика в цьому плані є дуже жорст-

кою. 

Європейський стандарт закриття шахти – максимальне 

повернення ландшафту до допромислового стану «Від чор-

ного – до зеленого». У більшості випадків об’єкт закриваєть-

ся повністю, і рекультивація земель, порушених у процесі 

закладення та експлуатації шахти, стає його вирішальною 

фазою. Викорінюванню підлягають навіть фундаменти спо-

руд, електричні кабелі, що відслужили свій термін, і трубні 

розводки. 

У США існує інше ставлення до виведених з експлу- 

атації об’єктів вуглевидобутку. З економічних міркувань ви-

добуток копалин було припинено на багатьох родовищах то-

го ж Аппалачського басейну. Показова ситуація у вугільній 

провінції Winding Galf Coalfild, де, починаючи з 1880-х по 

30-ті роки ХХ ст., було побудовано близько 30 шахт, у тому 

числі  шахта Affinity Mine, придбана Метінвестом. Традицій-

ний комплекс вугледобувного підприємства, так званий Coal 

Camp (дослівно – вугільний табір), − це містечко, у якому все 

побудовано компанією і належить їй: церква, школа, театр, 

житло, магазини та ін. Як і при старих шахтах в Україні – се-

лище, палац культури. Коли роботи з видобутку припиня-

ються, шахта не закривається, як у Європі. Це, скоріше, гли-

бока консервація. Селища порожніють. Ступінь перетво-

рення шахт і об’єктів соціально-побутового призначення на 

ру- 

їни залежить від їх віддаленості від великих населених пунк-
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тів. В Інтернеті можна знайти фото й опис цих місць. Бажа- 

ючих відвідати такі «зони» закликають до обережності, про-

сять утриматися від таких турів через занедбаність і зноше-

ність шахтних споруд, непрохідність доріг й агресивність  

місцевих жителів, не забувши при цьому звернути увагу на 

те, що права власності є дійсними й охороняються [14]. Ні 

про яке «від чорного – до зеленого» немає й мови. К. Стюарт 

у книзі із символічною назвою «На узбіччі дороги» [15]  

художньо, але без перебільшень описує похмурий пейзаж 

техногенного запустіння – шахтні води, що виступили на по-

верхню, прояви метану, відвали, що горять, кинуті іржаві  

вантажівки та старі холодильники...  

Соціальний прогрес у трудовій сфері обумовлює лікві-

дацію зайнятості в несприятливих, небезпечних та тяжких 

умовах. Рівень соціального розвитку характеризується змен-

шенням частки населення, згодного займатися важкою пра-

цею. Навіть зараз усе складніше знайти людей, як кажуть 

шахтарі, «брати вугілля на обушок». Комплексна механіза-

ція – домінуюча риса сучасного вуглевидобутку, і шахтарі 

все більше перетворюються на висококваліфікованих опера-

торів очисної, прохідницької і транспортної техніки. 

Яскравим прикладом ролі техніки в ефективності ву- 

гільного виробництва є шахти Центрального району Донбасу 

(ЦРД) – у 70-х роках ХХ ст. вони були потужними підприєм-

ствами з пластами похилого падіння, деякі з них мали таку 

саму потужність, що і шахти на пластах пологого залягання, 

але революція механізованих комплексів різко вивела остан-

ні вперед, а шахти ЦРД так і залишилися з відбійними мо- 

лотками.  

Проте і на пологих пластах українські шахти за рівнем 

механізації виробничих процесів дуже поступаються зару- 

біжним аналогам. Через брак коштів на переоснащення прак-

тично призупинено впровадження нової техніки та недо- 

статньо ефективно використовуються очисні комплекси і 

прохідницькі комбайни нового технічного рівня. Із загальної 
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кількості вибоїв у 2011 р. лише 63% оснащено механізова-

ними комплексами, з них тільки 37% мають комплекси нового 

технічного рівня. Реконструкція діючих шахт здійснюється 

дуже повільно. Протягом останніх 20 років реконструйовано 

тільки сім шахт. 

Німецька ідеологія розвитку шахт для багатьох країн 

стала провідною: поступове подальше зниження питомих ви-

трат на розробку родовищ при стійкому підвищенні продук-

тивності праці на очисних і підготовчих роботах і на транс-

портних ділянках шахт. Цей розвиток, наприклад, відносно 

підвищення навантаження на довгі очисні вибої, має бути 

випереджальним. Правління компанії "Дойче Штайнколе 

АГ" (ДСК) встановило стратегічну мету для "Шахти 2012" – 

7500 т товарної продукції на добу [16, с. 33]. 

Далі за німцями прагнення до модернізації вітчизняно-

го парку видобувної і прохідницької техніки охопило й Укра-

їну [17]. Нові розробки давали підстави вважати, що "щоріч-

не введення в експлуатацію 15-20 комплексів КД-90 дозво-

лить за 3-4 роки вирішити найсміливіші завдання розвитку 

галузі" [18]. 

Однак розпочата протягом 2004-2008 рр. потужна кам-

панія технічного переоснащення галузі за державні кошти не 

дала очікуваних економічних і виробничих результатів, хоча 

шахти поповнилися значною кількістю очисних комплексів і 

прохідницьких комбайнів нового технічного рівня. У 2011 р. 

середньодобове по галузі навантаження на лаву склало 724 т, 

що в 4 рази менше середніх показників російських шахт [19] 

і у 12 разів − німецьких.  

За першу половину 2010 р. тільки 7 вибоїв мали наван-

таження, що перевищує 2000 т/добу, а саме: дві лави в 

ш/у "Покровське" і по одному вибою на "Ровенькиантра- 

цит", "Свердловантрацит", "Павлоградвугілля", ВК "Красно-

лиманська" та на шахті ім. О.Ф. Засядька. Математичне очі-

кування середньодобового видобутку вугілля для 165 лав 

склало 871 т/добу зі середньоквадратичним відхиленням 
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603 т/добу. Про найвище навантаження на лаву зазначено 

вище, а мінімальний показник (75 т/добу) був зареєстрований 

на шахті "Лутугинська" (комплекс КД80 з комбайном 

1К101У, довжина лави – 160 м, геологічна потужність плас-

та − 0,78 м). 

У 2010 р. із функціонуючих у галузі 165 комплексно-

механізованих вибоїв 91 лава була оснащена комплектами 

кріплень нового технічного рівня, 59 – застарілими і в 6 ла-

вах функціонували кріплення іноземного виробництва, а са-

ме: російського Юргінського машзаводу (2 комплекти); чесь-

кої фірми Ostroj (3 комплекти) і німецької DBT (1 комплект). 

Для виїмки вугілля у вибоях було застосовано 33 комбайни 

нового технічного рівня, 115 машин попереднього конструк-

тивного виконання і 9 комбайнів іноземного виробництва  

(7 чеських і по одному фірм JOY і DBT). 

Більша частина вибоїв (97 одиниць) функціонувала на 

вугільних пластах, що мають геологічну потужність менше 

1,2 м, інші – на більш потужних пластах. 

Найбільш представницькою групою у вітчизняному  

парку очисних вибоїв (26% від загальної кількості лав) скла-

ли комплекси нового технічного рівня з комбайнами застарі-

лих типів на потужних пластах. Така комбінація виявилася 

досить поширеною і на тонких пластах (18%). Сполучення 

комплексів нового технічного рівня й очисних машин нового 

типу на тонких пластах – лише 11% вибоїв. Оснащення ста-

рими комплексами і комбайнами застарілих типів мають 22% 

вибоїв – такі лави виявилися найбільш неефективними, не-

зважаючи на достатньо велику потужність пластів. Як свід-

чить дисперсійний аналіз, вітчизняні інноваційні зразки кріп-

лень і комбайнів істотного ефекту не дають у принципі, хоча 

коштують багато дорожче. Даний висновок підтверджують 

результати досліджень М.В. Гордієнко (ДонНТУ), виконаних 

на початковому етапі впровадження комплексів нового типу: 

інноваційні зразки в умовах вугільних пластів потужністю 
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понад 1,2 м не мають принципових переваг перед технікою 

попереднього покоління [20. 

Парадоксально, але в період найбільшого розквіту 

українського вуглевидобутку при застосуванні примітивних 

за сучасним станом засобів механізації продуктивність праці 

була набагато вище, ніж зараз, – 43  проти 21 т/чол. Екстен-

сивний розвиток (4,5 очисного вибою на 1 шахту) при деше-

вих засобах механізації дозволяв підтримувати високу про-

дуктивність підприємств (611 тис. т/рік).  

Міжнародний експерт з вугільної промисловості, бри-

танець П. Макіналлі, вивчивши наприкінці ХХ ст. специфіку 

роботи шахт у Росії та Україні, закликав відмовитися від роз-

робки малопотужних пластів. "Вугілля, видобуток і продаж 

якого не можуть принести прибуток, має залишатися під зем-

лею"; "лава не повинна відпрацьовуватися, якщо вона не  

здатна забезпечити прибуток" [21, с. 50]. 

Такий суцільно ринковий підхід до вуглевидобут- 

ку призвів до масового скорочення шахт у Європі. Якщо у 

1980-х роках Німеччина дотримувалася правила "Енергетич-

на безпека країни неможлива без опори на власне вугілля" 

[22] і стратегічними, перш за все, вважалися найбільш техно-

логічно досконалі шахти Рурського басейну, то згідно із су-

часною політикою видобуток кам’яного вугілля в Німеччині 

буде повністю припинено в 2018 р., а шахти ліквідовано.  

Таке сталося у Франції, Бельгії, Нідерландах. Це стосується і 

України: відповідно до положень ст. 339 (Розділ V, гл. 1) 

Угоди про асоціацію з ЄС сторони повинні надавати відпо- 

відну підтримку процесу регуляторних реформ, який вклю-

чає реструктуризацію вугільного сектору (енергетичного, 

коксівного та бурого вугілля) з метою підвищення його кон-

курентоспроможності, що в реальності означає масове за-

криття шахт. 

Німеччина, яка досягла найвищого технічного рівня 

видобутку вугілля шахтним методом і мала кращі від вітчиз-

няних умови експлуатації, так і не спромоглася досягти рен-
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табельності. Не допомогло навіть запровадження у 2004 р. 

стругового комплексу типу GH 42 фірми DBT (Люнен), який 

фахівці класифікували як справжній інноваційний стрибок 

[16, с. 33]. Уперше на машинах такого типу був застосований 

регульований привід 2х800 кВт, що удвічі перевищив пара-

метри існуючих установок. Потужність скребкового конве- 

єра – 2х1000 кВт. Загальна енергооснащеність вибою понад 

3,6 МВт і повністю автоматизована система механізованих 

кріплень лави довжиною 350-400 м дозволили видобувати 

більше 10000 т товарного вугілля на добу (майже 20000 т за 

розрахунками, прийнятими на вітчизняних шахтах). Але 

інноваційний проект, що став плодом колективних зусиль 

співробітників шахти "Проспер-Ханіель", компаній "DBT", 

"Бройєр Моторен" і "Дойче Монтан Технолоджі", прославив 

високотехнологічну продукцію з Німеччини в усьому світі" 

[23], так і не став важелем стрімкого зростання економічної 

ефективності німецького вугільного виробництва. А вироб-

ники техніки продовжують її вдосконалення: у 2012 р. фірма 

"Хальбах унд Браун" (H&B) презентувала новинку – струг 

відривної дії з опорними роликами [24] – ще більш продук-

тивну і більш дорогу. 

Разом з тим тенденція використання видобувної техні-

ки від відомих світових виробників підсилюється. Це особ-

ливо властиво російськім і китайськім вугледобувним ком-

паніям [25, 26]. Якщо в 2000 р. частка механізованих кріп-

лень і комбайнів зарубіжного зразка в Росії становила 20%, 

то в 2009 р. – 55% [27]. 

Найефективніші у виробничому відношенні українські 

вибої оснащені імпортною технікою, але пряме запозичення 

не є гарантією настільки ж високої ефективності. Струговий 

комплекс (моделі GH) фірми DBT, який експлуатувався в 

2010 р. на шахті "Степова" компанії "Павлоградвугілля", по-

казав середнє добове навантаження 1290 т по рядовому ву-

гіллю на пласті з геологічною потужністю 0,86 (виймається 

1,1 м).  



180 

Наведений комплекс чинників обумовлює динаміку  

розвитку системи: стабільність суспільства залежить від 

трьох наборів змінних – ефективності економіки, екологічної 

стабільності й соціальної справедливості. 
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де Econ – набір параметрів, що характеризують рівень еконо-

мічного розвитку суспільства, з яких кожен може входити до 

функції стабільності з певною вагою naa ,...1 ; 

Ecol – набір параметрів, що відображають якість навко- 

лишнього середовища; 

S – соціальна складова. 

Якщо є деякий обмежений ресурс, розподілений між 

цими напрямами, то виникає комплекс ускладнень економіч-

ного зростання: ефективність економіки та соціальна спра- 

ведливість є взаємозворотними; екологічна складова (якість 

навколишнього середовища) і ефективність економіки на ко-

роткому відрізку часу також є взаємозворотними – шкідливі 

викиди на душу населення скорочуються тільки з часом при 

досягненні суспільством певного рівня добробуту. Отже, 

вищенаведений вираз – це формалізація зв'язку функціональ-

ної, економічної та ресурсної ефективності. 

Ідеолог соціоекономіки А. Етціоні підводить до того ж: 

предметним полем причинно-наслідкових зв'язків соціоеко-

номіки завжди є залежна економічна змінна і, як мінімум, 

одна незалежна неекономічна [28, p. 109] – як у старій китай-

ській монаді «Інь-Ян». А для монад є правило – коли Ян 

прибуває, Інь зменшується, і навпаки. За цим принципом 

зростання соціальної складової неминуче зменшує економіч-

ний потенціал у вугільній галузі. «Ось це уб’є те»,– як було 

категорично висловлено В. Гюго у «Соборі Паризької Бого-

матері». Саме ця модель, якщо уважно придивитися, відпові-

дає історії Affinity Mine.  

Більше чверті століття унікальна за українськими мір-

ками шахта – потужна, неглибока, зі штатом менше 300 чол. 
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(в Україні це було б кілька тисяч) – перебувала в законсерво-

ваному стані через збитковість. Її закрили, коли ще навіть не 

чули про сланцевий газ, розвиток видобутку якого спровоку-

вав нинішню кризу американського вуглевидобутку. Дорога 

праця, жорсткі вимоги до виробничої безпеки, дороге облад-

нання – ось чинники, що обумовлюють збитковість, навіть 

при далеко неєвропейських вимогах до екології. І це не по- 

одинокий випадок. Шахта "Maple", розташована в Західній 

Вірджинії (США), зі штатом 230 людей та річним видобут-

ком 720 тис. т вугілля (вітчизняний аналог такої потужності 

обслуговує не менше 1,5 тис. чол.) теж виявилася економічно 

неефективною. В умовах кризи, що спіткала американську 

вугільну галузь, власник підприємства (компанія "Walter 

Energy") був змушений на 30% скоротити час функціонуван-

ня шахти [29]. 

Згідно із законами ринкової економіки нерентабельні 

підприємства мають бути закриті. Саме так нещодавно ви-

словився президент американської вугледобувної компанії 

світового класу Arch Coal: "Деякі компанії підуть з ринку, а 

інші, такі як Arch, скоротять масштаб своєї діяльності, очі-

куючи поліпшення ринкової кон'юнктури" [30].  

В Україні навіть шахти з рентабельністю 10% працю-

ють нестабільно, і це змушує управлінців увесь час вибирати 

між підвищенням зарплати шахтарям за рахунок скорочення 

розвитку виробництва, або стримуванням зростання оплати 

праці на користь збереження обсягів видобутку вугілля [31]. 

Щоб мати можливості для розширеного відтворення, україн-

ській шахті потрібна рентабельність не менше 16%. Таким 

рідкісним прикладом є "Довжанська-Капітальна", одна з най-

кращих шахт державного сектору. Але стійко ефективною 

шахта в умовах Донбасу стає тільки при рентабельності 30%. 

За підсумками 2011 р. рентабельність флагмана української 

вугільної промисловості, ш/у "Покровське", не перевищила 

12%, а в компаніях "Ровенькиантрацит" і "Свердловантра-
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цит" − 5 і 3% відповідно. Із такими показниками мова не мо-

же йти ані про сталий, ані про соціальний розвиток. 

Накопичений за останні роки досвід трансформації віт-

чизняної вугільної галузі засвідчив ілюзорність ставки на 

приватизацію як засіб вирішення економічних, соціальних та 

екологічних проблем. Навпаки, приходить усвідомлення 

справедливості думки академіка РАН М.Я. Петракова про  

те, що "тотальна зміна форми власності (приватизація) без 

одночасної глибокої раціоналізації відносин володіння, ко-

ристування й управління об'єктами власності не вирішує 

проблеми підвищення ефективності функціонування еконо-

мічної системи" [32, с. 11]. Навіть повністю приватні вугільні 

підприємства Росії, які на родовищах суттєво багатіші за ук-

раїнські, відмовляють собі у повноцінному розвитку. Провіт-

рювання і розкриття запасів відбувається за тимчасовими 

схемами – в нахильних полях. Проходка стволів і проведення 

капітальних виробок дуже відстає від вимог технології. Біз-

нес не в змозі здійснювати довгострокові капіталовкладення і 

вживати дорогих заходів щодо техніки безпеки, тієї ж дега-

зації.  

Держава вимушена підтримувати приватний вуглеви-

добуток. Починаючи з 2005 р. діє механізм відшкодування 

частини витрат на сплату відсотків по кредитах, узятих орга-

нізаціями для реалізації інвестиційних проектів. У 2011 р. 

вступила в дію програма відшкодування відсоткових плате-

жів по кредитах, зокрема, отриманих на строк до п'яти років 

з метою придбання обладнання та приладів, що забезпечують 

безпечне ведення гірничих робіт, систем контролю та аварій-

ного сповіщення [27]. Без такої підмоги "гуманний" вуглеви-

добуток неможливий. Але і мізерні ресурси підтримання со-

ціального миру власники підприємств змушені роздрібнюва-

ти для дотримання екологічного порядку. Інакше може вий-

ти, як з Південно-уральською шахтою "Центральна". Поки-

нуте власником напризволяще нерентабельне підприємство 

створило загрозу затоплення половини міста Копєйська [33].  
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Шахта Affinity, як і ряд шахт, розташованих із нею по-

ряд, була законсервована на невизначений термін, якщо не 

назавжди. Мер міста Софії (в околицях якого розташоване 

підприємство) у своїй промові на урочистому відкритті від-

новленого виробництва відверто зізнався, що вже й не споді-

вався побачити шахту Affinity у справі. Але, як показує віт-

чизняна практика, небагато компаній можуть дозволити собі 

таку дорогу акцію, як вихід із ринкової арени. Для великої 

шахти зі штатом близько 6000 людей, з яких 4000 підземних, 

вартість фізичних робіт із закриття і соціального пакета може 

перевищити 1 млрд грн і розтягнутися на кілька років. Чор-

но-біла монада "Економіка vs Соціалка" − це модель вижи-

вання вугледобувних галузей у більшості країн. У ринкових 

умовах право на існування, схоже, належить не ефективним, 

а... суперефективним шахтам. На шляху до Європи укра- 

їнська вугільна галузь переймає західні підходи до забез- 

печення виробничої безпеки: соціальна відповідальність,  

імплементація міжнародних стандартів (ISO 26000; ISO 9000 

та ін.), дотримання конвенції і рекомендацій МОП. Це і є 

шлях жорсткої селекції шахтного фонду в плані виділення з 

нього тих небагатьох "суперефективних шахт". Зрештою, це 

нагадує розвиток за англійськім варіантом, де на всю країну 

залишилося сім шахт із декількох сотень, що колись працю-

вали. Справа навіть не в імплементації зарубіжного законо-

давства, Закону України "Про охорону праці", Гірничого за-

кону в частині статей 30, 32, 38 − достатньо їх дотримувати-

ся, щоб надійно захистити права шахтарів. Суть полягає у 

виборі пріоритетів: верховенство економічних інтересів під-

приємства або людей, що на ньому працюють. Усі спроби 

поліпшити стан з охороною праці на шахтах шляхом запро-

вадження відповідного стимулювання, відмови від відрядно-

сті як потогінної системи трудових відносин тощо – це, фак-

тично, шлях до краху економіки всіх, а особливо слабких  

підприємств. І тому керівництво галузі періодично зверта-

лось до згортання соціальної сфери.  
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Яскравим прикладом застосування соціальних важелів 

впливу на залучення населення до роботи у вугільних шахтах 

та забезпечення населення їх функціонування були дії після 

визволення Донбасу від окупантів у 1943 р., коли розпочало-

ся відновлення шахт, а після закінчення Великої Вітчизняної 

війни – масове будівництво шахт. Новобудови на виходах 

пластів – швидко споруджені дрібні шахти, що в народі зва-

лися «комсомольськими», нерідко були створені руками 

«спецконтингенту». Проблема забезпечення вугільної про-

мисловості працівниками була доручена Комітету з обліку та 

розподілу робочої сили при Раднаркомі СРСР та обласним 

військкоматам. Ці структури повинні були вербувати бажа- 

ючих і мобілізовувати людей, які з якихось причин не могли 

служити в армії. Спочатку трудова мобілізація відбувалася 

успішно. Агітація, розгорнута комітетом, знайшла відгук се-

ред активної молоді: комсомольці з різних куточків СРСР 

добровільно їхали на Донбас. Але важка праця, відсутність 

навіть мінімальних побутових умов спонукали багатьох із 

них до дезертирства. Заввідділом вугільної промисловості 

українського ЦК КПУ в доповіді керівництву коротко, але 

ємко описав жахливі умови життя працівників: через відсут-

ність мила вони не миються по два-два з половиною місяці, 

вугілля для опалення житлових приміщень не привозять, у 

гуртожитках немає води, світла, відер. «Робітники сплять на 

голих дошках, постільних комплектів немає. Прання білизни 

не організовано, і робітники змушені спати в тій одежі, в якій 

працюють»,– докладав функціонер. Підприємства страждали 

від великої плинності кадрів. На схід стали везти вже не 

тільки добровольців, але й навіть мобілізованих жінок, що 

скомпрометували себе працею на рядових посадах в окупа-

ційних адміністраціях, жителів звільнених територій. Однак 

контингент мобілізованих виявився ще більш чутливим до 

умов життя і праці – розбігався при першій можливості.  

На початку 1944 р. із 79 тис. працівників, мобілізованих 

для Донецького вугільного басейну, майже 10 тис., тобто 
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12%, дезертирували. А в довідці «Про використання молодих 

робітників у вугільній промисловості Сталінської і Вороши-

ловградської областей» за березень 1944 р. з цього приводу 

зазначалося: «Самовільний відхід робітників із підприємств 

вугільної промисловості Донбасу набув масового характеру і 

збільшується з прибуттям нових робочих». Щоб утримати 

людей, до них почали застосовувати кримінальні покарання 

за законами 1941 р. Згідно з ними робочий, який самовільно 

залишив підприємство, отримував термін ув’язнення від 

трьох до восьми років. Лише за липень-серпень 1944 р. ор-

ганами влади було покарано за цією статтею понад 30 тис. 

чол. 

Наприкінці 1943 р. український уряд зіткнувся з тим, 

що темпи мобілізації працівників для відновлення вугільної 

промисловості Донбасу зовсім уповільнилися: у деяких  

районах Чернігівської, Запорізької та Сумської областей, як 

свідчать документи того періоду, вербовка і мобілізація ро- 

бітників взагалі виявилися нерезультативними. Із ще біль-

шими труднощами влада зіткнулася на заході, в Галичині, 

коли значна кількість мобілізованих дезертирувала. 

Із другої половини 1944 р. на шахти робочу силу стали 

залучати з колгоспів на договірних засадах. Уряд УРСР  

спільно з Наркоматом вугільної промисловості розробив 

правила співпраці шахт і сільрад. Кожен колгосп повинен 

був направляти на Донбас на півроку-рік по одному-два се-

лян без права дострокового відкликання. У свою чергу, ву- 

гільні трести забезпечували цих працівників зарплатою, жит-

лом, постільною білизною, спецодягом і харчуванням. Люди 

з одного села чи району повинні були працювати разом. 

Колгоспниками влада не обмежилася. На шахти стали 

повертати людей, які працювали там до війни. Наприклад, за 

постановою ДКО від 26 жовтня 1943 р. з діючої армії на під-

приємства Донбасу відправили 600 інженерно-технічних 

працівників, які раніше працювали у вугільній промислово- 

сті. На Донбасі поруч із фронтовиками працював "спецкон-



186 

тингент" – люди, які служили німцям, а також військово- 

службовці Червоної армії, які побували в полоні. Донбас під-

німали з руїн і військовополонені. Станом на червень 1945 р. 

в Україні на відбудові важкої промисловості працювало 

майже 500 тис. німців [34]. 

Так звані «комсомольські шахти», що масово почали 

будуватися після війни, були, як правило, дрібними неглибо-

кими підприємствами (на виходах пластів) з примітивною 

технологією, але вони своє завдання виповнили – швидко і 

дешево була освоєна велика добувна потужність. Завдяки 

таким шахтам Україна в 1976 р. видала рекордний обсяг ву-

гілля – 218 млн т. Але вже тоді на Донбасі почалася ера ме-

ханізованих комплексів і сучасних шахт – потужних і глибо-

ких. Політика партії та уряду стосовно шахтарської праці 

пішла шляхом стимуляції шахтарської праці. Постановою 

Ради Міністрів УРСР та Центрального Комітету Компартії 

України «Про надання додаткових пільг працівникам вугіль-

ної промисловості і шахтного будівництва» від 17.03.1976 р. 

№ 137 був наданий комплекс заходів щодо матеріального і 

морального заохочень до шахтарської праці. Так, Міністер- 

ству вугільної промисловості УРСР доручалося: а) здійснити 

переведення робітників, зайнятих на підземних роботах на 

діючих і споруджуваних вугільних шахтах з особливо шкід-

ливими і з тяжкими умовами праці, на 30-годинний робочий 

тиждень і гірничих майстрів, зайнятих на підземних роботах 

на цих шахтах, на 35-годинний робочий тиждень без ураху-

вання часу, що витрачається ними на пересування в шахтах 

до робочого місця і назад; б) розробити і здійснити заходи 

щодо: вдосконалення організації праці і виробництва, поліп-

шення підготовки робочих місць, усунення причин, що ви-

кликають внутрішньозмінні втрати робочого часу та простої 

устаткування; впорядкувати проведення нарядів, скорочення 

часу на пересування робітників у шахтах до місць роботи і 

назад, поліпшення обслуговування робочих в адміністратив-

но-побутових комбінатах, забезпечення чіткої роботи транс-
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порту, зайнятого перевезенням трудящих від місця прожи-

вання до підприємств і назад; в) забезпечити у 1976-1982 рр. 

будівництво 19 профілакторіїв, у тому числі в Донецькій об-

ласті – 10, Ворошиловградській (тепер Луганській) області – 

8 і в Дніпропетровській області – одного. Будівництво зазна-

чених профілакторіїв здійснювалось за рахунок загальних 

капіталовкладень, що виділялися Міністерству вугільної 

промисловості УРСР. Тривалий термін функціонування цих 

профілакторіїв позитивно впливав на стан здоров’я шахтарів 

та профілактику захворюваності та констатував увагу до 

людського чинника виробництва. 

Донецькому, Ворошиловградському, Дніпропетров- 

ському, Львівському, Волинському, Кіровоградському та 

Черкаському обкомам Компартії України, міськкомам і рай-

комам партії вугільних районів, партійним організаціям 

шахт, Українському республіканському та обласним радам 

професійних спілок, республіканському та територіальним 

комітетам профспілки робітників вугільної промисловості, 

Міністерству вугільної промисловості УРСР, керівникам ви-

робничих об'єднань і шахт доручалось широко розгорнути 

соціалістичне змагання за дострокове виконання завдань з 

видобутку вугілля і техніко-економічними показниками  

кожною шахтою, ділянкою і бригадою; посилити роботу з 

вивчення і масового впровадження передового досвіду; здій-

снити заходи щодо зміцнення виробничої і трудової дисцип-

ліни, поліпшити виховну роботу серед шахтарів, всебічно 

розвивати наставництво для надання допомоги молодим ро-

бітником у якнайшвидшому освоєнні шахтарських професій. 

Соціальні важелі спрацьовували і позитивно впливали на 

економічний стан галузі. 

Крім того, передбачався комплекс заходів щодо підви-

щення рівня оплати праці і пенсійного забезпечення шахта-

рів, а саме: перерахунок ставок відповідно до скорочення ро-

бочого часу; виплачувати одноразову винагороду за вислугу 

років працівникам, зайнятим на підземних роботах і пов'яза-
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них із підземними роботами на діючих і споруджуваних ву-

гільних і сланцевих шахтах з особливо шкідливими і з тяж-

кими умовами праці, після першого року роботи; введення 

строку військової служби до виробничого стажу; збільшення 

максимального розміру державної пенсії за віком працівни-

кам вугільної і сланцевої промисловості та будівництва ву- 

гільних і сланцевих шахт, зайняті на шахтах з особливо шкі-

дливими і з тяжкими умовами праці на підземних роботах і 

на посадах, пов'язаних з підземними роботами; підвищення 

на 10% денних тарифних ставок робітникам діючих і тих, що 

будуються, вугільних і сланцевих шахт, зайнятим на роботах 

в очисних, підготовчих і гірничо-капітальних вибоях з особ-

ливо шкідливими і з тяжкими умовами праці; ввести безкош-

товну видачу вугілля працівникам шахтобудівних організа-

цій Міністерства вугільної промисловості СРСР, а також  

пенсіонерам по старості, які проживають у вугільних райо-

нах, якщо вони користувалися цим правом до відходу на пе-

нсію: Героям Радянського Союзу, Героям Соціалістичної 

Праці; нагородженим орденом Леніна; кавалерам ордена 

Слави трьох ступенів; кавалерам ордена Трудової Слави 

трьох ступенів; тим, хто має почесне звання заслуженого  

шахтаря союзної республіки; почесним шахтарям; інвалідам 

Великої Вітчизняної війни та інвалідам праці. 

Зростання соціальної сфери і технологічний розвиток 

суттєво збільшили витрати на вуглевидобування. Водночас 

загострилось питання якості вугілля, яке не відповідало еко-

логічним вимогам. Інвестиції за вирішенням вищого керів-

ництва СРСР було переведено на розвиток Кузбасу і це стало 

початком занепаду вугільної промисловості Донбасу.  

Перша українська національна вугільна програма під 

назвою «Вугілля» була прийнята у 1994 р. Вона мала пози- 

тивну реструктуризаційну компоненту: документом передба-

чалося ввести на нових і реконструйованих шахтах виробни-

чі фонди з потужністю 28 млн т і здійснити закриття 48 ву- 

гільних підприємств. Але закриття шахт у контексті програ-
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ми «Вугілля» мало явний «санітарний» характер: як правило, 

це були шахти, що вичерпали запаси (до 3-4 років роботи), із 

значним перевищенням собівартості над ціною вугілля та зі 

складними гірничо-геологічними умовами. Середнє значення 

запасів вугілля шахт, що підлягали закриттю, становило 

3,7 Мт станом на 01.01.1993 р. Найбільші запаси були на  

шахті «Яновська» (13,5 Мт вугілля) і буровугільному розрізі 

«Морозівський» (19,1 Мт). І жодне підприємство не належа-

ло до категорії містоутворюючих.  

Видобуток вугілля мав бути доведений до 140-142 млн 

 т у 1995 р., до 150-152 − у 2000 р. і до 157-158 млн т у 

2005 р. Планувалося поліпшення фінансового стану та соці- 

альної сфери шахтарських регіонів і створення законодавчої 

бази ринкових відносин. 

Ліберальні економічні настрої, що набрали сили на по-

чатку 1990-х років, призвели до відмови підприємствам вугі-

льної галузі в державній підтримці, що поставило їх на межу 

банкрутства. За результатами 1996 р. виконання завдань з 

видобутку вугілля об’єднанням «Стахановвугілля» станови-

ло 29%, «Антрацит» – 31, «Свердловантрацит» – 32, «Лиси-

чанськвугілля» – 38, «Орджонікідзевугілля» – 49, «Дзержин-

ськвугілля» – 51%. 

Тому не встигла програма «Вугілля» набути чинності, 

як з’явилися потужні паростки сформованої за англійським 

зразком політики масового закриття шахт. Документально 

цей напрям оформлено Постановою Кабінету Міністрів Ук-

раїни від 28 березня 1997 р. № 280 «Про хід структурної пе-

ребудови вугільної промисловості», що містила програму 

закриття неперспективних шахт і розрізів. І хоча в постанові 

були зазначені такі самі мотиви ліквідації шахт, що й у про-

грамі «Вугілля», є підстави стверджувати, що за цим був на-

мір позбавитися дрібних шахт – до ліквідаційних списків без 

огляду на стан промислових запасів вугілля, зокрема, їх ма-

рочний склад, і соціальні наслідки увійшли, головним чином, 

шахти з виробничою потужністю до 300 тис. т на рік. У ці-
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лому за програмою мало відбутися закриття 81 вугільного 

підприємства із загальними промисловими запасами вугілля 

понад 1 млрд  т. Кошторис витрат за програмою становив 

близько 2 млрд грн (орієнтовно 1 млрд дол. США). 

Якщо серед шахт, що мали бути закритими за програ-

мою «Вугілля», великі залишкові запаси вугілля були рід- 

кістю, то серед об’єктів, що підлягали ліквідації за новою 

програмою, це стало нормою, і 46 Мт марки К на шахті 

«Брянківська», або 28 Мт марки А на шахті «Запорізька» вже 

не викликали особливого подиву. Першою з виробничого 

об’єднання «Стахановвугілля» було передано на закриття 

шахту ім. Ілліча, за якою значилося більше 51 Мт вугілля  

марки Ж і К з малим вмістом сірки. Незадовго до ліквідації 

на шахті було пройдено новий стовбур, виробки пристовбу-

рового двору, побудовано копер. Протягом 1997-1998 рр. від-

булося закриття всіх 9 шахт об’єднання, шість із яких розта-

шовувалися безпосередньо в межах міста Стаханова і забез-

печували роботою більше 10% його мешканців. Як наслідок, 

через деградацію промисловості м. Стаханов стало одним із 

центрів нелегального вуглевидобутку. І залишені на закритих 

шахтах запаси вугілля сприяли цьому більшою мірою. Ана-

логічна ситуація склалася в шахтарських містечках Брянці, 

Кіровську, Теплогірську. 

Зараз в Україну прийшла ідеологія копанок – гроші  

попри все – на межі легальності, а то і поза неї. Найприміти-

вніше технічне оснащення, повний нігілізм відносно техніки 

безпеки, невимогливість щодо рівня оплати, не тільки до со-

ціального захисту, а й санітарного забезпечення. Відкочу-

вання у технологічне середньовіччя, у «епоху обушка» є  

журливим, але економічно обумовленим кроком, властивим 

існуючій реальності. Спроба соціоекономічної революції у 

вугільній промисловості України обернулася економічною 

контрреволюцією та втратою традиційного уявлення про ша-

хтаря, який своєю героїчною працею приносить людям світ-

ло і тепло, та призвело до певної втрати цього образу. Адже 
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шахтарська праця у Радянському Союзі завжди була предме-

том міфологізації і дійсно відповідала духу того часу – їй 

присвячувалися художні фільми і пісні, які складали відомі 

композитори і поети. Наприклад, у 1951 р. дуже популярним 

серед народу став Шахтарський марш Т. Хрєннікова і 

Є. Долматовського. 

Мы любим Родину свою, 

Тепло и свет приносим людям!  

Мы были смелыми в бою  

И славу новую добудем!  

Шахтёры – первые всегда! 

Шахтёры – гвардия труда! 

Мы любим Родину свою, 

Народов дружную семью. 

Розпався Радянський Союз, і з ним пішли штампи Ге-

роя праці, «справжньої людини», яка займається «справ- 

жньою чоловічою роботою», яка високо оцінена суспіль- 

ством і щедро оплачена. 

У розвинених країнах прагнення до «цікавого і ком- 

фортного життя» нанесло важкого удару по промисловості в 

цілому, а не тільки по вугільній галузі, хоча та і виявилася 

найбільш постраждалою. 

Коли Дж. Буш молодший став президентом США, його 

увагу привернули великі проблеми американської важкої 

промисловості, особливо забезпечення інженерними кадра-

ми. Виявилося, що покоління, яке прийшло «на хвилі супут-

ника», не отримало зміни, бо молодь, яка сприйняла нові мо-

тиви і настрої, більше тяжіє до економіки і юриспруденції, 

комп’ютерів і електроніки, ніж до машинобудівних цехів, 

про шахти вже не йдеться. 

