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ПЕРЕДМОВА
Прагнення України до прогресивного розвитку обумовило
взяти на себе міжнародні зобов’язання щодо запровадження в систему господарювання принципів сталого розвитку. Цим було підкреслено солідарність країни з міжнародною спільнотою стосовно
попередження світової кризи вичерпності ресурсів для існування
людства. Усьогоднішніх умовах внутрішньої системної кризи в
країні в усіх її сферах (політичній, соціальній, економічній, інформаційній тощо)ставлення до реалізації сталого розвитку може змінитися на негативне через пріоритетність розв’язання внутрішніх
проблем. Але такий крок не є виправданим. Ефективність державного управління визначається саме здатністю до одночасного
сприйняття країною зовнішніх та внутрішніх викликів, розробки
стратегічних рішень щодо їх мінімізації, попередження виникнення нових.
Ідеологія сталого розвитку має антикризову спрямованість,
вона орієнтує на створення умов для збереження людської цивілізації, а також на підтримку ресурсної бази для цього та запровадження механізмів господарювання, які визнають такі орієнтири та
реалізують їх у практичній діяльності. Євроінтеграційні прагнення
та кроки України потребують вбудованості національної політики
в європейську політику розвитку, що обумовлює розробку та реалізацію концептуальних засад сталого розвитку при формуванні
йупровадженні національних антикризових стратегій.
Соціальні ресурси розвитку в національній практиці господарювання значною мірою недооцінювались. Така сама тенденція
простежується стосовно до складових сталого розвитку. Більш популярними і розвинутими є екологічна й економічна складові та їх
сполучення – економіко-екологічна компонента. Про недооцінку
соціальної складової сталого розвитку та негативні наслідки від
цього йдеться в монографії «Сталий розвиток промислового регіону: соціальні аспекти» [225]. Однак до даного часу не змінилося
ставлення до соціальної компоненти, не створено умов зацікавленості влади і суспільства в реформуванні системи відносин у країні на засадах сталого розвитку, не склалося соціально відповідального ставлення, поведінки та діяльності щодо досягнення визна6

чених орієнтирів. Зросла розбалансованість економічної, соціальної та екологічної сфер сталого розвитку.
Вищезазначене обумовило пошук інноваційних механізмів
розв’язання визначених проблем при формуванні й використанні
соціального потенціалу сталого розвитку держави та її регіонів.
Результати дослідження звелись до розробки концептуальних і
науково-методичних засад оцінки соціального потенціалу сталого
розвитку, обґрунтування інноваційних підходів до формування
соціальної політики в умовах системної кризи, забезпечення орієнтації державної та регіональної політики на соціалізацію економіки, сталий розвиток і саморозвиток регіону. Формування будьяких управлінських рішень має базуватися на системній інформації, до якої мають залучатися результати соціологічних досліджень. Сталий розвиток і соціально-трудову сферу у взаємозв’язку
та взаємообумовленості в регіональному розрізі подано як важливий напрям його запровадження.
Контекст рівня та якості життя в системі сталого розвитку є
вкрай важливим, але недостатньо дослідженим, особливо в регіональному аспекті. Його комплексна оцінка представлена як
основа формування соціального потенціалу сталого розвитку.
Інноваційні підходи до формування нової моделі споживання на
засадах сталого розвитку визначено за результатами наукового
дослідження.
До формування соціального потенціалу сталого розвитку не
залучається духовно-культурне підґрунтя, яке є одним із головних
важелів ініціації та запровадження сталого розвитку. Духовнокультурний потенціал розкрито як інтеграційний та мотиваційний
ресурс забезпечення сталого розвитку. Науковим здобутком є
обґрунтування і визначення базисних цінностей українського суспільства, які розглядаються як ресурс сталого розвитку на місцевому рівні.
У першому розділі монографіївстановлено теоретико-методологічні засади формування та використання соціального потенціалу сталого розвитку. Обґрунтовано його понятійний і категоріальний апарат, визначено складові, взаємозв’язки та взаємозалежність між ними. Теоретичні узагальнення й обґрунтування дозволили побудувати теоретичну модель соціального потенціалу сталого розвитку та розкрити зміст його поняття. Соціальний потен7

ціал сталого розвитку – це сукупність можливостей, здібностей,
готовності суспільства до перетворень для задоволення потреб у
збереженні та розвитку людини, ресурсів для гідного життя нинішнього і майбутнього поколінь, у збалансованості й безпеці економічної, соціальної та екологічної сфер. До складових соціального потенціалу сталого розвитку віднесено соціокультурний і людський потенціал, соціальні відносини та соціальні інститути, соціальну сферуй інфраструктуру. Провідну роль щодо ступеня впливу
на
досягнення
кінцевих
цілей
сталого
розвитку
відіграє соціокультурна компонента. Розкрито варіативність концептуальних підходів до оцінки соціального потенціалу сталого
розвитку, обґрунтовано авторський підхід, який закладено в науково-методичне забезпечення оцінки соціального потенціалу сталого розвитку. Розроблено ієрархічну модель оцінки соціального
потенціалу сталого розвитку на етапах його формування й використання і здійснено апробацію методики оцінки соціального потенціалу сталого розвитку з визначенням інтегрального показника.
У другому і третьому розділахобґрунтовано інноваційні
підходи до формування державної та регіональної політики, обумовлені системною кризою в країні. Демонстрація негативного
стану, який має тенденцію до погіршення, стала доказом для визначення й обмеження пріоритетних напрямів соціальної політики.
Україна потребує системних змін у соціальній, політичній,
економічній та інших сферах національної безпеки. Зневіра громадян до влади, прагнення змінити орієнтації країни вбік ЄС, невдоволення процвітанням корупції, погіршенням рівня та якості життя, зростання соціальної нерівності, посилення протистояння між
сходом і заходом країни, зростання системної кризи тощо потребують інноваційних підходів до формування соціальної політики
держави. Вона має враховувати зростання ролі людського чинника
та громадянського суспільства в цих перетвореннях. Змінився характер і зміст ризиків та небезпек, які є в даний час в Україні та
прогнозуються в майбутньому. Соціальна та громадянська активність населення держави пов’язана з новими завищеними очікуваннями на краще у зв’язку зі зміною Президента України та надіями, що людські втрати не були марними і країна через подолання
перешкод політичного, економічного та соціального характеру
поступово вийде з кризового стану. Виокремленопроблеми,
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розв’язання яких потребує соціальної стабільності, політичної волі, стратегічного бачення майбутнього, процвітання нації та країни, соціальної відповідальності перших осіб держави та перетворення відносин влади і суспільства із суб’єкт-об’єктних на суб’єктсуб’єктні.
Систематизація перешкод, негараздів і негативних наслідків
тривалої критичної нестабільності визначила загрози соціальній
безпеці, а саме: наявність та збільшення реальних соціальних ризиків і небезпек, обмеження можливостей людського розвитку,
незбалансованість соціальної політики та сталого розвитку, неприйняття соціальної відповідальності суб’єктами соціальної політики, надмірна централізація соціальної політики, низька роль
громадянського суспільства у формуванні соціальної політики та
сталого розвитку, низький рівень демократизації суспільних відносин.
Визначені соціальні небезпеки при побудові соціальної політики мають перетворитися на її стратегічні пріоритети.
До пріоритетних напрямів соціальної політики доцільно
включити такі:
забезпечення соціальної безпеки та соціального захисту в
умовах критичної нестабільності;
забезпечення розвитку людського потенціалу в умовах обмежених можливостей та системних змін;
пріоритетність соціальної складової у формуванні та реалізації сталого розвитку;
забезпечення збалансованості державної та регіональної соціальної політики;
становлення громадянського суспільства, розвиток демократизації, суспільних відносин;
формування та реалізація соціальної відповідальності
суб’єктів соціальної політики.
До кожного пріоритетного напряму визначено систему заходів щодо його практичної реалізації.
Розділ четвертий містить концептуальні засади соціальної
орієнтації економіки та сталого розвитку в державній і регіональній політиці. Обґрунтовано доцільність їх сполучення на підставі
співпадіння за змістом більшості критеріїв їх досягнення. У результаті аналізу регіональних стратегій розвитку в контексті су9

часних вимог модернізації регіонального управління визначено
значну кількість недоліків. Жодна із стратегій регіонального розвитку областей України не моделювала сценаріїв на випадок кризового становища, не передбачала структурних змін, не було збалансованості між цілями та ресурсними можливостями їх досягнення, неконкретизовано відповідальність щодо досягнення цілей
стратегії, має місце недемократичність формування стратегій, залежність їх змісту від Державної стратегії регіонального розвитку,
незбалансованість економічної, соціальної, екологічної сфер тощо.
Реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади забезпечить децентралізацію управління, створить
умови для підвищення ролі регіонів у розв’язанні власних проблем. Але одночасно ці перетворення потребують підвищення
відповідальності регіонів за соціальний стан, соціальну спрямованість економіки.
Готовність регіонів до цього стає можливою при розвиненості стратегічних засад саморозвитку регіонів. Запропоновано застосування таких підходів до його впровадження: системний, діяльнісний, структурно-функціональний, ситуаційний підходи. Коженіз них має свої переваги та недоліки. Також запропоновано заходи, які сприятимуть запровадженню саморозвитку регіонів у
практику управління.
П’ятийрозділ присвячено проблемам управління соціальнотрудовою сферою з урахуванням вимог сталого розвитку. Серед
науковців цей напрям досліджень недостатньо пророблений, а регіональний аспект, незважаючи на його зростаючу важливість, залишається поза увагою дослідників. Наведено концептуальні засади взаємозв’язку та взаємообумовленості соціально-трудової сфери і сталого розвитку. Гідна праця відтворює одночасно і економічний, і соціальний, і екологічний аспекти трудової діяльності, від
їх рівня збалансованості залежить її формування та реалізація.
Економічні пріоритети обумовлюють дискримінацію у трудовій
сфері. Постає проблема використання духовно-культурного потенціалу сталого розвитку для підвищення цінності праці та людини
праці. Загальна оцінка стану розвитку соціально-трудової сфери в
Україні та її регіонах на підставі розрахунку інтегральних показників розвитку соціально-трудової сфери свідчить про низький
рівень соціального супроводу трудової діяльності та такий самий10

рівень якості трудового життя. Одночасно при оцінюванні використано соціологічні дані, які визначили зниження гарантій зайнятості, рівня довіри до профспілок, неефективність системи професійного розвитку, поширення вимушеної вторинної зайнятості.
Оцінка стану соціально-трудової сфери в регіональному розрізі
вказує на відсутність збалансованого взаємозв’язку між економічною, соціальною та екологічною складовими, а також низький
рівень розвитку регіонів за індексом стійкості. У цілому соціальнотрудова сфера не зорієнтована у своїх стратегічних пріоритетах на
досягнення цілей сталого розвитку.
У шостому розділі обґрунтовано гостру потребув соціологічній інформації при здійсненні оцінки сталого розвитку та прийнятті на цій підставі стратегічних управлінських рішень антикризової спрямованості глобального і національного рівнів. Експертне
опитування із соціальної відповідальності виявило причини слабкого впровадження сталого розвитку.
У сьомомурозділінаведено комплексну оцінку рівня та якості
життя населення регіонів України як основи формування соціального потенціалу сталого розвитку. Посилення соціально-економічної кризи в Україні потребує першочергової уваги до рівня і
якості життя населення, який на сучасному етапі значно відстає від
розвинутих країн, що не відповідає економічному потенціалу країни та обраним стратегіям розвитку держави. У плані добробуту в
Україні існують значні проблеми: має місце суттєве поширення
бідності; загострюється проблема майнового розмежування суспільства; більшість населення не вдоволена своїм становищем, що
породжує соціальні конфлікти. Регіони України значно відрізняються за рівнем і якістю життя, при цьому диференціація за багатьма показниками посилюється.
Незважаючи на те що в Україні чимало науковців досліджують питання рівня і якості життя, невирішеність проблеми бідності
та надмірної майнової диференціації вказує на те, що існує потреба
в більш комплексному дослідженні умов і чинників формування
добробуту на рівні регіонів, групування регіонів за досягнутими
параметрами рівня та якості життя, визначення найбільш гострих
проблем і шляхів їх вирішення. Важливою є оцінка досягнутого
рівня і якості життя населення регіонів України з позицій подолання бідності та наближення до гідного рівня життя й високих
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стандартів якості в контексті сталого розвитку, визначення особливостей формування якості життя у промислових регіонах.
У зв'язку з вищезазначеним поглиблення теоретико-методологічних підходів до визначення рівня та якості життя, специфіки
їх формування в умовах сталого розвитку є вельми актуальним і
дає змогу вирішити такі завдання:уточнити понятійний апарат, що
характеризує рівень та якість життя населення й вимоги щодо
нього з точки зору сталого розвитку; розробити методику комплексної оцінки рівня та якості життя населення на регіональному
рівні на основі порогових значень і цільових орієнтирів; дослідити
добробут населення регіонів з позицій подолання бідності та досягнення гідного рівня життя; здійснити інтегральну оцінку якості
життя у регіонах та її наближення до цільових орієнтирів; дослідити особливості рівня і якості життя у промислових регіонах; дослідити стан та тенденції бюджетних видатків, спрямованих на забезпечення гідного рівня життя населення; проаналізувати роль державного фінансового забезпечення у вирішенні проблем низького
рівня життя; розробити рекомендації стосовно вдосконалення
державної та регіональної політики щодо підвищення і вирівнювання добробуту населення регіонів України.
Перехід України до сталого розвитку визначається активною
участю в цьому процесі регіонів. Сучасна регіональна політика
орієнтована в основному не на розвиток регіонів, а на їх підтримку, що значно ускладнює процес переходу до сталого розвитку та
забезпечення гідного рівня життя населення. Тому регіонам за
державної підтримки необхідно визначати шляхи формування та
реалізації політики регіонального саморозвитку. Особливо це важливо в умовах обмеженості економічних, соціальних, фінансових
та інших ресурсів, коли актуальним є запровадження механізмів
ефективного використання існуючого соціально-економічного потенціалу регіонів на засадах саморозвитку. Саморозвиток регіону
можна визначити як здатність економіки регіону в конкретних
умовах забезпечувати сталий розвиток, прискорене збільшення
валового регіонального продукту за рахунок власних коштів і
створення в регіоні конкурентного середовища, спрямованого на
позитивну динаміку його розвитку, а отже, на підвищення якості
життя населення та формування соціального потенціалу регіону за
умови оптимального поєднання регіонального самоврядування та
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державного регулювання територіального розвитку. Таким чином,
актуальним є дослідження механізмів саморозвитку регіону в контексті забезпечення формування соціального потенціалу сталого
розвитку.
Важливою умовою підвищення якості життя є забезпечення
населення необхідним житлом. Реалізація житлової політики на
сучасному етапі в країні відбувається практично без урахування
регіональних диспропорцій у рівні забезпеченості житловою площею, обсягах і темпах житлового будівництва, структурі та обсягах інвестицій у житлове будівництво. Проблеми, зумовлені регіональними особливостями, посилюються диференційованістю за
типом поселення в межах регіону, що позначається як на рівні житлової забезпеченості населення міст і сільських поселень, так і на
обсягах житлового будівництва та введення житла. Існуючі диспропорції та сучасні тенденції вирішення житлової проблеми обумовлюють необхідність ретельного аналізу стану, тенденцій і завдань житлової політики щодо забезпечення гідного рівня та якості
життя населення.
У восьмому розділірозкрито проблеми споживання в системі
параметрів гідного рівня життя та сталого розвитку. Споживання є
однією з неодмінних фаз суспільного відтворення, яка відіграє
найважливішу роль у соціально-економічному розвитку. Споживання безпосередньо пов’язане з можливостями економічного зростання, людського розвитку, а також фізіологічним, соціальним та
духовним розвитком суспільства. Формуючись під впливом численних факторів, сфера споживання перебуває в постійному розвитку і трансформації, що супроводжується як позитивними, так і
негативними змінами.
Розвиток виробництва на основі техніко-технологічних досягнень дає змогу суттєво розширити межі споживання. Це підвищує рівень і якість життя населення. У той же час нагромадження
капіталу та прагнення до прибутку в умовах посилення конкурентної боротьби призвели до штучного стимулювання споживання,
що завдає непоправної шкоди як природному середовищу, так і
духовно-моральним засадам суспільства. «Суспільство споживання», яке виникло у другій половині ХХ ст.у розвинутих країнах
світу, обумовило появу гострих проблем: дефіцит ресурсів, нерівномірність їх розподілу, деградація навколишнього середовища,
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поляризація багатства і бідності тощо.Тому дослідження процесу,
тенденцій і проблем споживання набуває актуальності. Важливим
є аналіз споживання в контексті сталого розвитку та забезпечення
гідного рівня життя. Практичне значення має визначення шляхів
удосконалення механізму державного регулювання процесу споживання населення з метою забезпечення соціального прогресу.
Актуальною є розробка теоретичних підходів до формування нової
системи споживання, відповідної сталому розвитку.
Дев’ятий розділ монографії присвячено проблемам становлення, активізації та залучення духовно-культурного потенціалу
до сталого розвитку держави і регіону. Сталий розвиток і соціальний прогрес неможливі без застосування соціальних норм йурахування цінностей, ментальних та соціокультурних особливостей
людського потенціалу. Саме вони є основою модернізації та гуманізації суспільних відносин і вагомими чинниками успішного соціального, економічного й екологічного розвитку. У цих процесах
значну роль відіграють адресні механізми активізації участі населення в забезпеченні сталого розвитку промислового регіону. Для
дослідження процесів самоорганізації необхідно визначити причину їх виникнення та розвитку, яка полягає в єдності людства і природи, а також спільну динамічну структуру процесів самоорганізації.
У системі суспільних відносин зростає значущість свідомості людини. Від того, якою вона є, залежать етичні регулятори сталого ноосферного розвитку людини (суспільства) і природи. Викривлення людської свідомості, відсутність етичного контролю
руйнують гармонію єдиного світу і ставлять під загрозу існування
людства. Забезпечення сталого розвитку в сучасному світі, що
глобалізується, значною мірою залежить від формування в індивідів та соціальних груп відповідної системи цінностей. Однак потребують визначення як зміст систем цінностей, які мають бути
специфічними для кожної країни, враховувати властиві їй культурні, економічні, соціальні та природні умови, так і засоби ефективного сприяння формуванню системи цінностей, яка б сприяла досягненню сталого розвитку.
Дослідження проблеми залучення і використання духовнокультурного потенціалу України та її регіонів має значні прогалини. Це не дозволяє застосовувати в управлінській практиці його
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інтеграційні та мотиваційні ресурси для забезпечення сталого розвитку. У сучасних дослідженнях цінності, традиції та інші духовно-культурні регулятори поведінки розглядаються як один із різновидів ресурсів, наявність, відсутність або характер яких визначають напрям та успішність певної діяльності людей і спільнот, у
тому числі діяльності щодо забезпечення сталого розвитку. Причому певні цінності визначають як особливості кожного з трьох
аспектів сталого розвитку (соціального, економічного, екологічного), зумовлені діяльністю людей, так і націленість діяльності на їх
збалансування та її успішність.
Питання збереження, накопичення та використання духовнокультурного потенціалу сталого розвитку територіальних громад
регіонів за допомогою відповідних інституційних механізмів взагалі недосліджено. Носіями духовно-культурного потенціалу сталого розвитку є різні соціальні групи жителів територіальних громад та індивіди, інтереси яких стосовно питань розвитку репрезентують органи місцевого самоврядування, об'єднання громадян та
інші структури й установи. Органи місцевого самоврядування та
об'єднання громадян у дослідженні визначено як потенційних
суб'єктів сталого розвитку територіальних громад у промислових
регіонах.
У підготовці монографії взяли участь:
О.І.Амоша
(передмова,
розділ
4,підрозділи
7.1,
7.8,післямова);
О.Ф.Новікова (передмова, розділи 1-4, 6.2, післямова);
В.П.Антонюк (передмова, розділи 7,8, післямова);
О.В.Воловодова (підрозділи3.5, 9.4);
Л.М.Логачова (підрозділи 2.1, 7.9, 8.7);
С.М.Гріневська (підрозділи 2.5, 3.4, 4.3, 7.7, 7.8, 8.6);
Л.Л.Шамілева (підрозділи 1.2-1.5);
Л.В.Шаульська (розділ 5);
Ю.С. Залознова (підрозділи 2.5, 3.4);
М.Є.Дейч (підрозділи 2.7, 3.6, 6.2);
О.В. Панькова (підрозділи 1.1-1.3, 2.3, 3.2, розділ 6);
О.С.Вишневський (підрозділи 4.1, 4.2);
О.Д.Прогнімак (підрозділи 7.6, 8.2, 8.6);
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О.Ю.Касперович (підрозділи 2.6, 3.5, 9.1, 9.3);
О.В.Іщенко (підрозділи 2.6, 3.5, 9.1, 9.2);
А.Д.Панькова (підрозділи 1.4, 1.5, розділ 5);
Д.С.Кузнєцова (підрозділи 7.3, 7.4, 8.1, 8.5);
О.Г.Сидорчук (підрозділи 2.2, 3.1, розділ 6);
С.П.Кучін (підрозділ 7.9);
М.С.Кримова (підрозділ 1.5);
В.В.Бібікова (розділ 5);
Н.В. Стежко (підрозділи 8.3, 8.6).
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Розділ 1. КОНЦЕПТУАЛЬНЕ ТА НАУКОВОМЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ
СОЦІАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТАЛОГО
РОЗВИТКУ
1.1. Теоретико-методологічні засади формування
та використання соціального потенціалу
сталого розвитку
Наукові дослідження з проблем соціального потенціалу сталого розвитку дістали в Україні незначного розвитку. Певною мірою вони компенсувались накопиченням результатів наукових досліджень щодо сталого розвитку та великою кількістю якісних монографічних видань і наукових статей. Простежується розкриття
концептуальних засад соціального потенціалу сталого розвитку.
Відбулося певне розмежування напрямів досліджень, де розкривався соціальний потенціал. Він знайшов місце в концептуальних
засадах сталого розвитку, а також при розкритті соціального потенціалу в контексті загальних проблем розвитку країни та окремих
його складових (інноваційного, економічного, соціального, людського, освітнього, культурного тощо).
Найбільш відомі наукові праці з комплексних проблем сталого розвитку Б. Буркинського [22], М. Згуровського [6], В. Кухара
[105], О. Білоруса [12], З.Герасимчук [39], Б.Данилишина [53],
С. Лісовського [112], Л. Немець [137], І. Александрова [3] та ін.
Теоретико-методологічні засади розвитку соціального потенціалу
відображено в публікаціях Е. Лібанової [224], В. Антонюк [115],
А. Колота [218], О. Грішнової [218], В. Куценко [107], М. Білорусової [11], Т. Петрушиної [157], С. Штирбул [265], І. Ящишиної
[275] та ін. Але в цих публікаціях соціальний потенціал сталого
розвитку або поданий вкрай поверхнево, або розкривається взагалі
без контексту сталого розвитку.Це ставить певні перешкоди для
з’ясування сутності соціального потенціалу сталого розвитку, його
концептуального визначення в процесі формування та використання.
Оцінка концептуальних засад сталого розвитку, яка міститься в наукових працях фахівців цього напряму, а також різні варіанти проектів Концепцій зі сталого розвитку, які розроблено та не
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схвалено в Україні, свідчать про певні переваги у їх змісті екологічної або економіко-екологічної спрямованості з ігноруванням
соціальної складової. Такі підходи обумовили недооцінку використання соціальних важелів та соціального потенціалу в досягненні
цілей сталого розвитку, незадіяність соціальних ресурсів і незалученість соціального капіталу до цих процесів. Переваги соціальної
складової сталого розвитку випливають із реалізації ноосферної
концепції, що визначає таку гармонійність економічного, соціального та екологічного розвитку, яка від покоління до покоління не
зменшує якостіта безпеки життя, не погіршує стану довкілля і
сприяє соціальному прогресу. Подальше усвідомлення та визначення значущості соціальної складової сталого розвитку простежується в політиці країн, які взяли на себе зобов’язання перед світовою спільнотою щодо запровадження сталого розвитку. Це
підтверджує зміст рекомендацій Конференцій ООН із сталого розвитку «РІО+20» (20-22 червня 2012 р.), які визначили важливість
забезпечення свободи, миру і безпеки, дотримання всіх прав людини, у тому числі права на розвиток та права на гідний рівень
життя й демонстрацію сукупної прихильності щодо побудови
орієнтованого на розвиток справедливого та демократичного суспільства [20].
Пізнання будь-якого соціального процесу, явища потребує
визначення ключових понять, що його розкривають. Формування
категоріального апарату дозволяє розкрити сутність предмета дослідження, встановити джерела його походження, послідовність
становлення, особисті ознаки, риси, характеристики.
Соціальний потенціал – це унікальна міждисциплінарна категорія, яку досліджують філософи, соціологи, економісти, юристи, медики та ін. Відкрити її глибинну сутність неможливо, не усвідомивши базових понять, їх змісту та сутності.
Більшість тлумачень терміна «потенціал» правомірно зводиться до таких характеристик, як наявність запасів, засобів, можливостей, здібностей, що можуть бути реалізовані для досягнення
цілей, реалізації планів, розв’язання конкретних завдань. Потенціал має властивості формуватись, зберігатись, накопичуватись, реалізовуватись, використовуватись та розвиватись. Уданому контексті потенціал визначається як ресурсна категорія, яка вказує на
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наявність ресурсів, що можуть використовуватися для досягнення
конкретних цілей.
Співвідношення понять «ресурси» і «потенціал» залежить
від об’єкта дослідження соціально-економічної системи. Зокрема,
принциповою відмінністю між термінами «ресурси» та «потенціал» є те, що ресурси існують незалежно від суб’єктів економічної
діяльності, а потенціал соціально-економічної системи і суспільства в цілому є невід’ємним від суб’єктів діяльності. Таким чином,
потенціал, крім матеріальних та нематеріальних засобів, включає
здібності робітника, здатність колективу, підприємства, суспільства в цілому до ефективного використання наявних ресурсів.
Незважаючи на солідарну основу в розумінні дослідниками
вихідних категорій «потенціал», «ресурс», «капітал» щодо соціального потенціалу, кількість понять і дефініцій значно поширюється при певній загальній спрямованості. Різниця обумовлена кінцевою метою дослідження, відповідно до чого розглядається та
використовуються соціальний потенціал, соціальні ресурси, соціальний капітал. Найбільш теоретично ґрунтовно, з розкриттям
глибинної сутності соціальний потенціал як категорія, що знімає
протиріччя в категорії «соціальний капітал», яка полягає в наявності неринкової (соціальної) сутності та ринкової категорії «капітал», що безпосередньо має відношення до ринку, представленийуроботі російського автора С. Штирбул [265]. Вона вважає, що
соціальний потенціал – це система відносин, яка не обмежується ринковими та забезпечує формування нових стимулів і мотивів економічного розвитку, інновацій, нові форми поєднання факторів
виробництва та алокації ресурсів, а також надає синергетичний
ефект від сукупності дії її складових [265, c.18]. До складових соціального потенціалу С.Штирбул відносить: культурне багатство і
культурний потенціал, природне багатство і природний потенціал,
ступінь соціальної захищеності членів суспільства, національні
традиції та деякі стійкі цивілізаційні особливості, економічну роль
держави та громадянського суспільства, систему відносин солідарності. Такий широкий підхід до розуміння категорії «соціальний потенціал» є виправданим та має сенс з позицій національної
безпеки держави, накопичення національного багатства, розвитку
демократичних засад суспільства та національної ідентичності, а
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головне – з позицій зміни самої людини як головного носія соціального потенціалу.
Науково-практичний та управлінський аспекти розуміння
соціального потенціалу викладено у статті А. Подбєрьозкіна «Соціальний потенціал і стратегія довгострокового розвитку Росії»
[160, с.9]. Він вважає, що соціальний потенціал – це найважливіша
частка національного людського потенціалу, а також ключова
умова його реалізації, тобто перетворення на капітал. Такий підхід
відрізняється від більшості уявлень науковців, які вважають людський потенціал складовою соціального потенціалу. Одночасно
А. Подбєрьозкін погоджується з визначенням соціального потенціалу, яке обґрунтовують А.Дрегало і В.Ульяновський – автори монографії «Соціальний простір і потенціал регіону». Вони під соціальним потенціалом розуміють сукупність матеріальних і духовних цінностей суспільства, які визнають потенційну можливість
розвитку або дезінтеграції соціуму. Але головною думкою цього
автора, який визначає роль соціального потенціалу у стратегіях
розвитку Росії, є зміна ідеології формування стратегій розвитку.
Він вважає, що розпочинати даний процес необхідно з інтерпретації національних інтересів і цінностей, зміни цілей стратегій на
прискорений розвиток національного людського потенціалу і його
реалізації, перетворення на національний людський капітал. Такий
погляд потребує підпорядкованості макроекономічної стратегії
модернізації та інноваційного розвитку національному людському
потенціалу, а не навпаки, що має місце в практиці державного
управління в Росії. Визначений підхід підкреслює пріоритетність
соціальної складової в суспільному розвитку країни.
До соціального потенціалу на рівні організації звернулися
представники соціологічної науки, і розпочали вони з визначення
понятійного апарату. На думку В.Бокарєвої, яку вона виклала у
статті «Соціальний потенціал російського малого бізнесу в умовах
глобалізації» [17, с.197], «соціальний потенціал – це категорія, яка
характеризує нереалізовані соціальні можливості та соціальні ресурси». При цьому підкреслюється, що соціальний потенціал є
комбінацією ресурсів, яка дає додаткові переваги за рахунок ефекту синергізму. У зв’язку з цим нагромадження соціального потенціалу не пов’язане з простим зростанням його інтенсифікації, а в
глибинному структурно-компонентному взаємодоповненні визна20

чає можливості більш повного використання кожного з компонентів для підвищення ефективності соціального управління.
До цього різноманіття поглядів, переконань та визначень, які
розкривають категорію «соціальний потенціал» та суміжних із нею
понять, доцільно включити результати наукових досліджень Інституту соціології НАН України. Вони мають певні результати
визначеного напряму дослідженьщодо соціального потенціалу інноваційного економічного розвитку. Саме цим питанням присвячена стаття Т. Петрушиної «Соціальний потенціал інноваційного
економічного розвитку: анатомія визначення понять» [157]. Послідовне розкриття автором вихідних понять «потенціал», «ресурс»,
«капітал» та їх змісту привело до можливості власного погляду на соціальний потенціал, який розуміється, по-перше, як потенціал системи соціальних відносин (потенціал системи суспільного устрою), по-друге, потенціал окремих соціальних груп, потретє, потенціал або можливості, породжені рівнем і якістю розвитку соціальної сфери суспільства. На її думку, соціальний потенціал складається із сукупного потенціалу соціальних суб’єктів, соціальних відносин та соціальних інститутів. Таке розуміння методологічних посилок розробки понятійно-термінологічного апарату
дослідження дозволило автору конкретизувати його відповідно до
економічного розвитку та інноваційного розвитку економіки. Так,
соціальний потенціал економічного розвитку вона визначає як сукупний потенціал соціальних суб’єктів, соціальних відносин і соціальних інститутів, які забезпечують розвиток економічної сфери
життєдіяльності суспільства. А конкретизація відповідно інноваційного напряму розвитку економіки дозволила в загальному вигляді визначити соціальний потенціал інноваційного розвитку як
здатність суспільства реалізовувати інноваційну модель економічного розвитку. У більш розгорнутому вигляді, як вважаєнауковець,
соціальний потенціал інноваційного економічного розвитку – це
сукупна здатність членів суспільства створювати, сприймати, розповсюджувати та запроваджувати нововведення, які забезпечують
економічний розвиток, а також організаційно-інституційні можливості суспільства підтримувати інноваційні практики соціальних суб’єктів економічної діяльності. Т.Петрушина стверджує,
що розкриття теоретичної основи соціального потенціалу іннова21