Національні економіки в Європі та Азії все більше пе-

релаштовуються на імпортне вугілля. При цьому забезпечен-

ня паливом і коксівною сировиною здійснюється за різними 

схемами: деякі господарства не вдавалися до класичної тор-
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гівлі вугіллям, а створювали бізнес-структури, що постачали 

вугілля. За класифікацією, наведеною у статті А. Семенова 

[35, с. 74], модифікації були такими: іноземний сектор, тобто 

сукупність іноземних компаній у національних (прийма- 

ючих) економіках, і зарубіжний сектор – спільність націона-

льних компаній, що перемістили частину свого бізнесу до 

інших країн. У такій типології є новизна: у сучасній англо-

мовній економічній літературі існує одне визначення foreign, 

що перекладається і як іноземний, і як зарубіжний, щоправ-

да, на додаток до нього іноді поділяються країни Home 

Country – країна, що здійснює переміщення, і Host Country – 

країна, куди здійснюється переміщення. 

Значна частка активів австралійських вугледобувних 

підприємств і вугільних компаній в інших державах нале-

жить великим азіатським сталеливарним компаніям, які в та-

кий спосіб вирішують сировинні проблеми. Вони одночасно 

є і експортерами, і імпортерами вугільної продукції, оскільки 

забезпечують заводи у своїй країні вугіллям для коксування 

й вироблення електроенергії, видобутим приналежними їм 

компаніями, розміщеними в країнах, де видобуток вугілля 

економічно вигідніше. Подібну схему свого часу взяли й ні-

мецькі вуглепромисловці – для видобутку енергоресурсів за 

межами Німеччини була створена компанія "РАГ Коул Інтер-

нешнл" (RAG Coal International AG), яка до 2003 р. володіла 

16 добувними підприємствами за межами Німеччини, зокре-

ма, 13 − у США, 2 − в Австралії та 1 − у Венесуелі. У 2002 р. 

на цих підприємствах було видобуто близько 71 млн т [36]. 

Навіть Китай зараз прагне розвинути свій зарубіжний 

вугільний сектор, про що можна судити, наприклад, з того, 

що світовий лідер з вуглевидобутку доклав значних зусиль 

щодо придбання австралійської вугледобувної компанії Felix 

Resources Ltd. за 2,8 млрд дол. У цій угоді Китай представля-

ла державна гірничодобувна компанія Yanzou Coal Mining 

Co. [37]. 
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Китай шукає вихід за межі країни. Китайська вугільна 

промисловість, що є дуже небезпечною і втрачає тисячі люд-

ських життів на рік, в умовах гострого дефіциту коштів на 

розвиток соціальної сфери винайшла східний спосіб вирі-

шення проблеми: дешевий і категоричний – щоб трудящі 

працювали безпечно, потрібно не доплачувати їм, а брати з 

них гроші. На китайських шахтах фонд стимулювання охо-

рони праці формується за рахунок заставних коштів управлі-

нського персоналу від голови правління і генерального дире-

ктора компанії до бригадира. Заставні платежі вносяться на 

спеціальний рахунок і депонуються для ліквідації наслідків 

нещасних випадків. Зазнані витрати мають бути відшкодова-

ні на початку наступного року причетними до події посадо-

вими особами. У разі легких ушкоджень або безаварійного 

результату заставна сума на рахунку не зменшується і не по-

повнюється, більш того, персонал одержує винагороду за ра-

хунок процентів, нарахованих на заставну суму, і додатково-

го фонду. При звільненні або переведенні працівника на іншу 

роботу заставні платежі йому виплачуються з відсотками. 

Фокус китайської схеми полягає в колективній відповідаль-

ності: і сам не порушуй, і товариша відвертай від неправомі-

рних дій. Система показала себе з хорошого боку, але китай-

ський вугільний бізнес розвиває зарубіжний сектор націона-

льної вугільної промисловості. 

Фактично зарубіжні й іноземні сектори – це відхід від 

соціоекономічного розвитку в національній вугільній проми-

словості, спроба знайти лакуни, де родовища багатіші, а рі-

вень життя працівників нижче, як і рівень їх зарплати, де го-

тові працювати за умов, що не такі безпечні, ніж у розвине-

них країнах. Зарубіжні й іноземні сектори – це певною мірою 

підміна ідеалів соціоекономіки з її прагненням до розвитку 

особистості, точніше, спроба побудувати соціоекономічне 

господарювання для «своїх» за рахунок «чужих». 

За радянських часів вітчизняні шахтарі прагнули влаш-

туватися на роботу в компанію «Арктиквугілля» – видобува-
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ти вугілля на Шпіцбергені. Якщо б було можливим, і зараз 

знайшлося б достатньо бажаючих українських шахтарів пра-

цювати, навіть вахтовим методом, на AffinityMine в Аппала-

чах за зарплату, що суттєво нижча, ніж у американців. І 

знайшлися б, напевно, гастарбайтери, які вважали б за щастя 

працювати на українських шахтах за меншу зарплату. Попри 

економічну раціональність таких схем, сучасне суспільство 

не вважає їх справедливими: робочі місця мають займати, 

перш за все, місцеві мешканці, громадяни країни. Інша спра-

ва – придбати підприємство за кордоном й експлуатувати 

громадян іншої країни. 

Резюмуючи тему макроекономічного аутсорсингу, до-

речно навести перебільшене, але яскраве висловлення  

Дж. Пінкертона: "Назвіть мені таку компанію, що не розміс-

тила виробництво в Китаї, і я назву вам компанію, що не ви-

тримає конкуренції" [38, с. 330]. 

Китайський досвід підштовхує до транснаціоналізації 

багатьох із національних економік. "Інтенсивну трансна- 

ціоналізацію, як зазначено в інвестиційній моделі Росії, варто 

привітати" [39, с. 6]. 

Таке цілком виправдано за правилами економіки, але 

зовсім не за правилами соціоекономіки. І на результати не 

треба довго чекати – вже зараз стрижнем промислової полі-

тики Китаю стало обмеження експорту енергоємної продук-

ції. Під впливом заходів державного макрорегулювання й 

макроконтролю відбулося збільшення імпорту і зменшення 

експорту сировинної, енергоємної продукції, а також про- 

дукції, виробництво якої спричиняє значне забруднення на-

вколишнього середовища. Насамперед це стосується металів, 

мінералів і товарів хімічного виробництва. Рахунок ведеться 

на одну чверть обсягів [40]. Для досягнення зазначених ре-

зультатів у відношенні 1115 найменувань продукції застосо-

вується повернення податку на експорт, додаткове введення 

експортного мита відносно більш ніж 300 найменувань това-

рів. Починаючи з 2003 р. були введені заходи щодо змен-
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шення кількості підприємств, які заплановано відновити за 

участю іноземного капіталу в цементній галузі, у секторі 

електролітичного алюмінію. Починаючи з 2004 р. в алюміні-

євій промисловості не створено жодного нового підприєм- 

ства за участю іноземного капіталу [41]. 

Те, що сталося у Китаї, з часом може розповсюдитися і 

на інші країни: соціоекономічному розвитку немає альтерна-

тив, є тільки питання часу. І тоді виникне проблема щодо по-

вернення того ж вугільного виробництва додому або щодо 

застосування можливих субститутів, здатних забезпечити 

життя без вугілля. Наприклад, за рахунок перетоків електро-

енергії між енергосистемами. 

На Євразійському континенті діють три синхронні зо-

ни: ЄЕС/ОЕС, UCTE і NORDEL [42]. Західна синхронна зона 

(UCTE) включає енергосистеми 23 країн континентальної 

Європи, що входять у Союз з координації передачі електро- 

енергії (Франції, Іспанії, Португалії, Німеччини, Австрії, Іта-

лії, Бельгії, Голландії, Західної Данії, Швейцарії, Люксем- 

бургу, Словенії, Хорватії, Польщі, Чехії, Словаччини, Угор-

щини, Греції, Боснії і Герцеговини, Македонії, Сербії і Чор-

ногорії, Албанії, Болгарії, Румунії). Починаючи з липня 

2003 р. синхронно з UCTE працює Західна енергосистема 

України (так званий "Острів Бурштинської ТЕС").  

У Східну синхронну зону (ЄЕС/ОЕС) входять енерго-

системи країн СНД (за винятком Вірменії і Туркменії, енер-

госистеми яких функціонують паралельно з енергосистемою 

Ірану) і Балтії (Естонія, Латвія, Литва). 

Північна синхронна зона (NORDEL) поєднує енерго- 

системи країн Північної Європи – Швеції, Норвегії, Фінлян-

дії і західної частини Данії. 

Якщо ж ЄЕС/ОЕС і UCTE об'єднаються, то можна буде 

говорити про виникнення найбільшого у світі енергопросто-

ру з установленою потужністю понад 860 ГВт, який вклю- 

чає 12 часових поясів, 37 країн і забезпечує енергією майже 

900 млн людей.  
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Утворення єдиного Євразійського простору здатне під-

вищити надійність енергопостачання на всій території, роз-

ширити границі й можливості енергоринку. Необхідність ди-

версифікованості поставок енергії так само є рушійною си-

лою об'єднання. 

У випадку практичної реалізації спочатку об'єднання 

"Схід-Захід", як вважають фахівці, являтиме собою ланцю-

жок із багатьох ланок, між якими доступний обмін електро- 

енергією. Інтегратором єдиної євроазіатської мережі, її тран-

зитним коридором мають стати українські високовольтні лі-

нії передач ЛЕП-750 і ЛЕП-400, які зараз не діють. Об'єднан-

ня UCTE і ЄЕС/ОЕС здатне призвести до зміни енергетичної 

карти Європи: нині периферійну в зоні UCTE Польщу, як за-

значають фахівці, після об'єднання доцільно перетворити на 

столицю загальної енергозони. Участь України в об'єднаній 

енергетичній системі "Схід-Захід" відкриває різні можливо- 

сті для досягнення країною позитивних економічних і еколо-

гічних ефектів [43]. 

Потужним чинником заміщення вугільної енергетики 

може стати так звана «зелена енергетика» – вітрова, сонячна 

та ін. У США, наприклад, у стадії прийняття перебуває один 

із найбільш кардинальніших в історії країни законів – Закон 

про чисту енергію і безпеку (American Clean Energyand Secu-

rity Act), який передбачає зниження викидів парникових газів 

в атмосферу на основі поширеного використання відновлю-

ваних енергетичних джерел, модернізації національної енер-

гетики та ін. Порівняно з 2005 р. викиди мають скоротитися 

на 17% до 2020 р. і на 83% – до 2050 р. [44]. 

У Євросоюзі немає жодної країни, яка б не була залу-

чена до екологічних перетворень у сфері енергетики, але є і 

піонери. Швеція, наприклад, планує до 2020 р. стати першою 

країною, що не буде використовувати нафту як енергоносій 

(oil-freenation) [44]. 

Зазначені плани потребують великих коштів на реалі-

зацію. У США за законом про відновлення економіки і реін-
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вестиції від 2009 р. прямі екологічні інвестиції сягнули 

80 млрд дол., непрямі – 400 млрд; ЄС вже виділив протягом 

1990-2010 рр. 260 млрд євро і нарощує вкладення капіталів; 

навіть Китай, який не належить до країн з постіндустріаль-

ною економікою, проголосив, що за п’ять років з 2009 р. ін-

вестує 454 млрд дол. на екологію і за цим показником пере-

жене навіть США та Японію [44]. 

Існує три офіційно визнані підходи до забезпечення 

сталого розвитку: охоронний, модернізаційний і структурна-

лістський [5]. Перший із них припускає збереження ниніш-

ньої моделі економіки з функціонуванням великого бізнесу; 

другий – трансформацію соціальних систем й інститутів без 

радикальної перебудови суспільних відносин, але з посилен-

ням регулюючої ролі держави; третій – відмову від ставки на 

економічне зростання, редукування ролі держави при роз- 

витку демократії. Третій підхід найбільше відповідає ідеалам 

соціоекономіки.  

Таким чином, обмеження потреб в енергоресурсах і 

енергетика на поновлюваних джерелах можуть сильно потіс-

нити в генеруючому парку країни вугільні ТЕС, але, як  

вважають фахівці, не зможуть зовсім задовольнити попит на 

електроенергію від електростанцій на викопному паливі.  

Часткова відмова від теплової енергетики призведе до того, 

що вироблення електроенергії на ТЕС, які працюють на ву-

гіллі, в базовому режимі знизиться до 2030 р. на третину 

(34%). Відповідно споживання вугілля до 2030 р. тепловою 

енергетикою знизиться з 49 до 32 млн т [45], проте зали-

шиться необхідним. 

 

 

4.2. Соціальні дилеми залучення кам’яного  

 вугілля в контексті загального користування:  

 управлінські важелі 
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Будь-яке суспільство в процесі використання ресурсів 

сприймає кінцевий результат їх перетворення або споживан-

ня. Особливо це стосується ресурсів загального користуван-

ня, до яких належить кам’яне вугілля. Але розуміння значу-

щості, складності та важливості залучення ресурсу і дове-

дення його до кінцевого  пункту споживання чи використан-

ня втрачається. Суспільство не оцінює на кінцевих етапах 

первинну соціальну ціну залучення цього ресурсу до сус- 

пільно-корисного споживання.  

Саме виявленню сутності та особливостям перетворень 

ресурсів загального користування, небезпеки, що призводять 

до виснаження і зникнення ресурсів, присвячено наукові роз-

робки Е. Остром. Не випадково, що премія пам'яті А. Нобеля 

з економіки за 2009 р. була присуджена їй та американському 

науковцю О. Вільямсону, як найвидатнішим представникам 

нової інституціональної теорії, за аналіз «economic governan-

ce».  

У рішенні Шведської академії наук особливо виділені 

роботи Е. Остром, присвячені ресурсам загального користу-

вання («for her analysis of economic governance, especially the 

commons»). У перекладі з англійської у 2011 р. вийшла ро-

сійська версія книги Е. Остром [46], комплексний аналіз якої 

викладено в оглядовій статті Р. Капелюшнікова [47]. Деякі 

факти з теоретичних пошуків Блумінгтонської школи, до якої 

належить Е. Остром, зокрема з «науки і мистецтва асоці- 

ювання», виглядають притаманними тематиці соціоеконо- 

мічного розвитку вугільної промисловості. 

Припустимо, є декілька індивідів, які стоять перед ви-

бором, брати участь у наданні якогось спільного блага (що 

вимагає від кожного з них певних витрат) чи ні. При цьому 

кожен індивід зіштовхується зі спокусою перейти з підмно-

жини учасників до підмножини ухильників. Хоча при скоро-

ченні кількості учасників обсяг кооперативного виграшу, що 

дістанеться ухильнику, зменшується, одночасно він позбав-

ляється від витрат, пов'язаних з участю у наданні спільного 
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блага. Унаслідок цього виграші учасників, що кооперуються, 

виявляється менше виграшів ухильників. Оскільки ухильни-

ками захочуть стати усі, спільне благо взагалі вироблятися не 

буде. Соціальна дилема, що виникає, замикає індивідів у 

«поганій» рівновазі: спільне благо не виробляється, хоча ко-

жному було б вигідніше, щоб воно вироблялося [48, с. 16]. 

Теоретично виходом з ситуації могло б стати переформату-

вання, яке усувало б стимули до «безбілетної» поведінки і 

робило б кооперативну стратегію домінуючою для всіх учас-

ників. Однак розробка і встановлення нових правил гри – 

дуже дорога справа. При спробі ввести їх (правила)індивіди 

зіткнулися б з дилемою другого порядку: кожен волів би за-

лишитися осторонь, переклавши всі витрати, пов'язані зі змі-

ною правил, на інших. Але навіть якщо б їм вдалося якимось 

чином домовитися про введення нових правил, їх тут же че-

кала б дилема третього порядку. Контроль за дотриманням 

правил, виявлення та покарання порушників також потребу-

ють значних витрат. Кожен волів би стати ухильником з тим, 

щоб ці витрат зазнали інші. Провал вирішення дилеми  

третього порядку зумовить провал щодо вирішення дилеми 

другого порядку; провал при вирішенні дилеми другого по-

рядку зумовить провал вирішення дилеми першого порядку; 

провал при вирішенні дилеми першого порядку означатиме, 

що індивіди приречені на «погану» рівновагу з нульовим об-

сягом надання спільного блага [48, p. 117]. 

Проблема з розряду «науки і мистецтва асоціювання» 

виникає і в процесі соціоекономічного розвитку вугільної 

промисловості. Ця галузь, як і інші видобувні галузі, не від-

повідає новій парадигмі розвитку економіки, як її розуміє А. 

Гальчинський: «Ми говоримо про розширене відтворення 

людини не тільки як суб'єкта виробництва товарів, але і як 

суб'єкта та об'єкта економічного процесу в їх органічному 

поєднанні. Економіка, яка виробляє товари, трансформується 

в економіку розширеного відтворення людини, економіку 

людини. Сучасна реальність переконливо доводить, що по-
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рядок денний економіки виробництва товарів значною мірою 

вичерпаний. У ній не залишається місця для креативних 

інновацій. Основоположним для системних інноваційних 

трансформацій стає визначення механізмів трансформації 

економіки товару в економіку людини. Іншої альтернативи 

на даний час немає [8, с. 9]. 

Так, вугільне виробництво є небезпечним, брудним, ру-

тинним, позбавленим соціального комфорту, воно не для ін-

дивідів, що прагнуть нового, «нормального» життя. Але без 

нього не обійтися.  

Якщо всі індивіди стануть дотримуватися соціоеконо-

мічного стилю життя, вугільній промисловості ні з кого буде 

рекрутувати шахтарів, бо всім «креативним особам» є сенс 

вдатися до ухильництва і чекати, щоб хтось взяв на себе ви-

трати з виробництва енергоресурсів. Тоді «матрьошка» соці-

альних дилем, про яку згадано апологетами Блумінгтонської 

школи і викладено вище [49], веде до безвиході: якщо галузь 

потрібна суспільству, то для неї треба розробити особливі 

правила – це дилема другого порядку; щоб ці особливі пра-

вила працювали, потрібна додаткова система контролю їх 

виконання – це дилема третього порядку. Інституціональна 

пастка виникає, коли будь-яка з трьох дилем не виконується. 

Вирішенням першої дилеми соціоекономічного розвит-

ку вугільної промисловості (її переформатуванням) є стиму-

ляція кооперативної участі інших суб’єктів енергетичного 

сектору, які теж пов’язані з виробництвом електроенергії, у 

забезпеченні інноваційного розвитку вуглевидобутку – його 

комплексної механізації, повної автоматизації, роботизації, 

тобто того, що надає креативності праці та забезпечує її без-

пеку. 

Система має бути такою, щоб не тільки підприємства з 

генерації електроенергії, але і споживачі енергоресурсів не 

воліли б стати ухильниками від процесів перетворення ву- 

гільної галузі, «безбілетниками». Це ж справедливо і для ме-

талургів та споживачів їх продукції. Певним чином, соціо- 
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економічний підйом вугільної галузі має стати справою за- 

гальнонародною. Але, як відомо із стандартних моделей ра-

ціонального вибору, «… добровільна самоорганізація щодо 

надання суспільних благ або управління ресурсами загально-

го користування є практично неймовірною» [49, p. 150]. 

Саме це, зокрема, сталося з державною підтримкою ву-

гільних підприємств (щоправда, тільки державних) – цей ін-

ститут виявився дуже неефективним, настільки, що українсь-

ку вугільну промисловість охрестили «чорною дірою» націо-

нальної економіки. Детально проблеми субсидивно-дотацій-

ного забезпечення вітчизняної вугільної промисловості роз- 

глянуто у роботі [50]. 

Центром наукових інтересів Е. Остром стали соціальні 

дилеми, що виникають з приводу ресурсів загального корис-

тування – common-pool resources (CPR). Цій проблематиці 

присвячено більшу частину її досліджень. Прикладом CPR 

служать ліси, пасовища, водойми, мисливські угіддя, зони 

рибної ловлі, іригаційні системи тощо, які можуть спільно 

використовуватися тими чи іншими групами і від відтво-

рення яких протягом століть прямо залежало виживання різ-

них людських спільнот. 

Ніхто ніколи не розглядав держпідтримку вугільної га-

лузі як CPR, а доцільно погодитися з тим, що бюджетна сис-

тема дотацій і субсидій вугільних підприємств є ресурсом 

загального користування, який із суспільними благами рід-

нить низький ступінь виключення, а з приватними – високий 

ступінь виключення. Першим (благам загального користу-

вання) притаманна проблема недоінвестування: інвестиції в 

консервацію і поліпшення таких ресурсів будуть перебувати 

на субоптимальному рівні, тому що вигоди від них отриму-

ватимуть не тільки самі «інвестори», але і всі, хто має доступ 

до цих ресурсів. Другій моделі (приватні блага) CPR близькі 

тим, що, наприклад, чим більше води забирає фермер, чиї 

лани розташовані на початку іригаційної системи, тим менше 

води залишається фермеру, лани якого розташовані в її кінці. 
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Звідси з’являється проблема надвикористання: поки риба 

знаходиться в озері, вона залишається спільною, але як тіль-

ки я її виловив, вона стає «моєю» [47, с. 19]. Так і з держав-

ною підтримкою: шахти-«мазунчики» отримують свою част-

ку, як ті фермери, чиї лани розташовані на початку роздачі 

води, а кінцевим вже зовсім не вистачає. 

До Е. Остром панувало уявлення, що спільне викорис-

тання ресурсів неминуче призводить до їх виснаження і зник-

нення, бо через розбіжності між приватними і суспільними 

вигодами, приватними і суспільними витратами неминуче 

виникнуть істотні негативні екстерналії, бо, з одного боку, 

такі ресурси мають заохочувати поведінку, вигоди від якої 

дістаються комусь одному, а витрати розподіляються серед 

багатьох; з іншого − вони повинні підривати стимули до 

прийняття рішень, витрати з реалізації яких лягають на ко-

гось одного, а вигоди діляться серед багатьох. Якщо, напри-

клад, хтось вирішить осушити болотистий луг, то всі витра-

ти, пов'язані зі спорудженням дренажної системи, впадуть на 

нього, тоді як вигоди отримають всі, хто використовує цей 

луг для випасу худоби. Боротьба на випередження, в яку втя-

гуються користувачі CPR, неминуче має вести до їх нещад-

ної експлуатації і швидкого виснаження. Аналогічна ситуація 

із державною підтримкою галузі: за останні 4 роки без істот-

ного збільшення видобутку вугілля субсидування державно-

го сектору галузі збільшилось майже у два рази і досягло 

14 млрд грн, що в 1,5 раза перевищує бюджетні витрати на 

охорону здоров’я в країні; водночас так само збільшилася 

кредиторська заборгованість державних вугледобувних під- 

приємств (як наслідок того, що дотацій не вистачає), яка ста-

новить 19 млрд грн, що приблизно дорівнює вартості річного 

обсягу виробленої продукції. Фактично всі державні вугільні 

підприємства є банкрутами, і від юридичного визнання їх та-

кими рятує лише введений у галузі мораторій на банкрут- 

ство. Держава просто не в змозі далі нести тягар, і «трагедія 

загальнодоступності» (tragedyofcommons), за термінологією 
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біолога Р. Хардіна, є невідворотною. Спроби до поліпшення 

ситуації марні, бо економічна логіка ставить ресурси, доступ 

до яких необмежений, на межу зникнення. «Руйнування – 

ось доля, назустріч якій у суспільстві, що підтримує свободу 

користування загальними ресурсами, спрямовується все че-

рез переслідування кожним своєї власної максимальної виго-

ди» [51, p. 1244]. Так і з держпідтримкою: у вугільній галузі 

багато збиткових державних шахт і потреби у всіх необмеж-

ні. 

За теорією «трагедія загальнодоступності» пояснюється 

відсутністю чітко специфікованих і надійно захищених прав 

власності. Вважається, що при їх чіткій специфікації всі ви-

трати, пов'язані з використанням CPR, лягали б тільки на їх 

безпосередніх власників, у яких, таким чином, з'явилася б 

зацікавленість у тому, щоб уникати надексплуатації належ-

них їм ресурсів і підтримувати інвестиції в них на гідному 

рівні. Звідси виникло й утвердилось уявлення, що уникнути 

трагедії загальнодоступності можна тільки двома способа-

ми – передачею CPR або в державну або приватну власність: 

«Ресурс, відкритий для всіх, ні для кого не становить цінно- 

сті, тому що той, хто виявиться настільки дурним, що стане 

чекати найкращого часу для його використання, виявить, що 

він уже присвоєний іншим... Виробничий фактор, який фігу-

рує в ділових розрахунках тих, хто ним користується, як той, 

що не має ніякої цінності, не може бути джерелом доходу» 

[48, c. 20].  

На цій ноті є сенс повернутися до досліджень 

Е. Остром, яка відкрила серйозні дефекти у логіці ортодок- 

сального підходу. Зокрема, виявилось, що тип благ неприпу-

стимо змішувати з формою власності. Залежно від конкрет-

них обставин найкращим правовим режимом для CPR може 

бути і приватна, і державна, колективна (комунальна) влас-

ність, а також режим відкритого доступу (фактично − відсут-

ність власності). Далі, правовий режим комунальної власно- 

сті не слід змішувати з режимом відритого доступу. Якщо 
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перший означає, що доступ до ресурсу відкрито тільки чле-

нам певної конкретної групи, причому на строго визначених 

умовах, то другий – що доступ, дійсно, відкритий усім без 

винятку (класичні приклади таких ресурсів – світовий океан, 

земна атмосфера). Як наслідок, висновки, отримані для ре-

жиму з відкритим доступом, неправомірно автоматично пе-

реносити на режим комунальної власності. Але саме з такого 

помилкового ототожнення виходили численні політичні ре-

комендації, які західні експерти і міжнародні економічні ор-

ганізації нав'язували країнам, що розвиваються. 

Але найбільш вагомими і цікавими для досліджень  

соціоекономічного розвитку вугільної промисловості слід 

визнати емпіричні контраргументи Е. Остром, що з’явилися 

за результатами узагальнень сотень різноманітних case 

studies, присвячених опису і вивченню практики управлін- 

ня ресурсами, що перебувають у загальному користуванні.  

Всупереч очікуванням картина, що відкрилася їй, дуже від- 

різнялась від уявлень, які домінували в соціальних дисциплі-

нах і використовувалися як керівництво до дії урядами май-

же всіх країн світу. Е. Остром навела безліч прикладів, коли 

ресурс міг століттями перебувати у спільному користуванні 

членів будь-яких співтовариств без найменших ознак висна-

ження та деградації. Виявилося, що індивіди далеко не так 

безпорадні при вирішенні проблем використання CPR, як це 

передбачає метафора «трагедія загальнодоступності», і де-

монструють неабияку винахідливість при створенні локаль-

них систем управління ними.  

Усе це абсолютно не вписувалося в ортодоксальні уяв-

лення про ресурси, що перебувають у загальному користу-

ванні. Найголовнішим є те, що всупереч усталеним теоре- 

тичним прогнозам індивіди мають разюче високу здатність 

до самоорганізації і самоврядування; у більшості випадків 

локальні спільноти виявляються у змозі власними силами, 

без втручання ззовні успішно справлятися з проблемою ко-

лективної дії. Вони здатні не тільки досягати згоди при роз-
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робці та встановленні єдиних правил доступу до спільних 

ресурсів, але і виявляють готовність брати активну участь 

потім у моніторингу дотримання цих правил і накладення 

санкцій на порушників. Дуже важливо, що ефективність пра-

вил спільного використання CPR, які формуються самими 

користувачами, виявляється зазвичай досить високою. За їх 

допомогою багатьом локальним спільнотам вдавалося протя-

гом століть і навіть тисячоліть успішно уникати небезпеки 

надексплуатації ресурсів, від збереження і сталого відтво-

рення яких залежало їх виживання. Більш того, спроби уря-

дів багатьох країн (особливо тих, що розвиваються) замінити 

ці старі «архаїчні» інститути більш сучасними системами ко-

ристування CPR, вирощеними за останнім словом інженерної 

і управлінської думки, у більшості випадків призводили до 

зворотних результатів.  

Існує багато прикладів, коли впровадження «просуну-

тих» правил ресурси, які стабільно відтворювалися протягом 

століть, починали швидко деградувати і опинялися на межі 

зникнення. Іншими словами, інститути самоорганізації та 

самоврядування, які тривалий час експериментальним шля-

хом, методом проб і помилок формувалися самими користу-

вачами ресурсів, демонстрували вищу ефективність, ніж 

державне регулювання, яке, за задумом урядів й обслугову-

ючих їх експертів, вводилося для запобігання «трагедії за- 

гальнодоступності». Це часто обумовлено тим, що сформо-

вані самими користувачами системи доступу до CPR зазви-

чай ураховують такі деталі їх навколишнього середовища, 

які для урядових чиновників недосяжні.  

Таким чином, важлива перевага локальних систем пе-

ред централізованим державним регулюванням полягає в то-

му, що при їх побудові використовуються неявні знання, які 

навіть часто не піддаються вербалізації, бо набуваються тіль-

ки в процесі накопичення практичного досвіду. У деяких ви-

падках спроби вирішення проблеми CPR силами самих кори-
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стувачів зазнають краху і тоді події дійсно починали розви-

ватися за сценарієм «трагедії загальнодоступності». 

Найвідоміше дослідження Е.Остром було здійснено в 

Непалі. То була спроба оцінити порівняльну ефективність 

іригаційних систем, що створені та підтримуються самими 

селянами, й іригаційних систем, побудованих і регульованих 

державою. Отримані результати виявилися вражаючими і не 

піддавалися інтуїтивній логіці. Було встановлено, що систе-

ми першого типу перебувають у кращому стані, забезпечу-

ють селян великою кількістю води і сприяють вищій продук-

тивності сільськогосподарського виробництва, ніж системи 

другого типу. Крім того, традиції, за якими самі селяни ке-

рують іригаційними системами, сприймаються ними як 

більш справедливі, ніж ті правила, якими користуються аген-

ти держави. У результаті примітивні споруди з колод, камін-

ня та глини забезпечують у середньому набагато кращі ре-

зультати, ніж новітні споруди із залізобетону, що фінансу-

ються урядами або міжнародними організаціями-донорами і 

створені за проектами професійних інжинірингових фірм. 

Висновок Е. Остром однозначний: на відміну від правил, що 

вводяться «згори» державою, правила, які розробляються са-

мими селянами, спрямовані на компенсацію негативних сти-

мулів, з якими їм доводиться стикатися у цьому специфічно-

му природному та культурному середовищі, де відбувається 

їх діяльність. 

Викладене дає підстави для рекомендацій щодо «при-

землення» відносин вугільників і енергетиків (вугільників і 

металургів) та споживачів електроенергетичних ресурсів на 

основі економічних мереж. Паливно-енергетичні мережі  

здатні генерувати й ефективно розподіляти фінансові ресур-

си, необхідні для інноваційного розвитку конкретних шахт, 

що перебувають у паливній базі ТЕС. 

Економічна теорія розрізняє такі основні форми вза- 

ємовідносин господарюючих суб’єктів (здійснення трансак-

цій): ринок, ієрархія, гібрид [52]. На ринках через безпе- 
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рервну адаптацію цін здійснюється більшість добровільних 

трансфертів з прав користування між незалежними агентами. 

Ієрархія є усвідомленою системою послідовної координації 

дій групи агентів на постійній основі, вона є наявною комбі-

нацією команд і кооперації. Гібридні форми (партнерства, 

альянси, франшизи та ін.) – це інституціональні угоди між 

партнерами, що зберігають автономність у прийнятті рішень 

і прав власності на активи. Найвиразнішим видом ієрархій є 

оперативні холдинги (особливо вертикально інтегровані), 

гібридних форм – економічні мережі, тобто структури, що 

виникають у випадках дво- і багатосторонньої залежності 

учасників угод, «… коли ця залежність уже породжує потре-

бу в тісній координації, але ще недостатня для цілковитої ін-

теграції» [50, с. 410]. За іншим визначенням, «… у бізнесі під 

мережею розуміється спосіб регулювання взаємозалежності 

фірм, заснованої на кооперативній грі з особливими відноси-

нами, що відрізняється і від об’єднання цих фірм в одну ін- 

тегровану організацію, і від координації їх діяльності за до-

помогою ринкових механізмів» [51, с. 120]. 

Якщо символом ієрархії можна визнати вертикально ін-

тегрований холдинг, гібрида – економічну мережу, то абсо-

лютно ринковим зразком є товарні або фондові (торгівля  

контрактами) біржі, які застосовуються, зокрема, в системі 

ринкових взаємовідносин між виробниками і споживачами 

вугільної продукції, проте не є основними, а сприяють голов-

ним чином здійсненню спотових угод. Більш поширеними є 

довгострокові контракти, які нерідко вугільні компанії на де-

сятиліття укладають з електростанціями, коксохімічними за-

водами або металургійними комбінатами [55].  

Зараз відносини між видобувними компаніями і спожи-

вачами їх продукції тяжіють до мережевого капіталізму через 

чинники невизначеності. Як довів П. Джосков, у США тер-

міни контрактів на постачання вугілля у західних штатах, де 

вугілля більш неоднорідне, шахти більші, відстань більша і 

немає альтернатив у транспортуванні, в середньому на 11 ро-
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ків триваліші, ніж у штатах на сході, де вугілля є більш од-

норідним за якістю, шахти дрібнішими, відстані до ТЕС 

меншими і є вибір щодо шляхів і способів транспортуван- 

ня. Більш специфічні активи потребують більшого терміну 

контрактів: постачальники і споживачі намагаються трима-

тися тісніше один одного, формують економічні мережі; не-

визначеність умов угод веде до зменшення термінів. 

У контексті соціоекономічного розвитку вугільних під-

приємств потрібні саме мережі, а не вертикально інтегровані 

структури, які є не просто неринковими, а ще й системами, 

для яких соціальні мотиви є менш впливовими, ніж суто еко-

номічні. Проте розвиток української вугільної галузі відбува-

ється саме за схемою включення вугільних підприємств до 

металургійних і енергетичних корпорацій [56].  

Сучасна вітчизняна вугільна промисловість складається 

з двох секторів. Більшим за кількістю шахт є державний сек-

тор, до якого (станом на початок 2014 р.) входить 91 шахта-

технічна одиниця, у тому числі у складі 18 державних під- 

приємств (ДП – 83 шахти) і трьох публічних акціонерних то-

вариств (ПАТ – 8 шахт).  

Недержавний сектор вугільної промисловості склада-

ють 40 великих шахт (у тому числі 34 у складі міжгалузевих 

корпорацій і 6 самостійних) та 53 малих приватних вугледо-

бувних підприємства із середнім річним обсягом вуглевидо-

бутку у 2013 р. 25 тис. т. Найпотужніші з них – «Донпром- 

бізнес», «Ексіменерго» та «Ремавтоматика» з річним вугле-

видобутком 115-192 тис. т. 

Металургійні та енергетична корпорації, до складу яких 

входить більшість недержавних шахт, − «Метінвест» (шість 

шахт, 6,5% національного видобутку), ДТЕК (27 шахт, 46,4% 

видобутку), «Донецьксталь» (одна шахта, 10,3% видобут-

ку) − є ієрархіями. Вони самі функціонують за жорсткими 

ринковими правилами, але вугільні підприємства у їх складі 

не є суб’єктами ринку, і їх діяльність регламентується з боку 
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корпорацій-«матерів» не менш, а навіть більш жорстко, ніж 

діяльність державних підприємств з боку міністерства. 

У справжніх ринкових умовах працюють самостійні ве-

ликі недержавні підприємства (ПАТ шахта ім. О.Ф. Засядька, 

ПАТ ОП «Шахта «Жданівська» та ін.), малі приватні підпри-

ємства і лише два підприємства державного сектору − ДП 

«ВК «Краснолиманська» і ПАТ Шахтоуправління «Донбас». 

Частка вугілля, яку видобувають підприємства з ринкового 

середовища, становить приблизно 11% загальнонаціонально-

го обсягу. 

Українські вітчизняні вертикально інтегровані структу-

ри відрізняються навіть від російських аналогів. Наприклад, 

«Сибирская угольная энергетическая компания» видобуває 

енергетичне вугілля не лише для власних потреб, але і для 

продажу на ринках. Металургійні корпорації «Мечел» і «Се-

версталь», задовольняючи свої потреби в коксівній сировині, 

є також відомими на світовому ринку потужними експорте-

рами вугілля. Разом із міжгалузевими корпораціями в Росії 

функціонують також незалежні суто вугільні компанії, знач-

ною мірою орієнтовані на експорт: ВАТ «УК «Кузбассразре-

зуголь», ВАТ «ХК СДС-Уголь», ТОВ «Востсибуголь», ВАТ 

«Русский уголь» та ін. 

Найбільші в світі корпорації з видобутку вугілля, руд 

кольорових і чорних металів, якими є Xstrata, Rio Tinto та 

інші, залишаються виключно видобувними і не здійснюють 

експансії у споріднений бізнес. Жодна вугільна компанія в 

Європі не ставала частиною металургійного або енергетич-

ного холдингу. Вони теж є інтегрованими, але горизонталь-

но.  