ційного розвитку економіки дає підставу для подальшої його оцінки та можливостей максимальної реалізації.
Новим і важливим у контексті виміру й оцінки національного багатства є погляд І.Бобух на усвідомлення значущості соціального потенціалу у формуванні та накопиченні національного багатства. У своїй статті «Соціальний потенціал як новітня складова
національного багатства» [13] автор систематизує та обґрунтовує
погляди багатьох дослідників, які визначають постійно зростаючу
роль нематеріальних елементів у структурі національного багатства, де соціальний потенціал (у тому числі капітал) має пріоритетне
значення. Теоретико-методологічні узагальнення соціального потенціалу та капіталу разом із науково-методичними та структурнологічними підходами до їх побудови і трактуваннянадали можливість розкрити авторське розуміння цих категорій. Так, соціальний
потенціал як складова національного багатства являє собою вартісну характеристику сукупності ресурсів доступу до інформації та
влади через мережі, взаємовідносини, норми та інститути, опосередковані певним рівнем довіри, за допомогою чого люди отримують можливості реалізації власних здібностей і впливають на
прийняття рішень, що складаються із соціального капіталу та незадіяного (некапіталізованого) потенціалу. Під соціальним капіталом І.Бобух розуміє вартісну характеристику реалізованих суспільних й індивідуальних можливостей (демографічних, освітніх,
професійних, соціально-інфраструктурних, працевлаштування тощо), задіяних в економічній діяльності людей. Автор вкладає у
зміст незадіяного потенціалу вартісну характеристику нереалізованих на даний час здібностей людей, незадіяних в економічній
діяльності. А незадіяний соціальний капітал – це вартісна характеристика тимчасово не використовуваних можливостей зайнятого
населення. Розкриття підходів автора до визначення впливу соціального потенціалу (у тому числі соціального капіталу) на економічний розвиток та виділення його як елемента національного багатства свідчить про можливості трансформації цих теоретикометодологічних та науково-практичних здобутків у визначення
концептуальних засад соціального потенціалу сталого розвитку.
У контексті сталого розвитку категорії «соціальний потенціал», «соціальні ресурси» та «соціальний капітал» мають певний
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науковий розвиток, але його вкрай недостатньо для сучасних потреб запровадження в систему господарювання.
У монографії «Сталий розвиток промислового регіону: соціальні аспекти» [225] визначаються теоретико-методологічні підходи до формування та впровадження соціальної складової сталого
розвитку, встановлено окремі її сторони, які розкривають зміст
соціального потенціалу та соціального капіталу сталого розвитку,
але цільного, послідовного та системного бачення соціального потенціалу, соціальних ресурсів та соціального капіталу тут бракує.
Одночасно це узагальнення надає можливість оцінити й усвідомити ступінь розробленості соціальної проблематики сталого розвитку та акцентувати увагу на активізації соціальних ресурсів із перетворенням незадіяних можливостей соціального потенціалу, як
некапіталізованого ресурсу,на капітал. Подальші, більш поглиблені вданому напрямі дослідження окреслюють незначні досягнення
науковців з цих питань. Так, з метою оцінки використання соціального потенціалу регіону М.Бєлорусова [11] пропонує до його
складу включити людський потенціал і потенціал соціальної інфраструктури (суспільно-політичний та інтелектуально-культурний, потенціал відновлення та збереження фізичного здоров’я,
комунально-побутове обслуговування). Ці дві складові дійсно є
одними з головних у структурі соціального потенціалу, але він потребує визначення таких компонентів, які є ресурсами, що можуть
бути задіяні до досягнення цілей сталого розвитку.
Більш комплексно та змістовно з розкриттям сутності соціального потенціалу сталого розвитку, розробкою його визначення,
складових та ролі в забезпеченні сталого розвитку підійшла
В. Антонюк у науковій доповіді «Гідний рівень та якість життя
населення в контексті формування соціального потенціалу сталого
розвитку» [42]. Вона визначає соціальний потенціал як суспільне
явище, яке характеризує розвиток соціуму, охоплює всі складові
соціальної системи і соціальних відносин. Автор під соціальним
потенціалом сталого розвитку розуміє нагромаджені можливості
суспільства до забезпечення такої економічної та соціальної діяльності, яка відповідає потребам ефективного й ощадливого використання наявних ресурсів, збереження ресурсних можливостей розвитку для наступних поколінь, підтримки економічної, соціальної,
екологічної безпеки і формування самовідтворювальної цілісної
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еко-соціо-економічної системи [42, с.33]. Цей зміст ґрунтовно визначає пріоритетну роль соціальної складової у структурі сталого
розвитку, зорієнтованість суспільства на накопичення можливостей ефективно й ощадливо використовувати наявні ресурси та зберігати ресурсні можливості розвитку для наступних поколінь у
соціально-економічній діяльності.
Одночасно до визначених положень на соціальний потенціал
сталого розвитку покладається накопичення можливостей для підтримки економічної, соціальної, екологічної безпеки та формування самовідтворювальної цілісної еко-соціо-економічної системи. З
позицій досягнення цілей сталого розвитку щодо збереження ресурсів для нинішнього та майбутнього поколіньі забезпечення збалансованості його трьох підсистем таке трактування має сенс. Але
воно потребує паралельних визначень, які розкриють більш поглиблено значущість самої людини як головного ресурсу сталого розвитку, можливості щодо її збереження, обґрунтують потреби
укріплення цінності самого життя та створення умов для цього.
У структуру складових соціального потенціалу сталого розвитку В.Антонюк пропонує включити: людський потенціал, людський чинник виробництва, систему соціальних відносин, соціальну свідомість, соціальну інфраструктуру, соціальну політику. Така
побудова соціального потенціалу має певні переваги, особливо це
стосується перетворень, які відбуваються через розвиток даних
складових та задіяну для цілей сталого розвитку соціальну політику держави. Ці процеси забезпечують, на думку автора, формування відповідного потребам сталого розвитку особистого чинника
виробництва і споживача, а також формування свідомого та соціальновідповідального члена суспільства, які є основою перетворення сталого розвитку з цільового орієнтира на реальну дійсність
[42].
Дані наукові напрацювання є безперечно важливим внеском
у розвиток теорії соціального потенціалу сталого розвитку, надають можливість через наукові узагальнення побачити новий підхід
до розкриття значущості людського потенціалу в різних його проявах для досягнення цілей збереження нації та умов для її гідного
існування сьогодні йу майбутньому. Однак визначений підхід потребує подальшого продовження, доповнення, переформатизації в
контексті управлінського та інституційного забезпечення. Також
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більш чіткої спрямованості потребують визначення у структурі
соціального потенціалу сталого розвитку його активної частини –
соціальних ресурсів та соціального капіталу.
Загальне розуміння соціального потенціалу дозволяє розкрити особливості щодо сталого розвитку. Соціальний потенціал – це
накопичені можливості та здібності, які визначають стан готовності до діяльності для задоволення потреб суспільства у певному напрямі розвитку. Даний напрям розвитку обумовлений його стратегічними цілями. Саме від цих цілей залежать напрями накопичення можливостей та здібностей, які характеризують соціальний потенціал. Соціальний потенціал необхідний для досягнення економічного, інноваційного, екологічного, соціального, політичного,
науково-технічного, інформаційного, промислового та інших напрямів розвитку суспільства і держави. Залежно від критеріїв досягнення визначених цілей розвитку відбувається формування та
використання соціального потенціалу.
Цілі сталого розвитку, незважаючи на безліч різноманітних
за сутністю понять, можливо конкретизувати до основних, а саме:
зберегти людину, створити умови для її гідного життя та розвитку; зберегти ресурси для якісного життя нинішньому та майбутньому поколінням; забезпечити запровадження системи господарювання, яка відповідає досягненню перших двох цілей та створює
умови для збалансованного розвитку трьох сфер – економічної,
соціальної, екологічної.
Аналіз тлумачень сталого розвитку та розкриття сутності його понять свідчать, що певним чином вуалюється пріоритетність
збереження самої людини, її життя та здоров’я як головного ресурсу сучасного цівілізаційного світу. Для цього необхідно змінити
поведінку самої людини, яка є знищувачем ресурсів для свого існування взагалі, а тим більше для її гідного існування сьогодні та в
майбутньому. Прояв соціально безвідповідальної поведінки обумовлений, з одного боку, укоріненням споживацької моделі поведінки, а з іншого – пріоритетністю економічних цілей над соціальними, коли відсутня рівновага між економічними вигодами, соціальними інтересами, екологічними витратами. Таким чином, цілі
сталого розвитку мають соціальний характер, потребують соціальної спрямованості за рахунок використання соціальних можливостей. Для цього людині та суспільству необхідно навчитись жити та
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діяти таким чином, щоб соціальна відповідальність стала превалюючою в системі соціальних відносин, формуванні екологічної та
соціальної безпеки.
Соціальний потенціал сталого розвитку – це сукупність
можливостей, здібностей, готовності суспільства до перетворень для задоволення потреб у збереженні та розвитку людини,
ресурсів для гідного життя нинішнього та майбутнього поколінь,
збалансованості й безпеці економічної, соціальної та екологічної
сфер. Це визначення підкреслює значущість у структурі соціального потенціалу людського потенціалу, який визначає зміст і
спрямованість потреб суспільства щодо інших складових соціального потенціалу. Теоретичні узагальнення щодо сутності та складових суспільного потенціалу свідчать, що переважна більшість
науковців у структурі соціального потенціалу визначають людський потенціал. Як зазаначено в попередніх дослідженнях, структура соціального потенціалу містить людський потенціал (життєвий, трудовий та підприємницький, освітній, духовний та соціально-психологічний), систему соціальних відносин та соціальні інститути (управлінський, правовий), соціальну інфраструктуру
[225]. Перелік похідних потенціалів, які містить кожна складова,
визначається потребами досягнення цілей сталого розвитку.
Структурну схему формування та використання соціального потенціалу сталого розвитку наведено на рис. 1.1.
Складові соціального потенціалу сталого розвитку мають
різну роль і ступінь впливу на досягнення кінцевих цілей та одна
на одну. Соціально-культурна компонента в будь-якому разі є провідною для людської спільноти, системи суспільних відносин та
інститутів, а також для зміни напрямів розвитку соціальної інфраструктури. Неусвідомленість гостроти потреб запровадження сталого розвитку людиною, працівником, підприємцем, управлінцем,
держслужбовцем, владними структурами, національною елітою
тощо, а також низька активність та діяльність щодо її запровадження залишає соціальний потенціал у стані спроможності, можливості та готовності. Перетворення його на задіяний соціальний
ресурс потребує високої соціальної свідомості суб’єктів суспільства та адресних дій у визначеному напрямі. Тому соціальний потенціал знайде можливості для якісного формування та використання
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Формування соціального потенціалу сталого розвитку

Соціокультурний потенціал
(світогляд і рівень загальної культури,морально-етичні цінності та норми, традиції, ментальність, ідеали, правова, економічна, екологічна свідомість)

Людський
потенціал
(культура, цінності, норми, правила,
традиції,
ментальність, ідеали, правова, економічна, екологічнаСоціальні
свідомість)
відносини

та соціальні інститути

Життєвий потенціал:
цінність життя,
стан здоров’я,
відтворення населення,
тривалість життя;
спосіб життя;
рівень життя;
соціальне відчуження;
соціальне виключення;
соціальне залучення;
здатність до адаптації;
громадянська та
соціальна активність;
самозбереження;
репродуктивне здоров’я;
раціональне споживання

Трудовий та підприємницький потенціал:
трудова, економічна, підприємницька, інноваційна
активність;
особистий чинник виробництва; гідна праця;
якість трудового життя;
висока вартість робочої
сили;
цінності та мотивація праці;
трудова самореалізація;
людський капітал;
професійнокваліфікаційний потенціал;
рівень трудових компетенцій;
формування ефективного
власника та працівника

Освітній потенціал:
рівень і структура
освіти населення;
кількість років,
витрачених на навчання (освіта впродовж життя);
комп’ютерна грамотність;
використання Інтернету;
професійна освіта;
освітні послуги;
якість освіти;
екологічна освіта;
екологізація життя і
людини;
знання іноземних мов;
творча і соціальна
активність; розвиненість інтернетмереж

Духовний, соціальнопсихологічний, особистісний потенціал:
особиста відповідальність;
духовність;
стилі життя;
соціальне самопочуття;
особистісна культура;
саморозвиток;
свобода вибору;
самоосвіта;
самореалізація;
раціональна поведінка
людини; цінність
людського життя;
цінність роботи;
цінність самовиявлення; громадська активність

соціальна довіра;
соціальний капітал;
соціальна відповідальністьдержави, суспільства, влади, бізнесу;
громадські об’єднання;
соціальна інтеграція;
згуртованість;
суспільно-приватне партнерство;
екологічна, соціальна, правова,
економічна, політична, інноваційна, організаційна, корпоративна, управлінськакультура,
гармонізація функцій держави та
ринку;
відновлення системи соціальних
ліфтів; рівень патріотичності;
здатність до самоорганізації

Соціальна сфера
та інфраструктура

МОДЕЛЬ
СИСТЕМИ
СПОЖИВАННЯ,
ВІДПОВІДНОЇ
ПРИНЦИПАМ СТАЛОГО РОЗВИТКУкульту-

ри;
охорони здоров’я;
освіти;
житловокомунальна;
дозвілля;
туризму;
фізкультури і
спорту;
Реалізація соціального потенціалу сталого розвитку
виробництва,
транспорту,
комунікацій;
Сталий розвиток – процес прогресивних, якісних змін економічного, соціального, екологічного потенціалу, спрямованих на безпеку та гіднеекологічної
життя
нинішньогоі майбутнього поколінь за рахунок примноження, раціонального використання та споживання всіх видів ресурсів сфери;
інформаційна

Рис.1.1. Структурна схема формування та реалізації соціального потенціалу сталого розвитку
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тоді, коли буде залучений і реалізований соціально-культурний
потенціал.
Соціально-культурний потенціал у структурі людського визначається через його ціннісну компоненту, яка обумовлює напрями і результати духовного та соціально-психологічного розвитку
людини: цінність та спосіб життя, відповідальність, культуру, моральність, духовність, активність тощо. Соціально-культурний потенціал у системі соціальних відносин та забезпеченні розвитку
соціальних інститутів визначає формування і запровадження моделі соціальної організації суспільства на засадах сталого розвитку, нагромадження соціального й інституційного капіталу, становлення та реалізації соціальної відповідальності за сталий розвиток у головних суб’єктів соціальних відносин – людини, держави, суспільства і бізнесу. Без соціально-культурних ресурсів сталого розвитку неможливе гідне ставлення людини, суспільства, соціальних інститутів до природи та її ресурсів. Взаємозв’язок та
вплив соціально-культурних ресурсів на соціальну інфраструктуру
обумовлюють її модернізацію щодо потреб людського та сталого
розвитку, здорового способу життя.
Людський потенціал у структурі соціального потенціалу
сталого розвитку повинен мати певні властивості, обумовлені його
роллю в цих процесах. Відносно цілей сталого розвитку демографічний потенціал перетворюється на життєвий потенціал, який,
крім демографічних критеріїв (вік, стать, здоров’я, відтворення,
тривалість життя тощо), ураховує і показники соціального благополуччя, які свідчать про роль людини у перетвореннях на шляху
до сталого розвитку (соціальне відчуження, включення, залучення,
здатність до адаптації, самореалізація, самовираження). Людський
потенціал залучається до економічної,трудової тапідприємницької
сфер і там через спосіб та характер діяльності визначається рівень
його внеску у сталий розвиток.Це економічна, трудова, інноваційна, підприємницька активність, спрямована на формування особистого чинника виробництва, який досягає у всіх визначених сферах діяльності певних здобутків щодо забезпечення сталого розвитку. Саме через реалізацію соціально-економічного, підприємницького і трудового потенціалу людина прагне до гідного
рівня та якості життя, який є вимогою сталого розвитку.
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Людський потенціал, залучений до реалізації цілей сталого
розвитку, використовується в найкращому варіанті, коли перетворюється на людський капітал і підвищує завдяки своїм властивостям можливості до адресних та швидких перетворень щодо створення й запровадження різноманітних технологій збереження та
раціонального використання всіх видів ресурсів. Людський потенціал за рахунок освітнього накопичує здібності для усвідомлення
та запровадження в життя переваг сталого розвитку. Саме послідовність набуття знань протягом життя щодо взаємодії та взаємовідносин людини і природи створює позитивне ставлення людини
до проблем сталого розвитку та спрямовує її зусилля на їх вирішення у будь-якій сфері діяльності.
Разоміз людським соціальний потенціал сталого розвитку
потребує певної спрямованості модернізаційних процесів щодо
соціальних відносин та соціальних інститутів.
Соціальні відносини забезпечують взаємодію всіх складових
соціального потенціалу та виходять за його межі у зовнішніх відносинах. Вони сприяють визначенню та реалізації шляхів до системного формування й ефективного використання соціального потенціалу сталого розвитку. Розвиток соціальних відносин у даному
напрямі потребує відповідних до цього змін у соціальних інститутах. Їх головним спільним завданням щодо соціального потенціалу
сталого розвитку є формування та реалізація моделей соціальної
організації суспільства на засадах сталого розвитку, яка потребує
відповідної державної політики сталого розвитку з пріоритетністю
ощадливого ставлення суспільства та людини до природи та її ресурсів, а також до самого життя. Зростання свідомості людини в
системі суспільних відносин сприяє активізації діяльності в цій
сфері, забезпечує умови для перетворення можливостей і готовності соціального потенціалу на реальні дії. Для надання суспільним
відносинам цивілізованих форм необхідний розвиток процесів самоорганізації, який потребує, у свою чергу, формування інститутів
громадянського суспільства.
Така спрямованість на вдосконалення соціальних відносин
забезпечить соціально відповідальну поведінку суб’єктів сталого
розвитку. Без становлення та реалізації соціальної відповідальності держави, суспільства, бізнесу неможливо досягти цілей сталого розвитку. Послідовний системний розвиток суспільних відно29

син та соціальних інститутів приведе до нагромадження соціального й інституційного капіталу, зростання соціальної інтеграції та
суспільної довіри.
Потребує виокремлення як структурної складової соціального потенціалу сталого розвитку соціальна інфраструктура як життєве середовище для сучасної людини та наступних поколінь. Тут і
можливості, і здатності, і готовність до задоволення потреб людини та суспільства як життєвого середовища в матеріальних й організаційних основах гармонійного розвитку на високому рівні. Постають проблеми модернізації та розвитку соціальної інфраструктури щодо потреб населення у здоровому способі життя, залученні
якісних освітніх, медичних, рекреаційних, інформаційних, житлово-комунальних послуг тощо.
Таким чином, концептуальні підходи до формування та використання соціального потенціалу сталого розвитку дозволили
визначити пріоритетність соціальної складової сталого розвитку та
зростання її значущості в процесі його досягнення в майбутньому.
Суспільству необхідно накопичувати можливості соціального потенціалу, які б створювали умови адресного впливу на економічну
складову сталого розвитку щодо спрямування здобутків економічного зростання на ресурсне забезпечення сталого розвитку. Це
обумовлює залучення до цих процесів соціально-культурних регуляторів поведінки, які формують в органів влади, населення, бізнесу, громадських об’єднань певні настанови та уявлення щодо значущості сталого розвитку і механізмів його досягнення.
Кінцевою метою формування якісного соціального потенціалу є його ефективне використання взагалі та для цілей сталого
розвитку зокрема. Це потребує переходу соціального потенціалу зі
стану можливостей, здатності та готовності до їх залучення як соціальних ресурсів. Найкращий спосіб реалізації соціального потенціалу щодо практичних дій виявляється в його перетворенні на
капітал. Людський потенціал характеризує здатність до розв’язання завдань щодо сталого розвитку, а людський – це реалізовані
його здібності та можливості (мотиваційні, ціннісні, освітні, інноваційні, професійні, підприємницькі, фізичні та психічні, адаптаційні, духовно-моральні тощо), які приносять людині статусні й
матеріальні переваги, а для цілей сталого розвитку – найбільш оптимальні шляхи їх досягнення.
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Соціальний потенціал у сфері соціальних відносин має властивості до перетворення на соціальний капітал. Соціальний капітал є соціально-інституційним ресурсом, який забезпечує досягнення цілей сталого розвитку через співробітництво та партнерство, довіру та відповідальність з урахуванням подолання протиріч
розвитку економічної, екологічної та соціальної сфер. Модернізація суспільних відносин на засадах стійкості потребує високої активізації та концентрації зусиль влади, бізнесу, громадськості на
основі реалізації соціального капіталу.
Активізація соціальних ресурсів сталого розвитку обумовлюється соціальним потенціалом людини та суспільства, соціальними відносинами й інститутами, а також соціальною відповідальністю, яка є запорукою активізації державного та регіонального
управління у визначеному напрямі.
Теоретико-методологічні узагальнення щодо формування та
використання соціального потенціалу сталого розвитку дали можливість усвідомити й обґрунтувати вихідні положення щодо його
перетворення на соціальний ресурс і визначити механізми активізації цих процесів, які полягають у такому:
урахування особливостей соціально-культурного потенціалу
українського суспільства при формуванні соціального потенціалу
за рахунок зростання та накопичення морально-етичних цінностей,
використання інтеграційних і мотиваційних ресурсів;
забезпечення стійкості розвитку людського потенціалу, зниження, мінімізація та попередження впливу на нього економічних,
соціальних та економічних ризиків;
забезпечення стійких процесів кількісного та якісного відтворення людського і трудового потенціалу, стійкого зростання
людського, соціального та інтелектуального капіталу;
збільшення життєвого капіталу людини, поліпшення і зміцнення здоров’я населення, продовження тривалості повноцінного
життя та трудової активності, зростання здібностей до адаптації,
підвищення можливостей до саморозвитку, самореалізації, самозахисту;
підвищення освітнього, професійного та соціально-культурного рівня, зростання трудових компетенцій та можливостей щодо
його набуття;
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створення умов і можливостей безпечного та гідного існування й розвитку для нинішнього та майбутнього поколінь;
формування моделі життєздатності суспільства за умов досягнення високого рівня та якості життя населення у сполученні з
соціальним, інтелектуальним і духовним зростанням;
накопичення здібностей у людини до захисту своїх прав, гарантій і свобод, оволодіння технологіями самозахисту;
створення умов та забезпечення можливостей вибору людини у всіх сферах суспільного життя;
усвідомлення людиною та суспільством переваг раціонального соціального буття над нераціональним, залучення до цих
процесів освітнього потенціалу;
підвищення громадянської активності щодо спрямування діяльності об’єднань громадян на процеси переходу України до сталого розвитку;
забезпечення демократизації процесів сталого розвитку;
формування та становлення взаємної відповідальності щодо
стану та перспектив безпеки і розвитку держави, суспільства, бізнесу, особи, поширення соціально відповідальної поведінки серед
суб’єктів сталого розвитку;
забезпечення підпорядкування формування та використання
соціального потенціалу сталого розвитку цілям людського розвитку і соціального прогресу.
1.2. Концептуальні підходи до оцінки соціального
потенціалу сталого розвитку
Теоретико-методологічні узагальнення щодо формування та
використання соціального потенціалу сталого розвитку дозволили
розкрити й обґрунтувати вихідні положення стосовно його сутності, змістовного та структурного визначення, а також сприяли обґрунтуванню концептуальних і науково-методичних напрямів розробки системи оцінювання соціального потенціалу сталого розвитку.
Узагальнення результатів наукових досліджень концептуальних засад сталого розвитку свідчить, що багато науковців для
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обґрунтування теоретико-методичних засад оцінювання сталого
розвитку використовують два підходи.
Перший підхід базується на визначенні сталого розвитку з
точки зору «збереження природно-ресурсної системи життєзабезпечення навколишнього природного середовища у стані, який забезпечує не лише сучасним, але і майбутнім поколінням сприятливі умови для життя і діяльності» [228].
Більшість визначень сталого розвитку пов’язані, в першу
чергу, з процесами збалансованого економічного і соціального розвитку за умови дотримання екологічних критеріїв [39]. Таким чином, виходячи із сутності понять сталого розвитку, незважаючи на
декларацію необхідності врахування соціальної складової, окремі
її елементи «вбудовуються» в екологічну й економічну підсистеми
як умови забезпечення сталого розвитку або як його цільовий орієнтир. Перший аспект пов’язаний із раціональним природокористуванням, розвитком ресурсозберігаючих технологій, формуванням нової філософії споживання, яке базується на засадах сталого
розвитку. Соціальна складова обумовлює досягнення мети сталого
розвитку, що полягає в забезпеченні розвитку суспільства, здатного на основі ефективного регулювання вдосконалити якість свого
життя та навколишнього природного середовища без погіршення
якості життя інших співтовариств людей і майбутніх поколінь
[228, с.19], тобто сталий розвиток сприяє соціально-економічному
прогресу, спрямованому на ефективне і збалансоване управління
економічною, соціальною та екологічною сферами, завдяки чому
створюються умови для гідного життя, задоволення матеріальних
та духовних потреб нинішніх і майбутніх поколінь.
Другий підхід передбачає врахування соціальної складової як
самостійної координати в тримірному просторі формування сталого розвитку «економіка – соціум – екологія», тобто вона визначається як внутрішня складова (одна з трьох) сталого розвитку.
На сполученні цих двох підходів до врахування соціальної
компоненти сталого розвитку сформувався третій агрегований
підхід, що визначає її як самостійну, але зовнішню підсистему, яка
забезпечує можливість формування сталого розвитку.
Незважаючи на відмінність концептуальних положень щодо
визначення ролі та місця соціальної складової, методичні підходи
до її виміру в більшості випадків базуються на агрегованому під33

ході. Це пов’язано, в першу чергу, з відсутністю необхідної інформації для врахування норм раціонального природокористування та
споживання.
Зважаючи на те, що економічний підхід до концепції сталого
розвитку заснований на теорії максимального потоку сукупного
доходу Хікса-Ліндаля, стійкість забезпечується за умов, коли сукупний капітал суспільства не зменшується, а зменшення одного з
видів капіталу компенсується збільшенням іншого. Для соціальної
системи забезпечення стійкості пов’язане, в першу чергу, зі збереженням людського та соціального капіталу, при цьому їх розвиток
забезпечується ступенем соціального благополуччя, яке не зменшується від покоління до покоління.
Загальна мета сталого розвитку передбачає формування та
реалізацію соціального потенціалу, а також умов, за яких економічне зростання спрямовуватиметься на досягнення гідних стандартів життя, подолання різкої диференціації доходів у межах країни
тощо. Виникає необхідність визначення соціально-культурних регуляторів поведінки (свідомості, цінностей, норм, традицій та ін.)
для формування у людини, представників бізнесу, органів влади,
населення тощо уявлень щодо значущості сталого розвитку й механізмів його досягнення. Для цього доцільно обґрунтувати та визначити адекватні механізми державного та регіонального управління, які передбачають формування і використання соціального
потенціалу на потреби сталого розвитку.
Формування нової моделі розвитку людської цивілізації на
засадах стійкості має базуватися на принципах збалансованого функціонування трьох складових: економічної – забезпечення збалансованого з екологічними і соціальними вимогами ефективного
розвитку виробництва; екологічної – відновлення та збереження
стану природного середовища, що не шкодить здоров’ю людини і
природним екосистемам; соціальної – поліпшення умов життєдіяльності та відтворення населення, поліпшення його генофонду,
забезпечення гідного рівня життя зі збільшенням соціальнокультурного потенціалу суспільства. У даній тріаді на сучасному
етапі саме соціальна складова стає основоположною і провідною в
досягненні сталого розвитку.
Узагальнення результатів теоретичних досліджень концептуальних підходів до сталого розвитку свідчить про певні переваги
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екологічної складової або сполучення економіко-екологічної з певним ігноруванням соціальної компоненти. Це обумовлює недооцінку використання соціальних ресурсів у досягненні цілей сталого розвитку, незалученість можливостей соціального потенціалу
до даних процесів. Переваги соціальної складової сталого розвитку випливають із реалізації ноосферної концепції, яка визначає
таку гармонійність економічного, соціального й екологічного розвитку, яка від покоління до покоління не зменшує якостіта безпеки
життя, не погіршує стану довкілля і сприяє соціальному прогресу,
що визнає потреби та права кожної людини, а також розвиток її
соціально-культурного потенціалу. Таким чином, соціальне вимірювання в концепції сталого розвитку передбачає визначення та
оцінку спадкоємності поколінь у реалізації життєвих потреб, при
цьому основним критерієм «стійкості» виступає деякий не зменшенийу часі (від покоління до покоління) ступінь соціального добробуту з певним зростанням його якості.
Системне узгодження економічної, соціальної та екологічної
складових є однією з вимог досягнення сталого розвитку, а взаємний зв'язок соціальної та екологічної складових спричиняє необхідність збереження рівних прав нинішнього і майбутнього поколінь на наявність і використання природних ресурсів.
Соціальна складова сталого розвитку орієнтована на розвиток людського потенціалу, збереження стабільності суспільних і
культурних систем та збільшення соціальних ресурсів. Неспівпадіння сучасної моделі споживання, яка базується на задоволенні
постійно зростаючих людських потреб із принципами сталого розвитку обумовлює усвідомлення суспільством необхідності зміни
цінностей, модернізації моделі споживання, подолання різкої диференціації в доходах і розподілі ресурсів, внесенні духовного потенціалу людини та суспільства до пріоритетів державної політики. Соціальна складова сталого розвитку має бути зорієнтована на
людину та спрямована на модернізацію суспільних відносин, економіки і державного управління.
Важливим аспектом реалізації підходу до збереження рівних
прав нинішнього і майбутнього поколінь на наявність та використання ресурсів є принцип справедливого розподілу благ при збереженні людського, соціального й культурного потенціалу і різноманіття як у національних, так і в глобальних масштабах. Але тен35

денції до зростання соціальної нерівності простежуються в цих
процесах і на національному, і на глобальному рівнях, що обумовлює соціальну напруженість із певним потенціалом конфліктогенності. Базуючись на розширенні можливостей вибору людини як
основної цінності, концепція сталого розвитку обумовлює необхідність підвищення громадської активності із забезпеченням участі людини в процесах, що формують сферу її життєдіяльності.
Активізація цього соціального ресурсу сталого розвитку є найважливішим напрямом його забезпечення.
Соціальна складова сталого розвитку має певні особливості.
Вони полягають у тому, що більшість її внутрішніх елементів одночасно виступають і чинниками, і напрямами, і механізмами забезпечення сталого розвитку.
Так, підвищення рівня вартості національної робочої сили
обумовлює одночасно необхідність інноваційного розвитку та виступає основоположним соціальним чинником сталого розвитку.
Для реалізації національних пріоритетів соціально-економічного
розвитку необхідне формування сучасних трудових компетенцій,
що є базовою умовою для становлення й укріплення економіки
знань. Удосконалення системи освіти, створення умов та можливостей формування нових знань і компетенцій, спрямованих на
виховання сучасної ціннісно-орієнтованої особи, становить основу людського капіталу, що, у свою чергу, обумовлює необхідність
залучення системи освіти та науки формування в масовій свідомості переваг та філософії сталого розвитку.
Соціальний потенціал сталого розвитку визначає особливості прояву у двох напрямах. З одного боку, він характеризує рівень
розвиненості соціальної сфери суспільства, а з іншого – визначає
систему відносин, які склались у суспільстві. У першому контексті
соціальна сфера забезпечує відтворення населення, необхідну
якість життя, духовний та інтелектуальний розвиток людини та за
своїм складом охоплює такі складові: інститути сім’ї, освіти і виховання; працю та сферу зайнятості; домашні господарства; матеріальне і духовне споживання; охорону здоров’я, культуру, спорт,
мистецтво, науку та інші сфери життєдіяльності.
Сучасна система соціальних відносин формує суспільну нерівність, пов’язану, в першу чергу, з процесами та характером розподільних відносин у суспільстві, що обумовлюють його соціальну
36

структуру. Соціальні відносини складаються між окремими суспільними групами, поколіннями, гендерами, верствами населення, а
також між регіональними, поселенськими, галузевими та іншими
соціальними спільнотами. Формування і створення можливості
повноцінного використання соціального потенціалу містять безліч
структурних елементів соціальної сфери, а вже досягнутий рівень
забезпечується змістом та характером відносин, що склалися в
суспільстві. Якщо комплексно і системно визначати соціальний
потенціал сталого розвитку, то для забезпечення відтворення населення та соціальних відносин, досягнення гідного рівня і якості
життя, духовного й інтелектуального розвитку в структурі оцінок
соціального потенціалу обов’язковим елементом має бути оцінка
компонентів соціального самопочуття, яка включає соціальні відносини, соціальну безпеку, міжособистісні відносини, сферу інтересів особистості тощо. Таким чином, соціальний потенціал визначає стан і перспективи соціального розвитку крізь призму системи цінностей суспільства, а також є важливим організаційним та
мобілізаційним ресурсом сталого розвитку. Чим більш якіснимиє
характеристики соціального потенціалу, тим значніше його вага та
значення в реалізації принципів сталого розвитку.
Інституційна складова соціального потенціалу включає суспільні, політичні, релігійні та інші інститути, які акумулюють відповідні ресурси та виконують певну суспільну функцію, а рівень їх
розвитку обумовлює певний ступінь впливу на реалізацію соціального потенціалу. Перехід до сталого розвитку прямо залежить від
інтенсивності формування нових інститутів соціального потенціалу, в першу чергу таких, що здатні акумулювати та цілеспрямовано використовувати енергію активних соціальних груп. Особлива
значущість інститутів, які сприяють розвитку соціального потенціалу, проявляється у:
реалізації людського потенціалу, його трансформації в людський капітал;
реалізації економічного потенціалу як умови формування та
розвитку соціального потенціалу;
збереженні та раціональному використанні природного потенціалу, який без розвинутих інститутів соціального потенціалу
суттєво скорочується або навіть знищується.
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Отже, соціальна складова сталого розвитку обумовлює необхідність визначення та оцінки джерел формування соціального
потенціалу і можливостей його ефективного використання.
Соціальний потенціал визначає та обумовлює соціальну активність населення, детермінує можливості одержання ним соціально значущих результатів в основних сферах життєдіяльності
людини: трудовій, соціально-економічній, соціально-політичній та
духовній. Соціальний потенціал сталого розвитку визначає сукупність кількісних і якісних рис суспільства, об’єднаних системою
соціальних зв’язків і цілей, налаштованих на поступальний прогресивний довгостроковий розвиток та залучення наявних соціальних ресурсів (демографічних, інтелектуальних, культурних тощо), які можуть бути використані для забезпечення такого розвитку.
За складом соціальний потенціал включає: людський потенціал (життєвий, трудовий, освітній, духовно-культурний, інтелектуальний тощо), соціальну сферу та інфраструктуру, соціальні інститути та систему соціальних відносин (див. рис.1.1).
Соціальний потенціал виступає характеристикою можливостей соціальних ресурсів у задоволенні соціальних потреб, при
цьому соціальні ресурси – це носії соціального потенціалу. За змістом соціальний потенціал сталого розвитку можна визначити як
певний рівень об’єднання соціальних ресурсів та можливості їх
реалізації для досягнення або забезпечення такого розвитку. Потенціал визначає реальні можливості використання наявних ресурсів для досягнення задекларованих цілей. Таким чином, соціальний потенціал сталого розвитку одночасно включає: здібності й
можливості до усвідомлення і досягнення цілей та завдань сталого
розвитку; соціальні ресурси; здатність до ефективного використання ресурсів.
Соціальний потенціал сталого розвитку обумовлює характер
соціального відтворення. У першу чергу, він визначається як відтворення людини, соціальної спільноти з усім різноманіттям їх
соціальних якостей, єдності з матеріальними передумовами та соціальними умовами життєдіяльності [19].
Саме характер і тип соціального відтворення визначають
можливість реалізації принципів сталого розвитку, бо відтворювальні процеси забезпечують спадкоємність і зв’язки поміж поколін38