Українським реаліям, на думку В. Ляшенка і Д. Чере-

ватського, у процесі створення економічних мереж, що від-

повідають логіці соціоекономічного розвитку, найбільше від-

повідає кооперативна форма організації вуглевидобутку і 

споріднених виробництв в енергетиці та металургії. Органі-
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зації такого типу дійсно дозволяють створити принципово 

іншу психолого-виробничу атмосферу на підприємстві [57]. 

Автори вкладають у поняття кооперативів визначення 

М.І. Туган-Барановського: «… Кооператив є таким господар-

ським підприємством кількох добровільно поєднаних осіб, 

що має на меті не отримання найбільшого баришу на вкладе-

ний капітал, а збільшення, завдяки спільному веденню гос-

подарства, трудових своїх членів або зменшення витрат цих 

членів на споживчі потреби» [58, с. 94], але схема застосу-

вання вугледобувних кооперативів є оригінальною. Хоча во-

ни і є бінарними формами (бо являють собою виробничі ко-

лективи, які мають у власності засоби виробництва), це не 

тривіальні іллірійські підприємства. 

Іллірійські, або мордовські, фірми – названі так на ім’я 

Бенджаміна Ворда (Benjamin Ward), який у 1958 р. опубліку-

вав за югославськими мотивами статтю «Фірма в Іллірії:  

ринковий синдикалізм» [59]. Іллірійське підприємство – це: 

а) фірма із самоврядуванням, у якій власність належить 

зайнятим працівникам; 

б) робоча акціонерна власність; 

в) кооперативне підприємство; 

г) акціонерне товариство закритого типу. 

Спираючись на досвід корпоративної розробки шахтно-

го поля [60] і концепцією недиверсифікованих фірм росій- 

ського економіста В. Агроскіна [61], В. Ляшенко і Д. Чере-

ватський наполягають на можливості приходу на існуючі  

підприємства-шахти кооперативів (артілей) зі своїм облад-

нанням для виконання очисних робіт та обслуговування ін-

ших технологічних процесів. 

Корпоративна розробка шахтного поля розпочалася у 

90-х роках ХХ ст. з того, що на державній шахті, яка мала 

проблеми з капітальними вкладеннями, частина гірничого 

відводу була надана приватній фірмі, яка використовувала 

власний очисний комплекс, а шахта-підприємство надавала 

фірмі платні послуги з транспорту і підйому, водовідливу, 
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енергоспоживання, обслуговування персоналу тощо. Апро-

бацію моделі корпоративної розробки шахтного поля здій- 

снено на шахті «Красноармійська-Західна» № 1 в україн- 

ському Донбасі. 

Логічно, якщо місце звичайної капіталістичної фірми у 

схемі корпоративної розробки шахтного поля займе іллі- 

рійська фірма у вигляді вугледобувного кооперативу, або ар-

тілі, то це приведе до поєднання державної та артільно-

кооперативної форм власності в межах вугледобувного під- 

приємства зі створенням відповідних економічних мереж, 

але, як варіант, артілі можуть ужитися і з приватними шах-

тами-підприємствами. 

Мережеве поєднання кооперативів і їх інвесторів з  

енергетичних і металургійних структур здатне створити по-

тужні передумови для забезпечення соціоекономічного ефек-

ту в базових галузях економіки. 

Кооперативи, як вважав Д.І. Менделєєв, найбільш до- 

цільні в російській практиці: «Взагалі, в общинних і артіль-

них засадах, властивих нашому народу, я бачу зародки мож-

ливості правильного вирішення в майбутньому багатьох з 

тих завдань, які чекають на шляхах розвитку промисловості і 

можуть бути важкими тим країнам, у яких індивідуалізму 

віддано остаточну перевагу, бо, на мою думку, після відомо-

го періоду попереднього зростання швидше і легше здійсню-

вати всі великі поліпшення виходячи з історично міцного 

общинного начала, ніж йдучи від розвиненого капіталізму до 

початку суспільних норм» [62, с. 432]. Першими «лаборато-

ріями» або, за термінологією садівництва, школками на су-

часному етапі могли б стати шахти з промовистими назвами 

«Свято-Серафимівська», «Преподобного Сергія Радонезько-

го» та ін. 

Викладені ідеї та рекомендації щодо перспектив роз- 

витку вугільної промисловості на засадах соціоекономіки 

можуть здатися дещо надуманими, навіть утопічними, але 

Японія через аварію на АЕС «Фукусіма» була змушена роз-
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консервувати вугільну електростанцію. Потрібне вугілля. 

Найближче і найдешевше джерело цього ресурсу – о. Саха-

лін, де родовища розробляють російські компанії. Є вироб-

ництва кар’єрного і шахтного типів. Собівартість на деяких 

шахтах більша за експортну ціну. На питання японської де-

легації з великої компанії JFE Techno Research щодо можли-

вості збільшення видобутку вугілля на перспективу пред- 

ставник обласного міністерства з енергетики і ЖКГ дав вира-

зну відповідь: «Усі бажають видобувати вугілля відкритим 

способом через те, що видобуток вугілля підземним спосо-

бом потребує великих фінансових витрат. Для цього (збіль-

шення обсягів видобування) необхідне будівництво шахт. 

Бажаючих до того поки немає. Ставайте інвесторами, і у вас 

буде вугілля» [63]. Відповідь саме в аспекті наданих пропо-

зицій: потрібне вугілля – вкладайте гроші, і такі, щоб люди, 

які його видобуватимуть, робили це із задоволенням.  

Для керівництва ж України щодо соціалізації енерге- 

тичної сфери найбільш актуальним визнано розв’язання іс-

нуючого протиріччя між пріоритетом забезпечення соціаль-

ної справедливості та економічними принципами господарю-

вання. Реалізація певних видів енергоресурсів для окремих 

категорій споживачів за цінами, нижчими за їх собівартість, 

що тривалий час було основою соціальної політики захисту 

окремих категорій споживачів, зумовлює збиткову діяльність 

цілої низки підприємств енергетичної галузі та визначає за-

гальний негативний результат.  

Стосовно забезпечення енергетичної безпеки – «приш-

видшення процесу інтеграції ОЕС України в Союз централь-

ноєвропейської електричної мережі відповідно до вимог 

ENTSO-E; розширення транскордонної інфраструктури пос-

тачання газу між Україною та ЄС, що, крім диверсифікації 

поставок газу в Україну, дозволить створити на базі укра- 

їнських підземних сховищ газу торговий майданчик і забез-

печити повноцінне входження країни на європейський газо-

вий ринок; активізація участі України в реалізації спільних з 
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ЄС інфраструктурних проектів, що сприятиме стабільності 

поставок енергоресурсів та енергетичній безпеці ЄС, забез-

печить технологічну інтеграцію України з єдиним європей-

ським енергетичним ринком; збільшення масштабів вико- 

ристання на місцевому рівні відновлювальної енергетики та 

місцевих видів енергоресурсів та ін.» [64, c. 80]… і нічого 

про національну вугільну промисловість. 

Щодо долі шахт Донбасу, які зазнали катастрофічних 

наслідків військового конфлікту, то, на думку відомого укра-

їнського фахівця з економіки вугільної промисловості  

Л.Л. Стариченка (його доповідь була презентована в Києві на 

засіданні наукової ради Інституту економіки промисловості 

НАН України 30 жовтня 2014 р.), актуальними завданнями є 

відбудова зруйнованих, пошкоджених шахт на сучасній ос-

нові, з використанням новітніх техніко-технологічних рі-

шень, що однак може істотно збільшити вартість відновлю-

вальних робіт. Тому цей підхід слід визнати безумовно до- 

цільним для найбільш потужних перспективних шахт. Шахти 

ж найменш продуктивні й безперспективні щодо забезпечен-

ня їх рентабельності відновлювати взагалі недоцільно. Вирі-

шення цієї проблеми має бути економічно обґрунтованим і 

соціально виваженим. 

З урахуванням загального стану вугільної промислово-

сті слід ставити завдання не простого її відтворення у форма-

ті, що склався в минулому, а радикальної організаційно-

економічної і техніко-технологічної модернізації з орієнта- 

цією на досягнення беззбитковості галузі. В умовах невизна-

ченості, воєнного конфлікту і системної кризи накопичення 

проблем вугільної галузі спричинятиме закриття вугільних 

шахт, безробіття звільнених із них, занепад монофункціона-

льних міст, а також зростання соціальної напруженості та 

конфліктності. 

 

 



214 

4.3. Соціальне управління у вугільній промисловості:  

 проблеми та перспективи 

 

Протягом усього історичного терміну функціонування 

вугільної галузі України соціальна політика мала свої специ-

фічні особливості. За радянських часів увага приділялась 

трьом її головним складовим: оплаті праці, умовам та безпеці 

праці, а також системі оздоровлення працюючих у несприят-

ливих умовах праці. На виробничому рівні додатково до ви-

значених напрямів додавались санітарно-побутові та сані- 

тарно-оздоровчі послуги. Престиж шахтарської праці був ви-

соким у до- та післявоєнний періоди, що було обумовлено 

суспільною повагою до шахтарів, культивуванням особистих 

досягнень окремих працівників, які встановлювали рекорди у 

вуглевидобутку (О. Стаханов, М. Ізотов), а також високим 

рівнем матеріальної та моральної винагороди. Але поволі 

зниження заробітної плати, зростання виробничих ризиків і 

небезпек, підвищення рівня виробничого травматизму та ма-

сової загибелі працівників вугільної галузі, відсутність про-

філактичної спрямованості пільг та компенсацій призвели 

наприкінці 80-х – на початку 90-х років ХХ ст. до страйкових 

вибухів, які стали масовими акціями протесту з вимогами, 

що визначали потребу в скасуванні соціальної несправедли-

вості в суспільстві, встановленні балансу між трудовими ви-

тратами та періодом відпочинку, а також виробничим стажем 

виходу на пенсію. Завдяки задоволенню вимог шахтарів, які 

страйкували, були надані додаткові пільги щодо виходу на 

пенсію працівників вугільної галузі, а також пільгова від- 

пустка. Диференціація між терміном виходу на пенсію та  

терміном відпустки порівняно з тим, що мали шахтарі до 

страйків, становила 1,5-2 рази. Крім законодавчо встановле-

них пільгових пенсій та відпусток, інші додаткові соціальні 

пільги та гарантії були визначені в Галузевій тарифній угоді 

та колективних договорах вугільних підприємств. 
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Вугільна промисловість України за період її незалеж-

ності змінювала стратегії соціального розвитку, прагнучи на-

дати їм правового оформлення. Спеціальних правових доку-

ментів у цьому напрямі не розроблялось і не приймалось, але 

як підсистеми в стратегіях розвитку галузі та її підприємств 

соціальні аспекти також мали місце. Їх роль була не провід-

ною, часто вони не кореспондували із загальною системою 

розвитку галузі, а в окремих випадках стали додатковими тя-

гарями для держави. 

Оцінка положень базового для функціонування та роз-

витку вугільної галузі Гірничого закону України [65] свід-

чить про відсутність положень з регламентації функціону-

вання трудового потенціалу галузі. Лише в ст. 43 цього зако-

ну надаються певні сприятливі умови та пільги для покра-

щення житлових умов, отримання безоплатного вугілля на 

побутові потреби тощо. У 2008 р. розпорядженням Кабінету 

Міністрів України було схвалено Концепцію реформування 

вугільної галузі [66]. Ураховуючи характер цього документа, 

у подальшому має конкретизуватись виконання його поло-

жень в окремих нових стратегіях або програмах чи вноситись 

зміни та доповнення до чинних перспективних стратегій і 

програм, які визначають розвиток вугільної галузі.  

Концепцією було передбачено розробити в першу чергу 

законодавчі акти, пов’язані з людиною праці, її збереженням, 

відтворенням і розвитком. Але при вдосконаленні державно-

го управління галуззю як пріоритетного напряму її реформу-

вання не визначено ні заходів, ні механізмів державного ре-

гулювання людського потенціалу. Держава залишила за со-

бою лише нагляд за охороною праці та надання соціальних 

гарантій працівникам і членам їх сімей, у тому числі щодо 

надання житла. 

Декларативність положень цієї концепції обумовлена 

характером даного документа, а його перевагою було те, що 

вперше в правовому документі визначається роль та значу-

щість людського потенціалу для функціонування та розвитку 
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вугільної галузі. Одночасно з прийняттям Концепції рефор-

мування вугільної галузі вийшов Указ Президента України 

«Про рішення Ради національної безпеки і оборони України 

від 30.05.2008 р. "Про стан і перспективи розвитку вугільної 

промисловості та невідкладні заходи щодо підвищення без-

пеки праці в цій галузі"» [67]. Викладена в цьому норматив-

ному документі оцінка стану вугільної промисловості здій- 

снена в контексті забезпечення національної безпеки країни в 

економічній, енергетичній та екологічній сферах. Звертається 

увага на низький рівень виробничої та технологічної дисцип-

лін, недоліки в організації держнагляду за безпечним веден-

ням робіт на вугледобувних підприємствах. Визначено наяв-

ність загрозливої тенденції до суттєвого відставання темпів 

відтворення від темпів згортання виробництва. Підкреслено, 

що небезпечні умови праці та низька якість і обсяги вироб-

ництва обумовлені низькими темпами модернізації та тех- 

нічного переоснащення, бо 95% шахт не реконструювались 

уже 20 років. 

За оцінкою Ради національної безпеки і оборони Укра- 

їни (РНБОУ), фінансово-економічний стан державного сек-

тору вугільної галузі погіршується через зростання креди-

торської заборгованості та рівня збитковості підприємств 

при одночасному збільшенні фонду оплати праці, яке не під-

кріплене зростанням обсягів виробництва. 

Оцінка РНБО України щодо стану та перспектив роз- 

витку вугільної галузі була обмежена через те, що в ній не-

достатньо уваги приділяється людському потенціалу галузі. 

Але новим та вкрай важливим для вдосконалення управління 

вугільною промисловістю та підвищення якості управління її 

трудовою сферою є запропоноване рішенням РНБОУ вдос-

коналення механізму економічного стимулювання робото- 

давців у забезпеченні промислової безпеки; впорядкування 

соціальних пільг та гарантій для працівників вугільної про-

мисловості з чітким визначенням відповідальності держави 

та роботодавців; посилення технологічної і виробничої дис-
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ципліни та забезпечення системного контролю за станом 

безпеки робіт; орієнтація витрат коштів Фонду соціального 

страхування від нещасних випадків на виробництві та проф-

захворювань на профілактичні заходи. Акцентувалась також 

увага на прискоренні прийняття державної програми «Здо-

ров’я шахтарів». 

Значна увага держави до проблем розвитку вугільної 

промисловості та прагнення частково компенсувати праців-

никам галузі та їх сім’ям втрати, пов’язані з роботою в не- 

безпечних, шкідливих та важких умовах праці й відновити 

повагу до шахтарської праці обумовили розробку й ухвален-

ня Закону України «Про підвищення престижності шахтар-

ської праці» [68]. Але ініціаторами та учасниками підготовки 

цього закону були профспілки. Це певною мірою вплинуло 

на його зміст. Ураховуючи значення поняття професійного 

престижу, доцільно було б у цьому законі визначити та за-

провадити правові положення, які забезпечують високу мо-

тивацію до шахтарської праці, обумовлюють позитивне став-

лення до професії шахтаря залежно від суспільної значущості 

його праці та продукту цієї праці. Саме через те що вугілля є 

основним стратегічним енергоносієм в Україні, а небезпечні 

умови з видобутку вугілля обумовлені природними чинни-

ками, які є слабокерованими, це є аргументом, який визначає 

пріоритет шахтарської професії над іншими. Згідно з цим має 

з розумінням сприйнятися диференціація матеріальної та мо-

ральної винагороди працівників вугільних шахт. Одночасно 

престиж праці має сприйматись та визнаватись не тільки  

суспільством, а перш за все індивідом. Саме особа визначає 

своє ставлення до професії на підставі значущості її для сус-

пільства, а також відповідно до можливостей задовольнити 

певні свої потреби. Найбільш значущою для забезпечення 

престижу будь-якої праці є ступінь матеріальної та моральної 

винагороди, а також сукупність умов, які надає професія для 

розвитку працівника. Престижність праці в суспільстві вияв-

ляється бажаннями молоді оволодіти певним професійним 
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статусом, який стає визначеним критерієм соціально-профе-

сійної орієнтації населення, особливо молоді. 

Аналіз Закону України «Про підвищення престижу  

шахтарської праці» свідчить про неповну відповідність зміс-

ту його назві. Правових положень, які мотивують до роботи 

на вугільних шахтах, що сприймаються позитивно суспіль- 

ством і не викликають негативного ставлення серед професій 

інших галузей промисловості, тут не міститься. Закон міс-

тить пільги для працівників галузі, які не дають високого  

рівня зацікавленості для роботи у вугільній галузі, а при їх 

реалізації слід очікувати негативного ставлення до шахтарів 

інших професійних груп працівників та суспільства в цілому 

за рахунок високої диференціації умов відшкодування шкоди 

потерпілим на виробництві та їх сім’ям, а також інших пільг 

та гарантій. 

Передбачені в ст. 3 умови оплати праці різняться від 

законодавчо встановленого рівня мінімальної зарплати на 

30% з подальшим переведенням на погодинну оплату та до-

сягненням середньоєвропейського рівня зарплати. Ці пільго-

ві умови (30%) значно не вплинуть на матеріальне становище 

шахтарів та не приваблять молодь до роботи на шахті. А пе-

рехід на погодинну оплату праці та орієнтир щодо досягнен-

ня середньоєвропейського рівня зарплати шахтарів є загаль-

ними стратегічними напрямами подальшого реформування 

оплати праці в Україні та не мають прямого відношення для 

підвищення престижності шахтарської праці. 

Зменшення ставок оподаткування (ст. 4) з доходів шах-

тарів на 10% від зарплати та доходів незначно вплинуло б на 

зарплату шахтарів, а призвело б до незбалансованості над- 

ходжень до страхових фондів, що негативно позначилося на 

можливості їх використання для відшкодування шкоди, про-

філактики ризиків та оздоровлення та так і не дійшло своєї 

реалізації.  

Передбачені ст. 6 положення із забезпечення житлом 

шахтарів та членів їх сімей зводяться до надання права на 
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одержання за рахунок підприємства позик у розмірі, визна-

ченому колдоговором. Наявність цього права не гарантує  

його реалізації. У ст.43 Гірничого закону України передбача-

лось надання безвідсоткового кредиту терміном на 15 років. 

Але з моменту його прийняття це право не було реалізовано.  

Значна кількість положень, передбачених Законом Ук-

раїни «Про підвищення престижності шахтарської праці», 

регламентує пільгові умови життєзабезпечення для сімей за-

гиблих шахтарів. Але це не підвищує престиж шахтарської 

праці, а мотивує до втрати життя та здоров’я, щоб сім’я мала 

гарантії відшкодування шкоди. Оздоровлення працівників 

галузі – це пріоритетний напрям для забезпечення та розвит-

ку трудового потенціалу вугільної галузі. Система, передба-

чена трудовим та пенсійним законодавством пільг за неспри-

ятливі умови праці, не має цільового характеру на оздоров-

лення і не компенсує втрат життєвих сил та здоров’я на ви-

робництві. Закладений у ст. 9 зміст положень щодо оздоров-

лення працівників надає більші можливості організованого 

відпочинку шахтарів у санаторно-курортних умовах. Але ав-

торитаризм положень відповідно до Фонду соціального стра-

хування з тимчасової втрати працездатності щодо щорічного 

виділення по 50 санаторно-курортних путівок на кожні 1000 

працівників, які працюють на підземних роботах, не підкріп-

лений реальними можливостями виконання цих гарантій. 

Надання додаткових прав щодо здобуття освіти шахта-

рями та їх дітьми при їх застосуванні викликало негативну 

реакцію суспільства. Кількість бюджетних місць у навчаль-

них закладах обмежена, і займають їх переважно ті, хто має 

кращі показники навчання. У положенні ст. 5 Закону України 

передбачено зарахування поза конкурсом для навчання за 

рахунок коштів державного та місцевого бюджетів за особи-

стим вибором спеціальності до державних і комунальних 

вищих та професійно-технічних навчальних закладів шахта-

рів, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки, 

дітей, батьки яких мають стаж підземної роботи не менш як 
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15 років, дітей шахтарів, які загинули внаслідок нещасного 

випадку на виробництві, та шахтарів-інвалідів І та ІІ груп. 

Зміст положень закону не спрямований на підвищення прес-

тижу шахтарської праці, тому що не має цілеспрямованого 

характеру для навчання за тими спеціальностями, які необ-

хідні для потреб вугільної промисловості, бо надається право 

особистого вибору спеціальності. Незалежно від рівня здобу-

тих знань поза конкурсом приймається визначена категорія 

пільговиків. Це не стимулює до якісного навчання, до вступу 

в навчальний заклад, і практика 2009 р. показала, що на  

бюджетні місця для навчання не потрапили діти із значно 

кращими оцінками. Такі обставини викликали негативну ре-

акцію суспільства до несправедливих законодавчих актів 

держави та до шахтарів і їх дітей особисто. Довготривалі очі-

кування позитивного ефекту від правової регламентації пок-

ращення умов та підвищення престижу шахтарської праці не 

виправдались.  

Потреби щодо збереження та забезпечення розвитку 

трудового потенціалу вугільної промисловості зростають, а 

можливості для цього не створюються. Перспективи функці-

онування вугільної галузі через недосконалу політику держа-

ви мають тяжіння до песимістичного сценарію. 

Потреба у формуванні якісної та ефективної соціальної 

політики у вугільній промисловості України супроводжувала 

весь термін існування вугільної галузі. Зневажливе ставлення 

до проблеми соціальної політики вугільної галузі підкріплю-

ється відсутністю вимог з боку держави до керівних органів 

управління вугільною промисловістю. Так, Концепція дер-

жавної промислової політики [69] та Державна програма з її 

реалізації не визначають положень і пріоритетів для різних 

галузей промисловості щодо формування та реалізації соці- 

альної політики. Таким чином, внутрішні потреби вугільної 

галузі у формуванні та реалізації соціальної політики, а та-

кож зовнішні настанови державних органів управління про-

мисловістю країни обумовлюють для забезпечення ефектив-



 

221 

ного функціонування вугільної галузі та енергетичної безпе-

ки країни докорінну зміну системи управління щодо форму-

вання соціальної політики, яка б стала вбудованою кон- 

струкцією державної політики та потужним чинником еко-

номічного розвитку. 

Результати наукових узагальнень свідчать, що серед 

шляхів забезпечення ефективного функціонування та розвит-

ку вугільної промисловості соціальні чинники не розгляда-

ються. Наукових досліджень у цьому напрямі не здійснюєть-

ся. Реорганізація Донецького вугільного інституту з фактич-

ним згортанням наукових досліджень та кількістю працю- 

ючих призвела до ліквідації наукової бази, прийняття якісних 

управлінських рішень зі значною кількістю проблем у ву- 

гільній промисловості України. Ще у 1994 р. в Інституті 

промисловості України НАН України на замовлення Донець-

кого вугільного інституту було проведене соціологічне дос-

лідження з визначення проблем соціальної політики та соці- 

ального захисту шахтарів, яке базувалось на експертному 

опитуванні директорів і профспілкових лідерів вугільних 

шахт та соціологічному опитуванні працівників вугільних 

шахт. На той час результати цього унікального дослідження  

були подані до державної структури з управління вугільною 

промисловістю та опубліковані у монографії [70]. Уперше 

було здійснено розмежування змісту державної та галузевої 

соціальної політики і визначено шляхи ефективного соціаль-

ного управління в галузі на той час. Сьогодні можна конста-

тувати відсутність державної соціальної політики взагалі че-

рез неприйняття з 2005 р. відповідного правового документа 

та несформованість галузевої соціальної політики. 

Порівняння наявності проблеми у вугільній галузі в да-

ний час та в період набуття незалежності України свідчить 

про їх накопичення та зростання. Але через об’єктивні та 

суб’єктивні перешкоди можливості їх розв’язання різко  

зменшились.  
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Неможливість підтримання та розвитку соціальної ін-

фраструктури підприємств галузі зменшила (ліквідувала) 

можливості залучення шахтарям та їх сім’ям соціальних пос-

луг з оздоровлення, медичної допомоги, відпочинку тощо. 

Невиконання законодавчих норм гірничого законодавства та 

Галузевої угоди не супроводжується затребуванням відпові-

дальності, а відповідно неправова поведінка стає нормою для 

управлінців і працівників вугільної галузі. Загострюється 

проблема застосування соціальної відповідальності на вироб-

ничому та галузевому рівнях. 

Невизначеність та неконкретизованість повноважень і 

обов’язків щодо соціального розвитку вугільної промислово-

сті, а також відповідальності державних, галузевих та регі- 

ональних органів управління призвели до сталого погіршен-

ня соціального стану, умов використання та розвитку трудо-

вого потенціалу, зниження мотивації та престижу шахтар- 

ської праці. 

Галузеві та регіональні органи управління не зорієнто-

вані на створення умов життєдіяльності шахтарів, які спри- 

яють відновленню їх життєвих сил та здоров’я через цільові 

заходи в стратегіях соціально-економічного розвитку галузі 

та регіону. Відсутність правових документів із соціальної 

політики на галузевому та регіональному рівнях посилює по-

глиблення соціальних небезпек для життя і здоров’я шахта-

рів на виробничому рівні та не компенсує їх профілактични-

ми цілеспрямованими заходами щодо життєзабезпечення на 

регіональному рівні.  

Нерозв’язаність соціальних проблем, які виникають 

при закритті неперспективних та нерентабельних вугільних 

підприємств, є однією з головних перешкод реалізації ринко-

вих відносин. Проблеми полягають у недосконалості меха- 

нізмів ліквідації вугледобувних підприємств, низькому рівні 

соціального захисту працівників, які звільняються, нерегла-

ментованості правової відповідальності галузевих та регіона-

льних органів управління за стан трудового і людського по-
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тенціалу в монофункціональних містах і селищах після за-

криття вугільних шахт.  

Виконаний аналіз, оцінки та рекомендації щодо проб-

лем соціального управління у вугільній галузі уможливлю-

ють усвідомлення песимістичних перспектив розв’язання со-

ціальних проблем. Однак у 2014 р. з’явились нові загрози, які 

реально порушили питання існування вугільної галузі взагалі 

та проблеми подолання соціальних й екологічних наслідків 

закриття вугільних шахт зокрема. Тут спрацювали чинники, 

пов’язані із воєнними діями на Донбасі, а також економічні 

чинники, обумовлені скасуванням дотаційної системи в галу-

зі, що передбачено проектом Державного бюджету на 2015 р. 

Орієнтація України на євроінтеграцію та надання пере-

ваги бюджетних витрат на воєнні цілі обумовлюють зміну 

ставлення керівництва держави до вугільної галузі. Країни 

Єврозони, як зазначено вище, мають на меті знизити частку 

вугілля в енергобалансі за рахунок значного скорочення ву- 

глевидобутку. Сьогодні в ЄС частка вугілля в структурі ене-

ргогенерації становить 25%, а до 2030 р. прогнозується її 

зниження до 5%. Вугільна галузь України у 2014 р. потерпає 

від воєнного конфлікту, через який більша частина шахт не 

працює. Із 150 вугільних шахт 115 перебувають на окупова-

них територіях. Серед них 15 шахт повністю зруйновано. На 

територіях, підконтрольних Україні, розташовано 35 шахт. 

Але за відсутності держпідтримки державні шахти реально 

залишаються під загрозою закриття. 

Соціальні наслідки, які очікуються внаслідок воєнних 

дій та ненадання держпідтримки, призведуть до масового за-

криття вугільних шахт, що, у свою чергу, вплине на еколо- 

гічний стан та перетворення монофункціональних міст і по-

селень на депресивні території. 

Шахтарі, які залишилися на окупованих територіях, 

фактично не мають тих прав і гарантій, які мали у мирний 

час. Заробітна плата не виплачується і на тих шахтах, які 

працюють, і на тих, які не працюють, не виплачуються лі- 
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карняні, регреси та інші соціальні пільги й гарантії, передба-

чені законодавством України та Галузевою угодою. На дер-

жавних шахтах, які розташовані на підпорядкованій Україні 

території і функціонують, до липня 2014 р., хоч і з затримка-

ми, частками, але заробітну плату виплачували, а з серпня 

виплати практично зупинено.  

Однак у будь-якому разі при збереженні положень про-

екту Державного бюджету на 2015 рік щодо скасування фі-

нансової підтримки державним вугільним шахтам їх закриття 

буде неминучим. Безробіття стане масовим, концентрованим 

у Донецькій та Луганській областях, де через воєнний конф-

лікт розповсюджена зброя. Є реальна загроза соціального 

конфлікту та соціального вибуху через такі підстави до про-

тесту, як відсутність роботи і коштів на існування, неможли-

вість задовольнити потреби в їжі, одязі, оплату житла тощо. 

Щоб цього не відбулося, суспільство, держава і наука повин-

ні взяти на себе відповідальність і знайти рішення щодо по-

передження потенційних та реальних загроз соціальній без-

пеці, а також створити умови для оптимістичних перспектив 

гідної праці та гідного життя шахтарів.  

 

Література до розділу 4 

 

1. Бородкин Ф.М. Социоэкономика. Статья 1. Путь к 

господству над хозяйством / Ф.М. Бородкин // Общественные 

науки и современность. – 2006. – № 4. – С. 122-136.  

2. Бородкин Ф.М. Социоэкономика. Статья 2. После 

конца экономики / Ф.М. Бородкин // Общественные науки и 

современность. – 2006. – № 5. – С. 141-154. 

3. Пределы роста: доклад по проекту Римского клуба 

"Сложное положение человечества" / Донелла Х. Медоуз, 

Денис Л. Медоуз, Й. Рэндерс, В.В. Беренс. – М.: Изд-во 

МГУ, 1991. – 207 с. 



 

225 

4. Lafferty W.M. The politics of sustainable development 

global norms for national implements / W.M. Lafferty // Environ-

mental politics. – 1996. – Vol. 5, № 2. – Р. 185-208. 

5. Концепция устойчивого развития в контексте глоба-

лизации // Мировая экономика и международные отноше-

ния. – 2007. – № 6. – С. 66-79. 

6. Бобылев С.Н. Экономика природопользования / С.Н. 

Бобылев, А.Ш. Ходжаев. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 500 с. 

7. Шабанова М.А. Социономика: от парадигмы к новой 

науке // Общественные науки и современность. – 2006. – 

№ 1. – С. 121-133.  

8. Гальчинский А. Экономическое развитие: методоло-

гия обновленной парадигмы / А. Гальчинский // Экономика 

Украины. – 2012. – № 5. – С. 4-17. 

9. Гальчинский А.С. Конвергентный рынок – методо-

логия перспективы / А.С. Гальчинский // Экономика Укра- 

ины. – 2014. – № 1 (618). – С. 4-20. 

10. Зарплата на американских шахтах Рината Ахметова 

в 12 раз выше, чем на украинских [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://ukrrudprom.ua/news/Zarplata_na_ameri 

kan-skih_shahtah_Rinata_Ahmetova_vishe_chem_na_u. html. 

11. США. В Западной Вирджинии проведут проверку 

безопасности на угольных шахтах [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://geonews.com.ua/news/detail/ssha-v-

zapadnoj-virdzhinii-provedut-10091. 

12. Крупнейший с 1984 г. взрыв на шахте в США унес 

жизни 25 горняков [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://top.rbc.ru/incidents/06/04/2010/389803.shtml. 

13. Солдак М.А. Заброшенные территории («brown-

fields») в городской структуре: проблемы управления и 

направления эффективного использования» / М.А. Солдак // 

Вісник Східноукраїнського національного університету  

ім. Володимира Даля. – 2012. – №11 (182). – Ч. 1. – С. 456-

462.  



226 

14. West Virginia Coalfields' [Electronic resource]. – 

Mode of access:  http://www.coalcampusa.com/sowv/index.html. 

15. Stuart K. A Space on the Side of the Road: Cultural 

Poetics in an «Other» America / Kathleen Stuart. – Chichester, 

West Sussex : Princeton University Press, 1996. – 264 p. 

16. Трауд В. Инновационные процессы в немецкой ка-

менноугольной промышленности / Вольфганг Трауд // Глю-

кауф. – 2006. – № 1. – С. 33-36. 

17. Лаптев А. Перевооружение забоев современной 

техникой – магистральный путь вывода угольной отрасли из 

кризиса / А. Лаптев // ВСЁ. – 2000. – № 3 (13). – С. 63-70. 

18. Лаптев А.Г. Интенсификация и концентрация про-

изводства – ключ к повышению объемов добычи угля / А.Г. 

Лаптев // Уголь. – 2002. – № 2. – С. 33-37. 

19. Стариченко Л.Л. Актуальні питання державної 

політики щодо вугільної промисловості / Л.Л. Стариченко // 

Уголь Украины. – 2012. – № 10. – С. 3-7. 

20. Гордиенко М.В. Об эффективности переоснащения 

шахт механизированными комплексами / М.В. Гордиенко // 

Геотехнологии и управление производством ХХІ века. − До-

нецк: ДонНТУ, 2006. − Т. 2. – С. 158-163. 

21. Макиналли П. Как сделать российские шахты рен-

табельными / П. Макиналли // Уголь. – 1999. – № 9. – С. 46-

50. 

22. Хорн Х. Надежность энергоснабжения немыслима 

без опоры на собственный уголь / Х. Хорн // Глюкауф. – 

1989. – № 23/24. – С. 6-9. 

23. С новой выемочной техникой на мировой рынок // 

Глюкауф. – 2006. – № 1 (2). – С. 4.  

24. Конрад Г. Презентация нового оборудования: струг 

отрывного действия с опорными роликами фирмы "Хальбах 

унд Браун". Новая техника струговой выемки – общая кон-

цеп-ция / Гуидо Конрад  // Майнинг+Гео Глюкауф. – 2012. – 

№ 2(3). – С. 16-19.  



 

227 

25. Горнодобывающая промышленность КНР продол-

жает заказывать немецкое оборудование // Глюкауф. – 

2006. – № 1 (2). – С. 5. 

26. VDMA: после продолжительного периода роста то-

варооборот снизился на 10% // Глюкауф. – 2011. – № 1(2). – 

С. 6.  

27. Яновский А.Б. О состоянии и мерах по развитию 

угольной промышленности России / А.Б. Яновский // 

Уголь. – 2010. – № 8.– С. 3-11. 

28. Etzioni A. Toward a New Socio-Economic Paradigm / 

A. Etzioni // Socio-Economic Review. – 2003. – Vol. 1, № 1. –  

P. 105-118. 

29. "Walter Energy Inc."ожидает неутешительных ре-

зультатов І кв. 2012 г., несмотря на увеличение производства 

угля // Уголь. – 2012. – № 6. – С. 92. 

30. Состояние угольной промышленности США //  

Коул интернэшнл. – 2012. – № 2. – С. 8-9.  

31. Ященко Ю.П. Достижение экономических пропор-

ций расширенного воспроизводства на действующих шахтах 

Донбасса / Ю.П. Ященко // Уголь Украины. – 2011. – № 9. – 

С. 6-11. 

32. Петраков Н.Я. Трансформация отношений соб-

ственности в переходной экономике / Н.Я. Петраков // Эко-

номика и управление. – 2005. – № 3. – С. 10-14.  

33. Ионова О. Христенко vs ЧУК: чья шахта? / ИАА 

"Урал паблисити монитор, 2006 [Электронный ресурс]. –  

Режим доступа: http://www.upmonitor.ru/editorial/comments/ 

1155751210/631/print. 

34. Гинда В. Трудовой фронт [Электронный ресурс] / 

В. Гинда // Корреспондент. – 2012. – № 49. – С. 62-64. –  

Режим доступа: http://korrespondent.net/business/economics/ 

1440748-korrespondent-trudovoj-front-kto-vosstanavlival-ekono 

micheskij-potencial-vostochnoj-ukrainy-arhiv. 



228 

35. Семенов А. Іноземний економічний сектор у США 

і зарубіжний сектор США: порівняльний аналіз / А. Семенов 

// Економіка України. – 2010. – № 1. – С. 73-81. 

36. Процесс превращения имущества концерна "РАГ" 

идет успешно // Глюкауф. – 2004. – №1.– С. 2. 

37. Китайцы согласились купить австралийскую 

угольную компанию за $2,8 млрд [Электронный ресурс]. – 

2009. – 13 авг. – Режим доступа: http://www.k2kapital.com/ 

news/fin/673738. 

38. Арриги Дж. Адам Смит в Пекине: Что получил в 

наследство ХХІ век / Дж. Арриги. – М.: Ин-т общественного 

проектирования, 2009. – 456 с. 