нями. При простому типі соціального відтворення забезпечуються
лише умови стійкості, тобто збереженості соціальної системи, в
той же час реалізація принципів сталого розвитку можлива лише
за умови розширеного соціального відтворення, коли створюються
умови для перспектив. Соціальний потенціал сталого розвитку
сприяє модернізації систем соціальних відносин через формування
нових стимулів і мотивів до зміни ідеології соціально-економічного розвитку, запровадження нових форм сполучення факторів
виробництва й розподілу ресурсів, накопичення синергетичного
ефекту від сполучення дії її складових. Соціальний потенціал як
чинник сталого розвитку виступає активною перетворювальною
силою, що обумовлює синергетичний ефект від сукупності взаємодії культурних, цивілізаційних, суспільних, економічних та
природних факторів.
Визначені концептуальні підходи до оцінки соціального потенціалу сталого розвитку є підставою для формування науковометодичного забезпечення її здійснення.
1.3. Науково-методичне забезпечення оцінки соціального
потенціалу сталого розвитку
Реальні кроки щодо забезпечення сталого розвитку обумовлюють у першу чергу розробку методичних підходів до оцінки його рівня та тенденцій зміни як на національному, так і на регіональному рівнях.
Аналіз наукових публікацій свідчить, що ці питання активно
опрацьовуються, і наведено десятки варіантів розробки показників
або індексів сталого розвитку. Але одночасно простежується відсутність єдиного підходу як до його складових, так і до методик
агрегування. Методичні підходи до його розробки залежать від
дотримання дослідниками певних концептуальних положень і сутнісних характеристик сталого розвитку, структури його внутрішніх складових та системи індикаторів їх оцінки. Формування системи індикаторів, їх розширення від одностороннього виміру екологічної складової до врахування багатовимірних координат сталого розвитку здійснюється паралельно з розвитком системи знань
відносно змісту сталого розвитку.
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Окремі показники оцінки сталого розвитку можуть бути
«вбудовані» в інші агреговані показники. Наприклад, Індекс якості
життя (Quality-of-LifeIndex), розроблений міжнародною організацією «InternationalLiving», включає 9 індикаторів, що визначають
напрями сталого розвитку. Індекс глобальної конкурентоспроможності (CeCI), авторами якого виступають організатори Світового
економічного форуму, враховує провідні технології та конкурентне середовище, що відповідає основним принципам сталого розвитку. У міжнародних співставленнях часто використовується Індекс
екологічної стійкості (Єльський та Колумбійський університети),
Індекс екологічних досягнень (ті самі автори), Екологічний розвиток (Вільям Ріс, Джорді Сегалос; Всесвітній фонд дикої природи). Соціальний аспект при визначенні сталого розвитку оцінюється на підставі Індексів людського розвитку (ПРООН), Індексу суспільства, заснованого на знаннях (Департамент ООН з економічного і соціального розвитку), Індексу людського благополуччя
(Британський Колумбійський університет), Індексу соціальноекономічного благополуччя (Поль-Марі Боланж, Канада) та ін.
[39,с.115-118].
Виходячи з концептуальних підходів до розуміння сталого
розвитку розробляються методичні підходи до його виміру. На
сьогодні відомо більше 20 національних методик вимірювання рівня сталого розвитку [39, с.121-134], які відрізняються вихідними
гіпотезами щодо змісту сталого розвитку, внутрішніми складовими та алгоритмами побудови. Слідзауважити, що більшість методик базується на тристоронньому вимірі сталого розвитку – економічному, соціальному та екологічному. Їх авторами є З. Герасимчук, Л. Руденко, С. Криниця, М. Згуровський, І. Кондіус, І. Вахович, С. Лісовський, Т. Галушкіна, Л. Грановська та ін., при цьому
інтегральна оцінка сталого розвитку доповнюється показником
збалансованості розвитку трьох підсистем. Мають значні досягнення щодо здійснення такої оцінки М. Згуровський, З. Герасимчук, І. Кондіус.
Значна частина інтегральних індексів базується лише на оцінці екологічної складової або системи показників, гармонізованихіз міжнародними показниками стану навколишнього природного
середовища. Їх використовують Б. Данилишин, О. Гулич, І. Ляшенко, Л. Мельник, Л. Царик.
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Інтегральні показники включають різні сполучення індикаторів оцінки внутрішніх складових та різні підходи до нормування
й агрегування, при цьому їх розбудова можлива як на національному, так і на регіональному рівнях. При значній розбіжності сукупності індикаторів та алгоритму агрегування практично всі вони
базуються на статистичній інформації. Лише в матриці вимірювання процесів сталого розвитку, розробленій Інститутом прикладного системного аналізу НАН України і Міністерством освіти і
науки України [6,с.9-15], для вимірювання соціальної складової
використовується разом із статистичною інформацією також і соціологічна, одержана за результатами соціологічного моніторингу.
Зокрема, автори застосовують параметри, що оцінюють рівень довіри до органів влади, церкви, рівень політичної свідомості, стан
свободи людей, оцінку рівня безпеки, задоволеності життям та ін.
[6, с.39-40].
У більшості наведених методик визначення показників оцінки сталого розвитку соціальна складова виступає внутрішньою
координатою тривимірного простору, в межах якого забезпечується сталий розвиток. Виходячи з цього складу індикаторів соціальної складової сталого розвитку оцінка практично співпадає з показниками соціального розвитку.
Незважаючи на значну кількість розроблених методичних
підходів до оцінок сталого розвитку, практично відсутні підходи,
що уможливлюють визначення ресурсного забезпечення реалізації
його принципів, диференційованого за окремими координатами
виміру сталого розвитку.Особливо їх бракує щодо соціального потенціалу сталого розвитку. На сьогодні серед досліджень з даної
проблематики можна назвати наукові праці С. Лісовського [112],
фахівців ІЕП НАН України [225,с.95-147]. З іншого боку, соціальна координата, практично тотожна соціальному розвитку, також розглядається не як зовнішні умови формування та досягнення певного рівня сталого розвитку, а як його внутрішня складова.
Виходячи з концептуальних положень соціальний потенціал
розглядається і як чинник, і як умова досягнення певного рівня
сталого розвитку. У зв’язку з цим розробка методики його оцінки
заснована на врахуванні таких базових засад:
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1. Соціальний потенціал як сукупність ресурсів на етапі його
формування визначає ресурсні можливості досягнення цілей сталого розвитку.
2. Соціальний потенціал на етапі реалізації визначає ефективність використання соціальних ресурсів у забезпеченні сталого
розвитку.
3. Оцінка ефективності використання соціальних ресурсів у
забезпеченні сталого розвитку разом із статистичною інформацією
потребує врахування суб’єктивних оцінок, що обумовлює необхідність включення соціологічної інформації при побудові відповідних субіндексів та інтегрального показника.
1.4. Ієрархічна модель оцінки соціального потенціалу
сталого розвитку на етапах його формування
та використання
Визначення ролі та місця соціального потенціалу в досягненні цілей сталого розвитку потребує формування відповідної
системи вимірювання, кількісного та якісного оцінювання цього
складного та багатоаспектного явища. Але є певні труднощі. У
першу чергу вони пов’язані як із формуванням системи складових
та індикаторів оцінки рівня соціального потенціалу, так і з інформаційним забезпеченням для визначення окремих індикаторів. Вихідна гіпотеза щодо побудови інтегрованих оцінок рівня соціального потенціалу полягає в такому.
1. Соціальний потенціал сталого розвитку з точки зору свого
функціонального призначення має різну внутрішню структуру на
етапах формування та реалізації, що обумовлює розробку двох інтегральних показників його оцінки, тобто двох субіндексів.
2. Через неможливість кількісного виокремлення потенціалу
та ресурсів за окремими складовими соціального потенціалу доцільно сукупність індикаторів формування соціального потенціалу
визначити як ресурсну складову, а на етапі реалізації – як сукупність індикаторів, яка безпосередньо відповідає змісту соціального
потенціалу, тобто оцінює його рівень, що склався за певний період
часу.
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3. Внутрішня структура соціального потенціалу та індикатори виміру обумовлюють ієрархічну систему побудови відповідних
субіндексів й інтегрального показника соціального потенціалу.
4. Інформаційна підсистема виміру та визначення індикаторів складається з даних офіційної статистики та соціологічного
моніторингу.
На основі наведених вихідних науково-методичних положень оцінки рівня соціального потенціалу сталого розвитку побудовано ієрархічну модель, яка визначає загальну структуру соціального потенціалу (рис. 1.2), розкриває складові та систему індикаторів соціального потенціалу сталого розвитку на етапах його
формування (рис.1.3) та реалізації (рис. 1.4).

Соціальний потенціал
сталого розвитку
Формування соціального
потенціалу (ресурси соціального
потенціалу)
Економічне середовище та
матеріальне забезпечення
Трудова сфера
Демографічне середовище
Соціальна інфраструктура

Реалізація соціального
потенціалу
Матеріальне забезпечення та
рівень життя
Трудова сфера
Демографічна сфера
Культурно-освітня та
інформаційна сфера
Соціальна згуртованість
Соціальна нерівність

Культурно-освітній та
інформаційний потенціал

Соціальне самопочуття

Екологічна сфера

Соціальні ризики

Рис. 1.2. Загальна структура соціального потенціалу сталого
розвитку при його формуванні та реалізації

43

Формування соціального
потенціалу
Економічне
середовище та
матеріальне
забезпечення

Трудова сфера

Демографічне
середовище

Соціальна
інфраструктура

ВВП у
співставних
цінах (у
розрахунку на 1
особу)

Коефіцієнт
економічного
навантаження на
працюючого
члена сім’ї

Середня
тривалість життя
чоловіків

Забезпеченість
медичними
кадрами (на 100
тис. чол.)

Співвідношення
середньодушових доходів до
прожиткового
мінімуму

Рівень
зайнятості

Середня
тривалість життя
жінок

Забезпеченість
лікарняними
ліжками (на 10
тис. чол.)

Питома вага
працівників, які
працюють у
несприятливих
санітарногігієнічних
умовах

Коефіцієнт
природного
приросту

Забезпеченість
житлом у
середньому на 1
жителя, м2

Питома вага
видатків
державного
бюджету на
соціальні
потреби

Частка
споживчих
витрат у ВВП

Трудовий
потенціал
чоловіків

Трудовий
потенціал жінок
Темп зміни ВВП
(в розрахунку на
1 особу) у
споживчих цінах
Питома вага
витрат
населення на
продовольчі
товари
Співвідношення
середньої
заробітної плати
та прожиткового
мінімуму

Частка доходів
від зайнятості в
сукупних
доходах
Частка
населення з
середньодушовими витратами
на місяць, які
нижче прожиткового мінімуму

Темпи зміни
трудового
потенціалу

Співвідношення
середньоєвропейської та
національної
продуктивності
праці
Еластичність
зміни ВВП (у
фактичних
цінах) щодо
оплати праці

Коефіцієнт
міграційного
приросту

Темпи зміни
загальної
чисельності
населення
Питома вага
дітей віком до 16
років у загальній
чисельності
населення
Сумарний
коефіцієнт
народжуваності

Бруттокоефіцієнт
відтворення

Рівень
інвалідизації на
1000 осіб

Індекс реальної
заробітної плати

Середній дохід
населення в
цінах базисного
періоду

Коефіцієнт
потенційного
заміщення
(на 1000
працездатного
населення)

Чисельність
місць у
будинкахінтернатах для
людей похилого
віку (на 10 тис.
людей старше 60
років)
Кількість
дитячих
інтернатзакладів (на 10
тис. сиріт)
Кількість вищих
навчальних
закладів (на 10
тис. населення
віком від 6 до 17
років)
Чисельність
громадських
організацій (на
100 тис.
населення)

Коефіцієнт
демографічного
навантаження
населення
старшого віку
(на 1 тис.
працездатного
населення)

Чисельність
дітей-сиріт на 10
тис. усіх дітей

Культурноосвітній та
інформаційний
потенціал

Екологічна
сфера

Питома вага
дітей, які
навчаються,
серед дітей
шестирічного
віку

Викиди шкідливих речовин в
атмосферу від
усіх джерел
забруднення (т
на 1 жителя)

Питома вага
дітей, які
навчаються,
серед населення
віком 7-22 роки

Викиди
забруднених вод
у водні об’єкти
(м3 на 1 жителя)

Кількість
студентів ВНЗ
ІІІ-ІV рівнів
акредитації
(на 10 тис.
населення)

Кількість
випускників
аспірантури
(на 10 тис.
населення)

Кількість дітей,
які займаються в
ДСШ (на 10 тис.
дітей віком
до 17 років)
Річний тираж
книжок, газет,
журналів (у
розрахунку
на 1 жителя)

Питома вага
осіб, які мають
доступ до
інтернетресурсів

Питома вага
осіб, які мають
удома
комп’ютер

Рівень
забезпечення
масовими та
універсальними
бібліотеками
(на 100 тис. чол.)

Активність
відвідування
культурних
закладів
(на 100 тис. чол.)

Кількість осіб,
які займаються
спортом (на 100
тис. чол.)

Рис. 1.3. Система індикаторів формування соціального
потенціалу сталого розвитку
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Реалізація соціального
потенціалу
Трудова сфера

Рівень
безробіття серед
чоловіків
Рівень
безробіття серед
жінок
Рівень
зайнятості серед
молоді (до 35
років)
Питома вага
безробітного
населення,
тривалість
пошуку роботи
якого становить
більш ніж 1 рік
Ступінь
задоволення
своєю роботою
в цілому

Демографічна
сфера
Середня
очікувана
тривалість життя
осіб, старших за
15 років
Середня
очікувана
тривалість
життя жінок,
старших за 15
років
Середня
очікувана
тривалість
життя чоловіків,
старших за 15
років
Питома вага
осіб, які
оцінюють своє
здоров’я як
«добре» або
«відмінне»

Рівень
виробничого
травматизму
(на 1000
працівників)

Матеріальне
забезпечення
та рівень
життя
Квінтильний
коефіцієнт
диференціації
грошових витрат
населення
Квінтильний
коефіцієнт
фондів;
співвідношення
20% найбільш та
найменш
забезпеченого
населення
Рівень бідності
за відносним
критерієм (75%
від медіанного
доходу)

Культурноосвітня та
інформаційна
сфера
Питома вага осіб
з вищою освітою
серед зайнятого
населення

Оцінка
матеріального
рівня життя сім’ї
(середній бал)
Розмір середньої
заробітної плати
(стипендії,
пенсії) за
останній місяць
Оцінка
матеріального
стану сім’ї
загалом за
останні 2-3
місяці
Оцінка
матеріального
становища
родини

Політичний
нейтралітет

Питома вага
штатних
працівників, які
підвищили
кваліфікацію

Активність
участі у
суспільних та
політичних
громадських
організаціях

Питома вага
працівників, які
отримали нову
професію

Рівень
політичної
свободи

Наявність у сім’ї
бібліотеки
(понад 100 книг)

Ступінь довіри
населення до
влади

Наявність у сім’ї
комп’ютера
Рівень
задоволення
своєю освітою
Оцінка вміння
користування
комп’ютером
Рівень
користування
інтернетом

Питома вага
сімей, у яких є
легковий
автомобіль

Соціальна
згуртованість

Оцінка
політичного
стану в країні
Індекс
дестабілізації
протестного
потенціалу
Оцінка здібності
людей до брехні
та обману

Питома вага
осіб, які
протягом
останнього
тижня не
читають газет

Оцінка здібності
людей піти на
нечесний вчинок
заради вигоди

Питома вага
осіб, які
протягом
останнього
місяця не
користувались
інтернетом та
електронною
поштою

Питома вага
людей, які
вважають, що
нікому не
довіряти –
найбезпечніше

Оцінка зміни
умов виховання
дітей

Рівень
задоволення
життям у своєму
населеному
пункті

Оцінка
можливості
брати участь у
культурному
житті

Рівень
задоволення
роботою органів
місцевої влади

Соціальна
нерівність

Співвідношення
рівня безробіття
чоловіків та
жінок

Співвідношення
середньої
заробітної плати
жінок та
чоловіків

Питома вага
осіб, які
визначають
об’єктивність
гендерної
нерівності при
обійманні
керівних посад

Оцінка зміни в
можливості
вільно
висловлювати
власні погляди

Соціальне
самопочуття

Індекс довіри
Рівень відчуття
себе самотньою
людиною
Індекс
тривожності
Питома вага
осіб, які
пишаються
громадянством
України

Соціальні
ризики

Рівень
злочинності
Рівень утилізації
відходів 1-4
класів
Оцінка
екологічної
ситуації в
населеному
пункті, в якому
живете

Рівень
задоволення
роботою ЖЕКів

Питома вага
осіб, які не
розуміють, яких
законів слід
дотримуватися
за умови їх
швидкої зміни
Інтегральний
індекс
національної
дистанційованості

Оцінка поточних
змін в
екологічній
ситуації
Оцінка змін
стану
захищеності
населення від
свавілля влади
Оцінка існуючих
змін у сфері
гарантії
зайнятості та
забезпеченості
роботою
Оцінка змін у
сфері особистої
безпеки

Рис. 1.4. Система індикаторів реалізації соціального потенціалу
сталого розвитку
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Ресурси соціального потенціалу є складовими етапу його
формування, а складові етапу реалізації визначають, відповідно,
досягнутий рівень, що безпосередньо склався. Формування соціального потенціалу, в першу чергу, пов’язане з оцінкою ресурсів,
які виступають основними умовами для досягнення соціального
потенціалу певного рівня та можливості забезпечення основних
принципів сталого розвитку. Виходячи з цього визначається структура ресурсів або складових етапу формування (див. рис. 1.3):
економічне середовище та матеріальне забезпечення; трудова сфера або сфера зайнятості; демографічне середовище; соціальна інфраструктура; природно-екологічна сфера; культурно-освітня та
інформаційна сфера.
На етапі реалізації сукупність складових цієї підсистеми розширюється і трансформується в такі (див. рис. 1.4): матеріальне
забезпечення та рівень життя; трудова сфера; демографічна сфера;
культурно-інформаційно-освітня сфера; соціальна згуртованість;
соціальна нерівність; соціальне самопочуття; соціальні ризики.
Кожна складова на етапі формування та реалізації соціального потенціалу вимірюється конкретним набором індикаторів. І
на етапі формування, і на етапі реалізації окремі складові співпадають, але за внутрішніми індикаторами вони відрізняються
залежно від того, про що йдеться: про ресурси (зовнішні чинники)
соціального потенціалу чи про індикатори вже досягнутого рівня.
Як ресурси в першу чергу включені показники, що визначають
загальні умови формування соціального потенціалу, та індикатори
матеріального забезпечення населення, які виступають необхідною
матеріальною основою такого формування (див. рис. 1.3). Це показники, що оцінюють обсяги ВВП у розрахунку на одну особу у
співставних цінах для виключення інфляційної складової їх зміни,
співвідношення середньоєвропейської та національної продуктивності праці, темпи зміни ВВП (у співставних цінах), частка споживчих витрат у ВВП, питома вага видатків держбюджету соціальної
спрямованості. Отже, всі вони в сукупності оцінюють економічне
середовище, в якому формуються загальноекономічні ресурси соціального потенціалу сталого розвитку, у той час як показники матеріального забезпечення уже більш конкретно визначають ці умови. Індикаторами їх оцінки вибрано такі: частка доходів від зайнятості в сукупних доходах, середній дохід населення в цінах базис46

ного періоду, індекс реальної заробітної плати, питома вага витрат
населення на продовольчі товари. Частина показників цього блоку
оцінюється не в абсолютному, а у відносному вимірі, наприклад,
порівняно з розмірами прожиткового мінімуму. Це пов’язано з
тим, що розглядається оцінка рівня соціального потенціалу безпосередньо сталого розвитку. Якщо абсолютні значення відповідних
індикаторів менше прожиткового мінімуму, то це свідчить про наявність перешкод щодо досягнення цілей сталого розвитку. До таких самих показників у структурі цього блоку належать: співвідношення середньодушових доходів до прожиткового мінімуму,
частка населення із середньодушовими витратами, нижчими за
прожитковий мінімум. Показники структури ВВП за доходами є
дуже важливою характеристикою, що визначає умови формування
соціального потенціалу. Чим більше частка оплати праці в структурі ВВП, тим більше можливостей має населення для формування
та розвитку соціального потенціалу як на макрорівні, так і на рівні
окремої людини. У той же час суттєве збільшення цієї частки обмежує можливості для валового нагромадження і, як наслідок,
економічного розвитку. Для оцінки цього співвідношення у сукупність індикаторів включено показник, який характеризує еластичність зміни ВВП (у фактичних цінах) щодо оплати праці.
У сфері, яка охоплює формування трудового потенціалу, як
складової соціального потенціалу, разоміз загальноприйнятими
індикаторами, такими як рівень зайнятості, коефіцієнт економічного навантаження на працюючого члена сім’ї, умови праці, включено показники, що оцінюють демографічний аспект трудового
потенціалу та його зміни. У даному контексті трудовий потенціал
(чоловіків, жінок) характеризує кількість людино-років, які особа,
що дожила до початку працездатного віку, може прожити протягом усього працездатного віку. Зміст цього показника найбільшою
мірою відповідає сутності трудового потенціалу як ресурсу, адже
враховує тривалість життя протягом усього терміну працездатності, що пов’язано із загальним рівнем смертності в цих вікових групах.
У структуру блоку «Демографічне середовище» разом із показниками відтворення населення входять показники демографічного навантаження старшого населення та коефіцієнт заміщення
(на 1000 працездатного населення), що повністю відповідає крите47

ріям сталого розвитку, пов’язаним зі зміною поколінь та збереженням демографічного потенціалу як ресурсу соціального потенціалу. У цей блок включено два показники, які опосередковано або
умовно оцінюють демографічні ресурси. По-перше, рівень інвалідизації негативно впливає на можливості відтворення населення, а
чисельність дітей-сиріт свідчить про рівень збереження соціальносімейних цінностей у країні, що досить важливо з точки зору формування соціального потенціалу сталого розвитку та збереження
соціально-психологічних зв’язків між поколіннями.
На етапі формування соціального потенціалу соціальна інфраструктура характеризується як типовим набором індикаторів,
що оцінюють забезпеченість населення складовими інфраструктури (закладами освіти, охорони здоров’я, житлом), так і показниками, пов’язаними з умовами соціального забезпечення осіб, які
потребують державної та громадянської опіки. У першу чергу,
йдеться про чисельність місць у будинках-інтернатах для людей
похилого віку, кількість дитячих інтернат-закладів. Розвиток громадської спільноти, як соціального ресурсу сталого розвитку,
представленийу дослідженні показником «Чисельність громадських організацій».
Дуже важливими ресурсами, які обумовлюють можливості
формування соціального потенціалу, є ресурси, що становлять
зміст культурно-освітнього та інформаційного потенціалу. Як видно з рис.1.3, до цього блоку включені показники, які разом із рівнем освіти оцінюють і сучасні інформаційні ресурси, можливості
культурного та фізичного розвитку людини.
Привертає увагу обмеженість показників, що оцінюють екологічну сферу: сюди включено тільки два основних показники –
забруднення атмосфери та водних об’єктів. Це пов’язано з тим,
що, по-перше, відсутня статистична інформація більш детальної
оцінки впливу екологічних факторів на можливості формування
соціального потенціалу; по-друге, за умов, що екологічна сфера в
даному дослідженні розглядається як чинник формування соціального потенціалу, наведені два індикатори в узагальненому вигляді
визначають природні умови, в межах яких безпосередньо відбувається це формування.
На етапі реалізації соціального потенціалу сталого розвитку
(див. рис. 1.4) у структурі його ієрархічної моделі виділяються ві48

сім основних блоків, при цьому індикатори їх оцінки характеризують уже рівень використання ресурсів, які забезпечували можливості формування соціального потенціалу.
Виходячи з цього сукупність індикаторів кожного внутрішнього блоку поєднує як статистичні показники, що розробляються
за даними статистичного спостереження, так і результати оцінки
респондентами відповідної сфери життєдіяльності, тобто за даними соціологічного моніторингу1 [252].
У блоці «Матеріальне забезпечення та рівень життя» використано три соціологічних показники, пов’язаних з оцінкою респондентами рівня життя. Так, оцінка матеріального рівня сім’ї визначена середнім балом, при цьому його шкала змінюється від 0
балів (найнижчий рівень) до 10 (найвищий). При визначенні матеріального стану сім’ї за останні 2-3 місяці за оцінку взято частку
респондентів, які вказали на те, що їх доходу вистачає на все необхідне та можливість робити заощадження, а при загальній оцінці
матеріального становища сім’ї вказали на те, що його можна визначити як середнє, заможне або багате. Отже, вибрано ті відповіді, які дозволяютьїх оцінювати як стимулятори матеріального забезпечення та рівня життя і, відповідно, рівня реалізації соціального потенціалу. Аналогічно відібрано соціологічні показники для
інших підсистем.
За змістом внутрішніх підсистем реалізації соціального потенціалу та індикаторів їх оцінки чотири блоки («соціальна згуртованість», «соціальна нерівність», «соціальне самопочуття» та
«соціальні ризики») зорієнтовані на оцінку рівня соціальної єднос1

Включення в оцінку соціологічної інформації
пов’язано з тим, що на сьогодні в більшості рейтингових
оцінок, які здійснюють міжнародні інституції, обов’язково
разом з офіційною статистикою використовуються різні
суб’єктивні оцінки, в тому числі й експертні. Крім того, лише
суб’єктивні оцінки, якщо вони одержані на підставі вибіркових або соціологічних обстежень таких сукупностей, які гарантують достовірність та репрезентативність одержаних
оцінок, можуть дійсно визначити фактичний рівень реалізації
відповідного показника.
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ті (або соціального виключення), соціальних відмінностей та нерівності, рівня соціальних зв’язків, рівня розвиненості соціальних
відносин, довіри до державних та соціальних інститутів. Це
пов’язано з тим, що цілі концепції соціальної єдності є складовими
концепції «тривалість», тотожної основним принципам сталого
розвитку, пов’язаним зі збереженням (збільшенням) соціального
капіталу для сучасногой майбутнього поколінь, тобто його збереження та збільшення для нинішнього покоління і створення умов
досягнення цих же цілей для майбутніх поколінь.
Виходячи з наведених гіпотез ресурси соціального потенціалу сталого розвитку є складовими етапу його формування, а складові етапу реалізації визначають, відповідно, досягнутий рівень
соціального потенціалу в забезпеченні сталого розвитку. З урахуванням цих положень в узагальненому вигляді інтегральний показник соціального потенціалу сталого розвитку (ІпСПСР) доцільно
розглядати як середньозважену величину двох субіндексів:субіндексу формування (ІфСП) та субіндексу реалізації (ІрСП).
Тоді
ІпСПСР=WфІфСП+ WрІрСП,
(1.1)
де Wф, Wр – вага підсистеми формування та реалізації в узагальненій оцінці рівня соціального потенціалу відповідно.
Згідно з ієрархічною моделлю розбудови інтегрального показника (див. рис.1.1-1.3) субіндекси визначаються як середня
арифметична з нормованих значень індикаторів внутрішніх складових:
m1

m1 k i

і 1

i 1 j 1

І фн СП   Z it    Z ijt ,

(1.2)

де Zit – агрегований індекс і-ї складової за t-й період часу;
t  1, n ; n– кількість періодів, за які розраховується показник;
і – номер внутрішньої складової субіндексу;
і  1, m1; m1 – кількість внутрішніх складових;
Z ijt –j-й нормований індекс і-ї внутрішньої складової за t-й період часу;
j  1, ki ; ki – кількість індикаторів оцінки і-ї внутрішньої скла-

дової субіндексу.
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Аналогічне співвідношення використовується для оцінки
субіндексу соціального потенціалу на етапі реалізації:
m2

m2 k i

і 1

i 1 j 1

І (pt )СП   Z    Z ;
it
ijt

(1.3)

де m2 – кількість внутрішніх складових при визначенні субіндексу
на етапі реалізації.
Нормування вихідної інформації значень усіх індикаторів
для агрегування їх у відповідні субіндекси здійснюється за такими
формулами:
X ij  X ijmin
;
для стимуляторів Z ij(t )  max
X ij  X ijmin
для дестимуляторів Z ij(t ) 

X ijmax  X ijt
X ijmax  X ijmin

,

(1.4)

де X max , X min – найбільше та найменше значення показника відповідно.
Одне з проблемних питань при нормуванні пов’язане з визначенням граничних значень зміни показників ( X max, X min ) у межах їх варіації.
На сьогодні відсутні єдині підходи до їх визначення, але в
більшості наукових досліджень використовуються такі:
фактично досягнуті максимальні та мінімальні значення показника;
теоретично обґрунтовані можливі максимальні та мінімальні
значення, які можуть бути досягнуті в майбутньому.
Слід підкреслити, що коженіз визначених підходів має свої
недоліки. Наприклад, згідно з першим підходом якщо індикатори
змінюються в часі, то для тих періодів, де індикатор досягнув свого максимального (чи мінімального) значення, нормовані значення
будуть нульовими або дорівнюватимуть одиниці. З урахуванням
того, що субіндекс при цьому варіанті нормування змінюється в
межах від 0 до 1, практично відсутня можливість для їх прогнозування.
Другий підхід потребує змістовного обґрунтування розмаху
варіації зміни індикаторів. Наприклад, якщо теоретично індикатор
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змінюється від 1 до 15, а фактична його варіація склалася в межах
від 2 до 4, тоді нормовані показники набувають досить низьких
2
2,5
значень:
 0,143;
 0,178; і т.д. У той же час якщо зменшити
14
14
розмах варіації до реальних меж їх зміни ( X max  X min  5  1  4 ),
2
2,5
тоді вже нормовані показники будуть такими:  0,5;
 0,625 .
4
4
Як свідчить наведений умовний розрахунок, залежно від визначеного розмаху варіації і нормовані показники, і відповідно субіндекси суттєво відрізнятимуться. Виходячи з цього при нормуванні
всіх індикаторів для забезпечення співставлення їх значень між
собою у складі субіндексів найбільше та найменше значення визначено з 25,0-відсотковим відхиленням від фактично досягнутих
максимальних і мінімальних значень.
Внутрішня структура субіндексів і методика їх визначення
забезпечують можливість оцінки впливу внутрішніх підсистем на
відносну зміну субіндексів у такий спосіб:
I фt.сп. , відн.
(1.5)
I фt.сп. / i  m
 i,t ,
1
 i , t
i 1

де I ф.сп. / i – відносна зміна субіндексу за рахунок зміни і-ї внутрішньої складової, %;
I ф.сп. , відн. – відносна зміна субіндексу, %, тобто темп приросту (зниження) його зміни;
m1

  i , t – сума абсолютної зміни нормованих значень агрегова-

i 1

них індикаторів і-ї підсистеми в t-му періоді порівняно з попередbi





нім (t-1) періодом, при цьому: i1t   Zijt  Zijt 1 .
j 1

Аналогічні розрахунки виконуються і для субіндексу I р.t СП .
Аналіз тенденцій та закономірностей зміни як інтегрального
показника, так і субіндексів та визначення впливу окремих складових надає можливість визначити основні резерви соціального по52

тенціалу як на етапі формування, так на етапі реалізації для розробки та досягнення цільових орієнтирів забезпечення сталого розвитку.
1.5. Апробація методики оцінки соціального потенціалу
сталого розвитку з визначенням інтегрального
показника
На підставі запропонованих методичних підходів до оцінки
сталого розвитку взагалі та його складових зокрема побудовано
ієрархічну модель оцінки соціального потенціалу сталого розвитку. Це стало підставою для здійснення оцінки соціального потенціалу сталого розвитку на етапах його формування та реалізації, а
також у цілому. Розрахунки здійснено за 10-річний термін (з 2002
по 2011 р.) за кожною складовою формування та реалізації соціального потенціалу сталого розвитку з визначенням відповідних
субіндексів його формування та реалізації за цей самий період.
Згідно з розрахунками субіндекс формування соціального
потенціалу за 2002-2011 рр. в Україні змінився від 0,273 до 0,531,
тобто збільшився майже в 2 рази. Щорічний темп приросту склав
7,7% (табл.1.1). Найбільші темпи приросту мали місце у 2007 та
2008 рр. З урахуванням того, що максимально можливе значення
субіндексу становить 1,0, навіть при досить високій швидкості
його зростання ресурси соціального потенціалу використовуються
лише на 50%. Співставлення швидкості зміни складових субіндексу свідчить, що найвищими темпами зростала культурно-інформаційно-освітня підсистема (щорічні темпи приросту складають у
середньому 12,6%), досить інтенсивно збільшувався також агрегований показник за підсистемою, що характеризує економічне середовище та матеріальне забезпечення (середньорічні темпи приросту складають 10,5%). У той же час демографічна підсистема та рівень соціальної інфраструктури змінювалися значно повільніше– у
межах3,2 та 4,7% відповідно щорічно. Звертають на себе увагу досить високі значення нормованого агрегованого показника за екологічною підсистемою, які суттєво більші за абсолютним рівнем
від інших, особливо в останні три роки (за 2009-2011 рр.). Як свідчать розрахунки, це пов’язано в першу чергу зі значним зниженням у цей період викидів забрудненої води у водні об’єкти – рівень
їх зменшення у 2011 р. порівняно з 2007 р. склав майже 57%, тобто
53

більш ніж у 2 рази, що супроводжується досить високим рівнем
показника за цією підсистемою субіндексу.
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Таблиця 1.1
Динаміка зміни складових та субіндексу формування соціального потенціалу сталого розвитку

Роки

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2011 р., %
до 2002 р.
У середньому за
20022011 рр.