39. Инвестиционная модель России // Мировая эконо-

мика и международные отношения. – 2003. – № 11. – С. 3-16. 

40. Китай: заметное снижение темпов роста экспорта 

металлов, минералов и химической продукции [Электронный 

ресурс] / Агентство Синьхуа. – 2007. – 22 окт. – Ре- 

жим доступа: http://www.chinanews.ru/news/economy/kitay-

zametnoe-snizhenie-tempov-rosta-eksporta-metallov-mineralov-i-

himicheskoy-produktsii.html. 

41. Китай в 2008 году продолжит политику ограниче-

ния экспорта продукции загрязняющей окружающую среду 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://russian.sme. 

gov.cn/ zhengche/duiwai/20080121/111404.html. 

42. Юдина Л. На пути к объединению / Л. Юдина // 

Мировая энергетика. – 2009. – № 4. – С. 32-35. 

43. Амоша А.И. Украина как транзитер электрической 

энергии / А.И. Амоша, Д.В. Котляренко // Стратегія і ме-

ханізми регулювання промислового розвитку: зб. наук. пр. – 

Донецьк: ІЕП НАН України, 2009. – С. 3-10. 

44. Пискулова Н. Развитие мировой экономики: эколо-

гический вектор / Н. Пискулова // Мировая экономика и 

международные отношения. – 2010. – № 12. – С. 28-37. 

45. Рубцов В. Сумнівні зміни / В. Рубцов // Дзеркало 

тижня. – 2013. – № 32. – 6 вересня. 



 

229 

46. Остром Э. Управляя общим: эволюция институтов 

коллективной деятельности / Э. Остром. – М.: ИРИСЭН, 

Мысль, 2010. – 447 с. – (Серия «Экономика»). 

47. Капелюшников Р.И. Множественность институ- 

циональных миров: Нобелевская премия по экономике-2009 / 

Р.И. Капелюшников // Экономический журнал ВШЭ. – 

2010. – № 1. – С. 15-58. 

48. Hess Ch. Ideas, Artifacts, and Facilities: Information as 

a Common-Pool Resource / Ch. Hess, E. Ostrom // Law and 

Contemporary Problems. – 2003. – Vol. 66, № 1/2. – P. 111-145. 

49. Aligica P.D. Challenging Institutional Analysis and 

Development: the Bloomington school / P.D. Aligica, P.J. Boett-

ke. – L.: Routledge, 2009. – 177 p.  

50. Державна підтримка та перспективи інноваційного 

розвитку і структурних перетворень вугільної промисловості 

України: моногр. / О.І. Амоша та ін. – Донецьк: ІЕП НАН 

України, 2009. – 325 с.  

51. Hardin G. The Tragedy of the Commons / G. Hardin // 

Science. – 1968. – Vol. 162, № 3859. – P. 1243-1248.  

52. Williamson O. The economic Institutions of Capita-

lism. Firms, Markets, Relational Contracting / O. Williamson. – 

N.Y.: The Free Press, 1985. – 468 p. 

53. Ménard C. Maladaptation of Regulation to Hybrid Or-

ganizational Forms / С. Ménard // International Review of Low 

and Economics. – 1998. – Vol.18, No 4. – P. 403-417. 

54. Большаков З. Сети против иерархии / З. Большаков 

// Экономические стратегии. – 2001. – № 1. – С. 118–127. 

55. Joscow P. L. Contract Duration and relationship-

Specific Investment: empirical Evidence from Coal Markets /  

P. L. Joscow // American Economic Review. – 1987. – Vol. 77 

(1). – P. 168-185. 

56. Стариченко Л.Л. Щодо поширення ринкових відно-

син у вугільній промисловості України / Л.Л. Стариченко, 

Д.Ю. Череватський, Д.Д. Чейлях // Уголь Украины. – 2014. – 

№ 10. – С. 12-17. 



230 

57. Ляшенко В.И. Артели и кооперативы: ретроспекти-

ва и возможность использования в угольной промышленно-

сти Украины / В.И. Ляшенко, Д.Ю. Череватский // Еко-

номічний вісник Донбасу. – 2008. – № 3. – С. 28-38.  

58. Туган-Барановский М.И. Социальные основы ко-

операции / М.И. Туган-Барановский. – М.: Экономика, 

1989. – 452 с. 

59. Ward B. The Firm in Illyria: Market Sindacalism / 

Benja-min Ward // American Economic Review. – 1958. –  

Vol. 48. – P. 566-589. 

60. Филатов Ю.В. Опыт корпоративной разработки 

шахтного поля / Ю.В. Филатов, Ю.А. Наумов, А.А. Лещин-

ский, Д.Ю. Череватский // Уголь Украины. – 2000. – № 11. – 

С. 25-28. 

61. Агроскин В. Недиверсифицированные фирмы и но-

вые формы привлечения капитала [Электронный ресурс] /  

В. Агроскин. – Режим доступа: http://www.libertarium.ru/l_ 

lib_ nfi. 

62. Менделеев Д.И. Промишленность: багатство и ка-

питал, община и артель / Д.И. Менделеев // Русская экономи-

ка без глобализации. – М.: Алгоритм, 2006. – С. 430-443.  

63. Япония производит поиск дополнительных рынков 

закупки угля, исследует потенциал Сахалина // Уголь. –  

2014. – № 6. – С. 78.  

64. Аналітична доповідь національного інституту стра-

тегічних досліджень до позачергового послання Президента 

України до Верховної ради України "Про внутрішнє та 

зовнішнє становище України у сфері національної безпе-

ки". – К.: НІСД, 2014. – 148 с. 

65. Гірничий закон України від 06.10.1999 р. № 1127-

XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – №50. – 

Ст.433. – (Із змін. та допов.).  

66. Концепція реформування вугільної галузі: Розпо-

рядження Кабінету Міністрів України від 14.05.2008 р. 



 

231 

№737-р // Офіційний вісник України. – 2008. – №37. –  

Ст. 1244. 

67. Про рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 30.05.2008 року "Про стан і перспективи розвит-

ку вугільної промисловості та невідкладні заходи щодо 

підвищення безпеки праці в цій галузі": Указ Президента 

України від 05.05.2008 р. № 685/2008 // Офіційний вісник 

України. – 2008. – №58. – Ст. 1936. 

68. Про підвищення престижності шахтарської праці: 

закон України № 345-VI від 02.09.2008 р. // Відомості Вер-

ховної Ради України. – 2008. – №42-43. – Ст.293 (Із змін., 

внесеними згідно із Законом №1564-IV (4764-17) від 

25.06.2009 р.). 

69. Концепція державної промислової політики: Указ 

Президента України від 12.02.2003 р. №102/2003 // Офіцій-

ний вісник України. – 2003. – №7. – Ст. 278. 

70. Основные направления социальной политики и со-

циальной защиты в угольной промышленности / О.Ф. Нови-

кова, А.И. Амоша, Е.В. Мартякова и др. – Донецк: ИЭП НАН 

Украины, 1994. – 119 с. 

 

 



232 

Розділ 5. СОЦІОЕКОНОМІЧНІ ВАЖЕЛІ ВПЛИВУ  

 НА РОЗВИТОК УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ  

 ПОШУКУ ТА ЗАСТОСУВАННЯ 

 

5.1. Оцінка стану теоретичної та науково- 

 практичної розробленості соціоекономіки  

 і вибір пріоритетів її запровадження в Україні 

 

Теоретико-методологічні узагальнення щодо розвитку 

економічної науки свідчать про необхідність їх оновлення 

для якісного обґрунтування та правильного вибору шля- 

хів подолання сучасної кризи людства. Ці результати до- 

слідження та висновки викладено у першому і другому роз-

ділах монографії. Вони надають можливість побачити у цін-

нісній раціональності головний вектор соціоекономічного 

відродження та розвитку України. Одночасно з таким бачен-

ням наукового напряму із соціоекономіки, якого дотриму- 

ється автор монографії, є і альтернативні підходи до її ста- 

новлення та розвитку. Вони обумовлені перш за все новим 

змістом та розумінням соціоекономіки, що відрізняється від 

традиційного розгляду співвідношення соціального та еко-

номічного з пріоритетністю соціального. Цей новий зміст 

соціоекономіки полягає у застосуванні міжнародних підходів 

до її формування, прояву та реалізації. «Соціо» в даному 

контексті є сукупністю різних галузей наук (соціології,  

психології, філософії, політології, права, історії тощо), які 

використовуються для пізнання економічних процесів і сві-

домого управління ними з урахуванням впливу соціальних 

відносин та інших позаекономічних факторів. 

Соціоекономіка завойовує прихильність у зарубіжних 

учених й управлінців, незважаючи на її незначний термін ви-

знання та становлення, який складає майже 21 рік. Сам тер-

мін свідчить про «молодість» даного наукового напряму, але 

зацікавленість до нього інтенсивно зростає. З одного боку, це 

можна пояснити новизною та інноваційністю, яка привертає 
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прихильників науковців, на противагу традиційним підхо-

дам, які вже апробовано, та не досягнуто очікуваних резуль-

татів; з іншого − відсутність інерційності у зарубіжних уче-

них, незаангажованість авторитетам сприяли стрімкому роз-

витку соціоекономіки. Інституційне забезпечення розвитку 

соціоекономіки розпочалось у 1989 р. у Гарвардській школі 

бізнесу, де в той час було створено Міжнародне товариство 

розвитку соціоекономіки (SASE) [1], яке очолив А. Етціоні. 

Це товариство об'єднало вчених, які працювали на стику 

економіки з іншими суспільними науками. Перш за все, це 

соціологія, психологія, політологія, право, філософія, історія 

тощо. Саме діяльність товариства сприяла залученню до  

нього значного кола прихильників, багато з яких працює у 

більш ніж 50 країнах світу. Одночасно вони щорічно прово-

дять конференції та видають два журнали із соціоекономіки 

[2]. 

Але одночасно поширились думки науковців та освітян 

щодо обмеження запровадження розвитку соціоекономіки в 

країнах із несприятливим економічним станом. Вона потре-

бує певних умов та можливостей щодо комплексного засто-

сування, які  в наявності є лише в розвинених країнах. На- 

укова спільнота визнає, що засновником та ідеологом нового 

міждисциплінарного наукового напряму – соціоекономіки є 

американський соціолог А. Етціоні [3]. Його наукові напра-

цювання базуються на критиці неокласичної парадигми, за-

снованої на уявленні про людину, яка прагне до максималь-

ного задоволення своїх потреб. Інноваційною є пропозиція 

А. Етціоні визначити людину як носія двох базових потреб і 

двох джерел оцінки: задоволення та моралі. Він заперечує 

правомірність неокласичної парадигми, яка базується на то-

му, що люди приймають рішення раціонально, і обґрунтовує 

постулати, що люди зазвичай обирають засоби, а не цілі, та 

базуються, у першу чергу, на своїх ціннісних настановах й 

емоціях. Це знаходить прояв у соціальній та економічній по-

ведінці. Саме в сутності економічної поведінки виявляється 
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значна різниця між соціоекономікою та неокласичною еко-

номічною теорією. Свою незгоду А. Етціоні висловлює щодо 

неокласичної парадигми, заснованої на положеннях «давати 

необхідно якомога менше, а брати якомога більше» (до цього 

спонукає людей егоїстичний інтерес), і пропонує змінити та-

ку точку зору на іншу, більш духовну. Вона полягає в усві-

домленні людьми значущості прагнень допомогти іншим, 

служити суспільству, що співробітництво важливе не менше, 

ніж конкуренція, що причини морального характеру є ру-

шійною силою в житті – і так і має бути. Особливістю соці- 

оекономіки є визначення однакової ролі соціальної справед-

ливості з економічною ефективністю [3, с.70]. 

Соціоекономіка досліджує місце і роль у господарсько-

му житті культурних духовно-ціннісних, статусно-мереже-

вих, владних та інших соціальних ресурсів. Незважаючи на 

те що соцоекономіка є затребуваною і знаходить своє засто-

сування переважно в розвинених країнах, де є для реалізації 

її принципів відповідні умови й можливості, її інноваційні 

підходи дозволяють виявити і знайти шляхи надання адек- 

ватних відповідей на виклики часу як для стабільних високо-

розвинених соціально-економічних систем, так і для тих, які 

перебувають на стадії змін і нестабільності. Наявність значно 

більшої кількості соціально-економічних проблем і стійкі 

тенденції до їх нерозв’язання в пострадянському просторі 

обумовлюють потребу застосування нових нетрадиційних 

шляхів виходу із кризового стану й запровадження підходів 

соціоекономіки. Соціоекономіка на різних рівнях соціальної 

реальності (макро-, мезо-, мікро-) вивчає: економічні аспекти 

відтворення соціуму; соціальні аспекти відтворення економі-

ки; їх взаємозв'язок і взаємозумовленість; здійснює вимірю-

вання цих взаємозв'язків і взаємообумовленостей на основі 

оцінки співвідношення витрат і результатів (наслідків) діяль-

ності акторів різних рівнів. 

Певна системність розкриття змісту соціоекономіки 

простежується у наукових дослідженнях зарубіжних учених 
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[4]. Вони виходять із двох базових постулатів економічних 

досліджень. По-перше, економіка не є замкненою на собі  

системою, вона занурена в суспільство, його культуру, сис-

тему власних відносин тощо. Систему господарювання вони 

наділяють певною автономністю і власною логікою розвит-

ку, хоча така система органічно вбудована в загальну систе-

му суспільних відносин і багато в чому визначається якісни-

ми параметрами самої людини, базовим типом особистості, 

що домінує в тій чи іншій країні. По-друге, зарубіжні при- 

хильники соціоекономіки вважають, що на сучасному етапі 

людський фактор стає головним джерелом економічного зро-

стання та розвитку, вирішальною умовою підвищення кон-

курентоспроможності як окремих фірм, так і цілих держав. 

Сама людина – її знання і вміння, ініціативність та іннова-

ційність, ставлення до праці та свого здоров'я багато в чому 

забезпечують шанси економічного успіху і модернізації. Ін-

дивідуальний вибір людини в системі економічних відносин, 

на думку соціоекономістів, не є суто раціональним, він бага-

то в чому залежить від емоцій, моральних обмежень, соці- 

альних зобов’язань, очікувань, знань тощо. Ціннісні орієнта-

ції економічних акторів, їх культурні й моральні норми об-

межують спектр вибору як цілей, так і способів їх досягнен-

ня, тому класичний постулат про суто раціонально вигідні 

вибори людини в системі економічних відносин тут спросто-

вується. Оскільки в господарській системі діє людина в усіх 

своїх іпостасях, то разом з економічними і культурно-

професійними ресурсами, якими вона володіє, на її еконо- 

мічну поведінку впливає наявність чи відсутність в неї ба- 

гатьох інших ресурсів: соціальних (у тому числі статусних), 

політичних, адміністративних, правових та ін. Рівень соці- 

ального статусу індивідів значною мірою визначає масштаби 

як конструктивного, так і деструктивного їх внеску у функ-

ціонування господарської системи.  

Соціоекономічний напрям науки, який визначає та до- 

сліджує взаємодію і взаємозалежність економіки й суспіль- 
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ства, обумовлює запровадження міждисциплінарного підхо-

ду до оцінки та вибору шляхів подолання глобальної та на- 

ціональних криз, та створення умов розвитку майбутнього 

взято до уваги науковцями значної кількості країн світу. Се-

ред країн пострадянського простору найбільшу зацікавле-

ність у пізнанні теоретико-методологічних та науково-прак-

тичних засад соціоекономіки виявили представники росій- 

ської науки та освіти. Прихильниками, фундаторами та ініці-

аторами наукових досліджень, популяризації переваг засто-

сування принципів соціоекономіки, розробниками навчаль-

них посібників, а також управлінцями, які використовують 

знання із соціоекономіки в практиці державного та регіона-

льного управління, є М. Шабанова, Т. Заславська, П. Блусь, 

Є. Аніміцу, Ф. Бородкін, С. Сурков, В. Сухіх, А. Шулус та ін. 

Особлива роль серед російських дослідників щодо 

опрацювання та реалізації наукової та освітньої проблемати-

ки належить саме М. Шабановій, професору Національного 

дослідницького університету – вищої школи економіки. Вона 

економіст за фахом, захистила спочатку дисертацію на здо-

буття наукового ступеня кандидата економічних наук, а по-

тім здобула науковий ступінь доктора соціологічних наук. 

Знання, творча наснага та прагнення до розуміння й застосу-

вання міждисциплінарних підходів до наукової роботи, ба-

жання підняти на більш високий рівень систему управління з 

використання системного погляду на процеси розвитку еко-

номіки та суспільства, готовність до плідної співпраці з 

представниками суміжних наук стали запорукою значних на-

укових здобутків у сфері соціоекономіки, які використову-

ються студентами та управлінцями для надбання нових 

знань, їх усвідомлення та використання щодо формування 

інноваційної свідомості та її втілення в новітню практику уп-

равління. 

Саме завдяки здобуткам М. Шабанової, яка обґрунту-

вала особливості взаємодії економіки та суспільства з ураху-

ванням національних, культурних та ментальних рис росій-
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ського суспільства, рівня розвиненості економіки та грома-

дянського суспільства, здійснила оцінку людського життя та 

часткової втрати здоров’я як інструменту формування соці- 

ально-економічної політики тощо, відбувся певний науковий 

прорив у дослідженнях соціоекономіки та залученні їх ре-

зультатів для освітніх й управлінських цілей. М. Шабанова 

констатує, що соціоекономіка – це новітній міждисциплінар-

ний науковий напрям, який органічно поєднує потенціал 

економічного підходу з підходами інших соціальних наук і 

сприяє на цій основі підвищенню ефективності управлін- 

ських рішень на різних рівнях (макро-, мезо-, мікро-) функці-

онування соціальних і господарських систем [5]. Цей напрям 

перебуває у стадії становлення і пошуку свого концептуаль-

ного ядра, дозволяє осмислити двосторонні зв'язки між еко-

номічними і соціальними процесами  відтворення господар-

ських систем самих різних рівнів і типів (від підприємства, 

домогосподарства до національної господарської системи в 

цілому). Дослідження М. Шабанової спрямовані на надання 

економічної оцінки зв'язкам між економічними і неекономіч-

ними змінними, але, на відміну від традиційної економічної 

науки, не припускає, що люди неодмінно прагнуть оптимізу-

вати свою поведінку з позиції співвідношення витрат і ре-

зультатів, бо останні трактуються в більш широкому сенсі. 

Вона дає економічні оцінки наслідків реальних економічних і 

соціальних рішень людей незалежно від того, чи прагнули 

вони до економічної оптимізації або ні (і наскільки вони до-

сягли успіху на цьому шляху). Соціоекономічний підхід до-

зволяє акторам різних рівнів (і перш за все особам, які прий-

мають управлінські рішення) виявити невикористані резерви, 

скоригувати свої стратегії та направити обмежені ресурси 

(економічні й соціальні) у більш ефективне русло. Соціоеко-

номіка виходить із того, що прийняття рішень на цій основі 

сприяє більш ефективному використанню обмеження еконо-

мічних і соціальних ресурсів, їх взаємному посиленню. Тому 

соціоекономіка досліджує характер і закономірності двосто-
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ронніх зв'язків між економічними і соціальними аспектами 

відтворення господарських систем різних видів (від фірм і 

домогосподарств до суспільства в цілому) і намагається дати 

(там, де це можливо і необхідно) економічну оцінку ресурс-

ної бази системи щодо співвідношення витрат і надбань[6]. 

Видання у 2012 р. навчального посібника М. Шабанової 

[5] з соціоекономіки, схожого на наукове монографічне ви-

дання з доступною і простою формою викладення матеріалу, 

містить авторське бачення базових принципів і можливостей 

соціоекономіки, що органічно пов’язує потенціал економіч-

ного підходу з підходами інших соціальних наук і сприятиме 

на цій підставі підвищенню ефективності управлінських рі-

шень. Вона обґрунтовує, що соціоекономіка та принципи її 

реалізації придатні не тільки для високорозвинених країн, 

але можлива її реалізація і для економік і суспільств, які  

трансформуються. Суспільними зусиллями вчених постра-

дянських країн у визначеному напрямі мрії М. Шабанової 

перетворяться на реальність щодо переходу соціоекономіки 

від статусу парадигми до самостійної науки. 

Привертають увагу погляди іншого російського науков-

ця, професора Ф. Бородкіна [7;  8], який не тільки позначив 

та обґрунтував потреби становлення та розвитку соціоеконо-

міки, але і визначив пріоритетні напрями її застосування. 

Неможливо не погодитись з оцінками наукових напрацювань 

Ф. Бородкіна та їх переваг, викладених у статті О. Новікової 

[9]. Вона підкреслює важливість його бачення, що з точки 

зору виробничих технологій базою соціоекономіки є саме 

нові інформаційні технології, максимальна автоматизація 

трудомістких операцій і в недалекому майбутньому – енерго-

зберігаюче господарювання. Ф. Бородкін вказує на те, що 

соціальні позиції соціоекономіки визначаються розвитком 

соціального спостереження, широкодоступного моніторингу 

дій апарату влади будь-якого рівня та сфери життя. Це знач-

ною мірою забезпечує безпеку суспільства, його окремих 

груп та індивідів. Ф. Бородкін вважає соціоекономіку сфе-



 

239 

рою знань, рівнозначною економіці, яка має можливість ви-

користовувати все багатство, накопичене в економічних нау-

ках. Одночасно соціоекономіка органічно включає до свого 

складу значну кількість концепцій, теорій та методологічних 

прийомів, розроблених в економічній соціології, політології, 

соціальній психології, антропології та інших гуманітарних 

науках. До перспективних наукових академічних напрямів 

фахівець відносить розвиток теорії екстерналій-інтерналій, 

зокрема теорії господарювання з інтерналіями. Неможливо 

не погодитись із висновком Ф. Бородкіна щодо використання 

соціоекономікою, разом із традиційними економічними ін-

дикаторами, широкого набору соціальних індикаторів для 

оцінки і прогнозування господарських ситуацій. Саме соці- 

альні індикатори визначають частину соціального спостере-

ження й моніторингу. 

Але автору цієї монографії найбільше імпонують ре-

зультати наукових досліджень В. Сухіх, монографія якого 

вийшла під назвою «Соціоекономіка регіону: методологія 

дослідження, тенденції розвитку та механізми регулювання 

[10], а значна кількість його наукових публікацій присвячено 

концептуальній базі соціоекономіки, категоріальному апара-

ту, а головне − новим підходам до накопичення людського 

капіталу та підвищення якості життя населення на підставі 

теоретичних засад соціоекономіки з оригінальним інновацій-

ним баченням формування та реалізації соціальної політики 

регіону [11; 12; 13]. Привабливим у наукових дослідженнях 

та публікаціях В. Сухіх є адаптація здобутків соціоекономіч-

ної науки до потреб забезпечення ефективності регіонально-

го управління, формування науково обґрунтованих регіона-

льних стратегій розвитку, де визначаються заходи щодо на-

копичення людського капіталу та підвищення якості життя 

населення. 

Прихильність та інтерес до соціоекономіки найбільше 

виявляється в освітян, що підтверджується підтримкою цього 

наукового напряму викладачами Академії праці і соціальних 
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відносин та іншими фахівцями, науковцями вищих навчаль-

них закладів Росії (А. Шулус, І. Лаврентьєва, А. Анохін,  

С. Серебрянський, Є. Усольцев, О. Іванов та ін.). Вони адрес-

но і конструктивно обговорювали на читаннях, присвячених 

90-річчю Академії, проблеми становлення і розвитку соціо- 

економіки та її запровадження, як наукової дисципліни у 

сфері вищої освіти. Але аналіз публікацій у Росії з проблем 

соціоекономіки значно зменшився за період 2010-2014 рр., 

незважаючи на введення дисципліни «Соціоекономіка» в  

навчальний процес у багатьох вишах країни. 

В Україні актуальність і потреби в розробці й застосу-

ванні теоретичних засад соціоекономіки в освітній та управ-

лінській сфері зростають, але адекватних цьому дій не прос-

тежується. В умовах систематичної кризи, високої соціальної 

напруженості в суспільстві, наявності воєнного конфлікту 

загострюється потреба в терміновому осмисленні сутно- 

сті суспільно-політичних, соціально-економічних процесів  

в усіх сферах життєдіяльності українського суспільства. 

Оскільки динамічні процеси українського соціуму були ви-

кликані певними протиріччями економічного та соціального 

розвитку, які спричинили громадянську активність населення 

країни, то необхідно оцінювати несприятливий стан під ку-

том зору безпосередніх взаємовпливів суспільних і господар-

ських процесів з позицій їх взаємовідтворення, тісних вза- 

ємозв'язків між економічними, соціальними, суспільно-

політичними інститутами. У цьому контексті значно зростає 

потреба в новому методологічному світоглядному переосми-

сленні сучасних процесів і явищ, актуалізується необхідність 

використання наукових міждисциплінарних підходів, здат-

них синтезувати дослідження вчених різних галузей науки − 

політологів, політтехнологів, економістів, соціологів, психо-

логів, юристів, філософів, істориків та ін. Таке розуміння не-

обхідності застосування міждисциплінарних підходів до 

розв’язання проблеми фундаментальної науки виникло не 

спонтанно, воно визначилось у стратегічних настановах пре-
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зидії Національної академії наук України щодо формування 

бюджетних науково-дослідних тем, при проведенні наукових 

досліджень, упровадженні за ними наукових результатів. 

Актуальність дослідження і розвитку соціоекономіки в 

Україні обумовлена зовнішніми потребами прогресивного 

розвитку людської цивілізації та людського потенціалу кра- 

їни зокрема, а також позитивним досвідом її практичного за-

стосування в системі управління в розвинених країнах, а та-

кож необхідністю застосування нетрадиційних підходів до 

прискореного виходу України із системної та воєнної кризи. 

Застосування принципів соціоекономіки, міждисциплінарно-

го підходу до комплексної оцінки соціально-економічних 

процесів в Україні з одночасним визначенням чинників 

впливу соціального, правового, психологічного, філософ- 

ського характеру дозволить визначити необхідні умови для 

якісних перетворень у системі управління будь-якого рівня 

за рахунок вибору більш впливових важелів на досягнення 

бажаного стану економічного розвитку. Здобутки вітчизня-

них науковців у цій царині свідчать про процеси формування 

та становлення соціоекономічного підходу. 

Наукові публікації вітчизняних учених свідчать про 

обмеженість досліджень щодо соціоекономіки як наукового 

напряму. Проте значна кількість її компонентів і стратегіч-

них настанов має місце в наукових дослідженнях та публіка-

ціях фахівців із проблем соціальної економіки. Так, методо-

логічні та прикладні аспекти соціоекономічного підходу ви-

світлено у працях українських науковців: Е. Лібанової [14], 

Г. Задорожного [15], А. Колота [16], О. Новікової [17],  

О. Грішнової [18], В. Антонюк [19], Л. Шамілевої [20],  

О. Панькової [21], Л. Логачової [22], О. Зухби [23], В. Лагу-

тіна, Л. Бухаріної [24], М. Вакуленко та ін. 

Пошук спеціальної літератури з проблем соціоекономі-

ки в Україні не дає бажаного результату. Протягом усіх років 

незалежності України лише два збірники наукових праць 

«Соціоекономіка» видано в Інституті економіки промислово-
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сті НАН України (2009 р. та 2010 р.) [25; 26]. Саме ці видан-

ня закріпили становлення нового наукового напряму «Соціо-

економіка» в Україні завдяки попереднім розробкам вітчиз-

няних фахівців із соціальної економіки та врахуванню мето-

дологічних засад нової міждисциплінарної науки, яку запо-

чаткували зарубіжні вчені. 

У збірнику наукових праць «Соціоекономіка» за 2009 р. 

[25] представлено результати досліджень вітчизняних науко-

вців, які репрезентують окремі напрями комплексного підхо-

ду до розв’язання нагальних потреб соціально-економічного 

розвитку на засадах міждисциплінарних підходів. Ряд його 

статей присвячено подальшому розвитку теоретико-методо-

логічних аспектів соціоекономіки, визначенню особливостей 

побудови соціоекономічних моделей, обґрунтуванню переваг 

міждисциплінарних підходів при визявленні проблем і шля-

хів їх вирішення в соціально орієнтованій економіці. Важли-

вим напрямом на шляху до цивілізованого демократичного 

європейського суспільства й високорозвиненої соціально 

орієнтованої економіки визначається формування позитивно-

го соціального капіталу, що є одним із чинників економічних 

та соціальних реформ. Обґрунтовується, що феномен довіри 

як важливий нематеріальний актив є підґрунтям та інстру- 

ментом розвитку при формуванні й накопиченні соціального 

капіталу.  

Виходячи з розширеного трактування поняття «соціо», 

розглядаються соціальні складові людського розвитку, су-

часні проблеми формування й використання людського капі-

талу, методичні підходи до оцінки трудового потенціалу кра-

їни та регіонів, а також сучасні тенденції трансформації осві-

ти у глобальному середовищі. Інноваційність розвитку су-

часного суспільства забезпечується завдяки досягненням ба-

гатьох галузей науки, новітнім управлінським і соціальним 

технологіям, стрімкій інформатизації та комп’ютеризації всіх 

сфер суспільно-політичного життя і підприємницької сфери. 

Розбудова інноваційного суспільства потребує пошуку нових 
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ресурсів – інтелектуальних, соціокультурних, духовних. Іде-

ологія економічного детермінізму, а разом із нею і теорій, які 

ґрунтуються на матеріальному капіталі, сьогодні поступаєть-

ся місцем концепціям нематеріальних капіталів (людського, 

соціального, інтелектуального, символічного) як новим ре- 

сурсам розвитку сучасного суспільства. У збірнику обґрун-

товуються можливості залучення соціоекономіки для при- 

скорення інноваційного розвитку й використання соціальних 

мереж як ресурсу розвитку інноваційних процесів в інфор-

маційному суспільстві. 

У збірнику ІЕП НАН України акцентується увага на 

сполученні економічних та неекономічних чинників при до- 

слідженні проблем соціальної сфери й соціального управлін-

ня, що знайшло відображення у висвітленні соціоекономічної 

ролі домогосподарств сучасного суспільства, визначенні со-

ціально-економічних чинників формування стану здоров’я 

населення України, розкритті соціоекономічних аспектів ви-

рішення проблем житлово-комунальної сфери.  

Розбудова громадянського суспільства, формування ор-

ганізаційної моделі взаємодії органів місцевої влади й 

об’єднань громадян чи не найбільшою мірою потребують 

урахування всієї сукупності факторів, які справляють пози-

тивний (чи, навпаки, негативний) вплив на процес соціально-

го відтворення громади й утвердження дійсно демократич-

них форм народовладдя.  

Разом з аргументами щодо позитивного сприйняття на-

укового напряму із соціоекономіки у збірнику подано й аль-

тернативний підхід до її становлення. Він містить певні зас-

тереження щодо напрямів її розвитку, які стосуються ви-

знання та реалізації соціальної функції економіки за умов за-

стосування морального критерію. Неврахування цього, на 

думку Г.В. Задорожного, залишить економізм із його орієн-

тацією на прибуток як головну мету економічної системи, де 

людина навічно має стати засобом виробництва прибутку. 

Подані в науковому збірнику статті охоплюють широке коло 
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теоретичних та прикладних питань, вирішення яких вихо-

дить за межі традиційних економічних або соціологічних 

підходів, що обумовлює гостру потребу в розвитку і широ-

кому застосуванні соціоекономіки як міждисциплінарного 

підходу до пізнання закономірностей функціонування й роз-

витку економіки та суспільства на різних рівнях соціальної 

реальності. 

Також слід підкреслити адресність та конструктивність 

пропозицій, викладених у науковому збірнику «Соціоеконо-

міка» 2009 р. у статті О. Новікової «Соціоекономіка: потреба 

становлення і розвиток в Україні» [9, с. 6]. Одночасно з ана-

лізом стану та оцінкою потреб у становленні та розвитку  

соціоекономіки в Україні вона пропонує створити комплекс 

передумов, які сприятимуть її становленню та реалізації че-

рез відповідні механізми реалізації. Наукове забезпечення 

цих процесів передбачає:  

визнання необхідності проведення наукових дослід-

жень, спрямованих на вивчення міжнародного досвіду з ви-

користанням і запровадженням методів соціоекономіки у 

практику управління; 

формування та реалізацію соціальних замовлень дер- 

жавних, приватних, благодійних фондів на здійснення науко-

вих досліджень, спрямованих на позитивне сприйняття сус-

пільством проведення економічних, адміністративних та со-

ціальних реформ; 

розробку науковцями на конкурсних засадах цільових 

програм подолання тінізації економіки, тіньових відносин у 

трудовій, освітній, медичній сферах із розробкою рекомен-

дацій, спрямованих на подолання визначених негативних 

явищ; 

пріоритетне фінансування наукових досліджень і впро-

вадження їх у практику управління із проблем формування в 

населення України демократичного світогляду: неухильне 

дотримання правових норм, законів, реалізацію прав та сво-

бод, ініціацію трудової, інноваційної, підприємницької та 
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громадянської активності, культивування рис патріотизму 

тощо; 

визначення пріоритетних напрямів удосконалення сус-

пільних відносин, розробку й реалізацію заходів щодо під-

вищення рівня довіри до влади громадян, проведення рефе-

рендумів, громадських слухань, опитувань громадської дум-

ки; 

формування та реалізацію теоретико-методологічних та 

науково-практичних засад досягнення правової поведінки в 

усіх сферах життєдіяльності людини, культивування громад-

ського засудження неправової поведінки в політичній, тру-

довій, економічній, соціальній, інноваційній та інших сфе-

рах;  

створення солідарних умов для подолання бідності се-

ред економічно активного населення, для розвитку середньо-

го класу з використанням демократичних механізмів сус- 

пільного розвитку; 

надання грантів, які визначають умови здійснення на- 

укових досліджень на потреби розвитку соціоекономіки в 

Україні. 

Інформаційне забезпечення процесів становлення й ви-

користання соціоекономіки у практиці управління потребує: 

всебічного запровадження та проведення соціального 

аудиту для оцінки якості соціального управління; 

поширення можливості вільного доступу до інформації 

про діяльність органів державної влади, забезпечення глас-

ності, відкритості та прозорості в діяльності цих органів; 

забезпечення розробки та реалізації технологій форму-

вання демократичних засад прийняття управлінських рішень 

зі стратегічного розвитку держави, регіону, підприємства; 

запровадження соціологічного моніторингу людського 

розвитку в регіональному розрізі й забезпечення його одно-

часного використання зі статистичною оцінкою регіонально-

го людського розвитку; 
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сприяння становленню й розвитку соціальної стати- 

стичної звітності відповідно до вимог ефективного соціаль-

ного управління й міжнародних стандартів; 

забезпечення проведення науково-практичних конфе-

ренцій, семінарів, круглих столів, форумів, читань із проблем 

становлення соціоекономіки в Україні та її запровадження; 

цільового поширення в мережі Інтернет інформації про 

переваги застосування у практику управління в Україні іде- 

ології та методів соціоекономіки. 

Кадрове забезпечення становлення й розвитку соціо- 

економіки в Україні визначає вживання таких заходів: 

організація цільового навчання фахівців з України до 

країн, які ефективно застосовують соціоекономіку у практиці 

управління; 

підготовка й підвищення кваліфікації фахівців із соціо-

економіки у вищих навчальних закладах; 

розробка й реалізація навчальних дисциплін із соціо- 

економіки у вищих та середніх навчальних закладах України, 

Академії управління при Президентові України й у її філіях; 

поширення знань із соціоекономіки при навчанні пред-

ставників громадського сектору соціальних послуг. 

Інституційне забезпечення розвитку соціоекономіки 

потребує: 

створення наукової структурної інституції з проблем 

соціоекономіки в межах науково-дослідних інститутів систе-

ми Національної академії наук України; 

створення у структурі вищих навчальних закладів ка-

федр «Соціоекономіки», викладання дисципліни «Соціоеко-

номіка»; 

налагодження співпраці між інституціями із соціоеко-

номіки України й інших держав для ефективного викорис-

тання досвіду у практиці управління; 

залучення потенціалу інституцій громадянського сус- 

пільства до використання надбань соціоекономіки у практиці 

управління в Україні. 
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Другий збірник наукових праць «Соціоекономіка» [26] 

виданий в Інституті економіки промисловості НАН України 

у 2010 р. За змістом він більш поглиблено розкриває можли-

вість розвитку соціоекономіки як нової парадигми економіч-

ної науки, що базується на міждисциплінарному підході із 

залученням до аналізу економічних процесів сукупності  

соціогуманітарних дисциплін. Також висвітлено можливості 

формулювання соціоекономіки як нової науки, але для цього 

необхідно було б обґрунтувати відмінність свого предмета і 

методу не від економічної теорії, а від інших наук, які мають 

той самий об’єкт. Це стосується насамперед економічної со-

ціології. Такої самої думки щодо формування нової науки 

соціоекономіки дотримується і М. Шабанова. 

У цілому науковий збірник із соціоекономіки 2010 р. 

був присвячений аналізу соціальної політики як інструменту 

соціоекономіки. Обґрунтовано її новий зміст й інформаційне 

забезпечення; нові напрями підвищення рівня життя та спо-

живання; визначено проблеми зайнятості та кадрового забез-

печення; запропоновано пріоритети формування корпорати-

вної соціальної відповідальності. Визначено особливості со-

ціальної політики на різних рівнях: національному, регіона-

льному, на рівні підприємств та домогосподарств. У контек- 

сті забезпечення сталого розвитку, обґрунтовано зміни філо-

софії та цільових орієнтирів економічного розвитку, меха-

нізм активізації потенціалу громадянського суспільства. У 

збірнику обґрунтовується взаємозв’язок людського та стало-

го розвитку, роль об’єднань громадян у забезпеченні сталого 

розвитку, що є новим аспектом аналізу даної проблеми. Тео-

ретична глибина та різновекторність поданих у науковому 

збірнику статей є вагомим внеском у розвиток соціоекономі-

ки як науки. 

Якщо в цілому оцінити зміст статей проаналізованих 

збірників наукових праць, то простежується високий рівень 

досягнень у сфері реалізації соціоекономічних підходів до 

аналізу й оцінки соціальних процесів розвитку, до застосу-
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вання міждисциплінарних підходів у сфері інформаційного 

забезпечення соціальної політики. Але подати це, як завдан-

ня та здобутки становлення та розвитку соціоекономіки в 

Україні як науки, науковці залишили на перспективу. 

Доказом усвідомлення та запровадження переваг між-

дисциплінарності в розвитку науки та освіти є теоретичні 

узагальнення А. Колота, які в жовтні 2014 р. доповідались на 

міжнародній конференції та представлені у збірнику науко-

вих праць Київського національного економічного універси-

тету ім. Вадима Гетьмана [27] А. Колот відзначає високу 

значущість міждисциплінарного підходу в економічній науці 

та освіті через те що міждисциплінарність – це проблема і 

завдання глобального характеру, за якими майбутнє науко-

вих економічних досліджень і розвитку економічної освіти. 

Вона не є механічним поєднанням методологій різних спо- 

ріднених наук, запозиченням їх здобутків, а це нова філосо-

фія пояснення природи, тенденцій, домінант розвитку нової 

економіки і сучасного суспільства. Практичну реалізацію 

міждисциплінарного підходу А. Колот вбачає, по-перше, у 

наведенні «мостів» між різними науками, неформально 

об’єднує їх, не порушуючи їх окремості, унікальності, сво- 

єрідності; по-друге, в об’єднанні наук, появі інтегрованих 

продуктів, проектів, міждисциплінарних об’єктів досліджен-

ня. Отже, міждисциплінарна практика розкриває нові перс-

пективи для своєчасної та адекватної відповіді на актуальні 

економічні, управлінські, соціальні запити для якнайшвид-

шого використання потенціалу «неекономічних методів вив-

чення економіки» та «економічних методів вивчення не еко-

номіки», досягнення синергетичного ефекту від міждисцип-

лінарних взаємодій. Щодо ставлення до соціоекономіки як 

наукового напряму або самостійної науки А. Колот не дає 

пояснень, але вважає, що наразі актуальним є введення у нав-

чальному плані науки (дисципліни) «Соціоекономіка», яка 

досліджує і вивчає зворотні зв’язки між економічними і соці-

альними аспектами відтворення різних систем (від домогос-
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подарств до суспільства в цілому) і намагається здійснити 

(там, де це можливо і необхідно) економічну оцінку цим 

зв’язкам на основі, по-перше, зіставлення витрат і результа-

тів, по-друге, врахування наявних соціальних обмежень. На-

магаючись зіставити з економічними та соціальними вигода-

ми, соціоекономіка розглядає процес трансформації еконо- 

мічних витрат у соціальні знаки, а економічних вигід − у со-

ціальні витрати. Таким чином, відомий в Україні науковець 

та освітянин визначив позитивне ставлення до впровадження 

в освітній процес нової дисципліни з соціоекономіки, визна-

чив її переваги, але не показав свого ставлення до подальших 

перспектив розвитку соціоекономіки в Україні як нового на-

укового напряму або самостійної науки. 

Таким чином, в Україні є потреба в пошуку інновацій-

них підходів до становлення та розвитку соціоекономіки і 

використання механізмів та інструментів її застосування в 

науковій, освітній, управлінській та інших сферах. Традицій-

ні важелі регулювання соціально-економічних процесів не 

спрацьовують. Цілераціональність переважає ціннісну раціо-

нальність, а новітні можливості зміни ідеології господарю-

вання на стадії наукових дискусій та обговорення. Цінності, 

довіра, моральність, духовність, людяність, культура, толе-

рантність, взаємоповага, згуртованість, гармонійність, відпо-

відальність − усе це є тими джерелами, які необхідно задіяти 

для перетворення важелів духовної цивілізації на реальні 

практичні дії. 

 

 

5.2. Глобальні та національні виклики  

 в соціокультурному та ціннісному вимірі 

 

Будь-яка національна економіка є підсистемою в сис-

темі глобального господарювання. Завдяки такій конструк-

тивній залежності дисбаланси та асиметрії у світовій системі 

негативно впливають на макроекономічну стабільність біль-
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шості держав. Ці дисбаланси швидко набувають характеру 

ризиків і небезпек, стають чинниками розгортання загально-

системної кризи світового порядку. Системна глобальна кри-

за охопила практично всі «локальні» сфери, які складають 

світову систему забезпечення людської життєдіяльності, – 

природно-екологічну, демографічну, технологічну, еконо- 

мічну, соціальну, політичну, культурну.  

Сьогодні відбувається формування нової матриці циві-

лізаційних викликів, докорінно змінюється тренд світового 

господарського розвитку, розгортаються процеси глобальних 

ціннісних змін світоглядного характеру, природу яких слабо 

досліджено й усвідомлено. Постнекласична наука пояснює 

сучасні цивілізаційні зміни на мегарівні переходом до чет- 

вертої наукової революції, в основі якої – парадигма цілісно-

сті. Ці питання досліджені і глибоко пророблені у монографії 

О. Колінько «Духовно-творча діяльність людини як основа 

сучасного господарського розвитку» [28]. Вона констатує, 

що цілісності світобудови, біосфери та ноосфери, суспільства 

і людини, природи і людства утворюють надскладні системи, 

здатні до самоорганізації.  

Фундаментальним базисним підґрунтям усієї сукупно- 

сті ризиків глобального і локального характеру є порушення 

балансу взаємодії природи і людини, відторгнення людини 

від самої себе, від своєї духовної природи. На Всесвітньому 

економічному форумі (ВЕФ) у Давосі у доповіді про гло- 

бальні ризики за 2014 р. [29] констатується про зростаючу 

прірву між найбагатшими та найбіднішими країнами світу. 

Такий стан посилює глобальну нестабільність, призводить до 

соціальних вибухів і повалення урядів, активізації збройних 

конфліктів. Зростання соціальних ризиків кидає історичний 

виклик світовому співтовариству у зв’язку з необхідністю 

збереження життєздатності, сталості та збалансованості 

"життєвих світів" людини, суспільства, природи, людства, 

планети. Не випадково глобальна мережа «Global Valu-

es» [30] визначила десять компонентів системи глобальних 
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цінностей людства, а саме: життя, єдність, спільнота, свобо-

да, взаємні зв’язки, сталість, творчість, розширення прав і 

можливостей, вибір та цілісність буття. До цього переліку 

доцільно додати сенс існування людини і людства в цілому.  

Економічні відносини в системі суспільних становлять 

їх матеріальну основу. На сьогодні економічна система ви-

ступає як самодостатня, панівна, така, що нав’язує всім сфе-

рам життєдіяльності соціуму свої «правила гри» і пропонує 

свій формат розуміння сенсу людського існування в катего-

ріях нарощування прибутків, концентрації капіталу. Розвиток 

суспільств у сучасному світі зводиться здебільшого до еко-

номічного зростання, вимірюється ВВП і відбувається в умо-

вах жорсткої конкуренції. Проте розвиток з домінуючої  

сьогодні неоліберальної позиції розуміється однобічно, у  

ланцюзі «економічне зростання – добробут населення – задо-

воленість життям». Роль людини в цих процесах зводиться 

до обслуговування та споживацтва, а модернізаційні процеси 

спрямовуються на вдосконалення мегаекономічної машини.  

Зараз у всесвітньо-історичному масштабі здійснюється 

перехід від природничо-історичного до соціокультурного ти-

пу розвитку. Для природничо-історичного типу характерна 

субординованість зв’язків, перехід від простого до більш 

складного, переважання відтворювальних процесів над інно-

ваційними. Виходячи з цього ринкове господарство є вищою 

і складнішою формою порівняно з натуральним, акціонерна 

власність вища та складніша за індивідуальну тощо.  

Соціокультурному типу розвитку притаманна самоцін-

ність утворень. Не можна порівнювати, що цінніше і вище: 

музика Шопена чи Чайковського, картини Рубенса чи Велас-

кіса. Вони унікальні. Соціокультурна сфера існувала, зви-

чайно, і в доіндустріальних суспільствах, існує в індустрі- 

альному, але там вона не визначала загальний тип розвитку. 

Зараз, разом із формуванням інформаційно-мережевої еко-

номіки, соціокультурний тип розвитку починає визначати та 

домінувати над економічними процесами. І вже втрачає сенс 
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порівняння яка форма власності вища: індивідуальна, дер- 

жавна чи акціонерна? Вони самоцінні, кожна найкраща в тій 

сфері господарювання, якій вона є адекватною. Те саме сто-

сується форм господарювання, оплати праці, ціноутворення 

тощо. 

Важливою характеристикою формування соціокуль- 

турного типу розвитку є перехід від індустріально-ринкової 

економіки до інформаційно-мережевої. Інформація стає най-

більш значущим продуктом виробництва і ресурсом, а орга-

нізаційно-функціональною формою її існування є мережа. 

Закономірності функціонування інформаційно-мережевої 

економіки суттєво відрізняються від закономірностей функ-

ціонування індустріально-ринкового господарства неможли-

во не погодитись з думкою А. Гріщенко, який стверджує, що 

привласнення інформації, знань одними індивідами не ви-

ключає їх привласнення іншими, що в принципі неможливо 

стосовно матеріальних благ; крива попиту на мережеві блага 

має висхідний характер, у той час як крива попиту на зви-

чайні блага є низхідною [31, с.161-175].  

Культура може бути тим втраченим «третім» чинни-

ком, урахування якого може підвищити шанси на успішність 

модернізаційного проекту. Тому дослідженню цінностей та 

особливостей культури у зв’язку з розвитком приділяється 

певна увага [32], зокрема встановлено роль цінностей для 

демократизації і людського розвитку [33]. Зв'язок між куль-

турою і економічним розвитком досліджують відомі вчені − 

М. Шульга, Ю. Саєнко, Є. Головаха, А. Ручка, А. Арсеєнко, 

Є. Суїменко, Т. Петрушина, М. Дейч, О. Аузан, Є. Ясін,  

Н. Лебедєва і А. Татарко, Н. Латова, А. Архангельський та ін. 

Науковий колектив Інституту демографії та соціальних дос-

ліджень ім. М.В. Птухи під керівництвом Е. Лібанової ґрун-

товно досліджує процеси модернізаційних змін в Україні у 

вимірі людського розвитку. Особливу увагу вони приділяють 

дослідженню соціокультурних аспектів модернізації [34], що 



 

253 

дозволяє відстежити готовність українського населення до 

глобальних ціннісних змін.  

Соціокультурний вимір економічного розвитку пред-

ставлений авторами монографії «Культурні фактори модер-

нізації» [35]. У процесі дослідження ними використано мето-

дологію Р. Інглхарта і Г. Хофстеда. Встановлено, що існує 

прямий зв’язок між кількісним соціально-економічним роз-

витком окремого суспільства і динамікою його основопо- 

ложних цінностей. Вихід на сталу траєкторію економічного 

розвитку супроводжується зниженням дистанції громадян по 

відношенню до влади, зростанням статусу цінностей самови-

раження, самореалізації, особистої відповідальності за свою 

долю. Чим ширше ці цінності розповсюджуються у суспіль- 

стві, тим більш сталою стає траєкторія економічного розвит-

ку. Тому задля досягнення цілей модернізації в економічній 

сфері недостатньо запровадження тільки комплексу еконо- 

мічних заходів, а постає необхідність «запуску» комплексно-

го соціокультурного процесу, в якому управлінські та техно-

логічні рішення підпорядковані гуманітарним цілям, а гу- 

манітарні цілі співвіднесені з економічними завданнями.  

Культура охоплює всю мережу формальних і неформальних 

інститутів, відповідальних за продукування, руйнування, 

трансляцію і розповсюдження цінностей. Відмова від модер-

нізаційного потенціалу культури, роботи з ціннісною шка-

лою, етикою, національною картиною світу обов’язково веде 

до регресу. Учені обґрунтовують необхідність розробки і 

впровадження в соціальну практику ідеології ненасильни- 

цького оновлення всієї сфери суспільних відносин, еконо- 

мічних практик, культурних установок. 

У соціоекономічному вимірі простежуються наукові 

дослідження зарубіжних науковців. Так, А. Інкелес і Д. Сміт 

[36] визначили загальний вплив процесу модернізації на осо-

бистість, її вплив на сучасні соціально-економічні процеси і 

вказали на формування властивостей «нової» сучасної люди-

ни (індивідуалізм, активність, орієнтація на досягнення то-
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що). Р. Інглехарт і К. Велцель [37] стверджують, що модерні-

зація довела свою універсальність: економічний розвиток 

зумовлює зміни у цінностях, що у свою чергу визначає під-

несення демократичних інститутів. Емпіричні дані опитувань 

Всесвітнього дослідження цінностей (WVS) у 52 країнах сві-

ту свідчать, що зростання екзистенціальної безпеки соціаль-

них агентів (на економічній основі) обумовлює зміни в їх 

ціннісних орієнтаціях: від традиційних до секулярно-ра-

ціоналістичних. У розвинених країнах світу цінності самови-

раження, самореалізації корелюють з ефективністю інститу-

тів демократії і витісняють цінності виживання при тому, що 

в інших країнах світу цінності виживання актуалізуються ще 

більшою мірою [38]. Економічне зростання у фундаменталь-

ній структурі суспільного розвитку підпорядковано інтере-

сам людини, але в актуальній структурі сучасної кризової 

динаміки воно підпорядковане фінансово-економічним ці-

лям. Такий курс є здобутком і стратегічним орієнтиром за- 

хідної моделі цивілізаційного розвитку людства і вибір тако-

го шляху є правом кожної країни. 

Український науковець Ю. Савельєв [39] справедливо 

зауважує, що обмеження сучасних досліджень Р. Інглехарта 

та його послідовників полягає в тому, що вони спрямовані на 

співставлення різних культур із цінностями та уявленнями, 

які сформувались у західних суспільствах, і встановлення 

ступеня їх наближення до останніх. Подібні дослідження з 

позицій соціоекономічного підходу дозволяють розширюва-

ти бачення взаємовпливів соціально-економічних і культур-

них процесів, розглядаючи можливі альтернативні шляхи 

модернізації. Предметом аналізу стають різні способи відно-

син між державою і громадянським суспільством, індивіду- 

альним та колективним, свободою і відповідальністю, полі-

тичною активністю і протестом, соціальним порядком і де-

мократією тощо. Важливо враховувати, що на сучасному 

етапі на перший план виходить проблема не набуття політи-

чних, громадянських і, зрештою, соціальних прав, а бажання 



 

255 

та вміння людей використовувати свої права з метою покра-

щення власного становища і благополуччя в соціально-

економічному і духовно-культурному вимірах одночасно.  

Прихильність до соціоекономічного підходу простежу-

ється в роботах О. Балакірєвої, Р. Левіна, А. Ноура. Вони ак-

тивно досліджують панівні ціннісні орієнтації сучасного 

українського суспільства у сферах освіти і праці як підґрунтя 

нагромадження і відтворення людського капіталу – необхід-

ної умови для реалізації перспектив сталого, справедливого, 

демократичного соціально-економічного розвитку. Вітчизня-

ні науковці зробили спробу оцінити нинішню систему цінно-

стей – якою мірою вона відповідає перспективам:  

а) сталості розвитку (якщо вона орієнтуватиметься на 

ідеологію надмірного споживання, тоді апріорі сталість і 

справедливість заперечуватиме); 

б) забезпечення конкурентоспроможності (якщо цінно-

сті не стимулюватимуть нагромадження людського капіталу, 

тоді не створюватиметься необхідна умова конкурентоспро-

можності – розвиток економіки знань);  

в) влаштування демократії (якщо ціннісні орієнтації не 

сприятимуть бажанню і вмінню вимагати від влади дотри-

мання людських прав і свобод, тоді нинішня "недодемокра-

тія" разом із "корпоративною державою" консервуватимуть-

ся й надалі).  

У результаті виконаних науковцями досліджень було 

встановлено, що в Україні через покращення і певну стабілі-

зацію соціально-економічного становища збільшується кіль-

кість прибічників мотивації на досягнення успіху, відбува-

ється стабільне зрушення вбік орієнтацій на ініціативну по-

ведінку. Зростає кількість населення, яке поділяє цінності 

ініціативності (виділятися серед інших, робити кар’єру і бути 

яскравою особистістю видається привабливішим, ніж уста-

новка "бути як усі"), і, навпаки, зменшується питома вага 

тих, хто дотримується традиційних установок "зрівнялівки" 

(жити "як усі" краще, ніж виділятися серед інших). Разом з 
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тим погіршення економічної ситуації (як приклад кризи 

2008 р.) формує захисний тип економічної поведінки, орієн-

тований на збереження робочого місця (навіть мало оплачу-

ваного), знижує запит на комфортні умови праці, можливість 

проявляти ініціативу, мати суспільно значиму роботу. І ця 

складова ціннісних орієнтацій суперечить потребам активі-

зації інноваційного потенціалу робочої сили. У ціннісному 

вимірі така базова цінність, як робота, для економічно актив-

ного населення України є дуже важливою, а соціально-

трудовий та матеріальний статуси формують ціннісні наста-

нови щодо поведінки населення на ринку праці. Проте з по-

чатком кризи економічні орієнтації на ринку праці показали 

тенденцію до зниження ініціативності та зростання стратегії 

очікування. Починаючи з 2011 до 2013 р. зазначені процеси 

уповільнювалися, а життєві економічні стратегії на ринку 

праці поступово поверталися до показників докризового пе-

ріоду. Фахівці стверджують, що серед працюючого населен-

ня України домінує інструментальний тип трудової мотива-

ції, зокрема комплекс мотивів вибору робочого місця, де ви-

значальними є такі чинники, як висока оплата праці, нешкід-

ливі умови праці, відсутність суттєвого ризику для здоров’я, 

комфортний морально-психологічний клімат. Проте такий 

стан характерний для індустріально-ринкового типу еконо-

міки, де наймана праця базується на купівлі-продажу робочої 

сили за її вартістю, що визначається еквівалентом вартості 

матеріальних, соціальних і духовних благ, необхідних для 

нормального відтворення робочої сили. А в умовах форму-

вання інформаційно-мережевої економіки еквівалентність 

відносин між роботодавцем і робітником розмивається. 

Суб’єкти виступають уже більшою мірою як продавці та по-

купці послуг, а не робочої сили. Високоосвічені кваліфікова-

ні фахівці, менеджери, видатні актори, футболісти одержу-

ють за свою найману працю кошти, розмір яких не регулю-

ється вартістю робочої сили.  
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Соціологічні дослідження щодо професійної самореалі-

зації українських громадян [40] свідчать, що вони не дуже 

амбітні, відсутнє особливе бажання «горіти» на роботі. Ви-

моги українських громадян до умов праці й роботи зводяться 

до того, що робота має бути «добре оплачуваною» (74,9% 

опитаних), «з хорошими умовами праці» (45,6%), щоб був 

«хороший колектив» і комфортне соціальне мікросередови-

ще за місцем роботи. Такі вимоги, як престижність, інтенси-

вність, перспективність трудової діяльності, стали другоряд-

ними, проте саме вони втілюють сучасні вимоги конкуренто-

спроможності. Хотіли б мати роботу: цікаву, творчу – 20,7%; 

престижну – 20,5; таку, що дозволяє працювати за гнучким 

графіком, – 20,2; не надто стомлюючу – 17,7; таку, що дає 

можливість професійно зростати, удосконалюватися, – 17,7; 

приносить користь людям, суспільству – 15,0; залишає бага-

то вільного часу – 12,6%. 

Це свідчить проте, що людські ресурси і робоча сила в 

Україні відповідають індустріально-ринковому типу еконо-

міки і незначною мірою зорієнтована на вимоги переходу до 

інформаційно-мережевого типу економіки. Але значну роль 

у цих процесах відіграє ментальність населення, яка до- 

сліджувалась А. Єрмолаєвим, А. Левцуном, С. Денисенко, а 

результати дослідження викладено в монографії «Украин- 

ский характер (характерные социально-психологические 

особенности населения Украины)» [41]. Автори звертають 

увагу на те, що українці готові на вертикальну мобільність у 

сфері праці, вони здатні до кар’єрного зростання, проте зрос-

тання особливого роду. Такий тип кар’єризму характеризу-

ється високою адаптивною здатністю, тобто здатністю «вбу-

довуватися» в існуючу систему, знаходити в ній свою нішу, 

пристосовуватися і виконувати не стільки лідерські, скільки 

виконавчі функції. «Адаптаційний кар’єризм» пов’язаний із 

консервативним типом мислення, яке мало орієнтоване на 

новаторство, пошук нових шляхів вирішення проблеми, кре-

ативні розробки і стратегування [41, с. 17]. Подібний вид 
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кар’єризму є стримуючим чинником розвитку держави на 

сучасному етапі та є антимодернізаційним за своїм змістом. 

Також несприятливим для модернізаційного руху фактором є 

низька орієнтація населення на саморозвиток і самореаліза-

цію. За більш ніж 20 років незалежності домінанта елемен- 

тарного виживання «з надією на державу, в якій уже розча-

рувалися», змінилася домінантою потреби в роботі, і це є 

дуже важливим показником. Те, що за ці роки більшість лю-

дей перестали відчувати гострий дефіцит предметів першої 

необхідності та перейшли від стратегії фізичного виживання 

до стратегії самостійного розв’язання соціальних і економіч-

них проблем, становить основу надії на соціальні зміни [41, 

с. 21-23].  

Безумовно, шанси вижити і розвиватися у різних соці- 

альних груп суспільства є різними. Залежно від того, які  

шанси, ресурси і можливості має соціальний суб’єкт, визна-

чається його місце, роль і характер впливу на систему соці- 

альних й економічних відносин. У зв’язку цим усіх діючих у 

соціальному просторі соціальних суб’єктів можна умовно 

розділити на три основні групи - високоресурсні, середньо-

ресурсні, слаборесурсні відповідно до можливостей задово-

лення власних потреб, інтересів і ресурсів їх досягнення, ре-

алізації життєвих цілей і шансів. Соціальні суб’єкти, у яких 

ресурсоємність є високою, а доступ до ресурсів − широким, 

здатні повноцінно брати участь у суспільному житті, обирати 

відповідні соціальні практики і здійснювати модернізаційні 

перетворення. Їх кількість, особистісні якості, соціальна по-

зиція, життєві вибори і діяльність утворюють діяльнісно-

перетворювальний потенціал суспільства. І, навпаки, ті соці-

альні суб’єкти, що мають низьку ресурсоємність, займають 

слаборесурсні позиції, обмежені у своїх життєвих шансах, 

становлять адаптаційно-регресивний потенціал. Визначити 

кількісне співвідношення цих різних груп за своєю якістю 

потенціалів суспільства дозволяють результати соціологічно-
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го моніторингу, який проводить Інститут соціології НАН 

України, і методичні розробки вітчизняних соціологів. 

Так, О. Злобіна, досліджуючи адаптаційний потенціал 

українського соціуму (суб’єктивна оцінка населенням влас-

ної адаптованості), обґрунтовує типологію життєвих страте-

гій дорослого населення країни [42, с. 190-200]. Усе населен-

ня можна поділити на 4 групи залежно від позиції та способу 

включення в соціальне життя:  

1) ті, хто активно включилися в нове життя, реалізують 

стратегію опанування;  

2) ті, хто перебуває в постійному пошуку себе в тепе-

рішньому житті, – стратегію пристосування;  

3) ті, хто не має бажання пристосовуватися, виживають, 

живуть як доведеться, – стратегію уникання;  

4) ті, хто перебуває у стані невизначеності.  

Українське населення є неоднорідним, безумовно, одна 

частина населення, яка змушена адаптуватися до складної 

невизначеної дійсності, не в змозі розраховувати на себе, ви-

робляюти чіткі раціональні способи життєдіяльності, не має 

ресурсів для досягнення поставленої мети і покладається пе-

реважно на зовнішні обставини. За наведеною типологією, це 

стратегії виживаючих, відчужених, уникаючих (3, 4), це саме 

ті групи, які в житті керуються цінностями виживання (за 

типологією Р. Інглегарта). Інша ж частина населення – це ті 

соціальні групи, які застосовують стратегії прогресивної 

спрямованості, опановують ситуацію, активно до неї присто-

совуються, мають певний перетворювальний потенціал, 

спрямований не тільки на активну адаптацію, а й на перетво-

рення соціальних умов і ситуацій. Ця частина населення орі-

єнтована на реалізацію власних соціальних інтересів, для до-

сягнення цілей, на втілення постмодерних цінностей (рис. 

5.1). 

Результати соціологічного моніторингу яскраво свід-

чать про процеси, які відбуваються у свідомості населення та 

їх реагування на зміни в зовнішньому середовищі. Так, по- 
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казники 2013 і 2014 рр. дозволяють зробити заміри у двох 

різних площинах життєдіяльності українського соціуму в пе-

ріод стабільної нестабільності та критичної нестабільності. 

Протягом одного року знизилися орієнтації на продуктивні 

стратегії – опанування і пристосування на тлі збільшення  

кількості тих, хто переорієнтувався (вимушений був переорі-

єнтуватися) на регресивні стратегії уникання і невизначено- 

сті. А це означає, що зменшується кількість сильно- та се- 

редньоресурсних соціальних суб’єктів, які утворюють основ-

не ядро соціально-економічного розвитку країни і є потен-

ційним людським ресурсом, що формує постматеріалістичні 

цінності.  

 

 
Рис. 5.1. Життєві стратегії населення України в динаміці  

з 2013 до 2014 р., % до тих, хто відповів 

 

Надвисокий показник уникнення і невизначеності пе-

редбачає підвищені вимоги до стабільності суспільної орга-

нізації обмежує можливості радикальних реформ у такі непе-

редбачувані часи, як сьогодення. З іншого боку, українсько-

му суспільству притаманні висока довгострокова орієнтація і 
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ти додатковим культурним чинником економічного зростан-

ня, але для цього спочатку треба створити відповідні умови 

шляхом здійснення економічних реформ.  

Така ситуація пояснюється соціально-психологічною 

особливістю населення України – його помірністю, яка про-

являється в низькій амбітності, конформізмі, патерналізмі, 

екстернальності як недостатній вірі у власні сили. Симбіоз 

помірності та конформізму є передумовою для такої соціаль-

но-психологічної особливості населення України, як амбіва-

лентність свідомості [41].  

Амбівалентність і конформізм, у свою чергу, проявля-

ються у: слабкій готовності дотримуватися норма права і по-

бутової культури; існуванні феномену «аморальної більшос-

ті»; переважно декларативній (неглибокій) релігійності; від-

сутності радикалізму у політичних поглядах. На думку  

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

психологія українського населення умовно займає проміжне 

становище між західною психологією, орієнтованою на до- 

сягнення, успіх, і східною – споглядальною, індиферентною. 

Порівняно зі Сходом ми більш амбітні, ближче до уявлення 

про благополуччя як низки досягнень і надбань, а не отри-

мання внутрішньої гармонії і душевного спокою. Однак по-

рівняно з тими ж європейцями ми менше орієнтовані на до-

сягнення, на кар’єру. Відповідно, меншою мірою активні на 

цих теренах, звідси і багато наших проблем. Узагальнюючи, 

можна сказати, що ми люди, в цілому орієнтовані на досяг-

нення, однак ми задовольняємося меншим, у нас менші запи-

ти (ніж у європейців)» [43].  

У 2013 р. Інститут соціології НАН України провів мо-

ніторинг ціннісних пріоритетів українського соціуму. У  

цьому ракурсі поглиблені наукові розвідки здійснила  

О. Панькова [44]. Їй вдалося виявити узагальнену картину 

стану свідомості українців щодо провідних цінностей, які 

визнаються і втілюються. Так, на питання соціологічного 

моніторингу «Як Ви вважаєте, чи діють ще сьогодні цінно-
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сті, які пропагувалися в Радянському Союзі (соціальна рів-

ність, колективізм, взаємодопомога, підтримка держави 

тощо)?» лише 9,3% респондентів дотримуються думки, що 

цінності колективізму і рівності частково та повністю збере-

глися (рис. 5.2). Заперечують це майже 80% респондентів, 

що свідчить про усвідомлену відмову жити і діяти за прин-

ципами колективізму, руйнацію цінностей радянських часів, 

значні трансформаційні зміни в масовій свідомості населен-

ня. За нестабільних умов традиційні соціальні інститути зна-

чною мірою витрачають свій регулюючий вплив, втрачається 

значущість цінностей, що були актуальними ще вчора. Це 

означає, що значно втрачається стабілізація суспільства як 

керований процес. І в такій ситуації на передній план вихо-

дить позиція самої людини. Її доля багато в чому залежить 

від її особистісних зусиль, здатності адаптуватися до ситу- 

ацій невизначеності та переформатовувати у власній свідо-

мості стару систему соціальних цінностей на нову.  

 

 

Рис. 5.2. Оцінка населенням системи цінностей радянських 

часів,% до тих, хто відповів 
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Сутність змін полягає не тільки і не стільки в тому, що 

люди змінюють свої погляди, преференції, оцінки, відобра-

жають у своїй особистісній картині світу об’єктивні перетво-

рення, що відбуваються в суспільстві. Метою коригування 

особистісної картини світу є підтримання її внутрішньої упо-

рядкованості, збереження врівноваженості, здатність контро-

лювати особисте життя на основі узгодженої картини світу. І 

узгоджена картина світу неможлива без зорієнтованості лю-

дини, соціальних груп, спільнот на необхідність змін у сві-

домості, без нових орієнтирів, без нових ціннісних пріорите-

тів, що формуються у свідомості та реалізуються в соціаль-

них практиках і поведінці.  

Адже різні соціальні групи населення перебувають на 

різних етапах внутрішньої соціально-психологічної транс- 

формації. І найвагомішим у стабілізацію суспільства є внесок 

тих, хто перебуває на етапі пошуку ефективної стратегії осо-

бистісної поведінки. Як зазначають вітчизняні соціологи [45, 

с. 57], у суспільстві невпинно зростає частка населення, яка 

вступає в активне життя, не перебудовуючи, а будуючи нові 

уявлення про реальний світ. Це люди самі по собі виступа-

ють стабілізуючим психологічним чинником, бо порівнюють 

не теперішнє з минулим, а лише бажане з майбутнім. 

Результати дослідження вказують на те, що «успішні» 

та «відчужені» соціальні актори найбільше відчувають неді- 

євість системи цінностей радянських часів на відповідність 

вимогам ринкових змін (рис. 5.3).  

Проте якість цієї «неспроможності» є різною. Для «ви-

живаючих» і «відчужених» – це перш за все перебудова ста-

рої системи на нову, що значно ускладнює процес внут- 

рішньої та зовнішньої адаптації і стабілізації. Для «успіш-

них» – відмова від старої системи цінностей, пов’язана з тим, 

що вони не переформатовують систему цінностей зі старої на 

нову, а створюють нові життєві смисли, вибудовуючи бажа-

ну для себе картину світу, яка перетворює реальність. Їм  
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Рис. 5.3. Оцінка дієвості системи цінностей радянських  

часів в умовах ринкових відносин (для різних  

соціальних груп населення), % 
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сті). Це створює додаткову нестабільність внутрішнього зис-

ку, що стає причиною затяжної аномійної деморалізованості, 

гальмування процесів особистісної та соціальної оптимізації. 

 

 
Рис. 5.4. Оцінка сприйняття нової системи цінностей  

різними соціальними групами, % 
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способу життя, прийнятого в сучасних цивілізованих кра- 

їнах, – 46,2%, готових вибудовувати життя на власний роз-

суд – 15,7%. Отже, можна провести паралель із кількістю ус-

пішних соціальних акторів із цим показником. Привертає 

увагу те, що зорієнтованість на позицію «Жити не гірше за 

більшість наших людей» більш ніж удвічі переважає порів-

няно з позицією «Жити краще за більшість наших людей» 

(9,6%), що свідчить про значну розповсюдженість філософії 

бідності в країні, диференціацію в житті різних соціальних 

груп (рис. 5.5). 

 

 
Рис. 5.5. Оцінка бажаних умов життя, які випливають  

із власних уявлень про життя опитаних, % 
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і метою є значна різниця, адже мета втілюється в конкретних 

поступових діях щодо її втілення в життя, а бажання може 

перерости у мрію. В Україні перехід суспільства на якісно 

новий рівень соціально-економічного і суспільно-політич-

ного розвитку не фіксується. Дослідники пояснюють це, по-

перше, впливом внутрішніх ментальних особливостей укра- 

їнців, по-друге, недостатнім для сучасного суспільства рів-

нем солідарності, довіри та самоврядування в Україні. Без 

його підвищення неможлива розбудова конкурентоспромож-

ної економіки та прискорення економічного зростання [46, 

с. 66-77]. Тому на шляху до модернізації українського сус- 

пільства необхідне сприяння розвитку громадських організа-

цій, самоврядування на рівні громади, популяризація волон-

терської діяльності та взаємодопомоги. Проте зміна ставлен-

ня та підвищення активності населення неможливі без фор-

мування відповідних ціннісних орієнтацій і пріоритетів. 

У цьому сенсі показовими є результати досліджень 

українського соціолога А. Ручки [47; 48], який розкриває 

сутність ціннісних пріоритетів українського населення, їх 

вплив на соціальні практики, рішення, вибори і поведінку 

людини. Ціннісні пріоритети людей пов’язані, з одного боку, 

з визначенням образів того, що варто бажати і має бути. Про-

те, з іншого боку, коли йдеться про реалізацію ціннісних 

пріоритетів, суттєве значення належить їх життєвій ситуації, 

яка визначає можливості та обмеження щодо задоволення 

людських потреб й інтересів. Соціолог також керується ме-

тодологією Р. Інгелгарта, спираючись на результати широ-

комасштабних досліджень у рамках міжнародної мережі 

«Світовий/Європейський огляд цінностей» [49] і адаптує ін-

струментарій до ціннісного виміру ідентифікації українсько-

го населення. Основним постулатом зарубіжного дослідника 

є настанова [50], що основні цінності та переконання, прита-

манні населенню розвинутих країн, радикально відрізняють-

ся від цінностей і переконань населення менш розвинутих 

країн. При цьому людей, орієнтованих на забезпечення перш 
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за все потреб виживання, фізичної та економічної безпеки, 

дослідник ідентифікує як «матеріалістів». Це «матеріалі- 

стичний» тип ціннісної ідентифікації людей. Поширення 

цього ціннісного типу в ментальності населення розвинених 

країн є не дуже значним. Натомість тих людей, які орієнто-

вані переважно на потреби самореалізації, самоекспресії, за-

цікавлені якістю і комфортом життя, Р. Інгелгарт ідентифікує 

їх як «постматеріалістів». Це «постматеріалістичний» тип 

ціннісної ідентифікації людей. У ментальності населення  

розвинених країн цей ціннісний тип є відносно поширеним. 

Крім «матеріалістів» і «постматеріалістів», американський 

дослідник виділяв ще «змішаний» ціннісно-ідентифікаційний 

тип, який охоплював людей, що орієнтуються частково на 

матеріалістичні і частково на постматеріалістичні цінності. 

На думку Р. Інгелгарта, зростання соціально-економічного 

розвитку людського суспільства створює ґрунтовну підставу 

для подальшого людського розвитку, утвердження демокра-

тичних свобод, зміцнення нових («постматеріалістичних») 

моральних цінностей і норм тощо. Отже, передбачалось, що 

у зв’язку із соціально-економічним розвитком людського  

суспільства питома вага «постматеріалістів» зростатиме, а 

«матеріалістів» − зменшуватиметься. 