Економічне сереВідтворення насеКультурноСубіндекс формуСоціальна
Екологічна
довище та матеріТрудова сфера
лення (демографічінформаційновання соціального
інфраструктура
складова
альне забезпечення
на сфера)
освітній потенціал
потенціалу
% до
% до
% до
% до
% до
% до
% до
абсоабсоабсоабсоабсоабсопопередпопередпопередпопередпопередпопередпопередлютний
лютний
лютний
лютний
лютний
лютний
ІфСПСР
нього
нього
нього
нього
нього
нього
нього
рівень
рівень
рівень
рівень
рівень
рівень
року
року
року
року
року
року
року
0,2222
—
0,2391
—
0,3568
—
0,3029
—
0,1732
—
0,3425
—
0,2728
—
0,2734
123,1
0,2638 110,3
0,3588
100,6
0,3302
109,0
0,2229
128,7
0,3518
102,6
0,3001
110,0
0,3473
127,0
0,2851 108,1
0,3326
92,7
0,3497
105,9
0,2841
127,5
0,3390
96,3
0,3230
107,0
0,3995
115,0
0,3098 108,8
0,3400
102,2
0,3562
101,8
0,3373
118,7
0,3596
106,2
0,3504
108,5
0,4110
102,9
0,3331 107,4
0,3881
114,1
0,3824
107,4
0,4045
119,9
0,3442
95,6
0,3772
107,7
0,4836
117,6
0,3715 111,5
0,3980
102,6
0,4035
105,5
0,4683
115,8
0,3950
114,8
0,4200
111,4
0,5436
112,3
0,4177 112,4
0,4208
105,7
0,3808
94,4
0,5016
107,1
0,5687
144,0
0,4722
112,4
0,4366
80,3
0,4181 100,1
0,4502
107,0
0,4456
117,0
0,4743
94,5
0,6293
110.5
0,4757
100,7
0,5130
117,5
0,4459 106,6
0,4575
101,6
0,4668
104,8
0,4818
101,6
0,6706
106,7
0,5059
106,3
0,5453
106,3
0,4683 105,0
0,4755
103,9
0,4593
98,4
0,5157
107,1
0,7228
107,7
0,5312
105,0
245,4

195,8

133,3

151,6

292,0

210,8

194,7

110,5

107,8

103,2

104,7

112,6

108,6

107,7
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Факторний аналіз впливу складових на зміну субіндексу формування соціального потенціалу (табл.1.2) свідчить, що за весь
період дослідження відсутня єдина закономірність їх впливу. У
цілому за останні десять років найбільший внесок у зростання рівня субіндексу склався за екологічною складовою та культурноінформаційно-освітнім потенціалом. Третє місце посідає підсистема, що характеризує економічне середовище та матеріальне забезпечення формування соціального потенціалу. У той же час демографічна підсистема посіла останнє місце в ранжуванні впливу
внутрішніх підсистем.
Однак така закономірність за окремі періоди не завжди мала
місце. Звертає на себе увагу суттєве збільшення впливу екологічної складової порівняно з іншими саме в кризовий період. Так,
зниження темпів економічного зростання супроводжується поліпшенням екологічної ситуації.
За результатами аналізу лише трудова сфера щорічно мала
позитивний вплив на рівень цього субіндексу, в той же час напередодні кризи та за термін її перебігу за всіма іншими (за винятком
екологічної) склався негативний вплив. Слід зауважити, що у
2011 р. агрегований показник за соціальною інфраструктурою також виступає дестимулятором рівня формування соціального потенціалу, причому ієрархія впливу підсистем практично співпадає
з такою, що склалася за десятиліття. Внутрішні підсистеми розташовані в певному порядку за критерієм зниження їх значення у
формуванні соціального потенціалу сталого розвитку: екологічна,
культурно-інформаційно-освітня, економічне середовище та матеріальне забезпечення, трудова, демографічна та соціальна інфраструктура.
Аналіз зміни внутрішніх індикаторів підсистеми, що характеризує соціальну інфраструктуру, свідчить, що з восьми індикаторів у п’яти мало місце зменшення значень у 2011 р. порівняно з
попереднім роком. Це, в першу чергу, показники інфраструктури
охорони здоров’я, тобто забезпеченість медичними кадрами, забезпеченість населення лікарняними ліжками, кількість місць у
будинках-інтернатах для людей похилого віку, кількість дитячих
інтернат-закладів. Простежується також зменшення кількості вищих навчальних закладів. Слід відзначити, що через зниження по56
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Таблиця 1.2
Оцінка впливу складових на зміну субіндексу формування соціального потенціалу сталого розвитку, %

Роки

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2011 р. порівняно з 2002 р.

Темпи
зростання
субіндексу
—
10,026
7,606
8,49
7,654
11,334
12,437
0,737
6,358
4,985
94,7

Вплив агрегованих показників підсистем на відносну зміну субіндексу
Економічне
Відтворення
Культурносередовище
Трудова
населення
Соціальна
інформаційно- Екологічна
та матерісфера
(демографічна інфраструктура
освітній
складова
альне забезсфера)
потенціал
печення
—
—
—
—
—
—
3,1267
1,5068
0,1244
1,6659
3,0338
0,5688
4,1057
1,1843
-1,4566
1,0836
3,4002
-0,7115
2,6913
1,2770
0,3819
0,3328
2,7476
1,0598
0,5467
1,1065
2,2870
1,2494
3,1964
-0,7316
3,2104
1,6957
0,4376
0,9291
2,8179
2,2442
2,3797
1,8334
0,9073
-0,8992
1,3226
6,8932
-3,7778
0,0154
1,0365
2,2883
-0,9664
2,1412
2,6780
0,9722
0,2569
0,7426
0,2627
1,4463
1,0631
0,7375
0,5928
-0,2471
1,1182
1,7211
19,72

14,05

7,27

9,54

20,91

23,21
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казників інфраструктури соціального забезпечення потребує особливої уваги розробка соціальних державних програм її розвитку
для збільшення ресурсного забезпечення формування соціального
потенціалу сталого розвитку країни.
Відповідно до вихідних гіпотез субіндекс реалізації соціального потенціалу сталого розвитку розраховується за 8 внутрішніми
підсистемами. За період з 2002 по 2011 р. його зміна, на відміну
від субіндексу ресурсів формування, не має односпрямованої тенденції розвитку (рис. 1.5, табл.1.3).
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
2002

2003

2004
ІфСПСР

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

ІрСПСР

Рис.1.5. Динаміка субіндексів формування та реалізації
соціальногопотенціалу сталого розвитку
У цілому за останнє десятиліття показник збільшився на
46,7%, тобто щорічне зростання в середньому склало 4,3%. У той
же час суттєве його зростання мало місце лише в 2003-2008 рр., а
вже у 2009-2011 рр. тенденція змінилася на протилежну. При цьому навіть у післякризовий період рівень субіндексу не досяг значення, яке склалося в докризовий. Співставлення швидкості зміни
внутрішніх складових, які обумовлюють зміну рівня реалізації соціального потенціалу, вказує на те, що випереджаючими темпами
зростає агрегований показник трудової сфери, – цей самий показник за абсолютним значенням також є найвищим. За весь досліджуваний період він збільшився більш ніж у 4 рази, а найвищі темпи зростання порівняно з попереднім (154,1%) склалися в 2005
р.(див. табл. 1.3).
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Таблиця 1.3
Динаміка зміни субіндексу реалізації соціального потенціалу сталого розвитку
та його складових за 2002-2011 рр.
Матеріальне
забезпечення та
рівень життя
Роки

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2011 р.,
% до
2002 р.
У середньому за
20022011 рр.

Трудова сфера

Відтворення
населення (демографічна сфера)

абсо% до
% до
% до
абсоабсолютпопепопепопелютний
лютний
ний редньоредньоредньорівень
рівень
рівень го року
го року
го року
0,2054
—
0,1612
—
0,3308
—
0,2397
116,7
0,2222
137,8
0,2933
88,7
0,2906
121,1
0,3162
142,3
0,2546
86,8
0,2479
85,3
0,4872
154,1
0,2729
107,2
0,3191
128,7
0,5429
111,4
0,3255
119,3
0,4902
153,6
0,6094
112,2
0,3404
104,6
0,5735
117,0
0,6434
105,6
0,3749
110,1
0,5126
89,4
0,5810
90,4
0,4108
109,6
0,5072
98,9
0,6465
111,3
0,4122
100,4
0,5210
102,8
0,6811
105,4
0,4297
104,2

КультурноСубіндекс реалізаінформаційноСоціальна
Соціальна
Соціальне
ції соціального
Соціальні ризики
освітній
згуртованість
нерівність
самопочуття
потенціалу
потенціал
% до
% до
% до
% до
% до
% до
абсоабсоабсоабсоАбсопопепопепопепопепопепопелютний
лютний
лютний
лютний
лютний
ІзСПСР
редньоредньоредньоредньоредньореднього
рівень
рівень
рівень
рівень
рівень
го року
го року
го року
го року
го року
року
0,2396
—
0,4133
—
0,4564
—
0,1559
—
0,2120
—
0,2718
—
0,2733
114,1
0,4208
101,8
0,4704
103,1
0,1487
95,3
0,2451
115,6
0,2892
106,4
0,3211
117,5
0,4155
98,7
0,4879
103,7
0,1417
95,3
0,3155
128,7
0,3179
109,9
0,3776
117,6
0,4173
100,4
0,4924
100,9
0,2177
153,6
0,4110
130,1
0,3655
115,0
0,4210
111,5
0,4390
105,2
0,5292
107,4
0,1907
87,6
0,3872
94,2
0,3943
107,9
0,4594
109,1
0,4051
92,3
0,4199
79,2
0,1994
104,6
0,3909
101,0
0,4143
105,1
0,4813
104,8
0,3654
90,2
0,3932
93,6
0,2082
104,4
0,3869
99,0
0,4283
103,4
0,4329
90,0
0,3867
105,8
0,2982
75,9
0,2087
100,2
0,4159
107,5
0,4058
94,75
0,4477
103,4
0,3974
102,8
0,3125
104,8
0,2093
100,3
0,2915
70,1
0,4030
99,31
0,4911
109,7
0,3129
78,7
0,2781
89,0
0,1841
88,0
0,2924
100,3
0,3988
98,95

254,1

422,5

130,0

205,0

75,7

60,9

118,0

137,9

146,7

110,92

117,4

103,0

108,3

97,0

94,6

101,8

103,6

104,3
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Друге місце за інтенсивністю зростання посідає сфера «Матеріальне забезпечення та рівень життя» – більш ніж у 2,5 раза збільшився відповідний агрегований показник, при цьому у 2007 р.
порівняно з попереднім мало місце найбільше його зростання, яке
складало 153,6%. Досить високою є швидкість зростання (205%) за
підсистемою «Культурно-інформаційно-освітній потенціал». З меншою швидкістю, але все ж таки позитивна тенденція склалася за
підсистемами «Соціальні ризики», «Відтворення населення» та
«Соціальне самопочуття». Саме у вищенаведених підсистемах за
останнє десятиліття поліпшилися умови, що характеризують рівень реалізації соціального потенціалу.
У той же час за підсистемами «Соціальна згуртованість» та
«Соціальна нерівність» має місце зовсім протилежна закономірність. Агреговані показники за цими складовими суттєво зменшились, що, як наслідок, супроводжується значним зниженням рівня
субіндексу за їх рахунок. Наприклад, за підсистемою «Соціальна
згуртованість» найбільші темпи зниження склалися в 2011 р.
(-21,3%), при цьому за весь період зниження становить майже
25%, тобто щорічно рівень соціальної згуртованості в країні скорочувався на 3,0%. Ще з більшою швидкістю погіршувалася ситуація за підсистемою «Соціальна нерівність»: за десятиліття агрегований показник змінився майже на 40%.
Факторний аналіз впливу окремих внутрішніх підсистем
субіндексу реалізації соціального потенціалу сталого розвитку
(табл. 1.4) свідчить, що за розглянутий періодполовина його приросту обумовлена позитивними змінами у трудовій сфері (23,9%
приросту ІрСП пов’язано з цією сферою). Практично кожного року (за виключенням кризового 2009 р.) саме трудова сфера виступала основним чинником зростання рівня субіндексу. Друге місце
за ступенем впливу на ІрСП посідає підсистема «Матеріальне забезпечення та рівень життя» – на третину збільшився субіндекс за
рахунок зростання агрегованого показника саме цієї складової.
Третє місце за рівнем забезпечення зростання ІрСП посідає підсистема, що характеризує культурно-інформаційно-освітній потенціал, – її вплив складає 11,5% в сукупності 46,7-відсоткового приросту даного субіндексу. Четверте та п’яте місця за рівнем впливу на
приріст показника посідають демографічна підсистема (4,6%) та
підсистема, що оцінює соціальні ризики (3,7%), відповідно.
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Таблиця 1.4
Оцінка впливу складових на зміну субіндексу реалізації соціального потенціалу сталого розвитку, %

Роки

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2011 р.
порівняно
з 2002 р.

Матеріальне
Темпи зміни
забезпечення
субіндексу
та рівень
життя
—
—
6,4
1,5796
9,93
2,1998
15,0
-1,6798
7,9
2,4346
5,1
5,4236
3,4
2,5139
-5,3
-1,7770
-0,7
-0,1664
-1,05
0,4271

46,7

14,5

Вплив агрегованих показників підсистем на відносну зміну субіндексу
Відтворення
КультурноТрудова
населення
інформаційноСоціальна
Соціальна
Соціальне
сфера
(демографічосвітній
згуртованість нерівність самопочуття
на сфера)
потенціал
—
—
—
—
—
—
2,8049
-1,7227
1,5468
0,3472
0,6421
-0,3317
4,0644
-1,6734
2,0682
-0,2302
0,7559
-0,3025
6,7214
0,7204
2,2229
0,0708
0,1787
2,9870
1,9045
1,7974
1,4812
0,7427
1,2577
-0,9212
2,1078
0,4723
1,2174
-1,0744
-3,4630
0,2758
1,0254
1,0403
0,6620
-1,1984
-0,8084
0,2643
-1,8193
1,0478
-1,4137
0,6231
-2,7708
0,0145
2,0162
0,0440
0,4561
0,3297
0,4404
0,0191
1,0753
0,5436
1,3484
-2,6222
-1,0687
-0,7830

23,9

4,6

11,5

-4,6

-8,2

1,3

Соціальні
ризики
—
1,5224
3,0432
3,7565
-0,8149
0,1166
-0,1200
0,8453
-3,8300
0,0263

3,7
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У той же час за підсистемами «Соціальна згуртованість» та
«Соціальна нерівність» простежується негативний зворотний
вплив – за весь період мало місце зниження агрегованого показника за складовою «Соціальна нерівність» на 8,2%, а за складовою
«Соціальна згуртованість» – на 4,6%, тобто сумарний їх вплив
складає 12,8%.
Внутрішня структура складових, тобто сукупність індикаторів, за якими розраховані відповідні агреговані показники, дозволяє більш детально проаналізувати, за рахунок яких конкретних
показників відбувалися ці негативні зрушення в оцінці рівня соціальної згуртованості чи соціальної нерівності.
Згідно з наведеними розрахунками за останнє десятиліття в
цілому зниження індексу довіри та зменшення кількості людей, які
пишаються громадянством України, обумовили в цілому досить
низький загальний рівень даного агрегованого показника. При
цьому слід відзначити, що в 2011 р. порівняно з попереднім негативний вплив мав місце за всіма його індикаторами, а в післякризовий період склалася негативна тенденція зміни індексу довіри,
індексу тривожності та відчуття національної гордості.
Серед індикаторів підсистеми «Соціальна нерівність» найбільш негативні тенденції простежуються за оцінкою права жінок
обіймати керівні посади: більш ніж наполовину загальне зниження
агрегованого показника цієї підсистеми пов’язане з даним індикатором. Значна відмінність рівнів безробіття чоловіків та жінок також суттєво вплинула на зниження оцінки рівня цієї підсистеми –
вплив складає 18,3% у загальних 39% його падіння за 10 років, а
близько 23% цієї зміни пов’язано з негативною оцінкою змін можливості вільно висловлювати власні думки.
Інтегральний показник соціального потенціалу сталого розвитку, розрахований як середньоарифметична (табл.1.5), свідчить,
що за останнє десятиліття він збільшився на 70,4%, але за своїм
абсолютним рівнем не досяг навіть половини рівня, що теоретично можливо за умови наведеної методики розрахунку. Визначено 5
градацій зміни інтегральних показників:
0,1 до 0,3 – дуже низький рівень;
0,3 до 0,5 – низький;
0,5 до 0,7 – середній;
0,7 до 0,9 – високий;
0,9 до 1,0 – дуже високий.
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Таблиця 1.5
Динаміка зміни інтегрального показника соціального потенціалу
сталого розвитку
Темпи зміни
Роки

ІпСПСР

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2011 р.
порівняно
з 2002 р.

0,2725
0,2945
0,3204
0,358
0,3858
0,4172
0,4502
0,4408
0,4545
0,4651

% до
попереднього
року

% до
2002 р.

—
108,1
108,8
111,7
107,8
108,1
107,9
97,9
103,1
102,3

100,0
108,1
117,6
131.4
141,6
153,0
165,1
161,7
166,7
170,5

—

Вплив субіндексів на
зміну інтегрального
показника, % до попереднього року
ІфСП
ІрСП
—
—
4,95
3,11
3,9
4,9
4,2
7,5
5,6
2,2
5,5
2,6
6,2
1,7
0,4
-2,5
3,4
-0,3
2,9
-0,6

170,5

47,4

23,1

Тенденцію та характер зміни рівня ІпСПСР та відповідних
субіндексів відображено на рис. 1.6.
Тип рівня
індексу соціального
потенціалу
Дуже низький
Низький
Середній
Високий
Дуже високий

Роки
Межі
зміни
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
рівнів
0,1-0,3
0,3-0,5
0,5-0,7
0,7-0,9

+•
*

+
*
•

+*•

+*•

+*•

+*•

+*•

+*•

+*
•

+*
•

0,9-1,0

Умовні позначення: + – рівні ІпСПСП; • – рівні субіндексу
ІфСП; * – рівні субіндексу ІрСП.
Рис.1.6. Зміна типу рівнів інтегральних показників соціального
потенціалу сталого розвитку
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Як свідчить характер зміни відповідних показників, за все
десятиліття інтегральний показник відповідає низькому рівню. Незважаючи на суттєвий темп зростання з 2004 по 2011 р., він не виходить за межі низького рівня. У той же час субіндекс формування, тобто ІфСПСР, лише в 2010-2011 рр. досяг значення, що його
позиціонує вже як середній рівень, але субіндекс реалізації
(ІрСПСР) повністю визначає характер зміни інтегральної оцінки.
Встановлена закономірність співвідношення показників є
цілком об’єктивною. Попри те що в країні склалися позитивні зміни за ресурсами формування соціального потенціалу, їх абсолютні
значення на сьогодні недостатні для того, щоб люди дійсно відчули ці зміни, що знайшло своє відображення у зниженні рівнів соціальної згуртованості, погіршенні соціального самопочуття, розширенні соціальної нерівності та підвищенні соціальних ризиків. Ця
ж закономірність підтверджується оцінкою впливу субіндексів на
зміну інтегрального показника (див. табл.1.5). Якщо до 2005 р.
вплив субіндексу реалізації був навіть вище, ніж субіндексу формування, то починаючи з 2006 р. має місце суттєве зменшення такого впливу, а за останні три роки складові даного субіндексу виступають навіть суттєвим дестимулятором соціального потенціалу
сталого розвитку.
Таким чином, оцінка соціального потенціалу сталого розвитку за розробленою методикою дозволила розкрити стан і тенденції
соціальних змін, які і позитивно, і негативно впливають на його
можливості щодо досягнення цілей сталого розвитку. Така оцінка з
одночасним усвідомленням концептуальних засад соціального потенціалу сталого розвитку дозволяє визначити провідні ланки у
складових соціального потенціалу, які забезпечують накопичення
його можливостей на етапі формування та визначають рівень його
використання на етапі реалізації. Саме на стадіях формування та
реалізації соціального потенціалу з відповідною диференціацією
складових і показників, які їх визначають, виникає можливість для
управлінської практики залучати таку інформацію до обґрунтування управлінських рішень у соціальній, економічній та екологічній політиці.

64

Розділ 2. ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ
ДЕРЖАВНОЇ ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ СИСТЕМНИХ ЗМІН
2.1. Нові вимоги та виклики до соціальної політики
в контексті вирішення соціальних проблем
і подолання системної кризи
Якісно оцінити стан і проблеми соціального розвитку для
розробки соціальної політики України та її регіонів у сучасних
умовах вкрай складно і нереально. Протягом останніх років відбулися такі зміни в політичній, економічній та соціальній сферах, які
у сполученні з подіями 2013-2014 рр. призвели до системної кризи.
Щоб попередити її перетворення на катастрофу, необхідно оперативно приймати адресні управлінські рішення, які визначають
пріоритети розвитку в критично нестабільних умовах. На соціальну політику за таких умов покладається подолання негативних наслідків прояву соціальних ризиків та небезпек, кризових явищ, а
також встановлення рівноваги в соціальній системі та набуття іншої якості організації її зв’язків. Для забезпечення соціальної стабільності в суспільстві ці процеси мають бути керованими з боку
органів державного управління й виконавчої влади. Об’єктом таких управлінських впливів є зміна умов і факторів, які певною мірою впливають на забезпечення соціальної стабільності суспільства та прискорення виходу із системної кризи.
Статистичні дані Державної служби статистики України, необхідні для системного аналізу, подаються зі значним запізненням.
У зв’язку з цим використовуються оперативні обмежені статистичні відомості та інформація з інших джерел, до яких є довіра.
Перш за все залучено відомості про стан і проблеми соціального розвитку з аналітичної доповіді Національного інституту
стратегічних досліджень, представленої на круглому столі в м. Києві 29.05.2014 р. [207].
Виконана оцінка стану та проблем розвитку соціальної сфери визначила нагальні питання, а саме: поглиблення бідності населення, зростаюче безробіття і тіньова зайнятість, нестача бюджетних надходжень для фінансування соціальної сфери тощо. Негати65

вні процеси в соціальній сфері загалом призвели до погіршення
стану людського капіталу, неефективності використання трудового потенціалу, що позначається на уповільненні модернізації економіки на стадії виходу з кризи. Залишається дуже вагомим чинник патерналізму в соціальній сфері, висока питома вага соціальних витрат у місцевих бюджетах. Нерозвиненість партнерських
відносин та соціальної відповідальності між державою, бізнесом і
громадянами, правова неврегульованість залучення приватних інвестицій до фінансування соціальних програм та соціальної допомоги спричиняє подальше збільшення навантаження на бюджети
всіх рівнів.
Неефективність політики доходів, неврегульованість ринку
праці поглиблюють бідність працюючого населення та створюють
загрозу для наповнення коштами системи загальнообов’язкового
державного соціального страхування, державного та місцевих бюджетів. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників у
2013 р. становила 268,1% прожиткового мінімуму, у січні-квітні
2014 р. – 3302 грн. При цьому 44,0% працюючих отримували заробітну плату менше 2500 грн [222]. Ураховуючи встановлений на
2014 р. рівень мінімальної заробітної плати в розмірі 1218 грн, слід
зазначити, що заробітну плату в розмірі, меншому за три мінімальних, у січні-квітні 2014 р. отримували 63,3% працюючих [222].
Структура доходів населення демонструє негативну динаміку. Триває скорочення питомої ваги заробітної плати (з 42,6% у
2012 р. до 41,1% у 2013 р.), збільшується частка соціальної допомоги та інших трансфертів [222, с.20].
Відбулися незначні зміни в чисельності та структурі зайнятості протягом двох останніх років. Рівень зареєстрованого безробіття (за методологією МОП) знизився за цей період з 8,1 до 7,7%,
проте зростає рівень безробіття економічно активного населення
працездатного віку. За І квартал 2014 р. позитивна динаміка потреби роботодавців у робочій силі збігається з динамікою за аналогічний період попереднього року. Однак у квітні цей показник
суттєво зменшився, а навантаження зареєстрованих безробітних на
10 вакансій збільшилося до 95 чол.[222, с.18]. Величезний розрив
між попитом та пропозицією робочої сили свідчить, по-перше, про
спад виробництва, по-друге, про наявність деформацій системи
підготовки кадрів.
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Соціальні проблеми оплати праці та зайнятості населення
щільно пов'язані з проблемою забезпечення потреб ринку праці
кваліфікованими кадрами різного освітньо-кваліфікаційного рівня.
Відсутність стратегічного прогнозування потреб ринку праці відповідно до пріоритетних цілей розвитку національної економіки та
соціально-економічного розвитку регіонів створює деформації в
підготовці фахівців навчальними закладами всіх рівнів. Не простежується активізація участі роботодавців у формуванні кадрового потенціалу, визначенні напрямів підготовки та підвищенні кваліфікації працівників.
Деформації попиту та пропозиції на ринку праці обумовлені
не лише розривом між потребами економіки та освітньо-кваліфікаційними характеристиками робочої сили. Суттєвий внесок у складну ситуацію робить проблема працевлаштування молоді та осіб
передпенсійного та пенсійного віку, що особливо стало помітним
після зміни пенсійного законодавства та підвищення пенсійного
віку.
Повільне збільшення мінімальних соціальних стандартів заробітної плати і пенсійних виплат на тлі зростаючого безробіття та
«тіньової» занятості викривляють подальший розрив у розподілі
доходів населення. Залишається невирішеним питання щодо щільної прив’язки розміру пенсій до обсягу сплачених внесків, а також
інші завдання пенсійної реформи, зокрема, адміністрування єдиного соціального внеску, непрозорості пенсійного законодавства,
гальмування введення професійних і корпоративних пенсійних
систем.
Складна ситуація у східних регіонах протягом останніх 6 місяців уже має негативні економічні наслідки, зокрема, тимчасове
призупинення діяльності підприємств, згортання діяльності малого
та середнього бізнесу, що вплинуло на обсяг реалізації продукції
та сплачених податків. У виступі 3 червня 2014 р. на засіданні
Верховної Ради УкраїниПрем’єр-міністр України А. Яценюк зазначив, що Донецька та Луганська області недоплатили 422 млн
грн податків [274]. При цьому він наголосив, що всі пенсії, соціальні виплати та субсидії виплачуютьсяв повному обсязі.
Дестабілізація економічної ситуації має також і соціальні наслідки, а саме: поглиблення бідності через втрату заробітку, вимушені відпустки, звільнення працівників. У таких умовах нового
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значення набуває проблема міграції, оскільки суттєво активізується не лише зовнішня трудова міграція, але і внутрішня, викликана
переселенням мешканців Криму та сходу країни в інші регіони. У
першій хвилі переселенців – насамперед сім’ї з дітьми, які потребують соціальної допомоги як такі, що опинилися у складних життєвих умовах. Переселенці працездатного віку, які шукатимуть
житло і роботу, можуть стати причиною зростання соціальної напруженості у місцях переселення, оскільки матиме місце вимушена конкуренція з місцевим населенням на ринку праці та ринку
житла.
Однією з невирішених гострих соціальних проблем залишається забезпечення населення належним житлом та якісними житлово-комунальними послугами. За даними Державної служби статистики, майже 7 млн сімей (40,5% від їх загальної кількості) мають житлову площу в розрахунку на одну особу нижче санітарної
норми 13,65 м2[222].
Попри те, що в Україні задекларований програмний принцип
вирішення житлової проблеми, реалізація національних проектів
та програм не дала помітних результатів, що підтверджується низькими показниками обсягів введеного в експлуатацію житла та
темпами просування квартирної черги. В Україні понад 1 млн сімей перебувають у квартирній черзі, при цьому майже 68% черговиків чекають на поліпшення житлових умов 10 років і більше
[222, с.28].
Зростаюча вартість житлово-комунальних послуг при збереженні гарантій держави на відшкодування для населення з низькими доходами відволікає значну частину бюджетних коштів на
поточні виплати.
Невирішеність і зростаюча складність багатьох проблем соціальної сфери зумовлена відсутністю системних реформ. Реформування пенсійної системи, системи охорони здоров’я, освіти через повільну реалізацію не призвело до помітних результатів та
підвищення ефективності державних видатків на соціальну сферу.
Соціальна напруженість висуває на перше місце проблему
безпеки: особистої безпеки людини та членів її сім’ї, безпеки життєзабезпечення, соціальної безпеки як відповіді на соціальноекономічні та інші ризики, до того не притаманні українському
суспільству.
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Ускладнюються проблеми забезпечення особистої безпеки
через погіршення криміногенної обстановки та неспроможність
правоохоронців протидіяти злочинним угрупованням. Під загрозою можуть опинитися системи життєзабезпечення населених пунктів, перш за все водо- та електропостачання. Накопичені останніми місяцями у великих містах відходи та звалища додають додаткових труднощів до вирішення проблеми знешкодження побутових відходів і негативно впливають на санітарно-біологічну обстановку в містах. Дестабілізація соціально-політичної ситуації в країні потребує посилених заходів соціальної допомоги з метою гарантування населенню всіх регіонів країни соціальної безпеки, а соціальна політика має бути зорієнтована на пріоритети соціальної
безпеки щодо подолання й мінімізації реалізованих ризиків і недопущення появи нових.
Негативні соціальні наслідки, які зростатимуть і виявлятимуться тривалий час після завданої шкоди соціального, психологічного, економічного та іншого характеру, спрогнозувати в даний
час неможливо. Однак є затребуваність часу зберегти людський
потенціал країни та саму країну, знайти оптимальні шляхи подолання системної кризи. За цих умов зростає потреба в обґрунтуванні якісних управлінських рішень, їх прийнятті та реалізації на
засадах соціальної відповідальності.
2.2. Пріоритетність соціальної безпеки при формуванні
соціальної політики в нестабільних умовах
Події, які відбуваються в Україні з жовтня 2013 р. по сьогоднішній час, характеризуються як протестні, революційні та воєнні.
За таких умов соціальна політика має відповідати на ці виклики,
сприяти подоланню протиріч, мінімізації конфліктів, зниженню
протистояння, збереженню людських та матеріальних ресурсів.
Соціальна безпека як підсистема національної безпеки має стати
пріоритетною в соціальній політиці. У зв’язку з цим поширюються
об’єкти соціальної політики, а за змістом вони обумовлюють розширення функцій, повноважень та відповідальності Міністерства
соціальної політики України за соціальну безпеку, соціальний захист, соціальне забезпечення та надання соціальних послуг. Таке
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посилення проблем пов’язане з тим, що негативні наслідки подій,
які відбулися в Україні, гостро поставили питання щодо запобігання ризикам втрати життя та здоров’я мирного населення, своєчасне надання допомоги тим, кому завдано шкоди або відшкодування шкоди тим, хто постраждав від певних подій, та сім’ям потерпілих. Одночасно постали питання соціального забезпечення,
соціального захисту, соціальної допомоги мешканцям Криму, які
залишилися громадянами України. У східних областях у небезпечних умовах проживає все мирне населення, незалежно від його
політичних орієнтацій.
Ці небезпеки, ризики та загрози пов’язані з людиною та супільством, що обумовлює перетворення їх на пріоритетні напрями
для вирішення в соціальній політиці.Разом з тим вони мають ураховуватися в системі національної безпеки в соціальній сфері, а їх
подолання та попередження – передбачатись у Стратегії національної безпеки України. Виникнення соціальних ризиків, загроз та
небезпек пов’язане не тільки із соціальною сферою національної
безпеки, але і з іншими її сферами – політичною, економічною,
інформаційною тощо. Державною інституцією, яка несе відповідальність за попередження та мінімізацію загроз національній безпеці у будь-якій її сфері взагалі та соціальній зокрема, є Рада національної безпеки та оборони України. Комітет Верховної Ради
України з національної безпеки та оборони України сприяє правовому регулюванню зовнішньої та внутрішньої політики держави.
Але аналіз змісту чинної Стратегії національної безпеки свідчить
про певне ігнорування соціальної спрямованості заходів щодо забезпечення національної безпеки ще за мирних часів, а нові небезпеки та нестабільні умови ще не стали об’єктом її уваги.
Прояв соціальних ризиків, перехід їх із потенційного стану в
реальні чинники та небезпеки потребує спільних зусиль значної
кількості інститутів виконавчої влади, а перш за все – Міністерства соціальної політики України та Ради національної безпеки та
оборони України, Міністерства з надзвичайних ситуацій України,
Міністерства внутрішніх справ України щодо попередження та
мінімізації соціальних ризиків і небезпек, які мають тенденцію до
зростання в сучасних умовах України.
Не відчувається будь-яких кроків з боку Міністерства надзвичайних ситуацій України, діяльність якого також спрямована на
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попередження виникнення загроз життю та здоров’ю населення у
звичайних умовах, щоб не довести до надзвичайного стану. Але
воно не проводить роботу з місцевою владою та населенням
регіонів, не роз’яснює, як мирному населенню запобігти небезпекам у непередбачених випадках та під час реальних воєнних дій,
які існують правила поведінки за наявності загроз дітям, сім’ям,
власності тощо. Бездіяльність цієї структури за будь-яких політичних устроїв призводить до значних втрат громадян України, зростання конфліктів, протестів, соціальної напруженості.
Посилюються соціальні небезпеки і бездіяльністю правозахисних органів. Замахи на життя та здоров’я, власність громадян, а
також повна бездіяльність з боку міліції стали загрозою населення
багатьох регіонів країни, особливо східного. Тенденція зростання
злочинності обумовлена повною безкарністю тих, хто вчиняє злочини.
Наслідки прояву соціальних ризиків і бездіяльності щодо їх
попередження й мінімізації обумовлюють небезпеки, втрати людських та матеріальних ресурсів, незахищеність населення.
Неадаптоване до таких екстремальних умов життя, населення перебуває у несприятливому соціально-психологічному стані,
страху, розпачі, безвиході та приймає неадекватні життєві стратегії, які є протестом проти зростання ризиків втрати життя, здоров’я, роботи, доходу, власності тощо. Втрата довіри до держави
та її інституцій, які не забезпечують безпеку, не захищають права і
свободи громадян, обумовлює дезорієнтованість населення, прийняття неправильних, нераціональних стратегій свого майбутнього
життя, що поглиблює стан його незахищеності.
Визначений соціальний стан, зростання соціальних ризиків
та соціальної незахищеності населення потребують нових підходів
до формування та реалізації соціальної політики. Внутрішні та зовнішні виклики, спрямовані на зростання небезпек для населення
країни,мають консолідувати, скоординувати і забезпечити конструктивність діяльності органів державної виконавчої та законодавчої влади, пов’язаної з безпекою та захистом громадян країни, а
саме: Міністерства соціальної політики України, Ради національної безпеки та оборони України, Міністерства надзвичайних ситуацій України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства охорони здоров’я України тощо, а також відповідних комітетів71

Верховної Ради України.Населення не повинне бути тільки
об’єктом їх діяльності. Соціальні відносини потребують перетворенняіз суб’єкт-об’єктних на суб’єкт-суб’єктні відносини. Вибір
форм, інструментів, методів забезпечення соціальної безпеки та
надання соціального захисту мають здійснюватисяза ініціативою,
підтримки, участю населення при певних проявах самоорганізації
та самовідповідальності. Це обумовлює необхідність більш детального розгляду питань підвищення ролі, активності та конструктивізму громадянського суспільства і становлення соціальної відповідальності держави, суспільства, людини в питаннях забезпечення соціальної безпеки.
2.3. Соціальна політика в забезпеченні розвитку
людського потенціалу в умовах обмежених
можливостей
Визнання ефективності соціальної політики держави здійснюється за певними критеріями та показниками оцінки. На міжнародному рівні популярними є рейтингові оцінки країн за рівнем
розвитку людського потенціалу. Позиція України за цим рейтингом щорічно коливається, але протягом 2011 та 2012 рр. вона займала 76 позицію, у 2013 р. – 78.
Значущість людського потенціалу визначається включенням
його в сучасні парадигми розвитку нації. У зв'язку з цим головним
завданням соціальної політики є створення сприятливих умов для
забезпечення розвитку та реалізації людського потенціалу. Ефективність соціальної політики щодо людського розвитку визначається наданням можливостей людині здійснювати вибір життєвих стратегій, спрямованих на реалізацію її інтересів. Ці настанови є актуальними для стабільних умов розвитку держави. Для
сучасного стану країни, який характеризується як системна криза
[207], що виникла через кризу базових відносин у політико-правовій та соціально-економічній сферах, на яких будувалась діюча
модель розвитку країни. Невміння дати відповіді на виклики
зовнішнього та внутрішнього характеру, нехтування суспільними
перетвореннями, деградація суспільних інститутів в Україні негативно вплинули на забезпечення можливостей людського розвит72

ку, дотримання прав і свобод людини та громадянина на створення
сприятливих умов для гідного життя для нинішнього й майбутнього поколінь.
Події, пов’язані з активною хвилею протестів, спрямованих
на радикальне оновлення представників влади та стратегій розвитку країни, обумовлені прагненнями до побудови справедливого і
цілісного суспільства, в якому людина буде задоволена своїм життям, перспективами своїми і своїх дітей. Виправдання цих очікувань потребує активних дій у даному напрямі, стабілізації відносин, укріплення довіри між владою і суспільством тощо. Сучасними перешкодами на такому шляху є глибока ціннісна, інформаційна, політична дезорієнтація населення країни, яка обумовлює дію
зовнішніх чинників, пов’язаних із можливою втратою цілісності
країни.
Спрямувати зусилля держави, суспільства та самої особи на
збереження і розвиток людського потенціалу країни, який є головною складовою національного багатства, необхідно за умов урахування сучасного стану і проблем у цій сфері.
Чинники зовнішнього характеру, які виступають як соціальні
ризики і небезпеки та перешкоджають забезпеченню розвитку
людського потенціалу, включають:
орієнтацію на глобальну культуру, її цінності, традиції, ігнорування ментальності, національної ідентичності;
формування цільових орієнтирів розвитку суспільства на європейські соціальні стандарти без ресурсних підстав їх реалізації;
залучення стандартів суспільства споживання при несформованості національної раціональної культури споживання;
надання переваги індивідуалістським суспільним відносинам
усупереч колективістським, солідарним.
До внутрішніх чинників, які стримують формування умов та
можливостей розвитку людського потенціалу, належать такі:
системна криза в країні, залежність економіки від політики,
боротьба за владу та ресурси всередині країни, відсутність стратегій (програм) антикризового спрямування;
відсутність протистояння зовнішньому втручанню у внутрішню політику України, невміння відстоювання національних
інтересів у всіх сферах національної безпеки;
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несформованість та нереалізованість моделі соціальної держави Україна, невизначеність соціальної відповідальності держави
за якість та рівень життя населення, посилення соціальної нерівності, втрату людського та інтелектуального капіталу тощо;
слабкий рівень захисту прав і свобод людини, ненаціленість
системи правозахисних органів на пріоритетність захисту прав
людини;
зниження можливостей до стимулювання демографічного
розвитку, підвищення рівня охорони здоров’я, впровадження стандартів здорового способу життя;
погіршення умов для модернізації національної системи
освіти;
низький рівень ролі науки в розвитку сучасного суспільства;
нерозвиненість інститутів громадянського суспільства, відсутність демократизації управління, суб’єкт-суб’єктнихвідносин
між владою і громадськістю;
високий рівень тінізації відносин у трудовій і соціальній
сферах;
низький рівень довіри в системі суспільних відносин;
нерозвиненість системи правової, політичної, економічної,
соціальної, виробничої, інноваційної, корпоративної культури;
втрата ціннісних орієнтацій, руйнування духовно-моральних
норм, стереотипів поведінки, несформованість нових цінностей,
недієвість старих;
нерозвиненість системної соціальної відповідальності людини, суспільства, бізнесу, держави;
нерозвиненість системи відстеження, попередження та мінімізації соціальних конфліктів, соціальних ризиків та небезпек;
зростання внутрішніх міграційних рухів, пов’язаних із
воєнними діями, захистом життя і здоров’я, власних переконань,
перспектив зайнятості, ведення бізнесу тощо;
зростання безробіття та злочинності;
наміри та подальші кроки щодо реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в умовах системної кризи.
Визначені зовнішні та внутрішні чинники, які перешкоджають розвитку людського потенціалу суспільства, не вичерпуються
цим. Необхідне з’ясування та подолання перешкод на шляху роз74

витку людини. Ці межі між людським потенціалом суспільства та
особистості є умовними, але така диференціація дозволяє акцентувати увагу при формуванні та реалізації соціальної політики на
конкретизації соціальних зобов’язань суб’єктів соціальної політики.
На соціально-психологічний стан людини впливають і зовнішні, і внутрішні чинники. Від цього емоційного стану людини
залежить її соціальна поведінка, фізичне та психічне здоров’я, реалізація очікувань суспільства, самореалізація, саморозвиток, соціальна безпека тощо. У зв’язку з цим завдання соціальної політики
полягають в активізації та ініціації діяльності щодо забезпечення
людського розвитку одночасно з боку держави та з боку людини.
Але саме людина менш за все є пізнаною з позицій створення їй
умов та можливостей для накопичення й реалізації життєвого потенціалу на власний розвиток і на гідний внесок у людський розвиток суспільства.
Зовнішні чинники, які несприятливо впливають на емоційний
стан людини, більше пов’язані з державою та суспільством. Вони
включають: невпевненість у майбутньому України, незадоволеність владою;скорочення можливостей досягнення цілей через зовнішні обставини, несправедливість у системі розподілу суспільних благ, зростання соціальної нерівності; нестабільність у суспільстві, збільшення соціальних конфліктів, терористичних акцій;
невпевненість у майбутньому країни; нерозвиненість правозахисної системи людини; перешкоди увирішенні життєвих проблем
людини (корупція, бюрократія, хабарництво); невизначеність суспільних правил і прикладів успіху в житті; загроза безробіття та
втрата доходу; зростання цін; невідповідність соціальної інфраструктури потребам людей; дорогі та неякісні житлово-комунальні
послуги; незадовільна система охорони здоров’я, відсутність
медичного страхування і профілактики захворювань; несприятливе
соціальне середовище, високий рівень злочинності, наркоманія,
туберкульоз; втрата цінності та престижності праці, низький рівень культури в суспільстві тощо.
Внутрішні чинники несприятливого впливу на емоційний
стан людини, пов’язані з особистим життям людини, його якістю,
фізичним, соціально-психологічним, духовно-моральним станом,
взаємовідносинами з оточенням. Саме вони превалюють у проце75

сах саморозвитку, самореалізації, самовіддачі, самовдосконаленні,
самоосвіті особистості. Суспільство і держава зацікавлені в цих
процесах, коли людина прагне саме до якісного зростання. Тому
перешкоди на цьому шляху необхідно аналізувати, оцінювати та
забезпечувати їх подолання разом із людиною, яка зацікавлена від
них позбавитись. Такими перешкодами є: незадоволеність життям
і становищем у суспільстві; незадовільний стан здоров’я, відсутність можливостей якісного лікування, відпочинку, харчування;
погані житлові умови; недостатність доходу для гідного життя та
розвитку; неможливість самореалізації в праці, незадоволеність
роботою; невміння адаптуватися до змін; наявність соціальної незатребуваності; погане соціальне самопочуття, посилення стану
тривожності, страху; втрата віри в себе, свої сили, перспективи;
невміння захищати свої права, слабка правова грамотність; відсутність можливостей саморозвитку та розвитку дітей; зниження цінності життя тощо.
Розвиток людського потенціалу відбувається в суспільних
інститутах, таких як сім’я, дошкільні, шкільні та вищі навчальні
заклади, сфера зайнятості, що визначаються як об’єкти соціальної
політики. Вищезазначені чинники обумовлюють спрямованість її
формування та реалізації. Найбільш ефективно вони функціонуютьу стабільних умовах, коли взаємодія суспільства та людини дає
високі результати за кожним напрямом соціальної політики.
В умовах нестабільності значно зростають ризики і загрози
нормальному функціонуванню суспільства і людини. Соціальні
стреси, травми, катастрофи посилюються і стають ознакою суспільного життя України. Особливі вимоги за таких умов ставляться
перед соціальною політикою, яка визначає систему відносин між
державою та людиною. Вона має набувати таких характеристик і
якостей, як гнучкість, вироблення дієвих механізмів «швидкої допомоги» і способів оперативного надання допомоги нужденним.
Складні непередбачувані життєві ситуації перш за все впливають
на психоемоційний стан окремої людини і соціально-психологічний стан суспільства. Опікування людини державою за умов нестабільності, невизначеності та системної кризи обмежується з
боку держави лише наданням мінімальних гарантій та соціальних
послуг для незахищених верств населення. Соціально-психологічна підтримка населення в нестабільних, небезпечних умовах не
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передбачається, а отже, не реалізується ні з боку державних, регіональних органів виконавчої влади, ні з боку громадських об'єднань. Не використовуються для цих цілей широкі можливості
ЗМІ. Значних втрат психічного і фізичного здоров'я зазнає населення України у зв'язку з воєнними діями, що розгорнулися на території України протягом 2014 р., а також через життєві обставини, викликані цими подіями, – втратою рідних та близьких, житла,
власності, роботи, коштів до існування тощо.
Діяльність центральних і регіональних ЗМІ, телебачення та
радіо не спрямована на психологічну підтримку населення. А форма подання інформації посилює стан тривожності та напруженості
населення, яке постійно перебуває у психотравмуючому просторі
інформаційної війни у зв'язку із значним загостренням ситуації в
країні та її регіонах. Інформаційний потенціал країни не націлений
на допомогу людям, психологічну підтримку населення, на надання інформації щодо застосування способів і дій, спрямованих на
забезпечення особистої безпеки в ситуаціях, що загрожують життю і здоров'ю населення. Нічого не робиться для того, щоб людина
відчула турботу суспільства і держави про її власне життя, психологічне і психічне здоров'я для опанування травматогенних ситуацій і відновлення віри у власні сили.
Таким чином, якщо людина потерпає від соціальних небезпек, викликаних зовнішніми обставинами в країні, то будь-яка допомога з боку держави позитивно вплине на свідомість людини і
відгукнеться довірою до влади та патріотичними почуттями. Щоб
утримати внутрішню рівновагу людини і баланс у відносинах між
людиною та суспільством, необхідно активно залучати до цих цілей ЗМІ, весь інформаційний ресурс, мас-медіа тощо. Людині
перш за все необхідно впоратися з осмисленням того, що насправді відбувається, щоб визначитися із власною стратегією дій для
самозбереження, врятування власного життя і життя близьких людей у критично нестабільних небезпечних умовах.
Більшість людей, як стверджують соціальні психологи [167],
конструюють власний досвід через призму внутрішніх переконань
про неагресивність, доброзичливість навколишнього світу; його
справедливість; значущість і цінність власного «Я». Саме ці принципи мають стати своєрідним «дороговказом» соціальної політики
держави на сучасному етапі. Адже людський потенціал був і за77

лишається найпотужнішим ресурсом українського суспільства,
його національним багатством і міццю. Тому державі необхідно
зробити все, щоб його зберегти. Базові переконання, підкріплені
життєвою практикою, забезпечують людині відчуття соціальної
захищеності й довіри до того, хто про неї піклується. Тому для
Української держави при всій складності ситуації з'явилася унікальна можливість реабілітуватися перед людиною і в такі скрутні
часи хоча б через інформаційний простір засвідчити про те, що
державі потрібна кожна людина, що вона цінує і турбується про її
життя. При впровадженні інформаційної соціально-психологічної
реабілітації у державної влади з'являється шанс відновити довіру
людини до держави. Соціальна політика та її інструменти за критичних умов мають бути спрямовані передусім на формування в
масовій свідомості образу держави-рятівника, утвердження духу
народу, соціальної витримки, на подолання національної розгубленості. Цей шлях буде ефективним за рахунок того, що в масовій
свідомості населення України є позитивні патерналістські очікування, коли людина отримує підтримку від держави, сприймаючи
себе як її невід'ємну частину. Держава має впроваджувати заходи,
що підтверждують опікування людиною і її життям, виводити її зі
стану тривожності, відчаю та саморуйнування.
У суспільному житті ситуація «зламу», різких змін, біфуркацій містить не лише руйнівний потенціал, але і потенціал кардинальних змін на краще, спонукає до пошуку інноваційних нестандартних рішень. Такі перетворення мають відбуватися перш за все в
системі соціальної політики, яка виступає провідною ланкою, потужним зв'язком між людиною і державою, людиною і суспільством. Тому система пріоритетних напрямів соціальної політики має
формувати таку систему заходів щодо їх реалізації, яка приведе до
значних позитивних зрушень у соціальному та людському розвитку навіть у нестабільних ситуаціях та умовах обмежених можливостей.
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2.4. Соціальна політика та сталий розвиток: взаємообумовленість та взаємозалежність
Сталий розвиток обумовлює певне спрямування соціальної
політики. Оскільки головними складовими сталого розвитку є економічна, соціальна та екологічна сфери, а соціальна політика акумулює всі важелі впливу як на соціальну, так і на економічну й
екологічну компоненти, при їх визначенні розкриваються можливості для досягнення цілей соціального та сталого розвитку.
Головною метою сталого розвитку є соціальна, а саме збереження людства. Її досягнення можливе за умов збалансованого
економічного, соціального та екологічного розвитку. Принципи
соціальної політики та сталого розвитку мають спільні та особливі
відмінності, але вони спрямовані на гідне існування сьогодні та в
майбутньому за рахунок ефективного й ощадливого використання
наявних ресурсів, збереження ресурсних можливостей для розвитку наступних поколінь. Без соціокультурних чинників, які мають
превалююче значення для досягнення цілей сталого розвитку, це
неможливо реалізувати. А вони формуються, укріплюються та реалізуються важелями соціальної політики.
В Україні не сформовані та не реалізуються правові документи ні щодо соціальної політики, ні щодо сталого розвитку. Однак
без реалізації вимог євроінтеграції Україна не зможе просуватися
на цьому шляху, якщо не буде дотримуватися положень «Стратегії
сталого розвитку ЄС» (2001 р.). Україна входить до держав, які
взяли на себе міжнародні зобов’язання щодо переходу системи
господарювання на принципи сталого розвитку. Ці принципи співвідносяться та взаємопов’язані з принципами соціальної політики
(рис. 2.1).
Порівняння змісту принципів соціальної політики та політики сталого розвитку свідчить про їх тісний взаємозв’язок, взаємодію та взаємообумовленість. Спільні базові умови та принципи, на
яких будується і соціальна політика, і політика сталого розвитку,
зводяться до загальних цивілізаційних вимог щодо збереження
людства за наявності таких умов та ресурсів, які забезпечують
рівність між поколіннями стосовно гідного життя. Зберегти ресурси для існування та розвитку нації сьогодні та в майбутньому стає
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Принципи
політики сталого
розвитку

Принципи
сталого розвитку
та соцполітики

Принципи
соціальної
політики

Попередження виникнення
та поширення внутрішніх і
зовнішніх небезпек сталого
розвитку

Рівність можливостей
різних поколінь у задоволенні потреб існування та
розвитку, орієнтація на
гідне майбутнє

Попередження виникнення
та мінімізація соціальних
ризиків і небезпек для
соціального й людського
розвитку

Ноосферна орієнтація з
переважанням духовних
чинників та ресурсів над
споживанням природних і
матеріальних ресурсів

Пріоритетність захисту
національних інтересів у
соціальній, економічній та
екологічній сферах

Забезпечення поваги до
гідності особи, реалізації
прав і свобод людини та
громадянина

Збалансованість економічної ефективності та
економічної безпеки;
соціальної справедливості
та соціальної безпеки;
екологічної безпеки та
коеволюційного розвитку

Баланс інтересів особи,
суспільства, держави та їх
взаємна відповідальність
щодо стану сталого та
соціального розвитку

Забезпечення балансу
державних, регіональних
та місцевих соціальних
інтересів

Органічне поєднання
економічної ефективності,
соціальної справедливості
та ресурсно-екологічної
збалансованості

Переважання раціонального соціального буття над
нераціональним, зміна
споживацької ідеології

Пріоритетність збереження та розвитку людського
потенціалу поширення
вибору людини, забезпечення гідного рівня та
якості життя населення

Інтеграція у світові системи колективної безпеки з
урахуванням пріоритетів
національної безпеки

Участь громадянського
суспільства у формуванні
та реалізації соціальної
політики і сталого розвитку

Демократизація суспільних відносин, укріплення
громадянського суспільства, розвиток соціального
діалогу та громадянської
солідарності

Рис.2.1. Співвідношення та взаємозв'язок принципів соціальної
політики і сталого розвитку
національним інтересом, який можливо реалізувати через забезпечення соціальної, економічної та екологічної безпеки. Соціальна
політика є ідеологічною підставою та інструментом для пріоритетності захисту національних інтересів. Без її важелів неможливо
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забезпечити баланс інтересів особи, суспільства і держави та становлення їх соціальної відповідальності щодо досягнення цілей
соціальної політики та сталого розвитку. На цьому шляху стає перешкода, пов’язана з процвітанням ідеології споживання, що
спричиняє нераціональне споживання та неефективне використання всіх видів ресурсів. Нераціональність соціального буття, неощадливість, безвідповідальність тощо потребують адресних заходів соціальної політики для поступового їх перетворення на
соціально відповідальну поведінку суб’єктів соціальних відносин.
Без усвідомлення пріоритетності в принципах соціальної політики
поваги до людини, її прав і свобод, гідності із забезпеченням
відповідного рівня та якості життя населення, а також пріоритетності соціальної складової серед складових сталого розвитку втрачається сенс у модернізаційних змінах за даними напрямами взагалі.
Досягти балансу будь-яких інтересів завжди важко. Щодо
сталого розвитку, то вони полягають у збалансованості економічної, соціальної та екологічної сфер при одночасній гармонії всередині кожного, зокрема, економічної ефективності та економічної
безпеки, соціальної справедливості та соціальної безпеки, екологічної безпеки та коеволюційного розвитку. Для соціальної
політики – це забезпечення балансу державних, регіональних та
місцевих соціальних інтересів. Спільні принципи політики сталого
розвитку і соціальної політики визначаються балансом інтересів
особи, суспільства, державивідносно їх досягнення при взаємній їх
відповідальності.
Серед принципів сталого розвитку та соціальної політики
особливого значення набуває перетворення держави з об’єкта геополітичної взаємодії на суб’єкт. Кроком до цього буде інтеграція у
світові системи колективної безпеки, яка має відбуватися з урахуванням пріоритетів національної безпеки – національних інтересів.
Щодо принципів соціальної політики, які обумовлюють формування громадянського суспільства, демократизацію суспільних
відносин, розвиток соціального діалогу та громадянської солідарності, то їх значущість виявляється у перетворенні суспільства з
об’єкта на суб’єкт соціальної політики, який здійснює свої повноваження як рівноправний партнер із владою.
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Взаємозв’язок спільних принципів сталого розвитку та соціальної політики щодо участі громадянського суспільства в цих перетвореннях, як суб’єкта взаємодії, підкреслює необхідність їх використання при формуванні та реалізації стратегій соціального і
сталого розвитку.
Соціальна складова сталого розвитку визначається перш за
все його соціальним потенціалом, можливостями його перетворення на соціальний ресурс із подальшим використанням для досягнення його цілей. Структурні складові соціального потенціалу
сталого розвитку містять людський потенціал, соціальні відносини
та соціальні інститути, а також соціальну інфраструктуру. Але
якість їх формування та розвитку обумовлюється соціокультурним
потенціалом, який є основою їх перетворень та змін.
Соціальний потенціал сталого розвитку розкриває здібності,
можливості та готовність суспільства забезпечити збереження і
розвиток людини, ресурсів для гідного життя нинішнього й майбутнього поколінь, а також створити умови для збалансованості
розвитку економічної, соціальної та екологічної сфер.
Соціальна політика здебільшого має на меті безпеку та розвиток людини і прагне до забезпечення здійснення цих процесів на
інноваційній, освітній, інформаційній основі, які забезпечують
якісні зміни людського, соціокультурного, інтелектуального потенціалу, перетворення його на капітал – людський, соціальний,
інтелектуальний.
Соціальна політика реалізується через діяльність держави,
спрямовану на формування та встановлення певного соціального
порядку в соціальній системі. Вона виступає формою реалізації
соціальної відповідальності держави. Така діяльність через реалізацію інтересів різних соціальних груп у сфері виробництва,
розподілу, обміну і споживання забезпечує узгодження інтересів
цих соціальних груп з інтересами особистості та перспективами
розвитку суспільства.
Сталий розвиток на різних етапах становлення змінював
пріоритетність значущості своїх складових. Екологічна та економіко-екологічна спрямованість довгий час була більш значущою, ніж соціальна. І тільки завдяки Міжнародним конференціям
ООН [20] зі сталого розвитку ці пріоритети змінено на соціальні.
Рекомендації конференції підтвердили важливість забезпечення
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свободи, миру і безпеки, дотримання всіх прав людини, в тому
числі на розвиток та права на гідний рівень життя, до якого входять право на харчування, принципи верховенства закону, гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок, демонстрації сукупної прихильності щодо побудови орієнтованого на розвиток справедливого та демократичного суспільства. Разом з тим на
цій конференції закцентовано увагу на доцільності переходу до
раціональних моделей споживання та виробництва.
Отже, соціальна політика держави діє через такі інструменти: законодавче, стратегічне, програмне, інформаційне забезпечення, бюджетні соціальні видатки, а також через реалізацію пріоритетних й основних напрямів, забезпечує формування та використання соціального потенціалу сталого розвитку. Сталий розвиток
обумовлює перспективну спрямованість соціальної політики на
гідне життя майбутніх поколінь через дбайливе ставлення до ресурсів у даний час.
2.5. Подолання протиріч державної та регіональної
соціальної політики в умовах децентралізації
управління
Декларування децентралізації управління в усіх сферах господарювання розпочалося в Україні з часу набуття нею незалежності. Значні здобутки в цьому напрямі країна має завдяки виконанню вимог Цілей Розвитку Тисячоліття, ухваленню та реалізації
законодавства про стимулювання розвитку регіонів, а також прагненню до євроінтеграції через виконання вимог Європи до регіоналізації. Деякі аспекти регіональної соціальної політики визначено в Основних напрямах соціальної політики України на період до
2004 р. [148].
Однак прагнення щодо надання самостійності регіонам у
розвитку соціальної сфери та соціально-економічних відносин не
підкріплювалися конкретними ресурсами для виконання ними повноважень, функцій та обов'язків. Бюджетно-податкова система
була сформована таким чином, що на залишкові фінансові ресурси
регіон не міг самостійно якісно й ефективно розв’язувати власні
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проблеми в соціальній, інноваційній, інфраструктурній, екологічній та інших сферах.
Негативні сторони має надмірна централізація управління.
Це констатують багато науковців та управлінців. Вонина новій
революційній хвилі порушують питання запровадження процесів
децентралізації як порятунку від усіх бід і терміново планують її
здійснити. Підставою для цього є прийнята 01.04.2014 р. Концепція місцевого самоврядування та територіальної організації влади
[181] з подальшими відповідними змінами в Конституції України.
Безперечно ці зміни мають відбуватись в Україні, але є важливі чинники, які необхідно враховувати при здійсненні процесів
децентралізації. По-перше, заплановані зміни в територіальній організації влади необхідно продіагностувати з позицій загроз національним інтересам та державності. По-друге, з позицій укорінення патерналістської ментальності у населення, яку не спромоглися
викорінити як чинник радянських часів, коли він був превалюючим у свідомості людини, процеси децентралізації не дадуть очікуваних результатів.
Особливості соціальної політики сучасного етапу розвитку
країни, який відбувається за умов політичної, соціальної та економічної криз, із воєнними діями та посиленням вторгнення з різних
боків зовнішніх чинників впливу на державні інтереси, полягають
у визначенні серед національних інтересів соціальних та в подальшому перетворенні їх на пріоритетні напрями соціальної політики. Вони визначають відповідальність держави за соціальну безпеку та соціальну спрямованість розвитку, яка є показником захищеності людини та визначає рейтинги України у світовому співтоваристві за станом соціального і людського розвитку. Одночасно
держава має створювати рівні стартові можливості для громадянина щодо доступу до суспільних послуг. Ці та інші напрями забезпечення соціальної безпеки і соціального захисту населення мають
посилитися за умов децентралізації управління через появу нових
додаткових небезпек, пов’язаних із цим. Так, негативні наслідки,
які мають загальний характер при здійсненні децентралізації,
знайдуть прояв і в соціальній сфері, а саме: слабке врахування або
навіть ігнорування загальних стратегічних інтересів держави (надання переваги тактичним, а не стратегічним цілям), відсутність
загальних правил та процедур розробки і прийняття рішень, а та84

кож значне зниження загальної керованості суспільними процесами.
Одночасно перевагами децентралізації управління будуть:
прискорена розробка та прийняття рішень за участю безпосередніх
виконавців, більш повне врахування при прийнятті рішень
об’єктивної ситуації; відмова від детальних інструкцій з центру;
зменшення кількості другорядних проблем, скорочення інформаційних потоків, а головне – виявлення ініціативи та активності
громадян й інститутів громадянського суспільства щодо участі у
формуванні та реалізації стратегій (моделей) розвитку регіону за їх
баченням.
Значною перешкодою до виявлення ініціативи й активності
на місцевому та регіональному рівнях є патерналістські настрої
населення та звичка до централізованого управління, яке є певною
регламентацією упорядкованих дій, знижує увагу щодо використання власних можливостей для розв’язання місцевих проблем.
Соціальна політика на регіональному рівні не дістала свого
розвитку та не мала тривалого досвіду впровадження. Обов’язковість виконання Основних напрямів соціальної політики України
на 1997-2000 рр. [147] мала регіональний розріз, і була започаткована звітність областей до Мінпраці та соціальної політики України щодо їх виконання. Але набутий досвід не було підтримано.
Уже при наступному державному правовому документііз соціальної політики – Основних напрямах соціальної політики на
період до 2004 р. [148] звітність регіонів щодо їх виконання стала
необов’язковою.
Розробка регіональних стратегій розвитку стала певним чином реалізацією соціальних зобов’язань регіонів та міст перед
населенням і формуванням у межах регіональної політики соціальної складової. Соціальні заходи у стратегіях розвитку мали на
меті досягнення певних продекларованих соціальних цілей. Жодна
область не керувалася спеціально розробленими концепціями або
стратегіями соціальної політики регіону, де б визначалися соціальні потреби населення та механізми їх реалізації.
В умовах децентралізації управління, коли регіонам будуть
делеговані ресурси та конкретизовані власні повноваження для
розв’язання місцевих проблем під їх відповідальність, обов’язковою стає розробка соціальної політики, яка базується і забезпечує
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власну концепцію соціального розвитку території. До процесів
формування та соціальних стратегій розвитку обов’язково мають
залучатися представники інститутів громадянського суспільства та
брати на себе відповідальність за представлення інтересів громадськості в соціальних стратегіях розвитку.
Участь держави в розробці та реалізації регіональних стратегій розвитку та соціальної політики має зводитися до: ініціювання
конкурсів щодо висування регіонів для участі в реалізації соціальних проектів, які відповідають національним інтересам; підтримки
укладання та реалізації угод регіонального розвитку з відповідним
фінансуванням заходів з боку держави та регіону; стимулювання
розвитку депресивних регіонів, гарантування державних соціальних гарантій і державних соціальних стандартів тощо.
Але головними проблемами формування та реалізації соціальної політики, які завжди були та постають зараз, є слабке використання наявних місцевих ресурсів на соціальні потреби; незалученість механізмів заробляння коштів на ці цілі, низька активність
населення щодо вибору варіантів розвитку регіону та невизначеність власних бажань.
Делегування повноважень у соціальній сфері з державного
на регіональний рівень із відповідним ресурсним забезпеченням та
конкретизацією обов’язків і відповідальності не дає уявлення про
ефективність цих перетворень для окремої людини й населення
регіону.Запитання «Як вплинуть ці зміни на головні показники
ефективності соціальної політики?» залишається без відповіді. Тому при формуванні та ефективній реалізації регіональної соціальної політики щоб визначити, для чого відбувається процес децентралізації в соціальній сфері, доцільно використовувати типовий
набір критеріїв досягнення соціальних цілей:
забезпечення безпечних і сприятливих умов для життя та
здоров’я населення; мінімізація соціальних ризиків та небезпек;
гарантування соціального захисту тих, хто його потребує;
забезпечення демографічного розвитку, відтворення населення, подовження тривалості повноцінного життя та трудової активності;
створення сприятливих умов для підвищення гідного рівня
та якості життя населення регіону, подолання бідності;
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стійке зростання людського, соціального інтелектуального
капіталу;
створення системи ефективної зайнятості населення, перекваліфікації, умов зайнятості молоді;
запровадження системи стимулювання для збереження та
створення робочих місць у регіонах;
підвищення освітнього, професійного та соціально-культурного рівнів населення;
дотримання прав і свобод громадян регіону, підвищення
можливостей вибору людини у всіх сферах соціального життя;
забезпечення підпорядкування бюджетної, податкової, інвестиційної політики виконанню соціальних пріоритетів та цілей
розвитку регіону;
активізація діяльності та відповідальності об’єднань громадян за соціальний розвиток регіону.
Визначені критерії формування та реалізації регіональної
соціальної політики обумовлюють створення стабільних умов, попереджають накопичення соціальної напруженості, сприяють подоланню соціальної індиферентності, ініціюють до якісних перетворень. Запровадження їх в управлінську практику на регіональному рівні є вкрай складним для реалізації. Кадровий потенціал
місцевої влади та місцевого самоврядування необхідно готувати
для розуміння та сприйняття соціальних завдань, які постають перед регіоном. Головним ресурсом усіх перетворень є людський.
Він становить запоруку і економічного зростання, і інноваційного
розвитку, і екологічної безпеки тощо. Якісне перетворення людського потенціалу на людський капітал із наступним його цільовим
використанням є головною умовою успішного розвитку регіону в
усіх його сферах, забезпечення саморозвитку та високої його конкурентоспроможності.
Запланований на 2014 р. процес децентралізації повноважень влади в Україні, окрім загальновідомих передач і перерозподілів повноважень, передбачає також набуття компетенцій власної
соціальної політики регіонів. Це припускає передачу базового рівня компетенцій на рівень регіону, міста, громад. До таких компетенцій можна віднести: регіональний соціально-економічний розвиток; розвиток місцевої інфраструктури; будівництво в регіоні;
благоустрій регіону; соціальну допомогу; невідкладну медичнудо87

помогу; екологію; середню та дошкільну освіту; пасажирські перевезення; житлово-комунальні послуги; культуру; фізичну культуру
і спорт. Кінцевий результат більшості заходів щодо децентралізації спрямований на надання населенню регіону послуг належного
рівня, а отже, на соціальні здобутки, що формують як відповідні
соціальні очікування населення, так і соціальну відповідальність
влади. Зазначені питання при формуванні самостійноїсоціальної
політики регіонускладно вирішувати, проте саме вони визначають
ефективність соціальної політики регіону як соціальний результат
децентралізації.
Актуальність вирішення проблем формування соціальної
політики регіону обумовлена необхідністю та сучасними вимогамиу зв'язку із складною політичною, економічною і соціальною
ситуацією, а також орієнтацією сучасних реформ на децентралізацію управління. Це потребує нових форм взаємодії між центром і
регіонами на засадах концепції раціонального партнерства держави та регіону. Однією з таких нових форм є саморозвиток регіону,
під яким розуміється самодостатній прискорений розвиток економіки регіону, якому притаманні адаптивні властивості та наявність
потенціалу трансформації алгоритму діяльності регіону за необхідності змін з метою досягнення оптимального соціальноекономічного стану за умови ефективного поєднання регіонального і державного регулювання. Принцип саморозвитку відрізняється здатністю самостійно вибирати цілі свого розвитку і критерії їх
досягнення, змінюючи за необхідності як самі цілі, так і їх параметри, структуру та інші характеристики відповідно до реальної економічної ситуації. При формуванні нової соціальної політики, особливо на регіональному рівні, застосування такого принципу саморозвитку є актуальним і необхідним для ефективної реалізації соціальної політики на рівні регіону.
З огляду на спрямованість діяльності українського уряду на
застосування досвіду Європейського Союзу, доцільно врахувати
те, що в більшості країн ЄС головним акцентом територіальної
соціальної політики є стимулювання самостійної діяльності регіонів, при якому відбувається різка мобілізація зусиль регіональної
та місцевої влади, загальна активізація соціального регіонального
життя. Це сприяє тому, що регіони: чітко визначають регіональні
88

інтереси та цілі соціальної політики; самостійно формують свої
стратегії розвитку (саморозвитку); забезпечують взаємодію та узгодженість стратегії розвитку з іншими регіонами, що обумовлює
інтенсифікацію міжрегіональних контактів; усвідомлюють регіональні проблеми як складові загальнодержавних проблем.
Соціальна політика саморозвитку регіону має виходити з
таких принципів: пріоритет регіональних соціальних інтересів;
послідовна реалізація соціальної політики саморозвитку регіону;
пріоритет партнерських засобів при вирішенні соціальних проблем
регіону; регіональна координація соціальних процесів саморозвитку; узгоджене чітке розмежування повноважень між державою та
регіоном.
Цільовими орієнтирамисаморозвитку регіону мають бути:
забезпечення високого рівня і якості життя населення регіону;
створення сприятливих умов для підприємництва в регіоні; наявність внутрішніх і зовнішніх інвестицій на соціальні цілі; досягнення економічної стабільності та фінансової забезпеченості регіону; залучення і закріплення кваліфікованих робочих кадрів і фахівців; забезпечення екологічної безпеки регіону; високий рівень
упровадження інновацій; інноваційний розвиток освіти, медицини;
формування соціальних інститутів та господарських суб’єктів для
потреб регіону.
На основі партнерства центру та регіону доцільно створити
регіональні центри саморозвитку і регіональні фонди розвитку, які
сприятимуть ефективній соціальній політиці регіону. Нова соціальна політика регіону передбачає, що регіональне планування і
співпраця можуть бути як неформальними – через взаємні домовленості між місцевими керівниками, так і формальними – через
регіональні організації, що мають доступ до державного фінансування.
Головною проблемою при обґрунтуванні положень щодо формування та реалізації соціальної політики на засадах саморозвитку регіону є законодавча невизначеність категорій «регіон», а отже, і «соціальна політика регіону». Таким чином, формування соціальної політики на рівні регіону є новим явищем, оскільки регіон
законодавчо не є самостійним носієм соціально-політичних відносин і тому практично не є суб'єктом регіональної політики, хоча,
як загальновідомо, фактично регіональні проблеми соціального
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розвитку існують, і на рівні регіону реалізується соціальна політика. Але майбутня Конституція України, яка вданий час перебуває у
стадії розробки, має врахувати численні пропозиції вчених щодо
вирішення цих питань та законодавчо закріпити дані дефініції,
оскільки при децентралізації регіональні органи державної влади й
управління стають головним суб'єктом соціальної політики в регіоні. При цьому трансформація соціально-політичної системи
України, яка триває в даний час, супроводжуватиметься зміною
самої моделі соціальної політики в напрямі її оптимізації.
Таким чином, на сьогодні існують такі головні проблеми, вирішення яких потребує децентралізаціїпри реалізації самостійної
регіональної соціальної політики:
сучасна державна соціальна політика обмежує досягнення
цілей регіональної соціальної політики у зв'язку з наявністю особливостей і відмінностей у регіонах, вилученням ресурсів та ненаданням відповідних повноважень;
вироблення державних рішень у соціальній політиці без узгоджень із регіонами приводить до того, що вони вимушені працювати в режимі адаптації, без урахування їх можливостей, що
посилює регіональну диференціацію;
неврахованість центральною владою існуючого регіонального досвіду у вирішенні соціальних проблем.
При формуванні самостійної соціальної політики регіону в
умовах децентралізації потребують розв’язання такі основні проблеми:
неготовність влади та її інститутів до дієвих трансформацій
відносно формування самостійної соціальної політики регіону;
невідповідність соціальної політики регіону соціальним очікуванням населення регіону;
неінтегрованість соціальної політики регіону в державну соціальну політику;
незорієнтованість законодавства України на формування й
реалізацію соціальної політики на рівні держави та регіону і забезпечення їх органічної єдності та вбудованості;
недостатність власних ресурсів ефективності соціальної політики регіону.