У моніторингу Інституту соціології НАН України була 

використана типологія ціннісної ідентифікації населення за 

Р. Інгелгартом. Вітчизняні вчені дійшли висновків про те, що 

у 2000 р. «матеріалістів» серед опитаного населення країни 

було 67%. У 2012 р. їх стало 58%. Під час гострої фінансово-

економічної кризи (2009 р.) відсоток «матеріалістів» мав, 

щоправда, тренд різко зростати (до 70%). Тим не менш, за 

2000-2013 рр. частка «матеріалістів» суттєво знизилась. Час-

тка «постматеріалістів» серед опитаного населення країни 

(протягом 2000-2013 рр.) була мізерною – лише 1-2%. У ре-

гіональному розрізі зосереджується вона переважно в столи-

ці – м. Києві, який втілює постмодерний мегаполіс України. 

Проте, за теорією Р. Інглгарта, ситуація переважання в Укра-
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їні «цінностей виживання» пов’язана перш за все із загаль-

ною системною хронічною кризою української держави, три-

валою соціально-економічною стагнацією, аномією. У нашій 

країні набуває значення «змішаний» тип ціннісної ідентифі-

кації, за типологією Р. Інгелгарта, що виражається у своєрід-

ному поєднанні матеріалістичних і постматеріалістичних 

цінностей. А. Ручка досліджує динаміку змін цього ціннісно-

го типу і фіксує тренд до його підвищення (від 32 до 40%) 

[51, с.163-169], хоча під час фінансово-економічної кризи 

2009 р. він підлягав помітному скороченню (до 23%). Зага-

лом зростання «змішаного» ціннісно-ідентифікаційного типу 

слід оцінювати позитивно, бо він найбільш адекватно відпо-

відає тим суспільним реаліям, які склалися в країні ще у до-

воєнний період (до 2014 р.). Проте конкретний ціннісно-

ідентифікаційний тип ще не сформувався як базовий. Він 

скоріше є відбитком ситуативних реакцій населення на мін-

ливу дійсність. Розвиток «змішаного типу» ціннісної іденти-

фікації залежатиме як від темпів поліпшення загальної сус- 

пільної ситуації в країні, так і від конкретних життєвих об-

ставин людини. 

На сьогодні популярною та актуальною є дискусія про 

глобальну ціннісну зміну, що охопила майже весь світ. Цін-

нісна зміна відбувається у всіх царинах людського життя: 

особистісній, приватній, публічній, матеріально-економічній. 

Соціологи країн Західної Європи виділяють такі ознаки гло-

бальної ціннісної зміни: 

втрата значимості релігії і церкви, традиційних цінно- 

стей; 

лібералізація сексуальної моралі;  

емансипація жінок;  

зростання громадянської активності і політичного про-

тестного потенціалу; 

втрата авторитету соціальних інститутів;  

зміна цілей виховання;  
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зростання усвідомлення важливості здоров’я і оточу- 

ючого середовища; 

посилення орієнтацій на саморозвиток, радість і насо-

лоду; 

підвищення вимог і переваг щодо вільного часу;  

зниження задоволеності працею; 

поширення примітивних стандартів  суспільства масо-

вого споживання. 

Тренд сучасності, на думку Г. Клагеса [52], полягає у 

тому, що у сформованих  умовах сучасності відбувається  

певне переміщення ціннісних пріоритетів населення: від так 

званих цінностей «обов’язку і прийнятності» до цінностей 

«саморозвитку та автономії». Тут деякі вчені проводять ана-

логію з типологією Р. Інгелгарта. Тому перші ціннісні прі- 

оритети розглядаються як аналог матеріалістичних ціннос-

тей. Цінності «обов’язку і прийнятності» охоплюють такі 

традиційні цінності, як дисципліна, обов’язок, безпека, поря-

док, добробут, досягнення, працьовитість, слухняність, від-

повідальність. До цінностей «саморозвитку та автономії» 

(аналог постматеріалістичних цінностей Р. Інгелгарта)  

Г. Клагес відносить такі постмодерні цінності, як самовира-

ження, індивідуальність, щастя, радість, спілкування, насо-

лода життям, різноманітність, спонтанність, партиципація, 

соціальна компетентність. Соціолог розкриває «ціннісний 

синтез» як модель сучасної ціннісної зміни. У цій моделі 

старі та  нові цінності не обов’язково перебувають в опозиції 

одна до одної, а можуть у ментальності людей (перш за все в 

активних реалістів) створювати продуктивну взаємодію і від-

повідним чином мати прояв у їх реальній поведінці. Таким 

чином, переміщення наголосу з цінностей обов’язку і прий- 

нятності на цінності саморозвитку та автономії не означає, за 

Г. Клагесом, утрату таких класичних цінностей, як виконан-

ня обв’язку, любов до порядку, старанність, надійність, пра-

целюбність. Дані цінності продовжують мати значний рей-

тинг у ментальності багатьох людей. З іншого боку, нові цін-
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ності самовираження та автономії (самореалізація, самоекс- 

пресія, креативність, толерантність тощо) свідчать про зрос-

тання значимості феномену індивідуалізації в умовах сього-

дення.  

А. Ручка [47], порівнюючи підходи зарубіжних соці- 

ологів, дійшов висновку про те, що і Г. Клагес, і Р. Інгелгарт 

[53] доводять наявність глобальної ціннісної зміни, яка по 

суті є зміною ціннісних уявлень, орієнтацій, пріоритетів су-

часної людини. Але її спрямованість і зміст не можна зводи-

ти до простої (одновимірної) заміни матеріалістичних цінно-

стей постматеріалістичними. Ціннісна зміна, навпаки, має 

багатовимірний характер, тому концептуально логічним є 

виокремлення п’яти типів ціннісної ідентифікації. 

Першою типологічною групою у складі населення кра-

їни можуть бути конвенціоналісти-традиціоналісти, які ви-

знають цінності обов’язку і прийнятності та майже не прий-

мають цінності саморозвитку та автономії. Це, як правило, 

люди старшого віку, забезпечені, орієнтовані на традицію, 

сім’ю, порядок. Другий тип ціннісної ідентифікації станов-

лять нонконформісти-ідеалісти, він є протилежним щодо 

конвенціоналістів і охоплює тих, хто демонструє значне ви-

знання цінностей самовираження та автономії і незначне – 

цінностей обов’язку і прийнятності. У середовищі нонкон-

формістів-ідеалістів панують критицизм щодо існуючих сус-

пільних реалій, орієнтація на автономію, свободу, рівність, 

демократію. Конвенціоналісти і нонконформісти-ідеалісти є, 

згідно з Г. Клагесом, носіями двох «чистих» ціннісно-смис-

лових позицій, які протилежним чином заявляють про себе у 

суспільному житті. 

Німецький соціолог виділяє три «змішаних» типи цін-

нісної ідентифікації. Перший із них стосується типологічної 

групи розчарованих людей, які втратили перспективу життя  

і демонструють низьке визнання як цінностей обов’язку і 

прийнятності, так і цінностей саморозвитку та автономії. 

Ціннісно-смислова втрата перспективи життя нерідко супро-
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воджується втечею від суспільних реалій, замиканням у собі, 

відстороненням від соціального життя. Другий «змішаний» 

тип ціннісної ідентифікації характеризується значним ви-

знанням як цінностей обов’язку і прийнятності, так і ціннос-

тей саморозвитку і автономії, розцінюється в даному кон-

тексті корисним і перспективним. У цьому випадку «старі» 

традиційні цінності (дисциплінованість, любов до порядку, 

акуратність, слухняність, працьовитість тощо) не відкида-

ються, а доповнюють «нові» постмодерні цінності (автоно-

мія, самоствердження, самозабезпечення, вільний час, розма-

їтість тощо). Носієм даного синтезу є типологічна група ак-

тивних реалістів, які здатні поєднувати одночасно потенціа-

ли цінностей обов’язку і прийнятності та цінностей самороз-

витку і автономії. Активні реалісти дисципліновані, ініці- 

ативні, відповідальні, готові до співпраці, орієнтуються на 

сім’ю, прагнуть професійних досягнень, дотримуються  

прийнятих норм і правил. Третій «змішаний» тип ціннісної 

ідентифікації становить типологічна група гедоністичних ма-

теріалістів, що орієнтовані на цінності свободи і автономії 

(самоекспресію, самореалізацію, вільний час, задоволеність 

життям) разом певним поєднанням із цінностями обов’язку і 

прийнятності (добре сімейне життя, довіра партнерам, вико-

нання обов’язку, соціальна справедливість). Ця група репре-

зентує «малий синтез» старих і нових цінностей. Саме «цін-

нісний синтез» виступає за Г. Клагесом обґрунтуванням пе-

реходу на модель сучасної ціннісної зміни, яка створює про-

дуктивну взаємодію старих і нових цінностей. 

Розробки типології ціннісної ідентифікації Г. Клагеса 

становлять основу досліджень українських учених. Так,  

А. Ручка і М. Наумова [54, с. 285-298] у рамках дослід- 

ницького проекту Інституту соціології НАН України «Укра- 

їнське суспільство-2013» [55] розробили операціональні схе-

ми та інструментарій щодо вимірювання ціннісної ідентифі-

кації сучасного українського соціуму. 
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Сутність розробленої та адаптованої для українських 

реалій методики викладено в роботі «Цінності і типи цінніс-

ної ідентифікації в сучасному соціумі». У рамках дослідни-

цького проекту Інституту соціології НАН України «Україн-

ське суспільство -2013» респондентам пропонувалось визна-

чити ступінь своєї ідентифікації з певними типами людей, які 

зустрічаються в сучасному житті нашого соціуму. Далі наво-

дився короткий емпіричний опис (констатації) певних типів 

ціннісної ідентифікації. Передбачалось, що з констатацією 

«Люди, які в житті твердо дотримуються стійких, переві-

рених життям і часом звичаїв, традицій і правил» респон-

денти будуть ідентифікуватися як традиціоналістично нала-

штовані. Це «традиціоналісти», які в певному розумінні 

сповідують ціннісний консерватизм, перевірені традиціона-

лістські цінності, що допомагають більш-менш упевнено 

триматися в умовах бурхливих суспільних змін. Із констата-

цією твердження «Люди, розчаровані життям, не прийма-

ють нові суспільні віяння, зазвичай не впевнені у своїх силах» 

респонденти ідентифікувалися як дійсно «розчаровані» су-

часним життям. Цей ціннісно-ідентифікаційний тип може 

характеризуватися як утратою віри в традиціоналістські цін-

ності, так і неприйняттям цінностей нового суспільного ладу. 

Емпірична констатація «Люди, які підтримують позитивний 

досвід із минулого, у той же час сприяють просуванню су-

часних життєвих цінностей» привабила реалістично налаш-

тованих респондентів. Мотивацію своєї життєдіяльності во-

ни черпають як із традиціоналістичних, так і нових життєвих 

цінностей. Це типологічна група «активних реалістів», які 

сьогодні, можливо, найбільш адекватно відповідають сус- 

пільним реаліям, що склалися в Україні. 

Щодо констатації «Люди, які переважно орієнтуються 

на споживання матеріальних благ, отримання задоволення 

від життя», то з нею можуть ідентифікуватися ті респонде-

нти, які сповідують гедонізм і орієнтуються на реалізацію 

можливостей суспільства споживання. Це типологічна група 
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«гедоністів-матеріалістів», яких дійсно можна визначити як 

близьких до активних реалістів. Нарешті, з емпіричною кон-

статацією «Люди, які критично розцінюють сьогоднішнє 

життя, сподіваються на краще майбутнє і намагаються 

наблизити його» можуть ідентифікуватися ті респонденти, 

які критично ставляться до життя сучасного українського со-

ціуму, мають надію на краще майбутнє і намагаються своєю 

активністю наблизити його. Це типологічна група «нонкон-

формістів-ідеалістів». 

Наведені дані свідчать, як фактично ідентифікувалися 

опитані з тими чи іншими типами ціннісної ідентифікації 

(табл. 5.1). 

 

Таблиця 5.1 

Типи ціннісної ідентифікації українського соціуму 

(N=1800), % 

Тип ціннісної іде-

нтифікації 

Позиції ціннісної ідентифікації 
Індекс цінні-

сної іденти-

фікації  

(1 ÷ 5) 

Найменш 

близькі + 

скоріше 

віддалені 

Проміжна 

позиція 

Найбільш 

близькі + 

скоріше 

близькі 

«Традиціоналісти» 15 28 57 3,68 

«Розчаровані» 57 27 16 2,32 

«Активні реаліс-

ти» 15 32 53 3,56 

«Гедоністи-

матеріалісти» 46 32 22 2,58 

«Нонконформісти-

ідеалісти» 16 34 50 3,47 

 

Згідно з результатами соціологічного опитування домі-

нуючими типами ціннісної ідентифікації населення в україн-

ському суспільстві є «традиціоналісти», «активні реалісти» і 

«нонконформісти-ідеалісти» (рис. 5.6). На ці ціннісно-

ідентифікаційні типи орієнтується більшість опитаних.  
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Рис. 5.6. Типи ціннісної ідентифікації українського соціуму, 

% до тих, хто відповів 

 

Щодо динаміки розвитку зазначених ціннісно-іденти-

фікаційних типів, то необхідно акцентувати на тому, що не-

усталеність оцінок буде залежати від ситуативних чинників, 

розподіл на групи визначатиметься соціально-економічною, 

політичною ситуацією в Україні, станом соціальної, націона-

льної, особистісної безпеки. Так, якщо країна успішно надалі 

просуватиметься до ефективної ринкової економіки, консо-

лідованої демократії, солідарного суспільства, то можна пе-

редбачити посилення в суспільстві феномену індивідуаліза-

ції, пов’язаного з реалізацією цінностей самовираження, ге-

донізму, якості життя. Це неодмінно призведе до скорочення 

«традиціоналістів». Натомість частка «активних реалістів» і 

«гедоністів-матеріалістів» збільшиться. Щодо «нонконфор-

містів-ідеалістів» і «розчарованих», то, мабуть, їх вага в май-

бутньому різко не зросте, але і значно не зменшиться, тому 

що кожне покоління в своєму середовищі має завжди певну 

частку і тих, і тих. В іншому варіанті, у світлі останніх подій, 

які переживає Україна, можна спрогнозувати значне скоро-

чення типологічної групи «гедоністичних матеріалістів», 

поширення групи «розчарованих». Збільшення груп «актив-
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них реалістів» та «традиціоналістів» зможе забезпечити ви-

тривалість, життєздатність населення, зберегти і відтворити 

його емоційно-вольовий потенціал за умов критичної неста-

більності воєнної агресії.  

Таким чином, соціокультурні і ціннісні засади соціо- 

економічного розвитку України, розкривають можливості до 

обґрунтування та надання гідних відповідей на національні 

та глобальні виклики. Соціоекономіка поглиблюється у  

пізнання суспільства, його культуру і цінності, ментальні 

особливості, адаптаційні можливості тощо. Згідно з резуль-

татами досліджень вітчизняних учених виявлено, що важли-

вою стороною оцінки можливості країни відповісти на ви-

клики часу і здійснити реформи, що відповідатимуть ефекти-

вному соціоекономічному розвитку України, є оцінка соціо-

культурної складової модернізації на сучасному етапі, визна-

чення важливих цільових показників, а найголовніше – кро-

ків та заходів забезпечення переходу на новий рівень. До со-

ціокультурних параметрів необхідно включати: культурні 

універсалії, цінності та норми, ментальні особливості, життє-

ві стратегії, ідентифікаційні типи, політичну активність, під-

приємницькі орієнтації (домагання), людський та інновацій-

ний потенціал, особливості соціальних відносин, соціальний 

капітал, постматеріалістичні цінності й толерантність, гро-

мадську думку і загальний рівень демократичності політич-

них інститутів. На індивідуальному рівні визначити ступінь 

соціально-психологічної адаптації до умов критичної неста-

більності, механізми самозахисту та самозбереження, право-

свідомість (дотримання норм), культурні параметри тощо. 

Багатоаспектність глобальних ціннісних змін та їх змістовної 

наповненості разом із науково обґрунтованим аналізом особ-

ливостей національних цінностей дозволяють визначити ти-

пи ціннісної ідентифікації в українському суспільстві, здій- 

снити прогнозні оцінки ціннісних орієнтацій населення та 

передбачити можливі варіанти розвитку подій на цій підста-

ві. 
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5.3. Національні особливості формування системи  

 соціальної відповідальності щодо вимог  

 модернізації суспільних відносин 

 

Серед науковців та фахівців, які досліджують соціоеко-

номічні аспекти розвитку держави, модернізацію суспільних 

відносин, економічні та соціальні підвалини українського со-

ціуму, все більш популярним стає науковий напрям із соціа-

льної відповідальності, що визначається та застосовується як 

важіль й інструмент впливу на розвиток людини, суспільства 

та країни. У зв’язку з цим ідея формування «соціально відпо-

відальної економіки» привертає увагу суспільства та набуває 

особливою значущості, все частіше стає предметом обгово-

рення та дискусій не тільки в наукових колах, а й серед полі-

тиків [56]. Соціально відповідальна ринкова економіка − це 

така модель економіки, яка передбачає взаємодію суб'єктів 

господарської діяльності на принципах взаємної соціальної 

відповідальності. Найважливішою ознакою цієї моделі є 

принцип колективної відповідальності, що базується на  соці-

ально відповідальному мисленні та поведінці всіх учасників 

економічної діяльності [57].  

Ефективність функціонування такої моделі обумовлю-

ється вмінням застосовувати та використовувати принципи 

соціоекономіки. У цьому плані українські вчені мають певні 

здобутки. Значна кількість наукових шкіл досліджує пробле-

матику соціально відповідальних відносин у системі соці- 

ально-економічного і суспільного розвитку України. А це дає 

можливість визначити та застосувати основні засади соціо- 

економічного підходу. Найбільш фундаментальні розробки 

щодо соціальної відповідальності належать київській, до- 

нецькій, харківській, дніпропетровській науковим школам, а 

її фундатором є А. Колот [58], який започаткував в Україні 

розробку теоретико-методологічних засад соціальної відпо-

відальності. У наукових працях представників цих шкіл роз-

криваються потреби забезпечення і розвитку внутрішнього 
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ресурсного потенціалу суспільних і соціально-економічних 

відносин, що будуються на ціннісних і духовно-культурних 

регуляторах суспільного життя, необхідність утвердження 

системи соціально-відповідальних відносин як підстави і га-

рантії виживання України як держави, її спроможності нада-

ти відповіді на глобальні та внутрішні виклики часу. Розроб-

ка і впровадження моделі соціально відповідальної економі-

ки, соціально відповідального суспільства і соціально відпо-

відальної людини для України є життєвою необхідністю. Та-

ка модель дозволяє стабілізуватися системі в умовах глибо-

ких криз із найменшими для неї втратами, вона є підґрунтям 

високої конкурентоспроможності і держави, і економіки, і 

суб’єктів господарювання, і людини. 

Практично відсутні публікації, які показують взаємо-

зв’язок та взаємообумовленість соціальної відповідальності з 

використанням важелів соціоекономіки для її трансформації 

в соціально відповідальну поведінку. У статті М. Дейч [59] 

щодо доцільності застосування соціоекономічного підходу в 

практиці соціального, економічного і суспільно-політичного 

управління простежується розкриття можливостей надання 

відповідей на внутрішні та зовнішні загрози, що постали пе-

ред країною через слабкий розвиток корпоративної соціаль-

ної відповідальності. Саме такий підхід дозволяє виробити 

концептуальне бачення стратегії саморозвитку, заснованої на 

активізації потужного національного капіталу для форму-

вання ефективної конкурентоспроможної ринкової економі-

ки країни, що неможливо здійснити без включення «нееко-

номічних» чинників – кращих національних культурних, мо-

рально-етичних, ціннісних засад, які себе зарекомендували та 

виправдали у системі вітчизняного господарювання. На дум-

ку М. Дейч, високою є затребуваність соціальної відпові- 

дальності держави, бізнесу, суспільства як ціннісного ядра 

прогресивних соціальних і економічних перетворень, як за-

поруки розбудови розвиненої потужної економіки та здоро-

вого перспективного соціуму. Значним науковим здобутком 
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автора є створення моделі управління системою господарю-

вання на засадах соціально відповідальних відносин між усі-

ма господарюючими суб’єктами і досягнення на цій основі 

соціально-економічної ефективності держави через дотри-

мання вимог і реалізації внутрішньої потреби кожного із 

суб’єктів у соціально відповідальній взаємодії, що забезпечує 

упорядкованість, передбачуваність дій партнерів у неста- 

більних умовах, утверджує соціальну справедливість, згур-

тованість, толерантність, довіру. Саме ці умови сприяють 

забезпеченню сталого розвитку країни, розкриттю людського 

потенціалу суспільства і людини. 

Значних наукових результатів щодо становлення та роз-

витку системи соціальної відповідальності в Україні вдалося 

досягти фахівцям Інституту економіки промисловості НАН 

України у 2013, 2014 рр., коли були опубліковані дві наукові 

монографії: «Діагностика стану та перспектив розвитку соці-

альної відповідальності в Україні» [60] та «Становлення та 

розвиток багаторівневої системи соціальної відповідальності: 

управлінський аспект» [61]. У них не визначено контекст со-

ціоекономічних підходів до запровадження соціальної відпо-

відальності в систему суспільних відносин. Але результати 

експертного опитування науковців та освітян України з  

проблем соціальної відповідальності [60] мають невичерпні 

можливості для використання результатів дослідження в 

контексті соціоекономічних підходів. 

Саме зараз базові засади соціоекономіки визначають 

духовність, ціннісність, моральність, задоволеність, емоцій-

ність, довіру, соціальну справедливість тощо. Соціальну від-

повідальність подано як джерело та важелі гідних відповідей 

на національні виклики з формування моделей соціально від-

повідальної держави, суспільства та людини. 

Відмінностями міждисциплінарного підходу є одночас-

не застосування статистичних, соціологічних вимірювань, 

економічного моделювання тощо. Найбільш привабливими є 

комплексні оцінки суспільних явищ, засновані на сполученні 
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статистичних та соціальних оцінках, що широко застосову-

ються в дослідженнях науковців ІЕП НАН України. А екс- 

пертні оцінки надають можливість залучити інформацію, на 

яку немає відповідей ні з яких статистичних джерел, але без 

якої неможливо оцінити суспільні настрої, визначити ступінь 

задоволення населення та окремими його групами економіч-

ним й соціальним станом, баченням майбутнього, сприйнят-

тям нововведень, реформ, оцінкою стратегічних перспектив 

у державних та регіональних програмах тощо. Тому, врахо-

вуючи таку можливість, використано результати експертного 

опитування з соціальної відповідальності, проведеного фа- 

хівцями ІЕП НАН України у 2013 р. Первинні дані та резуль-

тати експертного опитування, висвітлені в монографії [60], 

використано для їх подання в контексті соціоекономічних 

засад. 

У підрозділі 2.3 цієї монографії моральність визначено 

як здатність творити добро, що є серцевиною господарської 

діяльності людини. Але формування моралі та етики культи-

вується і прописується державою та суспільством. Наслідки 

діяльності в цій сфері визначаються при оцінці результатів 

експертного опитування. 

Експертне опитування із соціальної відповідальності 

проводилось наприкінці 2012 до 2013 р. Цей час був мирним, 

але за результатами дослідження чітко простежуються нега-

тивні явища соціального характеру, наявність викликів дер-

жаві, суспільству, людині, поглиблення соціальних ризиків 

та небезпек, погіршення невдоволення соціальним станом, 

негативні оцінки та ставлення до владної еліти тощо. 

Серед науковців ведуться дискусії щодо цінностей, їх 

сутності, зміни орієнтацій, систематизації за «матеріалістич-

ними» та «постматеріалістичними» ознаками за місцем про-

яву (див. підрозділ 5.2); до цінностей обов’язку та прийнят-

ності належить соціальна відповідальність, яка стоїть у колі 

традиційних цінностей (безпека, порядок, обов’язок, дисцип-

ліна, слухняність тощо). 
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Соціальна відповідальність є багатоаспектною, вона 

має ознаки міждисциплінарності, бо є категорією і філософії, 

і права, і економіки, і психології тощо. З цим вона є спорід-

неною із соціоекономікою. Саме така внутрішня єдність 

обумовлює дослідження проблем соціальної відповідальності 

в контексті моралі, цінності культури, виховання, довіри, 

правової свідомості, традицій та релігійних цінностей. 

Значущість перетворення соціальної відповідальності 

для українського суспільства на цінність є надзвичайною. Ця 

трансформація обумовила б і геополітичні, і національні здо-

бутки, і переваги, які б стали джерелом для виходу країни із 

системної кризи та сприяли б подоланню конфлікту на сході 

України. 

Соціоекономічні підходи до дослідження будь-якого 

соціального явища потребують визначення емоційного стану 

окремої особи та суспільства в цілому, а також виявлення 

рівня задоволення тією ситуацією, що оцінюється з виокрем-

ленням чинників, які її обумовлюють. Зваженість перешкод, 

що спричиняють високий рівень невдоволення, сприяють 

формуванню та реалізації пріоритетів для різних рівнів дер-

жавного управління з особливою роллю людського чинника 

на всіх етапах розробки політики. 

В експертному опитуванні з проблем соціальної відпо-

відальності людині і суспільству приділялась найбільша ува-

га, бо саме вони є головними суб’єктами держави, задля яких 

існує і функціонує система державного управління. Тому 

вкрай негативне враження склали відповіді 85,4% експертів, 

що в Україні в системі суспільних відносин переважає без- 

відповідальність. Кожна людина позиціонується в суспіль- 

стві таким чином, щоб з позицій суспільних оцінок вона по-

чувалася високо оціненою і задоволеною. Якщо б у суспіль- 

стві цінилась високо відповідальна людина, то кожна особа 

прагнула б до цього. 

На запитання «Чи престижно в нашому суспільстві бу-

ти соціально відповідальною людиною?» лише 19% відпові-
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ли «Так», а 65,2% експертів висловили думку, що це не має 

значення для більшості людей. Повне заперечення престиж-

ності соціально відповідальної людини висловили 14,6%. 

Поглиблення вивчення феномену процвітання безвід-

повідальності затребувало пошуку причин, які перешкоджа-

ють її популярності та іміджу. На перше місце серед найго-

ловніших важелів впливу на формування соціальної відпові-

дальності в українському суспільстві 62,0% експертів поста-

вили систему духовно-морального виховання, освіту і роди-

ну. Дійсно, яка поведінка в сім’ї, як ставиться близьке ото-

чення до сімейних, трудових, суспільних обов’язків, так і за-

кладаються у свідомість дитини правила поведінки, якими 

вона керується в житті. Суспільство через духовно-моральні 

чинники та систему освіти має можливість впливати на сві-

домість людини щодо позитивного ставлення до соціальної 

відповідальності та її реалізації у всіх сферах життя. Але ці 

форми не залучені для формування соціальної відповідаль-

ності. 

Високою є значущість та залежність формування соці- 

альної відповідальності в суспільстві від національного ха- 

рактеру (ментальності), традицій та історичного досвіду 

(53,2%), але зовнішній вплив на цю складову соціальної від-

повідальності мінімальний. 

Важливим для членів суспільства є ставлення органів 

влади до їх поведінки, 44,9% експертів вважають, що при 

схваленні та стимулюванні соціально відповідальної пове- 

дінки з боку органів влади формування соціальної відпові- 

дальності було б значно ефективнішим. 

Нейтральне ставлення органів державної влади до фор-

мування соціальної відповідальності разом із діючою систе-

мою соціальних відносин, де вона не посідає почесного місця 

і не культивується, створюють несприятливі умови та низькі 

можливості для її престижності в українському суспільстві. 

Непрестижно бути соціально відповідальною людиною – так 

вважають 54,4% експертів через те, що соціальна відпові- 
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дальність окремих суб’єктів не замінить загальної картини 

безвідповідальності. На думку 45,6% опитаних, соціально 

відповідальні дії не вважаються важливими і потрібними, 

соціальна відповідальність не є затребуваною, а цінності, що 

становлять основу соціальної відповідальності, вважаються 

неактуальними (36,7%). 

Риторичним залишаються питання: хто винуватий та 

що робити? Причини, що призвели до ігнорування соціальної 

відповідальності, мають причинно-наслідковий характер і 

зводяться до такого:      % 

Ігнорування правових і соціальних норм, укорі-

нення неправової поведінки 56,3 

Загальна недовіра в системі суспільних відносин 55,7 

Падіння престижу чесної праці, прагнення до успі-

ху будь-якими засобами без зусиль 51,3 

Ціннісна дезорієнтація особистості 50,6 

Поширення соціальних хвороб і аморальної пове-

дінки 44,9 
 

Найбільш показовим важелем впливу на загальний стан 

соціальної відповідальності за соціоекономічними принци-

пами є емоційний стан та задоволеність людини, яка транс-

формується через моральність та цінності у суспільні відно-

сини, їх відповідність потребам національного розвитку. Пе-

рвісними кроками у формуванні умов та можливостей для 

укріплення соціальної поведінки є подолання перешкод ста-

новленню соціальної відповідальності особистості. За оцін-

ками експертів, такими перешкодами є:    % 

Відсутність спрямованості, культури виховання в 

родині, інститутах суспільства на соціально відпо-

відальну поведінку 74,7 

Соціальна несправедливість, високий рівень і на-

ростання майнової диференціації в суспільстві при 

низькому рівні та якості життя населення 72,8 

Низький рівень духовно-моральної культури влад-

ної еліти, суспільства і бізнесу 52,5 
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Особистісні, духовно-моральні, соціально-психо-

логічні якості конкретної людини, відсутність ро-

зуміння того, що змінити світ можна тільки зміни-

вши самого себе 51,3 
 

Згідно з відповідями експертів, розвитку соціальної 

відповідальності особистості сприятиме соціальна поведінка 

перших осіб держави (74,7%), культура виховання в родині, 

школі, ВНЗ, спрямована на соціально відповідальну поведін-

ку (71,5%), правова регламентація стимулювання і підтримки 

соціально відповідальної поведінки (47,5%), упевненість у 

своєму майбутньому і майбутньому родини (47,5%). 

Саме соціоекономічні методи управління придатні для 

більш прискореного подолання визначених перешкод, які 

укорінилися у свідомості, поведінці та мають прояв у нега- 

тивних емоціях, життєвих стратегіях, цільових орієнтаціях 

тощо. Чого необхідно досягти для укріплення та прояву соці-

ально відповідальної поведінки людини?   % 

Відповідальності перед собою, членами родини, 

колективом і суспільством 86,7 

Дотримання правових і соціальних норм 57,6 

Соціально відповідальної поведінки 41,8 

Чесності, обов’язковості, надійності 31,6 

Сумлінного ставлення до роботи, обов’язків, дору-

ченої справи 31,6 
 

Вільні відповіді експертів є завданням науки щодо по-

дальшого опрацювання таких напрямів формування соціаль-

ної відповідальності людини: у постійному особистому роз-

витку; високому професіоналізмі, якості працівника; готов-

ність брати на себе відповідальність за сім’ю, місто, регіон, 

країну; адекватній поведінці, не завданні шкоди, допомозі 

слабким, милосерді; бажанні відрізнитися, формуванні пози-

тивного особистісного іміджу, у розумному егоїзмі тощо. 

Соціальна відповідальність суспільства базується на 

якостях людей, які на суспільному рівні перетворюються на 

якісні його характеристики, що визначають напрями подо-
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лання перешкод та становлення соціальної відповідальності 

суспільства. За оцінками експертів, першочерговими для по-

долання перешкодами становленню соціальної відповідаль-

ності суспільства мають стати:    % 

Духовно-моральна деградація, девальвація цін-

ностей і настанов 70,3 

Низький рівень громадянської активності, роз-

витку громадського суспільства і демократичних 

інститутів 52,5 

Низький рівень духовно-моральної культури 

владної еліти 51,3 

Низький рівень правової свідомості, низька цін-

ність дотримання правових норм 45,6 

Індивідуалізація суспільних відносин, зниження 

соціальної інтеграції, суспільної довіри 42,4 
 

Увесь спектр перешкод є і причиною, і наслідком не- 

досконалості суспільних відносин, обумовлених соціально-

культурними, духовно-моральними, правовими, соціальними 

та організаційно-управлінськими чинниками. Тільки на заса-

дах міждисциплінарності можливо знати правильні стратегі-

чні напрями та заходи для прийняття і реалізації на різних 

рівнях державного управління з метою подолання визначе-

них перешкод. 

Соціальна відповідальність держави створює умови та 

можливості через важелі, інструменти і механізми щодо со-

ціальної відповідальності особи, суспільства та бізнесу. Тому 

подолання перешкод становленню соціальної відповідально-

сті держави сприятиме всій багаторівневій системі соціальної 

відповідальності знайти оптимальні шляхи до її укріплення 

та реалізації. За оцінками експертів, основними перешкодами 

становленню соціальної відповідальності в державі є такі:

        % 

Домінування особистих інтересів і лобіювання ін-

тересів бізнес-структур у системі державного і ре-

гіонального управління 73,4 
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Низький рівень духовно-моральної культури влад-

ної еліти 63,3 

Концептуальна несформованість і нереалізованість 

принципів соціальної держави 46,3 

Нерозвиненість системи громадського контролю за 

діяльністю органів влади 43,7 
 

Відповіді експертів є вражаючими за своєю правди- 
вістю, достовірністю та реальністю. Зрощування бізнесу і 
влади констатують 73,4% опитаних. Це засуджується і з цим 
ведуть боротьбу переважна більшість країн світу, а це, як 
явище в розквіті, констатується в Україні. Не випадково події 
кінця 2013 та 2014 рр. підтвердили нестерпність цього стану 
громадянами України, які серед мотивів протестних акцій 
акцентували увагу на корупції, одним із заходів боротьби за-
провадили люстрацію. 

Постійно високою є вага перешкоди, пов’язана з конс-
татацією низького рівня духовно-моральної культури владної 
еліти. Серед перешкод соціальній відповідальності держави 
вона становить 63,3%, українського суспільства – 51,3, лю-
дини – 52,5%. Зважаючи на те, що приклад перших осіб дер-
жави є стимулом для ініціювання у людей та суспільства со-
ціальної відповідальності, залишаються два шляхи для зміни 
ситуації в цій сфері. Перший − цілеспрямована діяльність 
щодо досягнення високого рівня духовно-моральної культу-
ри владної еліти, а другий − заміна владної еліти, яка має  
низький духовно-культурний рівень, на таку, що має гідний 
рівень духовно-моральної культури. 

Майже половина опитаних (46,3%) серед вагомих пе-
решкод соціальній відповідальності держави назвали кон- 
цептуальну несформованість і нереалізованість принципів 
соціальної держави. Це дійсно так, бо змістовна визначеність 
соціальної держави обумовлює фіксацію положень щодо 
конкретизації соціальної відповідальності суб’єктів соціаль-
ної держави. Значною перешкодою для формування соціаль-
ної відповідальності держави є нерозвиненість громадського 
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контролю за діяльністю органів влади. Це констатувало 
43,7% опитаних, що яскраво підтвердилося подіями останніх 
двох років. Вимоги, висунуті громадянським суспільством до 
органів державної влади, не були чітко і змістовно сфор- 
мульовані; невдоволення життям, суспільними відносинами 
не мали конкретного характеру та певного конструктивізму. 
Саме через нерозвиненість системи громадського контролю 
залишились незатребуваними вимоги до влади, а її зміна не 
принесла очікуваних результатів, а корупція почала більш 
інтенсивно розвиватись навіть у сфері дії воєнного конфлікту 
(хабарі за можливість пересування, перетину кордону, отри-
мання пенсії за карткою тощо). 

В Україні найбільший розвиток запровадження соці- 
альної відповідальності простежується щодо бізнесу. Моти-
вацією до цього стало багато чинників. Серед них найбільш 
впливовими на даний процес визначились такі: підвищення 
рівня конкурентоспроможності виробництва і персоналу;  
підвищення внутрішнього та зовнішнього іміджу компанії, 
зростання вартості бренду компаній, зростання вартості бре-
нду компанії, обсягів продажів і прибутковості, поліпшення 
відносин компанії з партнерами, місцевими органами влади і 
місцевим співтовариством; підвищення рівня довіри між 
партнерами по бізнесу тощо. Підписання Україною Глобаль-
ного договору та прагнення виконання зобов’язань за ним 
також позитивно вплинуло на розвиток соціальної відпові- 
дальності бізнесу. Але можливості розвитку соціальної від-
повідальності бізнесу в Україні далеко не вичерпані, та,  
на думку експертів, необхідно зняти перешкоди на цьому 
шляху. За оцінками опитаних, перешкоди полягають у тако-
му:        % 

Зрощування інтересів влади і бізнесу 64,6 

Домінування цілей економічної вигоди 63,3 

Висока частка тіньового бізнесу 38,6 

Відстороненість бізнес-структур від соціальних 

проблем життя українського суспільства і несфор-

мованість стандартів участі в ній 35,4 
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Відсутність традицій суспільно відповідальної по-

ведінки підприємців 32,9 

Низький рівень духовно-моральної культури влад-

ної еліти 30,4 
 

Опитування експертів у 2013 р. влучно поставило діаг-

ноз системі соціальних відносин, де превалюють корупція, 

тінізація та економічна вигода всупереч принципам соціо- 

економіки, які базуються на духовності, цінностях і мораль-

ності. В оцінках перешкод соціальній відповідальності дер-

жави і соціальній відповідальності бізнесу перше місце посі-

ло зрощування інтересів влади і бізнесу (64,4%). Природно, 

що визначене зрощення інтересів разом із домінуванням ці-

лей економічної вигоди (63,3%) не сприятиме сполученню 

соціальної справедливості та економічної ефективності, що 

обумовлює певні протиріччя з позицій соціоекономіки. І зно-

ву в низці перешкод посиленню соціальної відповідальності 

бізнесу визначається експертами низький рівень духовно-

моральної культури владної еліти (30,4%), що є яскравим 

прикладом необхідності використання важелів соціоеконо- 

мічної науки для усвідомлення та мінімізації цієї перешкоди. 