90

2.6. Посилення ролі та відповідальності
громадянського суспільства за перспективи
розвитку держави та її регіонів
Україна має значні досягнення у становленні громадянського
суспільства. Ухвалено основоположні правові документи, які забезпечують зміцнення його інститутів, сприяють участі громадськості у
формуванні та реалізації державної політики, впливають на прийняття політико-управлінських рішень. Стратегічні пріоритети політики
розвитку громадянського суспільства визначені в Законі України «Про
засади внутрішньої та зовнішньої політики», «Про громадські
об’єднання», «Про благодійну діяльність та благодійні організації», в
Указі Президента України, який схвалює Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства, Указі Президента України «Питання сприяння розвитку громадянського суспільства
в Україні», який регламентує утворення та діяльність Координаційної
ради з питань розвитку громадянського суспільства тощо.
Такий інтенсивний розвиток правової бази становлення громадянського суспільства створював сприятливі умови для захисту прав і
свобод громадянина та людини з метою широкого впровадження
форм демократії, самореалізації та самоорганізації громадян. Усі ці
позитивні ознаки та досягнення є підтвердженням створення умов
для розвитку громадянського суспільства і наближення вітчизняного
законодавства в цій сфері до відповідних європейських стандартів,
сформульованиху «Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи
державам-членам стосовно правового статусу неурядових організацій
у Європі № СМ/Rec (2007) 14». Одночасно законодавство України
про громадські об’єднання відповідає низці міжнародних зобов’язань
України та рішенням Європейського суду з прав людини.
Визначені позитивні зрушення щодо створення правових умов
розвитку громадянського суспільства супроводжуються і суттєвими
недоліками. Перш за все відсутні дієві механізми реалізації для впровадження правових засад. Найбільш значними перешкодами для ефективної діяльності суспільного сектору є:
слабка участь громадських об’єднань у формуванні, прийнятті
та контролю за реалізацією державної політики, ухваленні стратегічних та поточних управлінських рішень;
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нерозвинені та недієві форми взаємодії органів державної влади та громадських об’єднань; недосконала форма звітування органів
державної влади, у зв’язку з чим немає інформації про врахування та
відхилення громадських пропозицій про результативність громадських експертиз, моніторингу громадської думки;
відсутність цілісності предмета консультацій із громадськістю з
питань, які мають виняткове значення для суспільства і держави;
вкрай низька активність та ініціативність інститутів громадянського суспільства в організації консультацій з органами державної
влади та при їх проведенні;
відсутність навичок та знань у представників громадянського
суспільства при проведенні громадських експертиз;
необґрунтованість та неналежна якість оформлення пропозицій
інститутів громадянського суспільства щодо визначення позицій, потреб, інтересів у переважній більшості управлінських рішень;
використання органами державної влади інститутів громадянського суспільства для формального представництва лише на етапі
проведення консультацій;
відстоювання інститутами громадянського суспільства вузького
кола питань, які обмежуються груповими інтересами, а не суспільно
значущими проблемами;
низька ресурсна (фінансова, організаційна, кадрова, інформаційна, науково-методична, матеріально-технічна) забезпеченість інститутів громадянського суспільства;
низький рівень фахових знань, дефіцит освіти, навичок і знань
сторін щодо здійснення взаємодії державної влади та інститутів громадянського суспільства.
Перелік недоліків, які розкривають систему відносин інститутів
громадянського суспільства з органами державної влади, не вичерпується вищазазначеними. Вони доповнюються результатами оцінки
взаємодії щодо формування та реалізації місцевої політики, які мають
певні особливості та специфіку.
Децентралізація України, виходячи із стратегічних пріоритетів
розвитку країни, має перетворитисяна реальні дії. Роль інститутів
громадянського суспільства в цих процесах буде значно вищою, а від
ефективності їх діяльності залежатимуть реальні процеси демократизації управління в країні та регіонах.
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Однак позитивний ефект можливий за умов урахування та подолання недоліків, попередження виникнення нових. Основними перешкодами розвитку місцевої демократії є:
небажання та нездатність місцевих рад сприяти участі громадськості в підготовці та реалізації управлінських рішень;
недовіра до місцевої громади, відсутність позитивного досвіду
органів влади щодо конструктивної діяльності з нею;
нездатність фахівців з боку органів влади вести дискусію в напружених конфліктних умовах;
неготовність та небажання чиновників до ресурсного забезпечення громадських об’єднань;
наявність протиріч інтересів у представників влади та громади;
неготовність органів влади до прийняття критики, віра в силу
власних непорушних переконань і безпомилковість.
Це лише частковий перелік бар’єрів на шляху до розвитку
місцевої демократії. Депутати місцевих рад та посадові особи місцевого самоврядування не ставляться до територіальних громад як до
рівноправного партнера, а часто сприймають їх як конкурента.
Незацікавленість у розвитку цих відносин виникає через низький рівень професійної підготовки в цій сфері та нерозуміння ролі
громадськості щодо вирішення проблем місцевого розвитку.
З боку громадськості простежується недовіра до представників
влади, очікування маніпуляції з їх боку. Їй не вистачає ні знань, ні досвіду щодо виконання своїх функцій у забезпеченні місцевого розвитку. Інститути громадянського суспільства не можуть належним чином
представляти та захищати свої інтереси через слабке організаційне та
інституційне забезпечення, відсутність тісної взаємодії з іншими місцевими громадськими спільнотами та неготовність до співпраці у вирішенні нагальних місцевих проблем. Відкритими залишаються питання проведення якісного громадського аудиту.
Серед позитивних напрямів розвитку громадянського суспільства, який є технологією реалізації соціальної політики, визначається
соціальне замовлення. Конкурс соціальних проектів і виконання на
цій підставі соціальних замовлень обумовили високу активність громадських організацій. Органи місцевого самоврядування відіграють
активну роль у залученні місцевих інвесторів до вирішення проблем
громад.
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Таким чином, існують перешкодив діючій практиці, які не
сприяють розвитку демократизації суспільних відносин і громадянського суспільства. Події, які тривають з листопада 2013 р. по сьогодні,
додатково визначили нові проблеми та поглибили значущість визначених недоліків щодо ролі та участі громадянського суспільства в постановці проблем суспільства та шляхах їх розв’язання.
Щодо громадянського суспільства та подій, які відбулися на
Майдані, то слід констатувати неабияку громадянську активність,
твердість і готовність до довготермінових протестів у досягненні цілей протесту. Мотиви виходу на Майдан певною мірою є причиною
довготривалих негараздів, накопичення яких до критичної межі спонукало людей до протестів.
Показниками становлення й укріплення громадянського суспільства як суб’єкта соціальних відносин є прагнення та вимоги людей,
які вони висувають в акціях протесту, і мотиви до протестних дій. За
результатами соціологічного опитування[152], проведеного у грудні
2013 р., людей до протестних дій побудило: жорстоке побиття демонстрантів на Майдані 30.11.2013 р., репресії (70%), відмова від підписання Договору про асоціацію з Євросоюзом (54%), прагнення змінити життя в Україні (50%), прагнення змінити владу в країні (39%),
згортання демократії, загроза диктатури (19%), загроза вступу України до Митного союзу та повернення до Росії (17%), солідарність зі
своїми друзями, колегами, родичами, які теж вийшли на Майдан
(6%), заклики лідерів опозиції (5%), бажання помститися владі за все,
що робиться в країні (5%). Зміст вимог протестантів щодо зміни життя в Україні через різні причини є доказом гострих потреб у розвитку
громадянського суспільства та розв’язання проблем, протиріч з доведення до крайніх форм протистояння.
Згідно з експертним опитуванням представників громадських
об’єднань (73 експерти), проведеним у лютому 2014 р. фондом «Демократичні ініціативи ім. І. Кучерева», конкретизовано, оцінено та
визначено подальші перспективи розвитку громадянського суспільства з урахуванням набутого на Майдані досвіду реалізації навичок відстоювання своїх вимог та інтересів. Лідери громадських організацій
визначили переваги і недоліки громадянського суспільства в Україні,
які виявились у зв’язку з подіями на Майдані (табл.2.1).
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Таблиця 2.1
Оцінка переваг і недоліків громадянського суспільства в Україні, які виявилися на Майдані,
за результатами експертного опитування лідерів громадських організацій (05-14.02.2014 р.)
Яким чином Майдан просунув уперед громадянське
суспільство в Україні?
Аактивізував громадянську активність людей

53

Виробив навички та технології самоорганізації

51

Показав людям їх можливості та силу

48

Примножив у суспільстві «соціальний капітал» –
людські зв'язки, солідарність, взаємодовіру
Довів, що громадяни готові дати гроші на те, що
вонивважають важливим
Істотно змінив значення партійно-політичної та громадянської компонент у суспільстві
Висунув вимоги до політиків, які можуть змінити
якість політики
Зародилися нові громадські рухи, організації та
виділилися нові лідери

48

Успішно проявили себе і стали більш відомими в
суспільстві деякі громадські організаціїй та лідери
Інше

19

Які недоліки українського громадянського
суспільства виявив Майдан?
Нерозробленість технології взаємодії громадянського
суспільства з політичним середовищем
Відсутність стабільних структурних зв'язків між організаціями
Відсутність перспективних програм трансформації
суспільства
Фактична відсутність у складі громадянського суспільства такої важливої складової, як профспілки
«Традиційна українська хвороба» трьох гетьманів,
нездатність домовитися
Слабкий зв'язок громадських організацій із населенням
Відстороненість аналітичних центрів, дослідницьких
організацій від організацій дії
Відсутність серйозної роботи громадянського суспільства щодо зменшення розколу між сходом і заходом України
Невміння багатьох НГО працювати з громадянами

1

Інше

%

45
32
32
29

%
43
36
36
34
32
32
29
28

22
2
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До позитивних переваг прояву громадянського суспільства експерти віднесли: громадянську активність людей (53%), набуття навичок і технологій самоорганізації (51%), відчуття можливостей та сили
людей (48%), зростання значення в суспільстві людських зв’язків,
солідарності, взаємодовіри (48%), готовність громадян віддати власні
гроші на те, що вони вважають важливим (45%), висування вимог до
політиків, які можуть змінити якість політики (32%), зародження нових громадських рухів, організацій, висування нових лідерів (19%).
Разом із позитивними сторонами становлення громадянського
суспільства окреслились існуючі перешкоди його розвитку та додались нові, а саме: невизначеність технологій взаємодії громадянського
суспільства з політичним середовищем (43%), відсутність перспективних програм трансформацій суспільства (36%). Дійсно протестні
емоційні спалахи не підкріплюються вмінням прийняти конструктивні рішення щодо зміни ситуації на краще через нездатність запропонувати певні стратегії та програми і гідно їх подати. Доцільно враховувати і ментальні риси, які визначаються як невміння домовлятися
(32%). Значною перешкодою до укріплення громадянського суспільства є тісний зв’язок громадських об’єднань із населенням – його відсутність засвідчила майже третина опитаних експертів (32%). Прагнення прискорити процес формування громадянського суспільства та
активна діяльність для цього здійснюється в багатьох аналітичних,
дослідницьких центрах. Однак, на думку експертів, має місце відстороненість та ненаціленість таких структур допомагати громадським
об’єднанням забезпечувати організацію їх діяльності. Так вважає третина експертів (29%).
Доленоснимидля країни є питання подолання розколу між сходом та заходом України. Але громадянське суспільство не бере до
уваги цю проблему і не проводить відповідально роботу з даного питання. Цей недолік констатує кожен третій опитаний (28%). Наслідки
бездіяльності у формуванні консолідації між сходом і заходом України станом на травень 2014 р. перетворилися на воєнне протистояння
та громадянську війну. Це призвело до національних втрат, загибелі
людей сходу та заходу, невиправданих з боку національної єдності,
політичної, економічної та соціальної доцільності прагнень до федералізації сходу.
Інститути громадянського суспільства показали свою неспроможність побачити та попередити негативні наслідки невиправданого
96

розколу між сходом та заходом. Ці політичні штучні роздування неіснуючого розколу перемогли добрі, щирі, людські відносини між
мешканцями сходу і заходу, які на особистому рівні готові прийти на
допомогу один одному, мають спільні інтереси та спільні прагнення
щодо майбутнього цілісної України.
Така ситуація обумовлює активізацію громадянського суспільства щодо впливу на найболючішу проблему країни – консолідацію
сходу і заходу в майбутньому на користь кожної людини цих регіонів,
а також єдності та неподільності України.
Визначені недоліки українського громадянського суспільства є
наслідком невміння громадських об’єднань працювати з людьми. Так
вважають самі представники цих громадських об’єднань (22%), які
брали участь в експертному опитуванні.
Таким чином, прийняття громадянського суспільства як
суб’єкта соціальних перетворень визначає його посилену роль і відповідальність щодо перспектив розвитку держави та її регіонів. Така
його орієнтація в діяльності має перетворитись із бажаної на реальну,
що, у свою чергу, потребує врахування існуючих перешкод на цьому
шляху та попередження виникнення нових соціальних ризиків і небезпек.
2.7. Соціальна відповідальність суб’єктів соціальної
політики
Усвідомлення суспільством перешкод на шляху його розвитку з одночасним прагненням та реальними конструктивними
діями щодо їх подолання є здатністю суспільства через свої
суб’єкти брати на себе відповідальність за свій власний стан і
кожного члена суспільства. У зв’язку з цим та соціальна політика,
яка формується та реалізується суспільством, є втіленням соціальної відповідальності. Соціальна відповідальність визначає такий
вид відносин між елементами суспільної системи, який характеризує здатність суб’єктів соціальної політики брати на себе соціальні
обов’язки та реалізовувати їх. Суб’єкти суспільної системи, які
приймають на себе соціальні зобов’язання та реалізують або сприяють їх виконанню, є суб’єктами соціальної відповідальності.
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Україна продекларувала себе як соціальна держава, що визначило її як суб’єкта соціальної системи, який взяв на себе певні
соціальні зобов’язання та створив умови їх реалізації. Саме соціальна політика в цих відносинах відіграє провідну роль у формуванні та виконанні соціальних обов’язків держави.
Конструювання соціальної політики без контексту соціальної держави та навпаки є штучною конструкцією. Забезпечення
соціальної політики можливе за умов відповідності моделі соціальної політики та соціальної держави, спільної мети, принципів,
пріоритетів, напрямів, завдань та механізму реалізації.
Однак Україна з моменту набуття незалежності так і не
спромоглася до прийняття та реалізації Концепції (Стратегії) соціальної держави. Значно кращим є становище з правовим оформленням соціальної політики. Перші соціальні зобов’язання було
регламентовано відповідним Указом Президента України [147],
схваленим у жовтні 1997 р., а наступний правовий документ із соціальної політики був також схвалений Указом Президента України [148]. Порівняльний аналіз структури двох основних напрямів
соціальної політики (табл. 2.2) свідчить про зміну підходів, потреб,
проблем, пріоритетів, а також умов і можливостей щодо формування та реалізації соціальної політики.
Після 2004 р.до сьогодні в Україні немає ні концепції, ні стратегії, ні програми із соціальної політики. Спроби розробити та прийняти Концепцію соціальної політики України здійснювалися у
2005 р., але ця концепція залишилась у стані проекту.
За 2010-2013 рр. з боку влади навіть не здійснювалося спроб
розробки правового документа із соціальної політики, у той же час не
було стратегії соціально-економічного розвитку України. У контексті
соціальної відповідальності така бездіяльність щодо невизначеності
стратегій розвитку країни в цілому та соціальних зокрема свідчить
про небажання державою брати на себе соціальні зобов’язання перед
суспільством. У свою чергу, суспільство було і є не готовим до конструктивного співробітництва з владою щодо ініціювання розробки
соціальної політики, контролю за її діяльністю та ініціації прийняття
соціальних стратегій розвитку.
Наукове дослідження щодо проблем оцінки та розвитку
соціальної відповідальності в Україні [61]підтверджує, що тільки через взаємну соціальну відповідальність держави, суспільства, люди98

ни, бізнесу стає активною та ефективною соціальна політика. Але на
цьому шляху виникає безліч проблем та перешкод, розв'язання та подолання яких є пріоритетами, напрямами і заходами соціальної
політики.
Таблиця 2.2
Порівняльна характеристика структури Основних напрямів соціальної політики України на 1997-2000 та 2001-2004 рр.
1997-2000 рр.
І. 1.Соціальна політика: стан, тенденції
розвитку, цілі та пріоритетні
напрями.
2.Стратегічні цілі соціальної політики на державному рівні.
3.Основні завдання соціальної політики на 1997-2000 роки.
4. Напрями досягнення мети.
ІІ. Ринок праці та зайнятість населення.
ІІІ. Реформування трудових відносин.
IV. Удосконалення системи оплати праці та доходів населення.
V. Реформування системи соціального
забезпечення населення.
VІ. Захист громадян як споживачів.
VІІ. Гуманітарна політика.
VІІІ. Житлова політика та її реформування.
ІХ. Фінансове забезпечення реалізації
державної програми соціальної політики.
Х. Інформаційне забезпечення. Прикінцеві положення

2001-2004 рр.
Мета розробки Основних напрямів.
Пріоритети соціальної політики:
8. Забезпечення розвитку народонаселення.
9. Удосконалення трудових відносин.
10. Реформування системи соціального забезпечення.
11. Захист громадян як споживачів.
12. Гуманітарна сфера.
13. Регіональна соціальна політика.
14. Механізми здійснення соціальної
політики (фінансовий, правовий,
інформаційний)

Згідно з експертним опитуванням визначено, що соціальна
відповідальність погано сприймається суспільством, 79,8% експертів
вважають, що непрестижно бути соціально відповідальною людиною.
Відсутня внутрішня потреба особистості бути соціально відповідальною людиною, що підриває фундамент для її розвитку в суспільстві
та державі. Усе взаємопов'язано, взаємопереплетено та взаємозалежно. Для людини, вважають експерти, головним чинником розвитку
соціальної відповідальності є соціально відповідальна поведінка
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перших осіб держави, звітність, прозорість дій на всіх рівнях управління (74,7%), а для суспільства – невідворотність відповідальності за
порушення правових та моральних норм незалежно від статусу
(52,5%), переоцінка системи цінностей, спрямованої на підвищення
внутрішньої культури, дотримання прав, домовленостей, норм та вимог (47,5%).
Основними перешкодами у становленні соціальної відповідальності держави в Україні є домінування особистих інтересів і лобіювання інтересів бізнес-структур у системі державного та регіонального управління (73,4%), низький рівень духовно-моральної культури
владної еліти (63,3%), концептуальна несформованість та нереалізованість принципів соціальної держави (46,2%), нерозвиненість системи суспільного контролю за діяльністю органів влади (43,7%).
Питання відповідальності в контексті формування та реалізації
соціальної політики недостатньо досліджені українськими науковцями. Уданий час особливо гостро постає проблема розподілу соціальної відповідальності між її основними суб’єктами. Саме при формуванні системи соціальної політики ці механізми розподілу є запорукою її реального запровадження. Тому сучасна соціальна політика в
Україні має базуватися на інноваційних підходах з активізацією
суб’єктів соціальної політики, залученням нових стимулів для
ініціації особистості, сім’ї, приватного, суспільного сектору до конструктивної участі у формуванні та реалізації соціальної політики на
засадах соціальної відповідальності.
Соціальна відповідальність держави має декларуватися Конституцією України, яка в нинішній редакції її не визначає та не конкретизує. Соціальна політика є інструментом формування та розвитку
соціальної держави. Це обумовлює потребу в одночасному застосуванні та дотриманні принципів соціальної відповідальності при децентралізації соціальної політики, яка актуалізується в даний час в
Україні при запровадженні реформування місцевого самоврядування
та територіальної організації влади. Регіональний аспект соціальної
політики потребує глибокого обґрунтування та запровадження, бо
децентралізація повноважень, ресурсів відповідальності в соціальній
сфері, яка здійснюється в умовах політичної нестабільності та економічної кризи, обумовить додаткові соціальні ризики та загрози, попередження та мінімізація яких можливі лише при конструктивній вза100

ємодії центру регіонів згідно з принципами соціальної відповідальності.
Суб’єкти соціальної політики, яким мають бути підконтрольні
її інституції, включають громадянське суспільство. Однак саме питання соціальної відповідальності цих суб’єктів соціальної політики
має низький рівень розвитку. Громадянське суспільство повинно здійснювати функції, які забезпечують демократизацію управління в суспільстві на основі самоорганізації, самоініціативи та самовідповідальності його членів. Саме соціальна відповідальність недостатньо
розвинена в цих процесах, бо громадські об’єднання здебільшого не
виконують тих соціальнихзобов’язань, які вони беруть на себе, або
зовсім їх не мають, через що діяльність таких об'єднань не відповідає
очікуванням суспільства.
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Розділ 3. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ПОБУДОВИ
СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ
СИСТЕМНОЇ КРИЗИ
За будь-яких умов держава повинна опікуватися стратегіями
збереження і процвітання нації, формування та досягнення оптимістичних перспектив для нинішнього та майбутнього поколінь. Одночасно вихід країни із скрутного стану обумовлює необхідність
визначення першочергових дій та кроків. У зв’язку з цим необхідно встановлювати довгострокові стратегічні цілі, прагнути до їх
реалізації, а на короткостроковий термін виявити тактичні коротко- та середньострокові цілі й забезпечувати їх досягнення.
Оцінка стану і проблем соціального та сталого розвитку
України в умовах системної кризи визначиланагальну потребу в
урахуванні соціальних чинників її подолання, довела хибність використання залишкового принципу розв’язання соціальних проблем, обумовиланаціленість на пріоритетність безпеки, людського
та сталого розвитку, гармонізацію державних і регіональних інтересів, розвиток громадянського суспільства, становлення соціальної відповідальності тощо. Саме пріоритетні напрями соціальної
політики є тактикою дій у сучасних умовах.
До пріоритетних напрямів соціальної політики доцільно
включити такі:
забезпечення соціальної безпеки та соціального захисту в
умовах критичної нестабільності;
забезпечення розвитку людського потенціалу в умовах обмежених можливостей та системних змін;
пріоритетність соціальної складової у формуванні та реалізації сталого розвитку;
забезпечення збалансованості державної та регіональної соціальної політики;
становлення громадянського суспільства, розвиток демократизації суспільних відносин;
формування та реалізація соціальної відповідальності суб’єктів соціальної політики.
Визначені пріоритетні напрями можливо доповнити, розширити, поглибити, але їх урахування є обов’язковим, бо вони обумовлюють безпеку, людський розвиток, соціальні перспективи
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існування людства, становлення громадянського суспільства та
соціальної відповідальності, подолання протиріч центру і регіонів.
Для реалізації запропонованих пріоритетних напрямів визначено, систематизовано та подано заходи, які забезпечують їх
упровадження.
3.1. Забезпечення соціальної безпеки та соціального
захисту в умовах критичної нестабільності
Потребують реалізації заходи, які відповідають вимогам часу, – термінові та сталі. Термінові заходи включають:
подолання протистояння між сторонами конфліктів мирним
шляхом, без застосування сили, втрати життя людей; надання переваги переговорним процесам;
розробку та впровадження Державної програми з соціального захисту населення з урахуванням трагічних подій 2013-2014 рр.;
визначення регіонів, у яких виникають загрози національній
безпеці в соціальній сфері, розробку та включення до стратегії національної безпеки України заходів щодо їх попередження та подолання;
цілеспрямоване підвищення системної грамотності громадян
України з питань особистої безпеки;
визначення всіх видів відповідальності, встановлених законодавством України на неправові дії, які спричиняють загрозу та
втрату життя і здоров’я людини, та широке висвітлення цієї інформації у ЗМІ й Інтернеті тощо;
оперативне інформування населення про небезпечний стан,
пов’язаний із бойовими діями, та навчання безпечним правилам
поведінки для збереження життя, здоров’я, власності тощо;
організацію підготовки та проведення евакуації мирного населення (у першу чергу дітей) в облаштовані для цього безпечні
місця за межами бойових дій, потенційних місць терактів тощо;
надання всебічної допомоги тим, хто її потребує, при фізичному та психічному ушкодженні здоров’я; готовність медичних
робітників та закладів до цього;
системну скоординовану підготовку (навчання) працівників
правозахисних органів (внутрішніх справ, СБУ, МНС тощо) щодо
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надання захисту та допомоги громадянам для збереження життя та
здоров'я в небезпечних умовах, а також підготовку населення до
самозахисту та самозбереження.
Однак перелік заходів щодо соціальної безпеки та соціального захисту не вичерпується лише тими, які обумовлені екстремальними обставинами. Для подолання загроз, які мають сталий
характер, діють протягом довгого часу і прогнозується їх наявність
у перспективі, необхідно вжити таких заходів:
подолання кризового стану в соціальній сфері, розробка у
Стратегії національної безпеки окремою складовою Стратегії соціальної безпеки та забезпечення її реалізації;
формування системи оцінки, прогнозування, попередження
та мінімізації соціальних ризиків і небезпек з урахуванням їх порогових значень;
створення в Україні системи державного соціального управління, формування умов участі громадськості в соціальному
управлінні;
забезпечення збалансованості діяльності між соціальними
інститутами держави;
зниження рівня корупції та тінізації відносин у трудовій і
соціальній сферах;
забезпечення врахування рівня соціальної безпеки при оцінці ефективності управлінської діяльності органів державної та регіональної влади і місцевого самоврядування;
включення до оціночних показників діяльності Кабінету Міністрів України показників соціальної та економічної безпеки;
уникання прийняття законодавчих та правових актів, які не
мають ресурсних основ їх виконання;
посилення системи захисту прав людини, удосконалення діяльності правозахисних органів;
подолання недовіри з боку населення до органів влади, перших осіб держави, кризи політичної еліти, протистояння гілок влади;
протидія боротьбі за владу та ресурси всередині країни, попередження виникнення конфліктів для запобігання їх поширенню
та поглибленню;
сприяння становленню соціальної відповідальності в системі
соціальних відносин, забезпечення культивування соціальновідпо104

відальної поведінки в дошкільній, освітній, трудовій (професійній)
сферах тощо;
забезпечення підвищення ролі та соціальної відповідальності
громадянського суспільства у формуванні стратегій (моделей) розвитку держави та суспільства в цілому і за окремими його напрямами;
своєчасне запобігання виникненню конфліктів, підвищенню
рівня соціальної напруженості, зростанню протестного потенціалу;
перешкоджання та попередження витоку інтелектуального
капіталу за межі країни;
забезпечення сполучення соціальної та інформаційної безпеки;
стримання процесів підпорядкування національних інтересів
глобальним, орієнтації на глобальну культуру, її цінності, традиції,
образ та стиль життя, нехтування ментальністю;
попередження зростання злочинності, зменшення її рівня,
подолання аномійної деморалізованості суспільства, дитячої та
підліткової безпритульності;
сприяння розвиненості суб’єкт-суб’єктних відносин між
владою та населенням;
створення умов для подолання різкого розшарування суспільства за майновим і соціальним статусом, скорочення бідності та
формування прогресивної соціальної структури суспільства;
підвищення ролі профспілкових об’єднань у забезпеченні
соціальної захищеності працюючих, розвиток соціального партнерства, конструктивного діалогу у відносинах із владою;
подолання міжрегіональної диференціації соціального розвитку;
підвищення рівня соціальної орієнтованості економіки;
переорієнтація системи соціального захисту слабозахищених
із патерналістського опікування на активізацію та задіяння їх потенціалу в діяльнісній сфері, формування системи соціального захисту, яка не зменшує стимулів трудової та ділової активності інвалідів;
підвищення ефективності діяльності органів державного та
регіонального управління щодо формування і реалізації активної
соціальної політики, спрямованої на забезпечення гідних умов іс105

нування, економічної активності, соціальної захищеності, самореалізації та соціальної відповідальності людини;
досягнення консенсусу головних політичних сил щодо стратегічних орієнтацій розвитку країни, сприяння становленню демократизації управління та громадянського суспільства, забезпечення
стійкості соціальної політики;
гармонізація суспільних відносин, гуманізація взаємин між
людьми, створення обстановки соціальної довіри, взаємодопомоги,
співробітництво соціального партнерства, солідарності, згуртованості;
запобігання виникненню релігійних протистоянь, врегулювання межконфесійних відносин на засадах відкритості, неупередженості щодо представників усіх конфесій, налагодження партнерських відносин між державою та релігійними установами, гарантування прав релігійних громад;
забезпечення спрямованості інформаційно-комунікаційного
простору на розвиток суспільної моралі та соціальної етики;
створення національної культурної індустрії, спрямованої на
розвиток розгалуженої інфраструктури культурного ринку країни,
здатного виробити конкурентоспроможний національний продукт,
що відповідає вимогам європейського і світового ринків.
3.2. Забезпечення розвитку людського потенціалу
в умовах обмежених можливостей та системних змін
Напрям соціальної політики, націлений на збереження, розвиток, ефективне використання людського потенціалу, є пріоритетним у зв’язку з тим, що задля людини та її гідного існування
формується та конструюється вся система суспільного управління.
Але декларування пріоритетності розвитку людського потенціалу
не співпадає з реальними практичними діями через відсутність цільової спрямованості на це стратегій (програм) розвитку, механізмів їх реалізації. У зв’язку з потребою в систематизації заходів
щодозабезпечення розвитку людського потенціалу їх доцільно
згрупувати за такими ознаками:
удосконалення управління людським та соціальним розвитком;
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запобігання та мінімізація ризиків людського розвитку;
формування умов та можливостей забезпечення людського
розвитку;
протистояння руйнуванню трудового потенціалу, створення
умов його ефективного використання та розвитку;
залучення соціального капіталу системи соціальних відносин до процесів збереження та розвитку людського потенціалу
шляхом реформування;
удосконалення управління людським та соціальним розвитком.
Запобігання та мінімізація ризиків людського розвитку передбачають розробку і реалізацію таких заходів:
збереження національної ідентичності й ментальності, цінностей, традицій при реалізації прагнень до глобальної культури;
протистояння закріпленню індивідуалістських суспільних
відносин на перевагу солідарним, соборним;
започаткування системного моніторингу з відстеження соціальних ризиків та небезпек для збереження і розвитку людини з
відповідним реагуванням на них;
подолання різкої соціальної нерівності в суспільстві;
запобігання масовому безробіттю, підготовка варіантів працевлаштування для безробітних;
упорядкування та регулювання міграційних процесів зі сходу України та Криму, формування правових,соціальних, економічних засад їх перебігу;
сприяння адаптації людини до несприятливих зовнішніх обставин, надання їй допомоги щодо збереження здоров’я, працездатності, забезпечення самореалізації, саморозвитку;
забезпечення збалансованості у зростанні небезпек (зростання цін, тарифів, послуг тощо) із компенсаторними заходами щодо
їх пом’якшення;
реалізація захисту та купівельної спроможності доходів громадян;
зниження рівня тінізації соціально-трудових відносин, «тіньової» зайнятості, зарплат у «конвертах» тощо.
Формування умов та можливостей збереження і розвитку
людського потенціалу передбачає:
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пріоритетність збереження людського потенціалу країни,
посилення відповідальності керівних посадових осіб держави та
регіонів за втрати населення через воєнні конфлікти, невміння вести бойові дії, недотримання законодавства зі збройних сил України тощо;
створення сприятливих умов для попередження відтоку за
межі країни людського й інтелектуального капіталу;
збереження національної ідентичності та відстоювання національних інтересів при прагненні до європейських соціальних стандартів; ігнорування стандартів суспільства споживання, розробку
власної національної моделі культури споживання;
розробку стратегій (програм) антикризового спрямування зі
стратегічними цілями збереження та розвитку людського потенціалу;
створення умов збереження та розвитку української нації,
здатності особистості до самозахисту;
стримування процесів розповсюдження бідності, запобігання
її успадкуванню, ліквідацію бідності серед працюючих;
стимулювання збільшення доходів від власності;
надання переваги розподілу за працею, ніж розподілу за капіталом;
посилення відповідальності керівників підприємств, бізнесструктур, організацій за втрату життя та завдання шкоди здоров’ю
працюючих на виробництві;
створення сприятливих умов для розвитку сім’ї за рахунок
скорочення безробіття (особливо серед молоді), підвищення життєвого рівня та підтримки сімей із дітьми, впровадження сімейної
медицини, кредитування молодих сімей, формування в населення
цінності інституту сім’ї та здорового способу життя тощо;
підвищення рівня здоров’я населення, формування здорової
нації за рахунок страхової та профілактичної медицини, збалансованого харчування, здорового способу життя, відпочинку, якості
та доступності медичних послуг, розвитку об’єктів соціальної інфраструктури медичної та профілактичної сфери тощо;
розвиток загальної середньої освіти шляхом створення єдиного освітнього простору, забезпечення наступності рівнів освіти
(дошкільної, початкової, середньої, позашкільної, професійнотехнічної, вищої, післядипломної, освіти впродовж життя), інтег108

рації національної системи освіти в європейський та світовий
освітній простір;
створення умов для забезпечення освітньої мобільності осіб,
які навчаються, розвитку дистанційної освіти як форми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, сприяння запровадженню гнучких модульних технологій для професійного навчання кадрів на виробництві, стимулювання розвитку освіти впродовж життя;
створення рівних стартових можливостей здобуття освіти
для різних верств населення, запровадження єдиної системи діагностики знань, тестування під час вступу до вищих навчальних
закладів;
створення і розвиток національної науково-дослідної та
освітньої мережі, що забезпечує взаємодію науково-освітніх закладів України та Європи, корпоративних комп’ютерних мереж
для наукових та освітніх цілей із поступовим формуванням єдиного віртуального науково-освітнього простору, сприяння розширенню наукових зв’язків, забезпеченню інтеграції у світовий науково-освітній простір;
сприяння відродженню духовних цінностей українського народу, захисту та примноженню його культурного надбання, збереженню національної культурної спадщини, підтримці розвитку
культури і мистецтва, відродження та збереження культурної самобутності регіонів;
створення умов для консолідації суспільства на основі національної системи духовних цінностей, у центрі якої перебуває людина, її розвиток, права та свободи, максимальне забезпечення її
соціальних і духовних потреб;
забезпечення свободи засобів масової інформації та безперешкодного доступу громадян до інформації, створення умов для
розвитку інформаційних технологій та інформаційного суспільства, широкої інтеграції і доступу громадян до світового інформаційного простору;
підвищення відповідальності ЗМІ за недостовірну, неправдиву, упереджену інформацію, яка завдає шкоди, підвищує психологічне напруження населення, дезорієнтує при обґрунтуванні
управлінських рішень тощо.
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Протистояння руйнуванню трудового потенціалу, створення умов його ефективного використання та розвитку потребують: забезпечення відповідності професійно-кваліфікаційної
структури трудового потенціалу вимогам економіки; укріплення
ринку праці та забезпечення продуктивної зайнятості; вдосконалення системи праці з орієнтацією на високу вартість та ефективність праці, якість робочої сили, створення безпечних умов праці
на виробництві, підвищення якості управління охороною праці;
забезпечення гідних умов праці та високої якості трудового життя,
стимулювання підприємців до збільшення витрат на розвиток персоналу, мотивації до продуктивної праці, нововведень, упровадження інновацій, демократизації виробничих відносин; забезпечення гендерної рівності у сфері праці; мінімізації «тіньових» трудових відносин, стимулювання підвищення конкурентоспроможності працівників тощо.
Нагромадження людського й інтелектуального капіталу передбачає розвиток та підвищення якості професійної освіти на інноваційних засадах, формування системи безперервної освіти,
створення механізмів зацікавленості у збільшенні інвестицій у
людський капітал.
Залучення соціального капіталу системи соціальних відносин
до процесів збереження та розвитку людського потенціалу шляхом реформування обумовлює реалізацію таких заходів:
становлення демократичних цінностей та соціальних норм,
визначення національної ідеї, збереження духовної національної
ідентичності, формування у громадян демократичного світогляду,
поширення консолідаційних та інтеграційних процесів у масовій
поведінці;
зміцнення та розвиток соціальної взаємодії, співробітництва,
взаємної довіри за рахунок підвищення рівня довіри до влади та
держави; налагодження партнерства держави і суспільства;
поширення консолідаційних та інтеграційних тенденцій у
масовій поведінці та громадській думці шляхом створення умов
для культурного розвитку, поширення культури міжнаціональної,
міжконфесійної, міжгрупової та міжособистісної толерантності,
формування єдиного соціокультурного простору в державі;
розвиток демократичних інститутів для забезпечення прав і
свобод громадян;
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закріплення солідарної участі суб’єктів соціальної політики
у формуванні та досягненні соціального розвитку держави;
забезпечення модернізації в соціальній сфері й удосконалення соціальних відносин через об’єднання зусиль і ресурсів держави, бізнесу та суспільства;
створення умов для плідної співпраці та взаємодії, координації діяльності й довіри суб’єктів господарювання, соціальних
груп населення у межах дотримання чинних та прийняття нових
правових і договірних документів;
формування договірних важелів та механізмів подолання
взаємної недовіри між людьми, суб’єктами господарювання, становлення цивілізованих соціально-трудових відносин;
запровадження ефективних мотиваційних механізмів щодо
підвищення соціальної, трудової, підприємницької та інноваційної
активності населення, спрямованої на розв’язання соціальних
проблем;
розробки Концепції розвитку та активізації соціального діалогу на всіх рівнях управління із залученням фахівців, представників сторін соціального партнерства, науковців;
запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), сприяння врегулюванню спірних питань шляхом посередництва і переговорів, прийняття компромісних рішень, організації
примирних та арбітражних процедур, підвищення ролі примирних
органів.
Удосконалення управління людським та соціальним розвитком обумовлює реалізацію таких заходів:
забезпечення правового статусу прийнятих Україною Цілей
Розвитку Тисячоліття (ЦРТ), їх розробка та реалізація на державному ірегіональному рівнях;
подолання диференціації людського розвитку на регіональному рівні;
розвиток системи державних соціальних гарантій та державних соціальних стандартів, забезпечення досягнення соціальної
рівності та рівних стартових можливостей щодо здобуття освіти,
охорони здоров’я, зайнятості; створення рівних умов доступу до
соціальних послуг, послуг соціальної та житлово-комунальної
сфери;
забезпечення децентралізації соціальної політики;
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обґрунтування та якісне розмежування соціальних функцій
держави та регіонів щодо повноважень, обов’язків і відповідальності за людський та соціальний розвиток;
підвищення ефективності діяльності органів державного і
регіонального управління щодо формування та реалізації соціальної політики;
удосконалення оцінки діяльності органів державної та регіональної влади щодо людського і соціального розвитку;
підтримання балансу між розвитком ринкової економіки та
забезпеченням соціальної справедливості шляхом бюджетної, податкової, цінової політики та кредитно-валютного регулювання;
приведення соціального та трудового законодавства у відповідність до вимог ефективного соціального управління;
забезпечення збалансованості реформування господарського
механізму та реформ у соціальній сфері;
посилення громадського контролю за діяльністю державних
і регіональних органів влади щодо соціального та людського розвитку;
формування та запровадження системи соціальної відповідальності за стан людського і соціального розвитку на державному,
регіональному та виробничому рівнях;
запровадження соціального моніторингу в регіональному
розрізі та забезпечення його використання при розробці й реалізації регіональних стратегій розвитку, оцінці рівня соціального самопочуття та соціальної напруженості в регіонах.
3.3. Пріоритетність соціальної складової у формуванні
та реалізації сталого розвитку
Соціальна складова сталого розвитку обумовлюється врахуванням у соціальній політиці держави та її регіонів вимог сталого
розвитку. Але правова невизначеність сталого розвитку і соціальної політики не дозволяє проаналізувати та співвіднести їх зміст,
розкрити спільні й особливі сторони. Порівняння принципів сталого розвитку та соціальної політики визначило їх взаємозв’язок та
взаємообумовленість. Наступним етапом є розкриття змісту заходів, націлених на реалізацію соціальної складової сталого розвит112

ку, через запровадження відповідного пріоритетного напряму соціальної політики. Заходи соціальної політики, спрямовані на загальне забезпечення сталого розвитку, потребують:
утвердження в масовій свідомості філософії сталого розвитку шляхом широкого висвітлення через ЗМІ та освітню систему
концепції ноосфери й необхідності коеволюції людського і навколишнього середовища;
формування в населення системи потреб та етичних цінностей, відповідних принципам сталого розвитку;
формування сучасної моделі споживання, відповідної принципам сталого розвитку (ресурсозберігаючої, оптимально-раціональної, екологобезпеченої, орієнтованої на пріоритетний духовно-моральний розвиток людини);
забезпечення розвитку соціальної сфери та соціальної інфраструктури на засадах стійкості, їх максимальної безконфліктної
інтеграції з екосистемою;
створення необхідних правових, організаційних, фінансових,
матеріальних умов для забезпечення людського розвитку в усій
його багатогранності;
створення умов та можливостей безпечного і гідного життя
та розвитку для нинішнього та наступного поколінь;
надбання духовно-моральних цінностей, формування та реалізації суспільних норм і принципів сталого розвитку;
забезпечення стійкості людського розвитку, зниження та
мінімізації економічних, соціальних й екологічних ризиків;
забезпечення стійких процесів простого та розширеного
відтворення людського і трудового потенціалу, стійкого зростання
людського, соціального й інтелектуального капіталу;
цілеспрямованих дій щодо досягнення високого рейтингу
України за людським та сталим розвитком у міжнародних порівняннях;
забезпечення активної діяльності об’єднань громадян у процесах переходу України до сталого розвитку; демократизації
управління сталим розвитком;
запровадження механізмів соціальної відповідальності за реалізацію принципів сталого розвитку на всіх рівнях управління
(державному, регіональному, виробничому, особистісному);
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забезпечення участі держави у вирішенні глобальних проблем сталого розвитку, запровадження соціальної екології у створенні трансграничних зон соціальної стабільності;
утвердження нового світогляду населення, системи освіти та
навчання у сфері енергозбереження й ефективного енергоспоживання;
здійснення інвентаризації та оцінки ефективності державних
та регіональних стратегій, програм, планів, заходів щодо сталого
розвитку регіонів.
Більш поглибленого підходу потребують окремі складові
соціальної політики, які визначають становлення сталого розвитку
та його якісні зміни.
Модернізація соціальної інфраструктури має тісний зв'язок
та вплив на формування умов сталого розвитку. Вона здійснюється
шляхом:
удосконалення тарифної політики з метою забезпечення
соціальної справедливості в оплаті послуг та беззбиткової діяльності підприємств соціальної інфраструктури;
розробки та запровадження соціальних стандартів і нормативів у сфері житлово-комунальних послуг, освіті, затвердження
стандарту мінімальної медичної допомоги, яка надається населенню безкоштовно;
забезпечення населення якісною питною водою, упорядкування норм споживання питної води, забезпечення соціальної
справедливості в нормуванні споживання питної води та оплаті
послуг водопостачання;
запровадження стимулюючого підходу до розвитку житлового сектору, включаючи оновлення, відновлення, модернізацію та
поліпшення існуючого житлового фонду;
розроблення та реалізації програм будівництва житла з
урахуванням демографічної ситуації та потреб різних верств населення у поліпшенні житлових умов;
розроблення загальнодержавних та місцевих програм розвитку житлового фонду соціального призначення, відпрацювання
механізмів фінансування витрат, пов’язанихіз формуванням та утриманням житлового фонду соціального призначення;
упровадження в практику будівництва житла та об’єктів
соціально-культурного призначення санітарних паспортів, які
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підтверджують безпеку для населення використаних при будівництві й облаштуванні об’єктів матеріалів і технологій;
активізації політики енерго- та ресурсозбереження на
підприємствах соціальної інфраструктури, формування навичок
заощадження ресурсів у населення;
формування в населення відповідальної екологізованої свідомості у повсякденному житті;
упровадження інноваційних технологій поводження з відходами, активізації практики роздільного збору та переробки твердих побутових відходів, формування відповідних навичок у населення;
запровадження моніторингу з метою відстеження процесу
наближення кількісних показників діяльності соціальної інфраструктури до потреб населення в соціальних послугах.
Важливим напрямом соціальної політики щодо реалізації
вимог сталого розвитку є демократизація суспільних відносин. Для
цього необхідна активізація участі громадян у забезпеченні сталого розвитку, яка передбачає:
урахування інтересів різних соціальних груп, які репрезентують об'єднання громадян, при прийнятті та реалізації рішень
щодо забезпечення сталого розвитку;
залучення об'єднань громадян до забезпечення сталого розвитку.
Залучати об'єднання громадян до забезпечення сталого розвитку в Україні доцільно через створення умов для їх участі у процесах соціального й економічного розвитку, захисту навколишнього середовища.
Для залучення об'єднань громадян до забезпечення сталого
розвитку необхідно:
підтримувати діяльність об'єднань громадян, спрямовану на
вирішення соціальних проблем, надання благодійної допомоги,
соціальних послуг, охорону довкілля та вирішення екологічних
проблем, реалізацію самостійних та спільних з органами влади і
комерційними організаціями проектів із цих питань;
забезпечувати впровадження органами влади технології
соціального замовлення на соціальні послуги у громадських надавачів соціальних послуг (з урахуванням наявного в Україні досвіду
такої діяльності);
115

залучати громадськість на різних рівнях управління до розробки та реалізації стратегій (програм) соціально-економічного
розвитку, охорони довкілля;
забезпечити ліцензування діяльності та атестацію фахівців
громадських організацій, що є надавачами соціальних послуг;
здійснювати політику, спрямовану на підтримку створення
та діяльності систем некомерційного обміну товарами і послугами;
залучати об'єднання громадян до незалежного моніторингу
стану навколишнього середовища, впливу діяльності підприємств
на екологічну ситуацію, дотримання екологічних норм і правил
жителями та суб'єктами господарювання;
проводити із залученням громадськості експертизи екологічних наслідків рішень щодо економічного і соціального розвитку територій;
підтримувати громадські ініціативи у сфері захисту довкілля, проводити консультації з громадськістю з питань захисту навколишнього середовища;
забезпечити участь об'єднань громадян на всіх рівнях управління в обговоренні рішень щодо економічного розвитку й оцінці
їх впливу на соціальний та екологічний розвиток;
запровадити державне соціальне замовлення на реалізацію
науково-дослідних проектів для виявлення специфічних соціальних, культурних, економічних, демографічних та інших умов територій (регіонів, районів, міст) і їх урахування при забезпеченні
сталого розвитку;
спростити режим реєстрації екологічних громадських об’єднань, надати підтримку цим організаціям (виділення приміщень
тощо);
створити базу даних щодо роботи екологічних громадських
об’єднань;
забезпечити співпрацю екологічних організацій із дитячими,
молодіжними, жіночими, професійними організаціями (спільні
проекти, програми);
забезпечити створення кінострічок, Інтернет-сайтів щодо
участі об'єднань громадян у забезпеченні сталого розвитку.
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3.4. Забезпечення збалансованої державної
та регіональної соціальної політики
Проблема збалансованості державної та регіональної політики не є новою. Результат її розв'язання обумовлює ступінь гармонізації відносин між центром та регіонами.
Перехід у системі управління від декларування децентралізації до реальних дій передбачає чіткий розподіл компетенцій,
обов’язків і відповідальності між державою та регіонами за стан
людського й соціального розвитку, якість та ефективність соціальної політики. Досягти успіхів у саморозвитку регіону в соціальній
сфері вкрай складно, тут необхідно визначити систему заходів, які
мають здійснюватися державою та регіонами.
Забезпечення збалансованості державної та регіональної соціальної політики потребує вживання таких заходів.
На державному рівні:
забезпечення органічної вбудованості регіональної соціальної політики в державну соціальну політику;
здійснення оцінки регіональної соціальної безпеки з визначенням регіонів, які роблять найбільший внесок у формування національних загроз соціальній безпеці;
удосконалення законодавства України з чітким визначенням
повноважень, обов’язків, відповідальності суб’єктів соціальної
політики на державному та регіональному рівнях;
попередження негативних наслідків децентралізації управління в соціальній сфері шляхом сполучення законодавчого визначення розподілу повноважень та договірного регулювання проблем соціального розвитку регіону;
розробка науково обґрунтованої довгострокової Стратегії
соціально-економічного розвитку України антикризового спрямування, основу якої має становити орієнтація на саморозвиток країни та саморозвиток регіонів;
формування стратегій розвитку держави та регіонів з урахуванням вимог соціальної орієнтації їх економік через розробку та
реалізацію цільових комплексних соціальних програм;
раціоналізація соціальних видатків державного бюджету через посилення ролі місцевих бюджетів у фінансуванні регіональ117

них стратегій та програм, а також шляхом широкого залучення
ресурсів підприємств на соціальні цілі;
створення економічних механізмів запровадження системи
державних соціальних стандартів та соціальних гарантій, упорядкування чинної системи соціальних гарантій;
забезпечення ефективного використання трудового потенціалу, створення умов продуктивної праці, трудової, підприємницької, інноваційної активності;
стимулювання залучення приватних заощаджень і внутрішніх інвестицій;
створення сприятливих умов для формування і нагромадження людського та соціального капіталу;
розширення податкових повноважень у регіоні як важеля
впливу на економічні та соціальні процеси;
започаткування соціологічного моніторингу регіонів України на підставі соціологічного моніторингу ІС НАН України з визначенням соціального самопочуття населення регіону, соціальної
напруженості, протестних настроїв тощо;
розробка та запровадження в практику державного регіонального управління порогових критичних значень соціальної та
економічної безпеки;
визначення об’єктів соціально-культурної сфери в регіонах,
які є національним надбанням, та забезпечення їх утримання за
рахунок держбюджету, заборона їх перепрофілювання або закриття;
визначення державних та регіональних потреб у підготовці
фахівців із вищою освітою за певним фахом (спеціальністю) та
розробка механізмів сполучення інтересів держави і регіонів в
освітній сфері;
удосконалення форм та методів набуття знань держслужбовцями органів місцевого самоврядування та місцевої влади щодо
ефективного і прискореного впровадження реформ місцевого самоврядування та територіальної організації влади (тренінги, змагання, конкурси, зарубіжні відрядження, віче тощо);
розвиток партнерських відносин між центром та регіонами;
скасування залежності соціально-економічного розвитку регіонів від політичної кон’юнктури.
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На регіональному рівні необхідно:
широке залучення громадськості до розв’язання соціальних
проблем та використання її думок для прийняття рішень щодо розвитку соціальної сфери регіону;
проведення системної постійної роботи з громадськими
об’єднаннями щодо їх залучення до формування стратегій розвитку регіону взагалі та за окремими напрямами зокрема (охорона
здоров’я, довкілля, освіта, культура, рекреація, соціальний захист
тощо);
використання потенціалу профспілок для визначення стратегічних пріоритетів розвитку регіону в межах їх компетенції щодо
розвитку трудової та соціальної сфери в умовах децентралізації
управління, оформлення обов’язків і визначення відповідальності
місцевої влади, профспілок, роботодавців у регіональній угоді;
забезпечення розвитку договірних засад між центром та регіонами через відновлення процесів укладання угод регіонального
розвитку;
посилення зацікавленості органів місцевого самоврядування
у збільшенні доходів за чинними статтями та пошуку нових джерел доходів на основі саморозвитку регіону;
створення на регіональному рівні таких інституційних
структур, які здатні забезпечити комплексний, збалансований і
соціально орієнтований саморозвиток регіону як господарської
самостійної системи;
послідовне розширення фінансового забезпечення регіону
для реалізації пріоритетів соціального розвитку;
відмова від практики вирівнювання рівнів економічного,
особливо соціального, розвитку регіонів, які зводяться до повернення регіонам зароблених ними коштів шляхом дотацій, субвенцій і субсидій;
формування управлінської структури координації процесів
саморозвитку зі створенням фонду соціального саморозвитку регіону;
розробка стратегії розвитку ринку робочої сили регіону, забезпечення її скоординованості з відповідною державною стратегією;
стимулювання підприємств до наймання студентів, які завершують навчання в університетах регіону;
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проведення у середніх навчальних закладах заходів щодо
профорієнтації випускників відповідно до потреб економіки регіону;
надання податкових кредитів підприємствам, що надають
роботу молодим фахівцям;
реалізація регіональних соціальних програм і проектів.
3.5. Становлення громадянського суспільства,
демократизація суспільних відносин
До європейських та світових вимог розвитку суспільства в
першу чергу включено розвиток демократичних засад управління
та сприяння розвитку громадянського суспільства. Такі завдання
постають перед Україною. Для їх реалізації доцільно передбачити
заходи, спрямовані на демократизацію суспільних відносин та розвиток громадянського суспільства, серед яких:
утвердження громадянського суспільства як гарантії демократичного розвитку держави;
посилення взаємодії органів державної влади й органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян, запровадження
громадського контролю за діяльністю влади;
забезпечення незалежної діяльності об’єднань громадян, посилення їх впливу на прийняття суспільно важливих рішень;
створення умов для забезпечення широкого представництва
інтересів громадян у представницьких органах влади;
проведення регулярних консультацій із громадськістю з важливих питань життя суспільства і держави;
підвищення ролі та розширення компетенції інституцій громадянського суспільства;
розвиток громадянського суспільства через активізацію діалогових суб’єкт-суб’єктних відносин між владою та громадськістю;
активізація громадських ініціатив та співпраці держави і
громадських об’єднань з питань соціального захисту й самозахисту населення, надання соціальних послуг, розкриття потенціалу
соціальної активності;
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формування прозорої системи бюджетного фінансування
громадських ініціатив.
Одночасно реформування системи публічної влади у напрямі децентралізації передбачає надання більших повноважень та
ресурсів для їх реалізації регіональним і місцевим органам публічної влади. Воно пов'язане з посиленням, з одного боку, необхідності широкого залучення до розробки та реалізації регіональної та
місцевої політики інститутів громадянського суспільства, а з іншого – відповідальності учасників цього процесу з боку громадськості за його результативність та ефективність.
З урахуванням існуючих проблем у діяльності інститутів
громадянського суспільства (зокрема, при взаємодії з органами
влади), а також потреби в забезпеченні швидкого й ефективного
реформування та розвитку українського суспільства на всіх рівнях
необхідно:
законодавчо закріпити необхідність залучати до участі в розробці та експертизі програм, стратегій різної спрямованості (програм соціального та економічного розвитку, стратегій сталого розвитку, програм розвитку підприємництва тощо) представників
громадськості та інститути громадянського суспільства (зокрема,
об'єднання професійної спрямованості, а також такі, що спеціалізуються за різними напрямами та видами діяльності);
гарантувати прозорість діяльності та планів органів влади,
зокрема, завчасне ознайомлення громадськості з проектами рішень
та нормативно-правових актів – закріплення в законодавстві обов'язку органів регіональної та місцевої влади оприлюднювати проекти рішень і документів на сайтах та у друкованих виданнях органів влади, проводити відповідні громадські обговорення;
надати можливість (через зміни в бюджетному законодавстві) органам місцевої влади створювати спеціальні фонди підтримки громадянської активності, кошти з яких через конкурсні механізми та соціальне замовлення направлялися б на фінансову підтримку діяльності інститутів громадянського суспільства у вирішенні місцевих проблем;
закріпити в законодавстві про місцеве самоврядування обов'язок органів місцевого самоврядування всіх рівнів та їх виконавчих органів:
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а) зафіксувати у місцевих нормативно-правових актах (статуті громади, положеннях) чіткі процедури щодо ключових форм
участі громадськості у прийнятті та реалізації рішень;
б) включити до посадових обов'язків сільських та селищних
голів, заступників міських голів функції щодо організації взаємодії
з громадськістю, за рішенням органів місцевого самоврядування –
створення окремих посад чи підрозділів для координації взаємодії
з інститутами громадянського суспільства;
провести в рамках реформи з децентралізації влади інформаційну кампанію щодо роз'яснення зростання ролі й відповідальності громадян та їх об'єднань за місцевий і регіональний розвиток
у результаті перерозподілу повноважень, ресурсів та відповідальності, розповсюдження вітчизняного та зарубіжного досвіду громадської участі в підвищенні ефективності регіональної та місцевої політики;
забезпечити створення за сприяння органів місцевого самоврядування ресурсних центрів та центрів соціальних ініціатив населення (як комунальних організацій, громадських структур або у
формі партнерських проектів) з метою виявлення, ініціювання,
всебічної підтримки діяльності структур громадянського суспільства на місцевому рівні, залучення їх ресурсів до місцевого розвитку;
створювати сприятливі умови (удосконалювати нормативноправове забезпечення, надавати організаційно-управлінську та фінансову підтримку) для розробки та реалізації структурами громадянського суспільства власних або спільних з органами місцевого
самоврядування та бізнес-структурами проектів, спрямованих на
вирішення тих чи інших проблем місцевого розвитку (як окремих
проектів, так і тих, що реалізуються в рамках відповідних стратегій або програм розвитку).
3.6. Формування та реалізація соціальної
відповідальності суб’єктів соціальної політики
На етапі формування та становлення соціальної відповідальності ще не склалися стійкі причинно-наслідкові зв’язки між факторами, причинами і мотивами розвитку соціальної відповідально122