Одночасно така перешкода для становлення соціальної від-

повідальності суспільства, держави, бізнесу відіграє негатив-

ну роль для того, щоб соціальна відповідальність стала нор-

мою життя. Адже на перше місце серед приводів до цього 

експерти поставили приклади залучення до відповідальності 

посадових осіб (41,8%). Це було несподівано, але вірно, якщо 

врахувати сформовану часом свідомість за умов процвітання 

корупції, а також ментальність, коли першочерговими для 

дій є не самовдосконалення, а посилання на недоліки когось. 

Але не враховувати думку експертів, яка відтворює думки 

більшості людей в Україні, − це означає повторювати помил-

ки і зберігати та накопичувати ризики, які призводять до со-

ціальної та політичної кризи, що має всі ознаки перетворення 

на гуманітарну катастрофу. 
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На друге місце серед приводів для того, щоб соціальна 
відповідальність стала нормою життя, експерти поставили 
зміцнення релігійних цінностей і віри (30,4%). Українська 
нація завжди відрізнялась набожністю та вірою, і ці традиції 
збереглися і сьогодні. На пряме запитання щодо ролі релігій-
них цінностей 19% експертів відповіли, що вони є основою 
формування соціально відповідальної поведінки, а 63,3% та-
кож підтвердили, що саме релігійні цінності та віра відігра-
ють певну роль при формуванні соціально відповідальної по-
ведінки. Сумарно позитивну роль релігії відзначило 83,2% 
респондентів. 

Лише 7% серед опитаних мають песимістичні погляди 
щодо соціальної відповідальності та стверджують, що нічого 
не допоможе перетворенню соціальної відповідальності на 
норму життя. 

Будь-яке наукове дослідження має на меті здійснити 
якісну оцінку його предмета та об’єкта з тим, щоб віднайти 
правильні рішення. У контексті соціоекономіки найбільший 
вплив на розвиток соціальної відповідальності в Україні ма-
ють внутрішні спонукальні мотиви людини. Саме їх встанов-
лення та визначення пріоритетності для першочерговості ре-
алізації в стратегіях розвитку було поставлено за мету. Які ж 
спонукальні мотиви для ініціювання та розвитку соціальної 
відповідальності в Україні? Відповіді експертів були такими:
           % 

Невідворотність відповідальності за порушення пра-

вових і моральних норм незалежно від статусу 52,5 

Переоцінка системи цінностей, спрямована на під-

вищення внутрішньої культури, дотримання прав, 

домовленостей, норм, вимог 47,5 

Консолідація зусиль бізнесу, держави і науки щодо 

виконання соціально значущих для суспільства  

проблем 43,7 

Оцінка трудової, підприємницької, управлінської 

діяльності з позицій соціальних інтересів суспіль- 

ства 39,9 
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Формування в суспільстві етики відповідальності за 

благополуччя майбутніх поколінь 38,6 

Розвиток демократичних основ суспільства 36,1 

Підвищення довіри й ефективності взаємодії бізне-

су, суспільства та держави, розвиток державно-

приватного партнерства 31,6 

Упровадження міжнародних стандартів соціальної 

відповідальності 26,6 
 

Незважаючи на те що експертів не цікавив соціоеконо-

мічний зріз їх відповідей та дослідження не було спрямоване 

на цей контекст, думки експертів свідчать, що принципи со-

ціоекономіки діють, а цей науковий напрям має сенс на жит-

тя. Адже послідовність відповідей експертів, їх ментальні 

особливості сприйняття ситуації та реакції на неї, а також 

емоційний сплеск через незадоволення спонукає до певних 

каральних дій та невідворотності відповідальності за пору-

шення правових і моральних норм, а головне − щоб це пока-

рання здійснилось незалежно від статусу, а перемогла соці- 

альна справедливість. Це головні складові соціоекономіки. 

Цінності є ключовим елементом формування соціально від-

повідальної поведінки, але сучасна ситуація в Україні потре-

бує переоцінки системи цінностей, спрямування її на внут-

рішню культуру права, домовленості, норми, вимоги (47,5%). 

Таку саму роль відвели експерти і соціальному партнерству 

між бізнесом, державою і наукою (43,7%). Популярність со-

ціальних інтересів суспільства широко культивувалась за ра-

дянських часів, а сьогодні індивідуалізм невиправдано витіс-

няє їх значущість. Але 39,9% експертів вважають, що спону-

кальним мотивом до соціальної відповідальності буде оцінка 

трудової, підприємницької, управлінської діяльності з пози-

цій соціальних інтересів суспільства. Кожна з подальших  

відповідей експертів спрямована на культивування етики  

відповідальності за благополуччя майбутніх поколінь, розви-

ток демократизації, підвищення рівня довіри тощо. 



 

291 

Таким чином, соціальна відповідальність у контексті 

застосування основ соціоекономіки для її формування і роз-

витку базується на зміні цілераціональності вбік ціннісної 

раціональності, потребує розвитку цінностей (честь, гідність, 

обов’язковість, надійність, совість), культивує національні та 

сімейні цінності, запобігає ризикам і небезпекам, сприяє під-

вищенню духовно-морального рівня, обумовлює підвищення 

рівня довіри та розвиток соціального партнерства. 

 

 

5.4. Соціоекономічні чинники перетворення  

 культурних особливостей на стратегічні  

 переваги державного та регіонального розвитку 

 

Інтеграція економіки та інших суспільних наук з ме-

тою осмислення подібних критичних ситуацій буде продук-

тивною, тільки якщо дасть деяку нову якість, тобто дозво-

лить вирішувати клас завдань, які не під силу кожній окре-

мій науці − інституціональній економіці, економічній соціо-

логії, економічній психології тощо. Одним із найважливі-

ших напрямів розширення інтерпретаційних можливостей 

соціоекономіки є активна інкорпорація в системну методо-

логію економічного підходу. Це відкриває нові можливості 

для відповіді на ряд практичних запитів і розробки ефек- 

тивної соціально-економічної політики на всіх рівнях соці- 

альної реальності.  

Які ж бар'єри виникають на шляху руху отриманих у 

процесі соціоекономічного дослідження результатів до кін-

цевих користувачів, для яких вони спочатку і були призна-

чені? М. Шабанова вважає, що найважливішими з них є такі 

[5, с. 104-111]:  

1) недостатній рівень професіоналізму осіб, що прий-

мають управлінські рішення;  

2) незацікавленість (слабка зацікавленість) управлінців 

різних рівнів у підвищенні ефективності своєї діяльності, 
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вирішенні назрілих соціально-економічних проблем або ви-

будовуванні таких соціально-економічних стратегій, які  

дозволять уникнути цих проблем у середньо- і довгостроко-

вій перспективі. Цей бар'єр має складну природу, обумовле-

ну не лише особистісними особливостями чиновників, але і 

соціоструктурними, інституціональними та іншими чинни-

ками;  

3) недостатній рівень професіоналізму соціоеконо- 

містів. З цим пов'язаний спектр дуже різноманітних пере-

пон: від невисокої якості власне соціоекономічного до- 

слідження (недоліки в методології та методиці дослідження, 

вузька або нерепрезентативна інформаційна база) до недо-

статнього для осіб, що приймають рішення, рівня конкрети-

зації цілком наукових результатів або навіть помилкового 

вибору цільових груп (кінцевих користувачів отриманого 

знання);  

4) несвоєчасність (хай навіть і найвищої якості) соціо-

економічного дослідження («дуже рано» або «надто пізно»). 

Управлінці всіх рівнів за родом своєї діяльності повинні 

вміти завчасно передбачати майбутні проблеми і трудно- 

щі, виробляти стратегії щодо їх відвернення або виходу із 

складних ситуацій із найменшими витратами (втратами);  

5) комунікаційні бар'єри, у тому числі інституціональ-

ного характеру (слабкі шанси учених бути почутими компе-

тентними чиновниками; слабкі зв'язки між наукою і управ-

лінням, наукою і бізнесом, а також між представниками різ-

них суспільних наук). 

Загалом у центрі уваги соціоекономіки перебуває  

пізнання характеру і закономірностей двосторонніх зв'язків 

між економічними та соціальними аспектами відтворення 

різних систем (від фірм і домогосподарств до суспільства в 

цілому) на основі активного звернення до можливостей 

економічного підходу та досягнень інших громадських на-

ук. Розвиваючись у відповідь на виклики практики, соціо- 

економіка прагне доводити результати своїх теоретичних 
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побудов до практичних рекомендацій, виконувати не лише 

пізнавальну, але і прикладну (проективну) функцію. Кажучи 

мовою соціоекономіки, актуалізується пошук найбільш 

ефективних, з точки зору співвідношення витрат і результа-

тів, стратегій державної політики (як економічної, так і со-

ціальної), характер яких ураховує силу двостороннього  

зв'язку між економічними і соціальними змінними у просто-

рі та часі. Завдання соціоекономіки – за допомогою прямих і 

непрямих показників оцінити весь спектр втрат і надбань 

господарських одиниць і суб'єктів різних рівнів від реаліза-

ції тієї або іншої стратегії ринкових реформ, сприяти вироб-

ленню адекватної та найбільш ефективної стратегії, мобілі-

зації ресурсів економічного розвитку з урахуванням особ-

ливостей соціальної організації та культури цього суспіль- 

ства. 

Наукові надбання М. Шабанової [5] прокладають шлях 

до кращого взаєморозуміння економістів і представників 

інших соціальних наук (соціології, соціальної психології та 

ін.) у вирішенні широкого кола практичних завдань на різ-

них рівнях – від формування ефективної соціально-

економічної політики держави до підвищення ефективності 

управлінських рішень з метою підвищення конкуренто- 

спроможності окремих регіонів, компаній і поселень. Її ідеї 

обґрунтовані та особливо важливі для оцінки економічних 

витрат держави, необхідних для досягнення бажаних соці- 

альних результатів, так само як і для розробки ефективних 

стратегій розвитку окремих регіонів і компаній. Загалом со-

ціоекономічний спосіб мислення нерозривно пов'язаний із 

реалізацією системного уявлення про предмет (об'єкти) до- 

слідження на всіх етапах досліджень (проектування, до- 

слідження, розробка рекомендацій). Системний підхід до-

зволяє «сприймати реальність як можна повніше, а не тільки 

якусь одну її сторону. Ціна цього «більш м'яка», але і менш 

точна методологія порівняно з «жорсткою» методологією 

неокласичної економічної теорії. Проте надбань і знахідок 
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на цьому шляху пізнання може бути значно більше, ніж 

втрат. За таких умов конкуренція водночас і стимулюється, і 

обмежується соціальним контекстом (цінностями, владними 

відносинами, соціальними мережами та ін.); вона вкорінена 

в ньому. Індивідуальні (егоїстичні) інтереси автоматично не 

ведуть до гармонії; для того щоб ринок функціонував ефек-

тивно, потрібні також і соцієтальні джерела порядку [62]. 

Яскравим тому підтвердженням є добре відома з теорії про-

блема так званих провалів ринку, тобто тих самих випадків, 

коли ринок не в змозі виявити (врахувати) суспільні перева-

ги, і в ряді важливих сфер життєдіяльності суспільства ви-

являються затребуваними й абсолютно необхідними нерин-

кові способи формування групових (у тому числі громад- 

ських) інтересів. Без знання останніх не можна розробити 

адекватну економічну політику, вибрати стратегію еконо- 

мічного розвитку. 

Спектр соціальних явищ, що мають суттєвий вплив на 

економіку і відчувають зворотну дію з її боку, дуже широ-

кий. Серед них: культурні, статусно-мережеві, соціально-

психологічні та багато інших. Взаємний вплив економічних 

і соціальних явищ та процесів може бути посилений або 

ослаблений управлінськими діями, які самі по собі висту-

пають найважливішим соціальним чинником. Але в тій або 

іншій формі цей вплив існує завжди, навіть якщо управлін-

ські дії його зовсім не враховують. В останньому випадку 

функціонування господарських систем (від фірм до на- 

ціональних економік) пов'язане з великими втратами, пос-

лабленням ринкових позицій, неефективним використанням 

обмежених ресурсів − як економічних, так і соціальних. Ви-

явлення можливостей взаємного посилення соціальних й 

економічних чинників розвитку, пошук шляхів їх органіч-

ної інтеграції – важливе джерело економічного і соціально-

го досягнення успіху в сучасному світі, у швидко мінливих 

умовах, що постійно ускладнюються. Усе це обумовлює 

необхідність урахування соціоекономічних чинників у про-



 

295 

цесах стратегування національного та регіонального розви-

тку у вигляді розробки відповідних стратегій і програм та їх 

інституційного, нормативно-правового, регуляторного й 

організаційного забезпечення. 

В Україні не визнаються і не враховуються в практиці 

управління культурні ресурси господарського життя ні в 

державі, ні в регіонах. Немає в цьому контексті теоретичних 

узагальнень. Загалом культура визначається як «характерний 

для членів певного суспільства образ думок і образ дій» [63, 

с. 330]. Тут слід акцентувати увагу на двох аспектах, прин-

ципово важливих для подальших узагальнень. По-перше,  

культура ‒ це не лише образ думок, але і образ дій. Саме  

через дієвий аспект культури, як «метод ціннісного освоєння 

дійсності», як феномен, що втілюється в стійких зразках ді- 

яльності, в управлінні про культуру тих або інших людей, 

груп, суспільств, судять не стільки за їх висловлюваннями 

або «заявами про наміри», скільки за їх діяльністю, точніше, 

стійкими стандартами дій, що повторюються. 

Другий аспект культури визначається словами «харак-

терний для членів цієї спільноти (суспільства)». Він підкрес-

лює ту обставину, що культура має соціальну, а не індивіду-

альну природу. Культура ‒ це символи, знаки, ідеї, що розді-

ляються не однією людиною, а зрозумілі та прийняті в групі, 

колективі, суспільстві; «це завжди дітище колективності, не 

буває культури одинаків… Щоб стати елементом культури, 

особиста вигадка, фантазія має бути колективно осмислена і 

сприйнята» [63, с. 340]. Отже, культура ‒ це певний набір 

правил, норм і цінностей, якими несвідомо або усвідомлено 

керуються люди в процесі своєї життєдіяльності; це сукуп-

ність деяких вимог, правил дії, які необхідно освоїти для то-

го, щоб бути прийнятими в суспільстві. Через одні свої еле-

менти (наприклад, цінності) вона вказує на те, до чого люди 

повинні прагнути, які цілі є правильними, гідними, істинни-

ми (добробут, здоров'я, освіта, сім'я і ін.). Через інші (напри-

клад, норми) ‒ як люди повинні досягати цих цілей, які спо-



296 

соби і засоби бажані, прийнятні (напружена робота, навчання 

тощо), а які − заборонені. Таке розмежування цінностей і 

норм не є загальноприйнятим, хоча в даному випадку воно 

цілком виправдане. Іноді відношенню між ними надається 

ієрархічний характер: цінності втілюють деякі фундамента-

льні, вищі правила, а норми регулюють більш прості та при-

землені справи.  

Значну роль у господарському житті відіграє регіона-

льна культура, яка істотно позначається на інституціональ-

ному вигляді економіки, витратах і здобутках господарю- 

ючих суб'єктів. Вона зумовлює норми взаємодії в діловому 

середовищі, а також у сфері праці та зайнятості (між праце-

давцями і найнятими робітниками, між найнятими робітни-

ками, включаючи рівень робочої солідарності тощо), особли-

вості ставлення працівників до праці (сумлінність, дисциплі-

нованість, ініціативність, самостійність тощо), специфіку 

правової свідомості, нормативні представлення у сфері соці-

ально-професійної мобільності, домінуючі в суспільстві пог-

ляди на соціальну справедливість у розподілі прибутків то-

що. 

Звертаючись до класифікації М. Вебера, підкреслимо, 

що в різних культурах по-різному представлені доброчеснос-

ті − як індивідуальні (здатність до важкої праці, творчості, 

готовність йти на ризик, ощадливість, раціональність та ін.), 

так і соціальні (чесність, надійність, взаємна підтримка, по-

чуття обов'язку по відношенню до оточуючих тощо). Куль-

турні особливості суттєво впливають і на індустріальну 

структуру тих або інших країн і регіонів. Так, у суспільствах 

та регіональних спільнотах, у культурі яких збереглася цін-

ність згуртованої сім'ї та для яких характерна недовіра до 

чужих людей, переважає малий сімейний бізнес. Яскравий 

приклад ‒ китайські суспільства (Тайвань, Гонконг, Сінга-

пур) з характерним для них невеликим масштабом підпри-

ємств і значними перешкодами на шляху руху від сімейного 

менеджменту до професійного. У країнах та регіонах, де діс-
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тали значного розвитку приватні некомерційні організації 

(школи, лікарні, церкви), швидше розвиваються і сильні при-

ватні комерційні інститути, що виходять за межі сім'ї. 

Щоб зрозуміти, яким же чином культура впливає на по-

ведінку і взаємодії індивідів в тій або іншій регіональній гос-

подарській системі або за її межами, доцільно розкрити чо-

тири основні функції культури, що ілюструють способи, за 

допомогою яких вона це робить. 

Інтеграційна функція: завдяки тому, що певні норми та 

цінності розділяються тією або іншою групою людей, вони 

об'єднуються в єдине регіональне суспільство (співтоварист-

во) і відділяються від груп людей, що дотримуються інших 

норм і цінностей. Іншими словами, "культура ‒ це скріплен-

ня, які об'єднують людей, роблять можливими надійні, само-

відновлювальні відносини" [63, с. 341]. Так, прибічники пра-

вославної гілки християнства дотримуються переважно па-

сивних цінностей: терпіння, упокорювання і аскеза («Усе в 

руках Господніх»), а протестанти високо цінують інтенсивну 

добросовісну працю, особисту ініціативу і життєвий успіх 

(«У Господа немає інших рук, окрім наших власних»). Усе-

редині окремих груп (співтовариств) існують певні, іноді ду-

же жорсткі норми, що відділяють їх від інших груп. Яскра-

вий приклад ‒ співтовариство «злодіїв у законі» як найбільш 

стара і відома кримінальна організація. Членам цього співто-

вариства заборонено займатися звичайною працею (у тому 

числі в місцях позбавлення волі), їм не можна вступати в 

будь-які контакти з офіційною владою, ідеальний «злодій у 

законі» не має нічого свого (відмова від особистого майна), 

проявляє корпоративну солідарність тощо [64, с. 177].  

Функція трансляції: тут культура виступає як соціальна 

пам'ять суспільства, передаючи з минулого в сьогодення, із 

сьогодення в майбутнє соціальні цінності, норми, потреби, 

переваги тощо, втілюючи механізми соціального спадкоєм- 

ства.  
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Регулятивна функція: культура, будучи нормативною 

системою, за допомогою своїх елементів (норм, цінностей, 

звичаїв) регулює поведінку людей. Передусім вона інформує 

людей про те, як поводитися, щоб бути прийнятими в тому 

чи іншому співтоваристві, які їх дії будуть схвалені, а які ви-

кличуть засудження. Крім того, вона спонукає, мотивує лю-

дей до поведінки, що схвалюється в цій групі, й утримує їх 

від небажаних видів поведінки. Культура підштовхує людей 

жити за певними правилами, але її «напрямна сила» може 

бути різною: від категоричних вимог («потрібно», «пови-

нен») до моральних рад («добре було б, щоб...»). Так або  

інакше, культура визначає «коридор можливостей» як для 

окремої людини, так і для регіональних спільнот у цілому. 

Інноваційна функція полягає в оновленні соціальних 

цінностей і норм, по-перше, шляхом вироблення нових норм, 

а по-друге, шляхом запозичення прогресивних норм з інших 

культур. Культура – це не «застигла» суть, «раз і назавжди 

написана п'єса», сценарій якої в незмінному вигляді століт-

тями розігрується людьми, соціальними групами й інститу-

тами. Культура ‒ це освіта, що змінюється подібно до того, 

як той самий сценарій має різні режисерські читання і по-

різному інтерпретується в різні епохи. Проте культура змі-

нюється дуже повільно. Для її зміни необхідна зміна, як мі-

німум, двох-трьох поколінь. Носії інноваційної функції куль-

тури дуже різноманітні. Суб'єктами культурних змін можуть 

бути і спеціально організовані соціальні рухи (протест проти 

зайвого споживача, руху з охорони природи, за етичне спо-

живання тощо), видатні люди, а також різні організовані гру-

пи, включаючи уряди та ін. Опосередкований вплив останніх 

полягає, зокрема, в тому що, здійснюючи радикальні соці- 

ально-економічні реформи, вони істотно змінюють середо-

вище життєдіяльності великих груп людей, які під час адап-

тації до нових умов формують нові культурні правила. Але 

якщо національна культура змінюється украй повільно, то 

регіональна або корпоративна культура, як система ціннос-
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тей і норм поведінки, прийнята в тій або іншій корпорації 

(фірмі), значно більш рухлива. За визначенням О. Вільямсо-

на, вона є деякою «соціальною обумовленістю, за допомогою 

якої працівники розуміють цілі фірми і віддано служать їм» 

[65, с. 247].  

Взагалі експерти іноді розрізняють культуру організа-

ційну і корпоративну. Для соціоекономіки такий розподіл є 

дуже продуктивним. Та або інша регіональна організаційна 

культура впливає на будь-яку організацію регіону: її не може 

не бути, оскільки вона спонтанно складається через деякий 

час після створення організації. Зрозуміло, що таким шляхом 

може сформуватися регіональна організаційна культура, не 

найсприятливіша для ефективного ведення бізнесу (напри-

клад, така, де нормальною вважається неповага до клієнта, 

«відкати», незацікавленість у нововведеннях, робота «з про-

холодою», висока конфліктність та ін.). Корпоративна ж ре-

гіональна культура припускає високий ступінь інтеграції  

персоналу з компанією, максимальну орієнтацію інтересів і 

дій працівників на мету організації в цілому. 

Розвиток регіональної організаційної культури до рівня 

регіональної корпоративної потребує спеціальних зусиль, 

умінь, витрат. Проте ці зусилля себе виправдовують, оскіль-

ки корпоративна культура істотно підвищує дієво-інновацій-

ний потенціал організації. Зокрема, корпоративна культура 

спонукає працівника віддавати більше за формально потріб-

ний від нього внесок, допомагати своїй організації в досяг-

ненні її цілей не лише тим, що входить до його обов'язків, 

підтримувати фірму в скрутні часи чим тільки можливо.  

Завдяки цьому організація отримує високу енергетику, ефек-

тивність за різними напрямами. Якщо такої культури немає, 

то при появі у компанії труднощів працівники часто прагнуть 

її покинути. 

У сучасних умовах корпоративна культура все більше 

з'являється тією «невидимою силою», яка дозволяє фірмам 

зміцнювати ринкові позиції та зрештою ставати лідерами. За 
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деякими даними, в західних країнах корпоративна культура 

забезпечує 80% зростання продуктивності праці. Учені та 

практики відзначають, що в новому приватному секторі кор-

поративна культура часто відображає менталітет першої осо-

би компанії (головної організації або його власника). Форму-

вання корпоративної культури, як правило, пов'язане з пев-

ними економічними витратами, які несе компанія, і перш ніж 

на них погодитися, доцільно зіставити витрати й отримання 

вигоди від здійснення "культурних модернізацій". Часом на 

перший план може висуватися то одна з вищезазначених  

функцій культури, то інша. Наприклад, у періоди національ-

них криз, воєн або катастроф активується інтеграційна функ-

ція, а в мирні спокійні часи ‒ регулятивна і трансляційна. 

Іноді трапляється так, що окремі функції культури приходять 

у протиріччя одна з одною. Так, у періоди кардинальних сус-

пільних змін інноваційна функція, що активується, робить 

проблематичною реалізацію всіх інших функцій культури і, у 

свою чергу, сама може істотно ускладнюватися ними (напри-

клад, відтворення функції культури як соціальної пам'яті  

суспільства). Та або інша соціально-економічна політика 

може істотно ослабити або, навпаки, посилити ці функціона-

льні невідповідності, сприяти реалізації інноваційної функції 

культури з меншими або більшими суспільними витратами. 

Це також є предметом соціоекономічного аналізу. 

Таким чином, фокусуючи увагу на культурному аспекті 

регіонального господарського життя, виходитимемо з того, 

що:  

1) культурні правила (цінності, норми, вірування, пере-

конання, знання тощо) істотно впливають на моделі поведін-

ки і взаємодії регіональних економічних акторів (на висунені 

цілі й вибрані засоби їх досягнення, оцінки того, що відбува-

ється та ін.). Культура «інтегрує» і «регулює» поведінку ін-

дивідів, «транслює» їм досвід минулого, підштовхує до но-

вацій або, навпаки, утримує від них;  
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2) через свої направляючі та контролюючі механізми 

(покарання-нагороди, соціалізацію, пам'ять, ритуали) куль-

тура істотно коригує економічну логіку одних регіональних 

акторів, прирікає на додаткові економічні витрати інших і 

звільняє від них третіх. Отже, культура має значний вплив не 

лише на моделі, але і на параметри економічної активності, 

на співвідношення витрат і результатів господарюючих 

суб’єктів. 

Соціоекономічна перспектива аналізу місця культури в 

регіональному господарському житті базується на таких вза-

ємопов'язаних положеннях. Культура не є незмінною по су-

ті − вона є відкритою системою, на яку впливають як зов- 

нішні (політичні, економічні, соціальні, геополітичні та ін.), 

так і внутрішні чинники (нерівномірна зміна окремих еле- 

ментів культури, її рівнів тощо). Іншими словами, соціо- 

культурні чинники ‒ не постійна, а змінна величина, що ва-

ріюється від співтовариства до співтовариства, від одного 

історичного періоду до іншого та ін. Як точно помітив  

М. Грановеттер, "Культура ‒ це не разовий укол, а процес, 

що триває, постійно конструюється і реконструюється у про-

цесі взаємодії. Вона не лише формує тих, хто до неї нале-

жить, але і сама також формується ними, частково під впли-

вом їх власних стратегічних задумів» [66]. 

Чим вище рівень соціальної реальності, тим повільніше 

і важче відбуваються культурні зміни. Національна культура 

змінюється набагато повільніше, ніж, скажімо, корпоративна. 

Легше сформувати нову культуру в окремій компанії та 

практично неможливо якісно змінити культуру на рівні сус-

пільства в цілому впродовж життя одного покоління. 

Чим сильніше непогодженість між національною, регі-

ональною і cформованою корпоративною культурою, тим 

вище економічні витрати компанії. Повністю подолати дію 

національної культури на нижчих рівнях соціальної реально-

сті (на рівні окремих регіонів та фірм) навряд чи можливо. У 

будь-якому разі підтримка тієї або іншої корпоративної куль-



302 

тури, що значно відрізняється від національної та регіональ-

ної, потребує певних витрат, які необхідно враховувати при 

виборі економічної стратегії. Витрати на формування і під- 

тримку бажаних культурних зразків оцінюються за допомо-

гою як прямих, так і непрямих методів. Піддаються еконо- 

мічній оцінці ті втрати, що викликані ігноруванням культур-

них чинників. Причому в реальному економічному житті  

кількість випадків, коли робити це доцільно і можливо, наба-

гато більше, ніж спочатку здавалося навіть найбільш оптимі-

стично налаштованим ученим і практикам. Як неважко помі-

тити, два перших положення (особливо перше) відрізняють 

соціоекономічний підхід до культури від нині переважаючо-

го в економічній науці, а два останніх − від економічної со-

ціології. 

У той же час соціоекономіку цікавить багато з того, що 

вивчає економічна соціологія: зміст економічної культури, 

характер і чинники її впливу на економічне життя, а також 

зворотну дію економічної поведінки на зміну культури тощо. 

Навряд чи соціоекономіка зможе обійтися без цього «базово-

го» знання. Проте важливі для неї економічні оцінки двосто-

ронніх зв'язків культури й економіки, необхідні для вироб-

лення і реалізації ефективніших економічних стратегій, 

прийняття обґрунтованих управлінських рішень, поза сфе-

рою уваги економічної соціології. Отже, завдання соціоеко-

номіки вбачається в тому, щоб сприяти вибору таких еконо-

мічних стратегій на різних рівнях (макро-, мезо- і мікро-), які 

б  

обернули культурні особливості в економічні переваги, до-

зволили уникнути зайвих втрат, пов'язаних з ігноруванням 

культурних обмежень, словом, сприяли б зміцненню ринко-

вих позицій від ділових компаній, до зростання конкуренто-

спроможності національної економіки в цілому. Реалізація 

таких економічних стратегій передбачає зіставлення витрат і 

результатів, пов'язаних з урахуванням (ігноруванням) куль-

турних чинників і обмежень. Соціоекономіка не обмежується 
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виявленням характеру та чинників взаємовпливу культурних 

і економічних змінних, але, спираючись на це, намагається 

дати, де це можливо і доцільно, економічну оцінку цьому 

впливу. Тому статус культури в соціоекономіці більш приві-

лейований не лише порівняно з економічною теорією, але 

навіть порівняно з економічною соціологією. Господарюючі 

суб'єкти стикаються з необхідністю економічної оцінки 

впливу культурних чинників на економічні показники, коли 

вони, ігноруючи їх, зазнають певних економічних втрат, а 

реальними об'єктами аналізу, як правило, виступають компа-

нії, проте аналогічні залежності властиві господарським сис-

темам і вищих рівнів. Серед найбільш пріоритетних є такі: 

1. Культурні особливості найнятих робітників (насе-

лення) як чинник збільшення економічних витрат/втрат з 

боку компаній (держави). Якщо при виборі та реалізації еко-

номічної стратегії, прийнятті тих або інших управлінських 

рішень працедавці (владні органи) не враховуватимуть пев-

них культурних особливостей своїх працівників (населення), 

то вони можуть зазнати дуже серйозних економічних втрат, 

пов'язаних із зростанням виробничого браку, обману, злодій-

ства, роботи «з прохолодою» та інших проявів опортуністич-

ної поведінки. 

2. Культурні особливості найнятих робітників (насе-

лення) можуть, навпаки, забезпечувати економічні переваги 

компаніям (організаціям) без будь-яких додаткових вкладень 

з їх боку, знижувати ризики інвестицій у робочу силу, зрос-

тання людського потенціалу та ін.  

3. Особливості культури ділових відносин між контра-

гентами і партнерами як чинник, що впливає на співвідно-

шення "витрати-вигоди". Йдеться передусім про норми ді-

лової етики і суворості соціальних санкцій за відхилення від 

них, про рівень довіри в суспільстві як елементі національної 

культури, який істотно позначається на рівні трансакційних 

витрат економічних акторів. У результаті внеску від власти-
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востей культурного середовища одні економічні актори не-

суть вищі витрати, а інші ‒ нижчі.   

4. Культурні особливості взаємодії влади і бізнесу поз-

начаються як на економічних витратах, так і на економіч-

них отриманнях господарюючих суб'єктів. Ці витрати нева-

жко підрахувати, коли йдеться про хабарі, подарунки, обмін 

послугами, утримання приватних охоронних служб через те, 

що влада не захищає права господарюючих суб'єктів та ін. 

Вибір ефективніших управлінських стратегій припускає 

зіставлення витрат і результатів, пов'язаних з урахуванням 

або ігноруванням культурних чинників й обмежень. Соціо- 

економіка підкреслює, що багато чого у взаємозв'язку куль-

турних та економічних аспектів піддається економічній  

оцінці за допомогою як прямих, так і непрямих методів.  

Кількість випадків та ситуацій, коли ці оцінки доцільно здій-

Таким чином, завдання соціоекономіки полягає в тому, щоб 

сприяти прийняттю таких управлінських рішень на різних 

рівнях (макро-, мезо- і мікро-), які б перетворили культурні 

особливості на економічні переваги, сприяли зміцненню ри-

нкових позицій окремих фірм і зростанню конкуренто- 

спроможності національної та регіональної економіки. 
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ПІСЛЯМОВА 

 

Усвідомлення та розуміння країною свого місця, ролі, 

значущості, впливу у глобальному середовищі, а також оцін-

ка її позицій міжнародною спільнотою є підставою для по-

шуку оптимістичного соціоекономічного розвитку, коли вона 

демонструє спроможність і готовність дати гідні відповіді на 

глобальні та національні виклики. Складна ситуація, у якій 

опинилась Україна, викликана поглибленням системної кри-

зи, розгортанням військового конфлікту, посиленням загроз 

національній безпеці в політичній, економічній, соціальній та 

інших сферах. Потреба в ефективних, інноваційних і мало- 

витратних рішеннях стала надвисокою. В умовах обмежених 

можливостей розв’язання такого широкого спектру проблем 

стає ще більш значущим та важкодосяжним. Консолідація 

зусиль суспільства допоможе знайти вихід із такого стану, 

але тут мають бути задіяні всі суб’єкти суспільних відно-

син – влада, громадянське суспільство, національна, владна 

та наукова еліти, представники бізнесу, олігархи, всі верстви 

населення і кожний громадянин держави окремо. 

Соціальна відповідальність науковців у цих процесах 

полягає в пошуку та наданні науково обґрунтованих управ-

лінських рішень, які б сприяли формуванню умов і можливо-

стей для того, щоб Україна посіла гідне місце серед розвину-

тих європейських країн з метою реалізації прагнень виходу із 

системної кризи, а також примирення і консолідації суспіль-

ства. Наукові дослідження з конкретизацією теоретичних 

узагальнень та практичних пропозицій і рекомендацій потре-

бують їх усвідомлення й використання в системі управління. 

Сучасний стан людського суспільства є кризовим. Кри-

зова соціоекономічна дійсність досить явно свідчить про те, 

що процеси розлюднення і відчуження лише наростають, а 

це супроводжується новими ризиками, загрозами та катаст-

рофами. Економічна наука, з одного боку, не встигає в плані 

сутнісного осмислення нинішніх глобалізаційних процесів, 
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які формують стійку протилюдяну тенденцію «розвитку»; з 

іншого − майже не орієнтується на потребу кардинального 

оновлення своїх методологічних засад, залишаючись у фор-

маті моделі економічної людини, яка є рахунковою лінійкою 

своїх суто егоїстичних, насамперед матеріальних, інтересів. 

Економічні дослідження ще й зараз в основному зводяться до 

того, що людина розглядається як чинник, засіб виробництва, 

а її поведінка як суто економічного суб’єкта визначається 

здебільшого раціонально-кількісним пошуком шляхів та ме-

ханізмів перетворення матеріального світу, накопичення ма-

теріальних благ. Такий формат, де природа людини має лише 

біосоціальне трактування, не просто різко звужує погляд на 

мету суспільного виробництва, веде до панування методів 

кількісної оцінки його результатів, а викривляє саму сутність 

цілісної життєдіяльності людини-особистості. Навіть найно-

віші розробки сучасної економічної науки в основному за-

лишаються в тому самому форматі, де майже все економічне 

зрештою зводиться до проблем нарощування прибутку та 

концентрації капіталу, хоча і в нових його формах (люд- 

ський, інтелектуальний, соціальний та ін.). Цей традиційний 

формат «задає» цільову орієнтацію економічній науці, завдя-

ки чому зараз вона не може подолати свого кризового стану, 

бо полон цілераціонального кількісного підходу, коли не лю-

дина, а прибуток і капітал задають тональність економічних 

досліджень, є занадто вузьким і відірваним від реальності. 

Для виходу з кризового стану економічна наука повин-

на акцентувати дослідження на людині: основу аналізу має 

становити визначення людини як головної рушійної сили, 

яка є ядром усіх трансформацій господарської діяльності, а 

сам об’єкт вивчення сучасної економічної науки повинен на-

бути визначень людинорозмірного комплексу. Ця докорінна 

зміна об’єкта наукових досліджень, у який насамперед вклю-

чається людина як діючий суб’єкт зі своїми цінностями,  

мотивами, установками й устремліннями, дає всі підстави 

стверджувати, що в економічній науці заявляються можливо-
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сті для реалізації сутнісного оновлення своєї методології че-

рез перехід від одного виду – цільової раціональності до ін-

шого – ціннісної раціональності, що пов’язується з форму-

ванням людинорозмірної науки. У цьому сенсі особливого 

значення для розуміння сучасного соціально-економічного 

розвитку набувають дослідження внутрішнього духовного 

світу людини, які дозволяють говорити про людинорозмірні 

координати наукового аналізу соціоекономічного розвитку 

людського суспільства. При цьому необхідно виходити з то-

го, що подальше укріплення технократичного підходу обу-

мовить збільшення постіндустріальних тенденцій, підвищить 

зростання панування техніки та технології, що посилить гос-

троту соціально-економічних проблем, які загрожують ви-

живанню людства. Протиріччя між технічним розвитком і 

падінням ролі та значення духовно-моральних цінностей у 

сучасному життєустрої загострилося і наростає ще більше. З 

точки зору людини, саме духовна складова є визначальною 

основою її життєдіяльності. Техніко-технологічна сторона 

виживання і посткризового розвитку має лише вторинну, по-

хідну, обслуговуючу роль. Розум, свідомість людини реалі-

зується однобоко: спрямованість на комфортне існування та 

успіх затьмарює суто людські якості та здібності. Це призво-

дить до того, що людина стає одномірною, вона перетворю-

ється спочатку на засіб створення техніки, а потім і на при-

даток техносоціальної системи. У такому випадку технічний 

прогрес обертається регресом людяності, а технічно-техно-

логічні інновації стають протилюдяними, руйнівними зміна-

ми для людини та її духовної природи, навіть у примітивно-

му плані, коли йдеться про біологічну основу, біологічний 

субстрат людської істоти. 

У постнекласичній науці, яка зараз формується, люди-

норозмірність фундаментально характеризує будь-який 

об’єкт сучасних наукових досліджень, не просто вказує на 

людину як індивідуума, а наголошує на особистості, ціліс-

ність якої «оформлюється» на рівні духовних людських цін-
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ностей, тобто у сфері духовно-моральних кодів, матриці 

людської життєдіяльності. Формування табу і моральності 

стало тією необхідною новою біфуркацією в еволюції Уні-

версуму, що створила людей. Для розв’язання вказаного про-

тиріччя та реалізації імперативу виживання людства на пер-

ший план виходить проблема відповідальності людини, що 

обмежує межі неоліберальної свободи як вседозволеності, 

яка досить деструктивно руйнує суто людський світ життє- 

діяльності. Тому важливого значення набуває введення в на-

уковий обіг категорії «свободи-відповідальності», яка є пер-

винною духовною мислеформою, що розгортає якісну спе-

цифіку людини, самореалізує суто людський світ як цілісну 

життєдіяльність чи життєвідправлення, наповнює кожну  

точку реальності людяністю. Людина як вільна істота може 

реалізувати свою свободу лише через відповідальність.  

Сьогодні спостерігається поглиблення протиріччя між 

економічним і соціальним як у національних соціально-

економічних системах, так і на рівні світового господарства. 

Сутність нинішньої глобалізації проявляється в тому, що на 

першому, більш поверхневому рівні аналізу відкривається 

наростаючий процес відсторонення людини на другий план, 

а економічна доцільність усе більше бере гору над соціаль-

ною спрямованістю. Проте економічна доцільність є цілера-

ціональністю, провідною стороною цього протиріччя, яка 

створює все більше напруження. Цілераціональність у сво- 

єму безмежному устремлінні в процесі глобалізації уже пе-

ревищує мету прибутку та прагне до абсолютизації влади. 

Тому сам термін «глобалізація» покликаний замаскувати 

процес посилення, розростання і намагання до абсолютного 

панування у світі глобальної фінансово-інтелектуальної вла-

ди, яка вже сприймається кінцевою метою світового управ-

ління та економічного відтворення. Специфіка неолібераль-

ної (протилюдяної) глобалізації свідчить про те, що будь-які 

схеми і практичні рекомендації щодо соціально-економічних 

трансформацій без опори на пізнання внутрішнього духовно-
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го світу людини як головного суб’єкта господарських пере- 

творень є досить поверховими і малопродуктивними щодо 

виходу із сучасного кризового стану людського суспільства. 

Пізнання й осмислення ціннісної раціональності стає необ-

хідним форматом оновлення самої економічної науки в руслі 

розуміння необхідності наростання пріоритету олюднення як 

самої сучасної людини, так і Природи. Людина як базовий 

суб’єкт господарювання не може бути одномірною, насам- 

перед коли зараз нав’язується одна поверхово видима неолі-

беральна догма свободи і вибору.  

Економічна наука має виходити з цілісності людини, 

тому новий методологічний підхід до розуміння процесу роз-

витку на основі принципів постнекласичної людинорозмірної 

науки відкриває широкі можливості всебічного глибинного 

аналізу сучасної глобальної дійсності. Криза повинна розгля-

датися як потужний імпульс для осмислення того, що про- 

дуктивно необхідно зараз для збереження людини і людства. 

Головною передумовою майбутнього, гідного людини, стає 

кардинальна зміна світобачення, коли людина є дійсно мік-

рокосмом, який не просто впливає на макрокосм, Універсум, 

а своєю свідомістю і практичними діями створює умови для 

самопізнання і самореалізації заради свого ж блага, а отже, 

для відновлення гармонії Універсуму. 

Проблема сучасної соціально-економічної динаміки 

функціонування України в мінливому середовищі визнача-

ється актуальною теоретичною тезою про те, що «бідна дер-

жава не може дозволити собі бути соціальною», а нинішня 

практика соціальних реформ є занадто тривожною. Більше 

того, йдеться про свідомо заплановану повсюдну соціальну 

деградацію з високими темпами, коли створення умов для 

відродження національної економіки майже не розглядаєть-

ся. Озвучені урядом так звані «реформи» сфери освіти, охо-

рони здоров’я, системи соціального захисту при їх реалізації 

створять умови для того, щоб країна найближчим часом не 

мала продуктивних перспектив майбутнього розвитку для 
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гідного життя людини. Така динаміка однобокого «розвит-

ку», коли незначна частка багачів стають ще багатшими, а 

переважна більшість населення країни біднішає та зазнає 

злиднів, потрапляє у стан маргінальності та ексклюзії, не 

просто небажана, а стає загрозливою тенденцією щодо мож-

ливостей виживання нації у глобальному середовищі. Розмо-

ви про інноваційний розвиток є порожніми, а про входження 

до виробничого поля п’ятого і шостого технологічних укла-

дів, модернізацію на основі творчості особистості й ефектив-

ного використання поки ще високого людського потенці- 

алу − не мають під собою реального продуктивного підґрун-

тя. Наукові дослідження цих проблем мають віртуально-

ідеалістичний характер та є досить далекими від нинішніх 

українських реалій. 

Всебічний аналіз причин такої негативної для людини 

соціоекономічної динаміки свідчить, що сама економічна на-

ука зараз не має продуктивних теорій та підходів до подо-

лання кризового стану національної економіки, взагалі укра-

їнського суспільства. Вона не аналізує цілісної господарської 

діяльності людини, а замкнена лише на суто економічній 

проблематиці та сприяє поглибленню негативних процесів. 

Разом з тим усе більше вітчизняних та зарубіжних дослідни-

ків звертають увагу на те, що дослідження сучасних еконо-

мічних трансформацій потребує введення в поле аналізу со-

ціокультурних чинників. Саме вони починають визначаль-

ною мірою впливати на економічні процеси. Тому визначен-

ня механізмів зв’язку елементів соціокультурного середови-

ща та економіки, а також тих складових соціокультурного 

середовища, які найбільше впливають на ефективність функ-

ціонування національної економіки, стає надзвичайно важ-

ливою науковою проблемою. Згідно з міжнародними до- 

слідженнями намагання багатьох сучасних країн подолати 

відсталість, підвищити рівень національної конкурентоспро-

можності, забезпечувати високий добробут населення будуть 

ефективними за умови врахування не лише техніко-еконо-
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мічних інновацій і технологічного розвитку, але і всебічного 

врахування складових соціокультурного середовища, які за-

пліднюють суто економічну діяльність людини моральними, 

етичними цінностями та морально-культурними нормами.  

Серед компонентів соціокультурного середовища, яке 

включає культуру суспільства, інституційне середовище,  

певний рівень соціальної взаємодії господарських суб’єктів, 

характер та методи регулювання державою умов для досяг-

нення загальних соціально-економічних цілей розвитку, со-

ціально-психологічні характеристики людини як базового 

суб’єкта функціонування економіки, рівень довіри до влади 

та між людьми тощо, найбільш актуальними сьогодні є дові-

ра та соціальне партнерство, причому в широкому розумінні. 

З точки зору створення необхідних умов продуктивних зру-

шень щодо підвищення добробуту українського народу най-

першою і найважливішою стає довіра. Проте парадоксаль-

ність ситуації полягає в тому, що, як свідчать результати ба-

гатьох опитувань, українському суспільству властива саме 

превентивна недовіра. У нормально функціонуючому сус- 

пільстві довіра є головним компонентом соціального капіта-

лу, який, по суті, виступає засадничою компонентою інсти-

туціонального капіталу, є особливим системостворюючим 

елементом цього капіталу. Однією з основних форм реаліза-

ції довіри є соціальне партнерство як взаємодія між людьми, 

що має суто гуманістичний, цивілізований і людяний зміст 

людських відносин. Партнерство насамперед є співробітни- 

цтвом, а його значення поки що недооцінене сучасною еко-

номічною наукою. У широкому розумінні соціальне партнер-

ство не зводиться лише до так званого трипартизму – вза- 

ємодії трьох суб’єктів розвитку – класу працівників (проф-

спілки), класу власників (спілка роботодавців) i держави як 

арбітра, який встановлює загальні правила гри. Трипартизм є 

лише однією з форм соціального партнерства, яке відображає 

більш широкі відносини. Під соціальним партнерством слід 

розуміти свідомі дії людей, що внутрішньо вмотивовують 
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економічні та соціальні інтереси, спрямовані на те, щоб на 

основі добровільного об'єднання і реалізації власних матері-

альних, фінансових, трудових, інтелектуальних та інших ре-

сурсів досягати своєї мети. Суб’єкти партнерських відносин 

домовляються між собою щодо своїх цілей діяльності та 

шляхом реалізації спільних дій досягають задоволення своїх 

господарських інтересів, спрямованих, як правило, на підви-

щення свого добробуту та розвиток людського суспільства.  

Особлива цінність відносин соціального партнерства 

полягає в тому, що цілеспрямоване та свідоме добровільне 

об'єднання зусиль усіх учасників партнерства відкриває нові 

можливості для особистісного розвитку та самореалізації че-

рез те, що кожен партнер отримує немов би дві форми само-

вираження. Одна площина цього самовираження є базовою. 

У ній виникає спільний інтерес щодо практичного розв’я-

зання спільної проблеми, де кожен з учасників партнерської 

акції має свій особистий інтерес та задовольняє його шляхом 

об’єднання належних їм інтелектуальних, матеріальних, фі-

нансових, трудових та інших ресурсів. Друга площина, яка є 

більш продуктивною для партнера-особистості, виникає, ко-

ли партнери вільно і відповідально обговорюють спільну 

проблему, шляхи її вирішення, технології реалізації тощо. У 

цій площині відбувається нарощування інтелектуального і 

людського потенціалу завдяки тому, що кожен із партнерів 

ділиться не тільки власними ресурсами, але і своїм знанням. 

Участь у добровільному багатоплановому соціальному парт-

нерстві дозволяє особистості не просто реалізовуватися, а 

сприяє її саморозвитку, заснованому на людяності, довірі, 

співпраці. Соціальне партнерство є перспективним реальним 

механізмом створення соціально орієнтованої ринкової гос-

подарської системи, який дозволяє досить ефективно підпо-

рядкувати соціально-економічний розвиток зростанню бла-

гополуччя українського народу. Держава, якщо вона дійсно 

зацікавлена у відродженні країни, має усвідомити роль і зна-

чення широкого соціального партнерства у сучасній, необ-
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хідній для виживання, вкрай напруженій ситуації та свідомо 

створювати організаційно-управлінські умови для розши-

рення поля соціального партнерства.  

Плідна співпраця людей досягається, коли враховують-

ся ментальність, культурно-національні цінності як осново-

положні елементи соціально-культурного середовища, які 

значно впливають на господарські процеси. Тому подальшо-

го розвитку потребує теоретична характеристика змісту 

зв’язку між соціально-культурним середовищем та економі-

кою за рахунок виокремлення в ньому таких елементів: рі-

вень довіри, який, відображаючи ступінь укорінення спіль-

них етичних та культурних цінностей, забезпечує економічну 

взаємодію між господарськими суб’єктами; історичне роз- 

гортання економічних та соціокультурних детермінант, що 

впорядковує економічне життя та обмежує вибір можливих 

дій суб’єктів; характер, способи та методи взаємодії держави 

і суб’єктів економіки як важлива форма реалізації соціально-

економічної ідентичності суспільства, включаючи і соціо- 

культурну складову.  

Специфіка соціоекономічної динаміки в перехідному 

періоді визначається суттєвою зміною системи цінностей. 

Змістова наповненість систем цінностей, ступінь їх узгодже-

ності або неузгодженості чи ступінь їх успадкування визна-

чають характер перехідного процесу. При істотному розриві 

в цінностях розвиток, як правило, не спостерігається. Істо- 

ричні зміни господарювання і функціонування суспільства 

відбуваються за принципом маятника: заміна одних цін- 

ностей іншими через певний час може призводити до реабі-

літації відкинутих цінностей, і так без кінця. Більш пластичні 

цінності можуть бути змінені протягом короткого історично-

го проміжку часу, коли формуються нові інституції.  

Роль глибинних базових цінностей зводиться до утри-

мання людської спрямованості господарських трансформа-

цій. Соціокультурні чинники досить фундаментально впли-

вають на функціонування і розвиток сучасної економіки, за-
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безпечують суспільну соціоекономічну динаміку розвитку, 

яка зводиться до зміни ціннісної домінанти в культурі та ха-

рактеризується свідомою цілеспрямованістю, цілісністю і 

творчим розвитком кращих зразків життєдіяльності.  

Україна через її географічне розташування має особли-

ві, серединні інтеграційні форми культури та діяльності, які 

перебувають у процесі взаємодії з ортодоксальними західни-

ми та східними цінностями і зразками, що є в обох типах 

еволюції людства. Роль серединного шляху є унікальною, 

тому що за його допомогою універсум намагається подолати, 

пом’якшити власну роздвоєність, знайти властиві для себе 

інтеграційні форми і таким чином знову стати самим собою, 

самоідентифікуватися. Специфіка серединного типу еволюції 

полягає в тому, що наявні скріпи поки що не витримують  

напруги зіткнень на серединних просторах східних та захід-

них хвиль, бо органічними є саме серединні форми, хоча во-

ни накопичуються, але ще не є панівними. Вони все ще не 

породили достатньо впливових культурних синтезів і вищої 

культурної синергії сходу і заходу. Тому проблема розробки 

змісту і форм реалізації серединного шляху є надзвичайно 

актуальною для економічної науки і господарської практики.  

На соціоекономічну динаміку впливає збільшення об-

сягів інформації, особливо недостовірної, та беззахисність 

економічних суб’єктів перед ринковою асиметрією. Такий 

вплив створює підґрунтя для розповсюдження негатив- 

ного індивідуалізму, опортунізму, а отже, і гедоністичного 

консьюмеризму. Становлення системи знеособленого обміну 

та наростання тенденції до всезагального оцифрування лю-

дини і світу призводять до переважання кількісних, а не якіс-

них показників при оцінюванні сутнісних характеристик 

особистості. Унаслідок цього посилюється процес розлюд-

нення, людина перестає відчувати себе активним носієм вла-

сних сил і багатства, а це значно пригнічує її творчі здібності 

та волю. Людина втрачає сенс життя і продуктивної діяльно-

сті. Спостерігається не розвиток особистості як базового 
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суб’єкта цілісних господарських перетворень, а її перетво-

рення на одномірну людину, постлюдину. Тому національна 

стратегія відродження і розвитку має досить зважено і все- 

бічно враховувати всі ці аспекти та базуватися насамперед на 

ціннісній раціональності, що обумовлює шляхи і способи 

виживання людства, сприяти створенню таких господарських 

умов, щоб кожен українець, кожна особистість мала змогу 

саморозвиватися і самореалізовуватися для блага українсько-

го народу. Саме духовність визначає статус особистості як 

суб’єкта, що є носієм культури, ґрунтується на системі її цін-

ностей. Духовну культуру наповнюють людські цінності, 

моральні норми, життєві смисли, соціальна ідеали та ідеоло-

гії, релігійні погляди. Вона не розглядається поза суб’єкт-

суб’єктними відносинами. Перехід у формат ціннісної раціо-

нальності потребує зміщення акцентів у методології вітчиз-

няних економічних досліджень убік цілісного, ціннісно-

орієнтованого, гуманістичного пізнання, де людина розгля-

дається як цілісна духовно-біо-соціальна істота, як особис-

тість, у якої духовна засада-складова життєдіяльності є дже-

релом створення господарства. 

Настав час включати в економічні дослідження не лише 

теоретичне визнання духовності як життєво важливої сторо-

ни існування, але і заохочення та суспільне схвалення тих 

видів діяльності, які сприяють розкриттю через переживання 

приходу до духовних вимірів дійсності. Потрібно відпові- 

дально проводити широку роз’яснювальну роботу, виховува-

ти насамперед молоде покоління в дусі усвідомлення та роз-

гортання висхідних ціннісних кодів і зразків людяності, які 

реалізуються у сфері духовності. При цьому слід виходити з 

розуміння того, що свідомість і людська психіка представ-

ляють ту базову основу, яка пронизує все суще, а людина яв-

ляє собою безмежне поле свідомості, що перевершує простір 

та час. Тому економічна наука повинна сприйняти і виходити 

з того, що свідомість є новим предметом праці, а цінності, 

вкорінені у свідомість, визначають межі та вектор цілеспря-
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мованих господарських змін, націлених на виживання люд- 

ства.  

Глобальні виклики щодо України виявляються в залеж-

ності національного господарства від зовнішнього впливу і 

перш за все − від кон’юнктури світових ринків сировини: ра-

ніше була залежність від цін на метали, тепер − на зерно. 

Ступінь залежності від зовнішньої торгівлі характеризує від-

ношення експорту/імпорту до ВВП, яке у 2013 р. становило 

48 до 56% відповідно. У більшості збалансованих економік 

воно становить близько 20%. Тому економіка занадто від- 

крита і вразлива до зовнішніх викликів. Простежується за- 

лежність від торговельних партнерів, які можуть закрити ри-

нок для української продукції через геополітичні інтереси 

або через захист вітчизняного товаровиробника. Зростає за-

лежність України від зовнішніх позик. Валовий зовнішній 

борг на кінець минулого року становив майже 80% ВВП, а 

внутрішні позики −  83% ВВП. Ці та інші виклики свідчать, 

що необхідна не національна ідея, а національна дія. Вона не 

відбулася у 2004 р., коли вперше проголошена децентраліза-

ція залишилась нездійсненою декларацією. Невиправдано 

акценти розподіляються не на користь якості людського по-

тенціалу. Майбутній образ країни пов'язаний із високим еко-

номічним її розвитком, зростанням ВВП, а не досягненнями 

для людини, які за міжнародними критеріями зводяться до 

реальних політичних свобод, достатнього рівня доходу, не-

значного розриву між багатими і бідними, соціальної спра- 

ведливості та дбайливого ставлення до природи. Національ-

ним викликом для українців є перетворення оптимізму і віри 

у власні сили на побудову економічного дива, яке може від-

бутися при подоланні корупції, захисті прав власності, ство-

ренні умов для накопичення внутрішніх інвестицій, а також 

укріпленні громадянського суспільства, зорієнтованого на 

конструктивізм, зміну системи цінностей тощо. Опора на 

власні сили, на постійний діалог влади і громадян, якість 

людського потенціалу, на національну еліту, духовно-
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культурний потенціал суспільства, зростання довіри є запо-

рукою гідних відповідей на глобальні виклики.  

Сьогодні національними викликами України є забезпе-

чення мирного розв’язання конфлікту на сході, подолання 

негативних наслідків військових дій, припинення зовнішньої 

агресії, оптимізація взаємодії між державою та регіонами на 

засадах децентралізації. Соціоекономічне відродження Дон-

басу у зв’язку з його перевагами щодо людського, виробни-

чого, ресурсного, рекреаційного, промислового, інноваційно-

го, інвестиційного потенціалу та їх руйнування в період вій-

ськових дій стає першочерговим пріоритетом України у 

стратегіях розвитку країни та регіонів. Обґрунтовано, що на-

селення України не згодне з тим, що Україні за умов відсут-

ності Донбасу буде краще. Найліпші політичні перспективи 

для Донецької (46,2%) та Луганської областей (51,6%), на 

думку експертів, – це залишитися у складі унітарної, децент-

ралізованої країни, де місцеве самоврядування одержить ши-

рокі повноваження та фінансову незалежність.  

Для відродження Донбасу на нових пост- та неоіндуст-

ріальних засадах здійснено оцінку процесів модернізації 

промислових міст Донецької та Луганської областей. Це 

уможливило порівняння досягнутого рівня та прогнозу роз-

витку міст Донбасу зі стратегією розвитку промисловості 

Європейського Союзу, побудованою на базі неоіндустріаль-

ної концепції. Визначено лідерів і аутсайдерів постіндустрі- 

альної модернізації, обґрунтовано перешкоди у прискоренні 

цих процесів та запропоновано стратегічні напрями дій для 

забезпечення визначених процесів. 

На сучасному етапі розвитку України, коли через вій- 

ськовий конфлікт фактично призупинено роботу вугільних 

шахт на Донбасі, в цілому перспективи функціонування ву- 

гільної галузі є песимістичними. У той же час, ураховуючи 

досвід Європи у цій сфері та євроінтеграцію України, доля 

вугільної промисловості є також невизначеною. Соціоеконо-

мічні тенденції щодо трансформації світової економіки,  
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зокрема прагнення до забезпечення сталого розвитку, фор-

мують негативне ставлення суспільства до вугільного пали-

ва – воно є найбруднішим із ряду «природний газ, нафта то-

що». Вугілля дає найбільший обсяг викидів вуглекислого га-

зу, який є парниковим газом, що провокує глобальні зміни 

клімату.  

Але не тільки тенденції макро- і глобального рівня ви-

кликають негативне ставлення до вуглевидобутку. Впливо-

вими є і мікрорівневі чинники, зокрема, прагнення індивіду-

умів до соціального комфорту, на тлі того, що вуглевидобу-

ток залишається брудною, небезпечною і некреативною 

справою, а це не відповідає новим стандартам життя у пост-

індустріальних країнах. Соціоекономічний розвиток вугіль-

ної промисловості нагадує стару китайську монаду «Інь-Ян»: 

збільшення однієї зі складових неможливе без зменшення 

другої – зростання Ян неминуче веде до зменшення Інь. Так і 

у вугільній промисловості – підвищення рівня безпеки, за- 

хисту довкілля, заробітної плати персоналу, соціального  

комфорту його праці, активний розвиток техніки, автомати-

зації – прямий шлях до зменшення економічної ефективності 

шахтного способу вуглевидобутку. І справа не тільки в тих 

негативних умовах експлуатації, що притаманні Донбасу. 

США, де вугільні родовища є взірцевими, мають велику  

кількість закритих шахт: вони не витримали конкуренції, і 

шахтарі пішли з селищ, у яких мешкали, через безробіття. В 

американських працівників, задіяних на шахтах української 

транснаціональної корпорації «Метінвест», заробітна плата в 

19 разів вища, ніж та, яку мають українські шахтарі компанії.  

Отже, соціоекономічний шлях розвитку для вугледо- 

бувних підприємств є дещо неоднозначним: чим вищий рі-

вень соціального прогресу, тим нижче показники економіч-

ної ефективності. Тому невипадково європейське вугільне 

виробництво у ХХ ст.  зазнало краху. У більшості економіч-

но провідних країн вугільні галузі було ліквідовано, а поста-

чання вугілля перейшло до імпортерів. Проте українська 
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енергетика в осяжному періоді не стане «Mining free», власне 

вугілля не зможуть замінити ані «зелена енергетика», ані  

інші «екологічно чисті» джерела. Зіткнення соціальних й 

економічних течій у вітчизняній вугільній промисловості  

історично вирішувалося на користь економіки. Сьогоденна 

практика вуглевидобутку звелася ще й до копанок, які є вті-

ленням технологічного і соціального середньовіччя. 

Якщо суспільство дотримуватиметься соціоекономіч-

них стандартів у вугільній промисловості, то йому знадо-

биться не традицій ний спосіб вирішення проблеми, бо існу-

юча система державної підтримки не спрацьовує. Розв’я-

зання цих питань можна знайти на підґрунті робіт нобелів- 

ської лауреатки Е. Остром з проблем надання суспільного 

блага і «трагедії спільного користування». Найбільш доціль-

ним з позицій соціоекономіки є поєднання в економічні ме-

режі зацікавлених у вугільному паливі енергетиків та їх клі- 

єнтів (металургів та споживачів їх продукції) з вугільниками 

на підґрунті інвестування шахт, яке здатне забезпечити гід-

ний рівень соціального комфорту працівників вугледобувних 

підприємств. Переговорні процеси між японськими енерге-

тиками і російськими вугільними компаніями, що діють на 

Сахаліні, – реальний приклад того, що така модель можлива і 

доцільна. 

Соціальне управління у вугільній промисловості відпо-

відно до специфічних небезпечних умов її функціонування 

перш за все зорієнтоване на збереження життя та здоров’я 

шахтарів і надання їм більш привабливих умов життєдіяль-

ності для компенсації шкідливих, небезпечних і тяжких умов 

праці. Аналіз концептуальних та правових документів, які 

визначають розвиток вугільної промисловості свідчить про 

значні їх недоліки, що зводяться до недоліків в управлінні 

трудовою сферою, розвитком персоналу вугільних шахт, від-

сутності стимулювання роботодавців із забезпечення про- 

мислової безпеки, відсутності інноваційної спрямованості 

діяльності працівників та управлінців тощо. Значна увага 
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держави до проблем вугільної промисловості обумовила ух-

валення та реалізацію Закону України «Про підвищення  

престижності шахтарської праці». Однак він не став ефек- 

тивним у передбаченому напрямі. Не було комплексної сис-

теми розв’язання соціальних проблем. Гірничий закон у по-

ложеннях щодо забезпечення соціального захисту шахтарів 

на функціонуючих шахтах та їх ліквідації не спрацював. 

Зміст Галузевої угоди був насиченим, але через невиконання 

значної частки її положень не надав очікуваного результату. 

Соціальної політики в галузі не було, а окремі її фрагменти 

не спрацьовували. Соціальна відповідальність не була затре-

буваною. У сучасних умовах постає питання про існуван- 

ня вугільної промисловості взагалі, зайнятість шахтарів та  

функціонування монофункціональних міст і селищ після за-

криття вугільних шахт. 

Пошук важелів впливу на соціоекономічний розвиток 

України обумовив дослідження нового напряму науки, яка 

завойовує все більше прихильників у міжнародної наукової 

спільноти. Найбільший розвиток констатується у науковій 

школі американського соціолога А. Етціоні. Російські соці- 

ологи й економісти завдяки культивуванню міждисциплінар-

них підходів до забезпечення комплексності розв’язання со-

ціальних та економічних проблем зробили значний внесок у 

становлення нової науки − соціоекономіки (М. Шабанова, 

А. Шулус, С. Сухіх, П. Блусь та ін.). Серед вітчизняних нау-

ковців здобутки у сфері соціоекономіки підкріплюються ви-

данням двох наукових збірників «Соціоекономіка», підгото-

влених фахівцями Інституту економіки промисловості НАН 

України О. Новіковою, В. Антонюк, Л. Шамілевою, С. Грі-

невською, Л. Логачовою, О. Воловодовою, М. Дейч, О. Пань-

ковою та ін., фахівцями Пермського державного університе-

ту С. Сухіх, П. Блусь, а також Харківського національного 

університету ім. В.Н. Каразіна Г. Задорожним. Інші публіка-

ції більше стосуються переваг міждисциплінарного підходу 

до соціоекономічних досліджень. А. Колот обґрунтовує до- 
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цільність і необхідність широкого запровадження в наукову 

освітню сферу цього підходу та одночасно обґрунтовує по- 

требу у введенні нового предмета «Соціоекономіка» в нав- 

чальний процес. 

У монографії висвітлено підходи автора до головних 

складових соціоекономіки – соціокультурних чинників та 

цінностей у процесі їх становлення, оформлення, змін та роз-

витку. Через категорії соціоекономіки розкриваються життєві 

стратегії населення України: опанування, пристосування, 

уникнення і невизначеність, які дають можливість оцінити 

стартовий потенціал людини та її готовність до реалізації 

стратегій розвитку країни. Високий та зростаючий рівень 

груп населення з життєвими стратегіями уникнення та невиз-

наченості свідчить про зниження ресурсного потенціалу сус-

пільства щодо позитивних суспільних перетворень. 

Викладено результати соціологічних опитувань цін- 

нісних пріоритетів українського суспільства, здійснено оцін-

ку сприйняття в сьогоднішній час цінностей Радянського 

Союзу (соціальна рівність, колективізм, взаємодопомога) та 

нової системи цінностей (збагачення, індивідуалізм, праг-

нення до особистого успіху) крізь призму різних соціальних 

груп населення (успішних, адаптованих, виживаючих і від-

чужених). Позитивно сприймають цінності часів Радянського 

Союзу від 6 до 10% опитаних, а в їх числі найбільша кіль-

кість (9,5%) − серед адаптованих. Нова система цінностей 

позитивно сприймається від 3 до 3% опитаних, і найвищий 

рівень серед успішних − 37,5%. Надвисокі показники уник-

нення і невизначеності передбачають підвищені вимоги до 

стабільності суспільної організації, обмежують можливості 

радикальних реформ у такі непередбачувані часи, як сього-

дення. З іншого боку, українському суспільству притаманні 

висока довгострокова орієнтація і стримування замість поту-

рання задоволенням, що може стати додатковим культурним 

чинником економічного зростання, але для цього спочатку 

треба створити умови. 
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У результаті досліджень виявлено, що соціоекономічна 

парадигма втілюється в роботах вітчизняних соціологів, еко-

номістів, статистиків, політологів, які використовують на-

працювання сучасних науковців світового масштабу. Най-

більш визнаним у цьому плані є методологічні засади теорії 

Р. Інгелгарта і К. Вільцеля, Г. Клагеса, які адаптовані україн-

ськими соціологами і дозволяють дослідити духовно-ціннісні 

засади та настанови населення різних країн світу, перш за все 

України. Встановлено, що країна тільки стала на шлях гло- 

бальних ціннісних змін, а саме простежується незначна зміна 

ціннісних уявлень, орієнтацій, пріоритетів сучасної людини. 

Домінуючими ідентифікаційними типами виступають «тра-

диціоналісти» й «активні реалісти», що є стабілізаційним 

фундаментом реагування на небезпечні агресивні суспільно-

політичні умови у людському вимірі. Ментальні особливості 

українців, з одного боку, дозволяють задіяти внутрішні ме-

ханізми самозбереження і виживання, з іншого − виступають 

свого роду перешкодами до формування і втілення постмате-

ріалістичних цінностей та переходу на новий рівень соціаль-

но-економічного розвитку країни.  

У процесах соціоекономічного розвитку значною є роль 

інститутів громадянського суспільства щодо трансляції про-

гресивних соціальних практик і формування цінностей пост-

матеріалізму громадян України. При виникненні нових ви-

кликів соціально-економічного розвитку, які потребувати-

муть швидкої перебудови якісних характеристик працюючо-

го населення, доцільніше орієнтуватися на бажане майбутнє 

країни (суспільний устрій, технологічний уклад, структуру 

економіки), передбачаючи, що професійна освіта має надава-

ти теоретичну підготовку, яка дозволятиме переорієнтувати-

ся на освоєння технологій та набуття нових компетенцій. На-

явні людські ресурси і робоча сила в Україні відповідають 

індустріально-ринковому типу економіки і незначною мірою 

зорієнтовані на вимоги переходу до інформаційно-мережевої 

економіки.  
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Україні потрібна людина, яка здатна мислити страте- 

гічно, дисципліновано, відповідально і розумно, вміє давати 

відповіді на виклики сучасності, а саме:  

як швидко, з найменшими втратами пристосуватися до 

нових умов і виробити механізм самозбереження (себе, влас-

ної родини, колективу в умовах нестабільності і воєнної аг-

ресії);  

як набути і підтримувати внутрішню рівновагу (забез-

печити злагоду з власним "Я");  

якими способами і механізмами забезпечити особистіс-

ну (екзистенційну), соціальну, економічну безпеку;  

як і якою метою включатися в процеси самоорганізації 

та прогнозувати їх можливі наслідки;  

як віднайти оптимальну життєву стратегію і реалізову-

вати її в несприятливих соціально-економічних і суспільно-

політичних умовах.  

Україна має шанс відповісти на історичний виклик су-

часності, зберегти життєздатність і збалансувати "життєві 

світи" людини і держави, соціального й економічного через 

забезпечення справедливості та усталеності розвитку в кон-

тексті прогресивних духовно насичених цінностей постмате-

ріалізму. Це може бути реальним, якщо будуть ураховані 

ціннісні орієнтації та кращі ментальні риси українського на-

роду. 

Суспільні відносини потребують модернізації щодо 

формування соціальної відповідальності людини, суспіль- 

ства, держави. Згідно з результатами експертного опитування 

науковців та освітян щодо проблем соціальної відповідаль-

ності 85,4% експертів вважають безвідповідальність перева-

жаючою в системі суспільних відносин, а 79,8% висловили 

думку про непрестижність в українському суспільстві бути 

соціально відповідальною людиною.  

На перше місце серед пріоритетних важелів впливу на 

формування соціальної відповідальності 62% експертів пос-

тавили систему духовно-морального виховання, родину, 
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освіту. Узагальнення перешкод становленню соціальної від-

повідальності держави, суспільства, бізнесу та людини ви-

значило низький рівень духовно-моральної культури владної 

еліти. Серед складових соціальної відповідальності держави 

вона становила 63,3%, українського суспільства – 51,3, лю-

дини – 52,5, бізнесу – 30,4%. Спонукальними мотивами для 

розвитку соціальної відповідальності в Україні є: невідво- 

ротність відповідальності за порушення правових і мораль-

них норм незалежно від статусу (52,5%), переоцінка системи 

цінностей, спрямована на підвищення внутрішньої культури, 

дотримання прав, домовленостей, вимог (47,5%), консоліда-

ція бізнесу, держави, науки щодо значущих для суспільства 

проблем (43,7 %). Соціальна відповідальність у контексті со-

ціоекономіки потребує розвитку таких цінностей, як честь, 

гідність, обов’язковість, надійність, попередження ризиків та 

небезпек, підвищення духовно-морального рівня, довіри і 

розвитку соціального партнерства. 

Культурний потенціал України не враховується в гос-

подарській системі як ресурс позитивних перетворень у стра-

тегіях соціоекономічного розвитку держави та її регіонів. Ре-

зультати досліджень визначили можливості змінити цю си-

туацію, використати інтеграційну, трансляційну, регулятивну 

та інноваційну функції культури, що піднімає якість та ефек-

тивність управління на вищий щабель. Запропоновано на-

прями використання культурних особливостей для пост- 

конфліктного відродження Донбасу, а саме: зниження рівня 

регіональної ксенофобії, припинення риторики ненависті, 

створення позитивного інформаційного поля щодо внутріш-

ньо переміщених осіб і жителів Донбасу, боротьба з маргіна-

лізацією, посилення соціальної спрямованості державної по-

літики в умовах військових дій. 

Прагнення науковців до прогнозування оптимістичних 

сценаріїв розвитку країни у будь-яких скрутних ситуаціях 

обумовлює пошук інноваційних, нетрадиційних рішень, ре- 

алізація яких дає очікувані результати. Задля гідних відпові-
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дей на глобальні виклики необхідно мати власну геополітич-

ну місію, бути творцем глобальних змін, а не лише реагувати 

на них, а головне – знайти гідне місце на міжнародній арені. 

Україна спроможна до цих перетворень. Досвід подолання 

національних викликів, що переживає країна, дає можливість 

усвідомити значущість духовно-культурного потенціалу, 

зробити правильний вибір ціннісних орієнтацій, віднайти  

гармонійні засоби досягнення соціальної справедливості у 

сполученні з економічною ефективністю, що, у свою чергу, 

розкриє потенційні можливості української нації до згурто-

ваності, довіри, любові та відповідальності. Є надія, що за-

своєння та затвердження соціоекономічних засад розвитку 

суспільства забезпечить усвідомлення і реалізацію відпові-

дей на глобальні й національні виклики. 
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