сті як у суспільстві в цілому, так і диференційовано за окремими
його суб’єктами. Будь-які пропозиції є цінними, коли вони мають
адресний та конструктивний характер. Щодо соціальної відповідальності це зробити нелегко, бо вона ще не стала цільовим орієнтиром життя та діяльності ні людини, ні суспільства, ні представників бізнесу, ні представників державного управління. Але за наявності діагностики стану та перспектив розвитку соціальної відповідальності в Україні [61], які базуються на узагальненні результатів експертного опитування, наукових напрацюваннях вітчизняних
та зарубіжних фахівців, а також на оцінці діяльності у сфері соціальної відповідальності бізнесу, визначено адресатів та їх обов’язки, які забезпечать становлення і розвиток соціальної відповідальності в Україні взагалі та конкретно стосовно людини, суспільства,
бізнесу і держави. Ці пропозиції окреслюють лише мінімальний
перелік завдань для різних органів і структур управління, які доцільно розширити, поглибити та конкретизувати до компетенції
обов’язків і повноважень. Однак це буде підставою ініціювання та
активізації діяльності щодо становлення та розвитку соціальної
відповідальності в Україні як дієвого інструменту забезпечення
ефективності соціальної політики.
Для забезпечення розвитку соціальної відповідальності необхідно вжити таких заходів:
Адміністрації Президента України:
широко висвітлювати та розповсюджувати приклади соціально відповідальної поведінки перших осіб держави;
ініціювати модернізацію суспільних відносин та державного
управління на засадах соціальної відповідальності;
сприяти культивуванню у свідомості всіх верств населення
переваг суспільних відносин, які базуються на соціальній відповідальності суб’єктів та інститутів суспільства (людини, сім’ї, школи, колективу, підприємства, галузі, регіону, держави);
включити до змісту Послання Президента України до Верховної Ради України окремий розділ, у якому було б викладено
звіт про стан запровадження соціальної відповідальності та перспективи її розвитку в Україні;
внести зміни та доповнення до Кодексу держслужбовця з
посилення положень корпоративної соціальної відповідальності та
регламентації обов’язків щодо її розвитку;
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забезпечити інтеграцію корпоративної соціальної відповідальності в освіту і науку, систему підготовки держслужбовців, підвищення кваліфікації фахівців, тренінги, практичні семінари тощо;
створити Академію з корпоративної соціальної відповідальності на базі однієї з регіональних академій управління при Президентові України;
забезпечити розвиток соціальних зв'язків, соціальної взаємодії всіх верств населення та всіх регіонів України;
забезпечити підвищення рівня довіри громадян до органів
державної та регіональної влади, налагодити соціальний діалог
між владними структурами та громадськими об’єднаннями;
сприяти формуванню ідеологічних настанов, стандартів розвитку соціально відповідальної поведінки.
Раді національної безпеки і оборони України:
систематично відстежувати формування та прояв соціальних
ризиків і небезпек, ініціювати їх мінімізацію, ліквідацію та попередження залежно від джерел їх виникнення та форм прояву;
сприяти подоланню загроз соціальної безпеки через включення їх до пріоритетних завдань соціальної політики та Стратегії
національної безпеки України;
забезпечити підготовку пропозицій до Верховної Ради України щодо доцільності внесення змін та доповнень до законодавства
України про національну безпеку, зовнішню та внутрішню політику, які визначають серед пріоритетних напрямів державної політики виконання міжнародних зобов’язань і міжнародних стандартів
зі сталого розвитку й соціальної відповідальності;
виконати оцінку стану та перешкод розвитку соціальної відповідальності в державі, які посилюють прояв загроз національної
безпеки щодо зростання майнової диференціації в суспільстві та
рівня бідності; падіння престижу та цінності праці, зниження соціальної згуртованості та патріотизму; нерозвиненості громадянського суспільства і демократичних інститутів тощо; зростання сепаратизму та тероризму;
здійснити аналіз та оцінку виконання соціального законодавства України, визначити повноту затребування відповідальності при його нереалізованості, встановити причини, які перешкоджають застосуванню відповідальності;
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сприяти становленню та розвитку соціальної відповідальності особистості, суспільства, бізнесу та держави через культивування її престижності як національного інтересу на міжнародному
та державному рівнях;
задіяти інформаційні ресурси (ЗМІ, Internet, соціальні мережі
тощо) для поширення стимулювання і підтримки соціально відповідальної поведінки;
забезпечити відстеження причинно-наслідкових процесів
формування й укріплення корупції в контексті незастосування заходів відповідальності в соціальній, економічній, екологічній, виробничій та інших сферах діяльності;
визначити серед показників соціальної відповідальності
держави виконання міжнародних домовленостей України;
відстежувати рівень досягнення пріоритетів розвитку держави (щодо підвищення рівня і якості життя, економічного зростання
та інноваційного розвитку, забезпечення соціальної орієнтації економіки), встановлених у правових документах, та застосувати рівень їх виконання при визначенні соціальної відповідальності
держави;
створити умови та надати можливості для розвитку демократичних засад контролю за діяльністю держави з боку суспільства
та його представників (громадських об’єднань, політичних партій,
профспілок, громадян тощо).
Міністерству соціальної політики України:
ініціювати розробку та прийняття Концепції соціальної політики України;
забезпечити розвиток соціальної відповідальності у трудовій
сфері України;
ініціювати здійснення досліджень (у тому числі із залученням коштів міжнародних організацій та фондів) стану соціальної
відповідальності різних соціальних суб'єктів, ступеня його відповідності вимогам сталого розвитку українського суспільства та
актуальним соціальним проблемам суспільства;
виконати соціальне замовлення на здійснення наукових досліджень щодо теоретичних та прикладних аспектів соціальної відповідальності суб’єктів й інститутів держави і суспільства та розробити на цій підставі Концепцію соціальної відповідальності в
Україні;
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розробити Національну стратегію розвитку соціальної відповідальності для всіх рівнів державного управління з визначенням особливостей її змісту та застосування в державі, регіоні, на
виробництві, а в перспективі – прийняти відповідну Національну
програму;
розробити системи заохочення (стимулювання) представників бізнесу до соціальних інвестицій через партнерство з державою;
забезпечити розробку системи критеріїв суспільної оцінки
соціально відповідального підприємця та держслужбовця;
сприяти створенню системної інформаційної кампанії щодо
пропаганди соціально відповідальної поведінки;
забезпечити створення Національного реєстру соціально відповідальних підприємств та систематичне висвітлення цієї інформації в ЗМІ;
сприяти формуванню серед суспільства позитивного іміджу
соціально відповідальних підприємств і компаній.
Міністерству освіти і науки України:
запровадити систему духовно-морального виховання з визначенням переваг соціально відповідальної поведінки в усіх навчальних закладах України (шкільних, середніх спеціальних, вищих);
сприяти закладам вищої освіти в налагодженні обміну досвідом викладання курсів, спрямованих на засвоєння принципів та
форм соціальної відповідальності особистості, бізнесу, суспільства;
сприяти вищим навчальним закладам в організації навчання
фахівців за спеціальностями «Соціальний аудитор», «Експерт із
соціальної відповідальності бізнесу», «Менеджер із соціальної та
корпоративної відповідальності», доборі місць виробничої практики та працевлаштування випускників за цими спеціальностями;
сприяти поширенню системи державних і суспільних інститутів, діяльність яких спрямована на допомогу батькам у культурному, правовому та діловому вихованні дітей;
забезпечити підвищення рівня правової культури громадян
щодо знання, затребування виконання своїх прав і обов’язків;
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забезпечити видання та поширення спеціальної літератури,
проведення круглих столів, конференцій, семінарів серед студентів
та школярів з питань соціальної відповідальності;
упровадити спільно з міжнародними організаціями, представниками бізнес-спільноти грантові програми для студентських організацій із реалізації проектів у сфері соціальної відповідальності,
регіональні та всеукраїнські тематичні конкурси студентських робіт.
Міністерству молоді та спорту України:
забезпечити підтримку та сприяння розвитку дитячих і молодіжних волонтерських рухів, спрямованих на поширення й реалізацію принципів соціальної відповідальності в різних сферах;
координувати включення до регіональних молодіжних програм заходів щодо заохочення та стимулювання соціальної відповідальності молоді, інформаційних акцій для дітей щодо роз'яснення принципів і значення соціальної відповідальності у повсякденному житті;
організувати серед учнів і студентів проведення конкурсів
соціальної реклами для різних цільових аудиторій з метою
формування привабливого образу соціально відповідальної людини, організації;
сприяти реалізації соціально-культурних та освітніх проектів за спільною участю громадських об'єднань, комерційних підприємств, спрямованих на підвищення престижу соціально відповідальної поведінки в різних сферах.
Урахування конкретними органами та структурами, громадськими організаціями визначених пропозицій щодо становлення та
розвитку соціальної відповідальності в Україні буде свідченням
демократизації управління, формування сприятливих перспектив
для створення гідних умов життя та діяльності людини, суспільства, держави і бізнесу, а також позиціонування країни як надійного
відповідального партнера у глобальних модернізаційних процесах.
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3.7.Механізми реалізації соціальної політики
Правове забезпечення соціальної політики здійснюватиметься шляхом:
внесення доповнень та змін до Конституції України, Закону
України «Про основи національної безпеки України», Стратегії
національної безпеки, що визначають і гарантують збереження
людського потенціалу України, умови для його гідного існування
та розвитку;
внесення змін і доповнень до Закону України «Про засади
внутрішньої та зовнішньої політики» щодо спрямування соціальної та гуманітарної сфери на забезпечення людського і сталого
розвитку; зменшення міжрегіональної диференціації щодо умов,
рівня та якості життя населення, підвищення відповідальності
держави, регіону, роботодавців й особистості за соціальний стан
тощо;
прийняття Соціального кодексу України як головного інструменту фінансового забезпечення реалізації соціальної політики;
розробки й ухвалення проекту Закону України «Про створення умов для гідного життя людей похилого віку»;
внесення змін і доповнень до Закону України «Про державні
соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» та забезпечення їх реалізації шляхом урахування сучасних потреб суспільства
щодо формування системи державних соціальних стандартів і
державних соціальних гарантій та узгодження з Бюджетним кодексом України;
розробки проектів законів України «Про соціальне замовлення», «Про державний фонд підтримки громадського сектору
соціальних послуг»;
розробки науково обґрунтованої довгострокової Стратегії
соціально-економічного розвитку України антикризового спрямування, основу якої має становити визначений шлях розвитку, що
базується на власних природних, економічних, соціальних і духовних ресурсах;
внесення змін і доповнень до проекту Державної стратегії
регіонального розвитку на період до 2020 р., спрямованих на визначення пріоритетних напрямів людського розвитку областей
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України, попередження й мінімізацію соціальних ризиків, децентралізацію управління;
забезпечення правового статусу прийнятих Україною Цілей
Розвитку Тисячоліття, їх розробкиі реалізації на державному та
регіональному рівнях;
підвищення ролі та відповідальності держави щодо забезпечення людського і соціального розвитку, конкретизації обов'язків
із соціальної політики та затребування відповідальності за їх невиконання, внесення відповідних змін і доповнень до Закону України
«Про Кабінет Міністрів України», нормативно-правових документів, що регламентують діяльність центральних органів виконавчої
влади;
забезпечення розробки, прийняття та запровадження Соціального бюджету України;
розробки Положення про Міністерство соціальної політики
України з визначенням конкретних повноважень, функцій,
обов’язків, відповідальності з урахуванням їх делегування на регіони;
розробки типових положень «Про порядок залучення громадських організацій до розробки та реалізації місцевих соціальних програм», «Про спільне прийняття рішень органами місцевого
самоврядування та громадськими організаціями»;
створення правового та інституційного забезпечення для формування сектору соціальних підприємств в Україні та її регіонах;
започаткування відповідальності за ефективність державної
та регіональної соціальної політики в межах компетенції відповідальних центральних і регіональних органів виконавчої влади.
Фінансове забезпечення соціальної політики передбачає:
забезпечення соціального спрямування видатків державного
та місцевих бюджетів; посилення соціального спрямування податкової політики держави та регіонів;
розробку фінансового механізму підвищення зацікавленості
інвестування в людський капітал на державному та регіональному
рівнях;
запровадження середньострокового бюджетного планування
та програмно-цільового методу планування бюджетів усіх рівнів,
комплексної системи управління державними фінансами та внутрішнього аудиту відповідно до стандартів ЄС;
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забезпечення узгодження основних напрямів соціальної політики з пріоритетами бюджетної політики;
удосконалення системи перерозподілу доходів бюджетів
усіх рівнів за рахунок оптимізації податків та соціальних трансфертів, конкретизації джерел компенсаційних виплат;
максимальне спрямування державних та місцевих бюджетних коштів на пріоритетні соціальні програми, фінансування розвитку соціальної інфраструктури, що забезпечує формування людського капіталу йупровадження в українському суспільстві засад
здорового способу життя, зокрема, у сфері освіти, охорони здоров'я, культури, інформаційного забезпечення, фізичної культури;
запровадження системи моніторингу й оцінювання ефективності бюджетних програм соціальної спрямованості;
спрямованість ресурсів місцевих бюджетів на виконання соціальних зобов’язань та вирішення соціальних проблем території;
встановлення пільгових умов передачі в концесію для об'єктів соціального призначення, гарантування участі держави, органів
місцевого самоврядування в частковому їх фінансуванні;
визначення територій, на яких склалися несприятливі соціально-економічні умови для подальшого введення спеціального
режиму інвестиційної діяльності з метою створення нових робочих
місць (території пріоритетного розвитку);
розвиток корпоративного соціального інвестування (інвестування ресурсів у соціальну сферу регіону суб'єктами господарювання, які здійснюють свою господарську діяльність на певній території);
створення сприятливих умов для співпраці України з європейськими організаціями, фондами та інституціями, що опікуються фінансовою підтримкою регіонального соціального розвитку;
забезпечення використання Державного фонду регіонального розвитку для започаткування соціологічного моніторингу регіонів України;
затвердження переліку статей бюджету, що не підлягають
секвестру: пенсійні виплати, соціальні трансферти інвалідам, видатки на освіту та охорону здоров’я, перенавчання безробітних, на
адресні соціальні виплати;
розроблення методики соціальногомоніторингу й аудиту
програм соціальної підтримки, оцінки доходів претендентів на со130

ціальну допомогу з використанням прямих і непрямих методів визначення доходів, а також з урахуванням майнового стану;
розроблення матриці видів соціальної підтримки та проведення аудиту соціальної допомоги і пільг;
бюджетне фінансування програм перенавчання працівників і
безробітних для перекваліфікації та набуття нових навичок і знань,
необхідних для пошуку роботи;
надання інформації про основні фінансові ризики, а також
визначення механізмів їх попередження та мінімізації;
створення єдиної бази даних одержувачів усіх видів соціальної підтримки, єдиного інформаційного середовища для органів
праці й соціального захисту населення, Пенсійного фонду, Державної податкової адміністрації;
формування системи економічно й соціально обґрунтованих
нормативів споживання житлово-комунальних, транспортних та
інших послуг із подальшим використанням їх при визначенні розмірів соціальної підтримки;
розробку фінансового механізму підвищення зацікавленості
інвестування в людський капітал;
упровадження механізму державного соціального замовлення для забезпечення конкуренції за бюджетні кошти при наданні
державних і муніципальних послуг у сфері соціального захисту,
охорони здоров'я, освіти і культури з урахуванням особливостей
функціонування даних галузей;
удосконалення податкової політики держави щодо підвищення зацікавленості у розв’язанні соціальних проблем через податкові механізми; пільгове кредитування підприємницької діяльності, зорієнтованої на вирішення соціальних проблем;
запровадження індексації розміру соціальних стандартів на
рівень інфляції та темп приросту ВВП для забезпечення збалансованості економічних і соціальних результатів;
упровадження механізмів бюджетного фінансування галузей
соціальної сфери (освіта, охорона здоров’я, соціальні послуги, культура) відповідно до обсягу та якості послуг, що надаються;
створення спеціальних фондів соціальної підтримки населення за рахунок відрахування від державних зборів продажу
окремих видів продукції; коштів міських бюджетів; коштів від підприємств зі шкідливим виробництвом; відрахування від привати131

зації державних підприємств; кредитно-фінансової діяльності; інвестиційної діяльності.
Інформаційне забезпечення реалізації соціальної політики
потребує:
забезпечення можливості вільного доступу до інформації
про діяльність органів державної влади, а також гласності, відкритості та прозорості в діяльності цих органів;
демократичного обговорення вибору сценарію при формуванні соціальної політики країни;
запровадження соціологічного моніторингу людського розвитку в регіональному розрізі та забезпечення одночасного його
використання зі статистичною оцінкою регіонального людського
розвитку;
розробки та впровадження системи державних класифікаторів соціальної інформації, що використовується для статистичних
спостережень;
удосконалення соціально-економічної статистики і звітності
відповідно до вимог ефективного соціального управління на державному та регіональному рівнях;
приведення соціальної статистичної звітності у відповідність
до міжнародних стандартів;
забезпечення систематичного проведення фахових конференцій, семінарів, круглих столів, нарад, форумів з обов’язковою
присутністю представників кожного профільного центрального
органу виконавчої влади, комітетів Верховної Ради України, науково-дослідних інститутів, провідних вищих навчальних закладів,
фахівців-практиків, профспілок, інших громадських організацій,
що працюють у сфері соціальної політики;
забезпечення зворотного зв’язку з громадянами: створення
на сайті Міністерства соціальної політики України форуму, де авторизовані користувачі зможуть знайомитися та залишати свої відгуки на певні теми, питання;
виділення цільової аудиторії експертів, їх інформування про
перебіг розробки проектів законів, концепцій, програм та їх обговорення шляхом надсилання їм відповідних проектів, інформаційних листів тощо;
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розробки та впровадження моніторингу видів, кількості, якості соціальних послуг, що надаються організаціями різних форм
власності;
оприлюднення Президентом України результатів щорічної
систематичної оцінки діяльності уряду щодо досягнення заданих
макрорівневих параметрів.
Кадрове забезпечення соціальної політики потребує:
забезпечення органів державної та місцевої влади висококваліфікованими фахівцями у сфері соціальної політики, зокрема,
соціальними працівниками;
підвищення кваліфікації державних службовців соціальної
сфери та забезпечення якості їх атестації з використанням соціальних критеріїв оцінки діяльності;
забезпечення вдосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації соціальних працівників і працівників соціальної сфери;
підвищення кваліфікації фахівців у сфері надання соціальних послуг населенню;
підвищення престижу державної служби в соціальній сфері;
посилення соціальної, політичної захищеності державних
службовців;
розвитку системи підготовки та підвищення кваліфікації фахівців державних і комунальних соціальних служб, закладів та
установ;
сприяння ефективній зайнятості висококваліфікованих фахівців з проблем соціального управління;
професіоналізації діяльності громадського сектору соціальних послуг шляхом атестації, навчання, підвищення кваліфікації,
консультативно-методичної підтримки працівників недержавних
організацій, що надають соціальні послуги.
Наукове забезпечення соціальної політики здійснюватиметься шляхом:
здійснення соціального замовлення на проведення науководослідних робіт на конкурсних засадах щодо розробки правового
документа із соціальної політики;
визначення пріоритетів наукової діяльності щодо вирішення
соціальних проблем суспільного розвитку, підтримки і розвитку
досліджень із цього напряму;
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створення системи інститутів (академічних, державних і недержавних) з проблем соціальної політики;
створення наукових консорціумів вітчизняних вищих навчальних закладів та науково-дослідних інститутів з метою забезпечення розробки ефективної соціальної політики;
забезпечення умов для підвищення якості наукових досліджень, спрямованих на соціальний та людський розвиток України,
до вимог міжнародного рівня;
розробки сучасної концепції розвитку сім'ї на основі рівності
(рівнозначності) соціального та особистого значення сімейного
життя;
розробки концепції сімейного (материнського) капіталу;
створення умов фінансового забезпечення наукових досліджень соціальної спрямованості, залучення державних, недержавних коштів і регіональних інвестицій для проведення науководослідних робіт;
підвищення рівня використання в практиці соціального
управління наукових розробок щодо розв’язання соціальних проблем;
систематичного залучення фахівців профільного центрального органу виконавчої влади, провідних інститутів до участі у
міжнародних та всеукраїнських конференціях, семінарах, форумах, тренінгах;
сприяння вивченню та впровадженню адаптованого до умов
України міжнародного досвіду вирішення соціальних проблем;
дотримання законодавства України щодо частки видатків у
ВВП на фінансування науки;
створення у фінансово-промислових групах спеціальних науково-технічних та інноваційних центрів, що координують, фінансують та реалізують інноваційні проекти.
Інституційне забезпечення соціальної політики потребує:
прискорення реорганізації внутрішньої структури Міністерства соціальної політики України з метою спрямування його діяльності на децентралізацію соціальної політики;
затвердження єдиних критеріїв оцінки ефективності діяльності різних структурних підрозділів Міністерства соціальної політики України та інших центральних органів виконавчої влади,
134

що займаються реалізацією та управлінням соціальною політикою,
проведення систематичного аналізу таких критеріїв;
налагодження співпраці між інституціями із соціальної політики України та інших держав для постійного вдосконалення соціальної політики, наближення її до провідних світових моделей,
забезпечення сталого розвитку;
розробки планів співпраці Мінсоцполітики України, Адміністрації Президента України, Комітетами Верховної Ради України,
РНБОУкраїни, Мінрегіонбуду України, Міносвіти України тощо
щодо виходу із системної кризи з метою збереження людського
потенціалу країни;
реформування державної служби у сфері соціальної політики на регіональному рівні;
формування інституційних механізмів підтримки та розвитку сім'ї;
включення до обов’язків регіональних інституцій розробки
власної програми здійснення соціальної політики на своїй території, враховуючи соціально-економічний стан та специфіку регіону
(розробка соціальних технологій, моделей соціального розвитку та
механізмів реалізації соціальної політики);
розвитку інститутів з акредитації та ліцензування місцевих
установ соціальної сфери (за видами діяльності); запровадження
системи соціального аудиту для експертизи роботи органів управління соціальної сфери підприємств;
забезпечення залучення потенціалу інституцій громадянського суспільства до розв’язання проблем у соціальній сфері.
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Розділ 4. ДЕРЖАВНА ТА РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА
В КОНТЕКСТІ ДОСЯГНЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ
ОРІЄНТАЦІЇ ЕКОНОМІКИ І СТАЛОГО
РОЗВИТКУ, АКТИВІЗАЦІЇ САМОРОЗВИТКУ
РЕГІОНУ
4.1. Концептуальні засади соціальної орієнтації
економіки та сталого розвитку в державній
і регіональній політиці
В Україні простежуються негативні тенденції зростання розриву між продекларованими цільовими орієнтирами суспільного
розвитку та реальними досягненнями щодо наближення до них.
Найбільш яскраво це можна продемонструвати відповідно до соціальної орієнтації економіки та сталого розвитку. Проголошення
курсу України на побудову соціально орієнтованої ринкової економіки розпочалося з Конституції України, а закріпилось у всій
законодавчій та нормативній базі. У Законі України «Про засади
національної безпеки» серед пріоритетних національних інтересів
визначено «створення конкурентоспроможної, соціальноорієнтованої ринкової економіки та забезпечення постійного зростання
рівня життя і добробуту населення», а Закон України «Про засади
внутрішньої і зовнішньої політики» до принципів внутрішньої політики відносить «забезпечення сталого розвитку економіки на
ринкових засадах та її соціальну спрямованість». У Щорічних Посланнях Президента України до Верховної Ради України містяться
положення, які визначають актуальність соціальної орієнтації економіки, шляхи та механізми її досягнення. Європейський вибір
України означає послідовну орієнтацію на провідні європейські
країни, де превалює модель соціальної ринкової економіки.
Визначених стратегічних державних орієнтирів неможливо
досягти без їх реалізації в державній регіональній політиці, яка
окреслює цілі та пріоритети регіонального розвитку. Але чіткої
конкретизації та настанов щодо соціальної орієнтації економічного
розвитку регіонів не простежується ні в Концепції державної регіональної політики, ні в Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року.
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Друге не менш гостре і дуже складне для вирішення в нашій
країні завдання, за яким ми взяли міжнародні зобов'язання у
1992 р., – це перехід системи господарювання України на принципи сталого розвитку. У Законі України «Про заходи внутрішньої та
зовнішньої політики» визначено, що зовнішня політика держави
ґрунтується на принципах добросовісного виконання взятих на
себе міжнародних зобов’язань.
Відповідальність за виконання міжнародних зобов’язань покладена на державу, а регіони мають бути включені в цей процес,
інакше зобов'язання не будуть виконані. Держава не має ні концептуальної, ні правової регламентації переходу до сталого розвитку.
А без цього закритий шлях до Європи. Стратегія Євро-2020 пронизана ідеологією сталого розвитку, а в 2001 р. на саміті лідерів країн-членів ЄС була прийнята в Гетеборзі «Стратегія сталого розвитку ЄС». Це означає, що досягнення критеріїв сталого розвитку для
України при вступі в ЄС буде серед основних вимог.
Без орієнтації на сталий розвиток не вижити ні людству, ні
окремим націям. Він потребує збалансованого та узгодженого розвитку економічної, соціальної та екологічної сфер, а головне –
дбайливого ставлення до всіх видів ресурсів, щоб їх вистачило і
нинішньому, і майбутньому поколінням.
У перших варіантах проекту Закону України «Про засади
державної регіональної політики» в 2009 р.досягнення сталого,
збалансованого розвитку регіонів було визначено серед цілей. У
переліку документів, на яких базується державна регіональна політика України, було названо «Керівні принципи сталого просторового розвитку». До напрямів державної регіональної політики віднесено формування ефективної системи публічної влади в регіонах, здатної забезпечити сталий розвиток територій. Передбачалося фінансово-економічне забезпечення реалізації державної регіональної політики через використання цільових трансфертів із державного бюджету місцевим бюджетам на вирішення пріоритетних
заходів сталого розвитку регіонів. Ці заходи надихали на оптимістичні надії щодо позитивних зрушень у забезпеченні сталого розвитку регіонів України. Однак у процесі роботи над законопроектом «Про засади державної регіональної політики» вони зникли.
Але поки не прийнятий цей закон і немає нової Концепції державної регіональної політики, у стадії розробки перебувають зміни та
137

доповнення до Конституції України, формується Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року, є можливість
включити позиції щодо сталого розвитку регіонів у ці нормативноправові документи до цілей, обов'язків, повноважень і механізмів
досягнення сталого розвитку держави та регіонів України.
Сполучення державного регулювання розвитку регіонів із
поступовим переходом до децентралізації управління та формування умов забезпечення саморозвитку регіонів є вкрай необхідним для розв’язання проблеми управління в Україні. Вона має багато протиріч, бар’єрів та перешкод для здійснення через: відсутність скоординованої правової регламентації розвитку регіонів,
незбалансованість політики (економічної, соціальної, екологічної,
промислової, інноваційної тощо); непослідовність виконання зовнішніх та внутрішніх зобов’язань держави та її регіонів при змінах
виконавчих та законодавчих органів влади; прагнення до формування зовнішньо привабливих стратегій, планів, програм без адресних зобов’язань щодо їх виконання; нерозвиненість громадянського суспільства, здатного брати участь в управлінні державною
та регіонами;незастосування певних важелів затребування відповідальності щодо нереалізованості досягнення поставлених цілей
розвитку.
Однак у будь-якому разі досягти цілей соціальної орієнтації
економіки та переходу системи господарювання на принципи сталого розвитку буде можливо та реально, коли визначені в державній політиці та системі національної безпеки як пріоритетні національні інтереси будуть трансформовані в пріоритети та цілі розвитку регіонів. Одночасно регіони самі можуть та повинні ініціювати здійснення цих процесів. Консолідація зусиль центру та регіонів щодо соціальної орієнтації економіки і забезпечення сталого
розвитку стане запорукою ефективної модернізації системи управління в Україні.
Аналіз та узагальнення змісту наукових публікацій, законодавчої та нормативно-правової бази України щодо цілей і умов
досягнення соціальної орієнтації економіки та сталого розвитку
свідчать про певну ізольованість у концептуальних підходах до їх
визначення та запровадження. Це невиправдано з позиції комплексного теоретичного обґрунтування управлінських рішень щодомодернізації економіки і суспільних відносин та їх практичної
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реалізації.
Соціальна орієнтація економіки обумовлює формування та
реалізацію соціальних інтересів держави, суспільства, людини з
дотриманням вимог безпеки, ефективного і збалансованого розвитку в економічній та соціальній сферах.
Сталий розвиток орієнтується на прогресивні зміни, спрямовані на безпеку й розширення можливостей вибору нинішнього та
майбутнього поколінь на підставі гармонійного і збалансованого
розвитку економічної, соціальної та екологічної сфер.
Екологічна складова сталого розвитку передбачає збереження природних та людських ресурсів. Механізми їх залучення та
використання залежать від економічних важелів розвиту. Екологічний стан безпосередньо впливає на здоров’я, умови проживання, праці, відпочинку та є умовою гідного існування людини. Наявність земельних, лісових, водних, мінеральних, рекреаційних та
інших видів ресурсів є підставою для розвитку економіки. Соціальна сфера через нарощення людського та соціального капіталу,
духовно-культурного потенціалу розвитку людини і суспільства,
розвиток соціальної сфери, гармонізацію суспільних відносин позитивно впливає і на економічну, і на екологічну сфери. А економічна сфера має на меті формування та підтримання умов сталого
економічного зростання, економічної незалежності держави, конкурентоспроможності економіки. Для її досягнення соціальні та
екологічні чинники, які є метою суспільного розвитку й екологічної безпеки, можуть виступати як певні обмеження та перешкоди.
Це і обумовлює потребу у взаємоузгодженні економічних, соціальних та екологічних цілей, що визначає доцільність соціальної
орієнтації економіки.
Загальну модель взаємодії цих процесів наведено на рис. 4.1,
де соціальна та економічна сфери безпосередньо впливають одна
на одну, а екологічна характеризується транзитним впливом між
економічною та соціальною.
Об’єднуючою концептуальною основою соціальної орієнтації економіки та сталого розвитку є такий процес взаємодії їх сфер,
який забезпечує стан безпеки і сприяє досягненню соціальних цілей без перешкод для економічного розвитку. Особливістю змісту
сталого розвитку є процеси розвитку через забезпечення безпеки
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та забезпечення безпеки через розвиток. Ці особливості відрізняються від традиційних уявлень щодо забезпечення безпеки через
захист, які превалюють у сучасній системі національної безпеки
України. Ідея забезпечити безпеку через розвиток є найбільш плідною для вирішення проблем безпеки. Саме в моделі сталого розвитку співпадає рушійна прогресивна діяльність із забезпеченням
безпеки. Прийняття принципу забезпечення безпеки через розвиток приведе до формування сталого розвитку. Це безальтернативний шлях. Тому сучасну систему національної безпеки необхідно
переорієнтувати на вимоги формування та реалізації моделі сталого розвитку, а в подальшому це має бути єдиний правовий документ з національної безпеки та сталого розвитку. На етапі формування Концепції сталого розвитку такі ідеологічні настанови безпеки та розвитку необхідно визначити в обґрунтуванні доцільності
її розробки, а в подальшому – за змістом.

Економічна
сфера

Екологічна
сфера

Соціальна
сфера

Рис. 4.1. Схема взаємовпливу складових сталого розвитку
Складові сталого розвитку визначаються економічною, соціальною та екологічною сферами й одночасно посідають важливе
місце саме в системі національної безпеки. Це є додатковим аргументом для можливостей якісного управління сталим розвитком
на підставі розвитку економічної, соціальної та екологічної безпеки.
Підтвердженням доцільності сполучення концептуальних
засад соціальної орієнтації економіки та сталого розвитку в державі та її регіонах є співпадіння за змістом критеріїв їх досягнення.
До таких критеріїв належать:
наявність умов та можливостей безпечного і гідного життя й
розвитку для нинішнього і майбутнього поколінь;
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надбання духовно-моральних цінностей, формування та реалізація суспільних норм і принципів;
забезпечення стійкості людського розвитку, зниження та мінімізація економічних, соціальних й екологічних ризиків;
раціональне залучення, споживання та використання природних ресурсів;
збалансованість (взаємоузгодженість) економічної, соціальної, екологічної складових сталого розвитку;
неконфліктна інтеграція економічної, соціальної та екологічної систем;
досягнення такого техногенного навантаження, що не перевищує можливостей природного середовища до самовідновлення;
переважне застосування у виробництві високотехнологічних
ресурсозберігаючих технологій;
забезпечення стійких процесів простого та розширеного відтворення людського і трудового потенціалу, стійкого зростання
людського, соціального та інтелектуального капіталу;
запровадження ефективних механізмів саморегуляції, що забезпечують автоматичне налаштування соціоекономічної системи
на сталий розвиток;
поліпшення та зміцнення здоров’я населення, подовження
тривалості повноцінного життя та трудової активності;
підвищення освітнього, професійного та соціально-культурного рівня населення;
досягнення високого рівня та якості життя населення в поєднанні з соціальним, інтелектуальним та духовним зростанням;
дотримання прав і свобод людини, забезпечення можливостей вибору людини в усіх сферах суспільного життя;
високий рейтинг України за людським та сталим розвитком
у міжнародних порівняннях;
активна діяльність об’єднань громадян у процесах переходу
України до сталого розвитку;
демократизація управління сталим розвитком;
соціалізація складових економічної політки (структурної, інвестиційної, цінової, бюджетної, грошово-кредитної, податкової
тощо);
державне регулювання витрат на соціальні цілі з урахуванням вимог економічного зростання.
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4.2. Регіональні стратегії розвитку в контексті сучасних
вимог до модернізації регіонального управління
Проголошена децентралізація державного управління в
Україні потребує певних змін у регіонах, які самостійно визначають стратегічні цілі та пріоритети розвитку, формують певні умови та можливості для їх здійснення, реалізують свободу дій і вибору в межах законодавчого поля України. Незважаючи на відсутність прямої правової регламентації в державній регіональній політиці щодо соціальної орієнтації економіки та сталого розвитку,
органи місцевої влади та місцевого самоврядування в регіональних
стратегіях розвитку мають можливість їх визначати та реалізовувати.
У більшості регіональних стратегій розвитку лише задекларована спрямованість на забезпечення сталого розвиту, але заходів
та напрямів для його впровадження не передбачається. Лише незначна кількість регіонів України (Дніпропетровська, Харківська,
Львівська та Луганська області) визначила за змістом регіональних
стратегій пріоритетність запровадження сталого розвитку.
Так, у комплексній стратегії розвитку Дніпропетровської області на період до 2015 року [96] модель регіонального розвитку
розглядається в контексті економічного, соціального та екологічного розвитку, що повною мірою відповідає принципам сталого
розвитку та забезпечення соціальної орієнтації економіки, але конкретних заходів щодо реалізації збалансованості цих сфер немає.
Стратегія сталого розвитку Харківської області до 2020 року
[242] навіть у назві містить спрямованість на сталий розвиток, а
стратегічна мета за номером 1 формулюється як «Харківська область – регіон сталого соціального розвитку (високої якості життя
населення)». Ця стратегічна мета декомпозується на операційні
цілі, серед якихскорочення диференціації доходів населення на
основі реформування системи соціально захисту. Стратегічні цілі
за номером 2 та 3 відповідно формулюються як «Харківська область – регіон сталого економічного розвитку (інноваційної економіки)» та «Харківська область – регіон сталого екологічного розвитку (природозберігаючої економіки)». Таким чином, саме ця
регіональна стратегія відповідає потребам упровадження сталого
розвитку та забезпеченню соціальної орієнтації економіки.
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У контексті сталого розвитку підготовлена стратегія розвитку на період до 2015 року Львівської області, тобто тієї області, де
євроінтеграція превалює у свідомості і управлінців, і науки, і населення.
У регіональних стратегіях розвитку інших областей визначаються заходи щодо підвищення рівня економічної, соціальної та
екологічної сфер ізольовано, без відповідної гармонійності та збалансованості, без дотримання вимог соціальної орієнтації економіки та сталого розвитку.
У Стратегії економічного та соціального розвитку Луганської області на період до 2015 року визначено, що її сталий розвиток базується на принципах: збалансованості рівнів розвитку
території області; актуалізації екологічного і соціального напрямів
вирішення демографічної проблеми; пріоритетності знань як основного чинника стабілізації та розвитку економічного і соціального стану області; пріоритетності отримання соціально значущих
короткострокових результатів; повноти ресурсного забезпечення
проектів реалізації Стратегії розвитку; гармонізації співіснування
людини та природи, збереження та відтворення навколишнього
природного середовища. Це свідчить про усвідомлення з боку місцевих органів влади Луганської області базових засад сталого розвитку. Але їх подальше використання при розробці та реалізації
програм соціально-економічного розвитку області на близьку і
тривалу перспективи майже не відбулося через відсутність реальних механізмів їх практичного здійснення.
В Україні прагнення до вдосконалення державної регіональної політики є постійним та практично реалізується через прогресивні зміни в нормативно-правовій базі. Роль державної регіональної політики у формуванні регіональних стратегій розвитку є
значною. Кожна область України має регіональну стратегію розвитку (РСР) і розробляє її виходячи з потреб регіону з урахуванням методичних рекомендацій, затверджених на державному рівні.
З 2002 по 2011 р. це були рекомендації, затверджені наказом
Мінекономіки України від 29.07.2002 р. № 224, а з 16 листопада
2011 р. – Постановою Кабінету Міністрів України № 1186. Новий
«Порядок розробки, проведення моніторингу та оцінки реалізації
регіональних стратегій розвитку» набагато краще попередніх рекомендацій. У ньому викладено послідовність і типове змістовне
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наповнення РСР, що значно полегшує процес їх розробки і забезпечує якість. Недолік цього нового порядку полягає в жорсткій
регламентації та прив'язці до Державної стратегії регіонального
розвитку (ДСРР), що РСР мають розроблятися протягом 6 місяців
після її затвердження та на строк дії державної стратегії регіонального розвитку. Ця регламентація вже зараз негативно позначилася
на процесі стратегічного планування в регіонах. ДСРР до 2020 року не розроблена і не представлена в призначені терміни, тобто до
кінця 2013 р. Вона навіть не була виставлена на громадське обговорення. Регіони перебуваютьу стані очікування замість активної
роботи над стратегіями. Переважна більшість регіональних стратегій розвитку областей України не відповідає вимогам Постанови
КМУ № 1186 від 16.11.2011 р., бо їх термін розробки та схвалення
був значно раніше, ніж прийняття цієї постанови.
Аналіз стратегій регіонального розвитку здійснено в контексті їх спрямованості на забезпечення соціальної орієнтації економіки та фактичної спроможності досягнення цих цілей відповідно до критеріїв «SMART». Виконано контент-аналіз усіх 27 чинних Стратегій регіонального розвитку [96; 237; 238; 240-242]. При
узагальненні результатів дослідження виявлено недолікирегіональних стратегій розвитку, які полягають у такому:
переважна більшість прогнозів, які містяться у стратегіях регіонального розвитку, спирається на гіпотезу, згідно з якою в майбутньому спостерігатиметься лінійне продовження всіх наявних
позитивних тенденцій в економіці без їх узгодження з демографічною складовою, місткістю регіонального, національного та зовнішнього ринків тощо. Економічна криза 2008-2009 рр. спростувала ці прогнози у всіх стратегіях, прийнятих до її початку. Але і
стратегії, прийняті після 2008 р., також припускають лише безумовне зростання. Тому в жодній із стратегій не передбачено дій,
не здійснено моделювання сценаріїв на випадок кризового економічного становища;
неспівпадіння результатів, викладених в аналітичній частині,з визначеними стратегічними напрямами. Виконані SWOTаналізи відірвані від стратегічних цілей. Вони не є інструментом
для оцінки та формування механізмів досягнення визначених стратегічних цілей;
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відсутні плани структурних змін економіки регіонів, у жодній з областей не передбачено створення нових галузей, що відповідають V та VI технологічним укладам. Фактично врегіональних
стратегіях розвитку консервується поточна структура регіональної
економіки, хоча й декларується інноваційний шлях розвитку;
регіональні стратегії більшою мірою оптимістичні, ніж реалістичні. Відсутній баланс між реальними можливостями ресурсної бази та цілями. Цілі не прив’язані до наявних та потенційних
ресурсів (можливостей);
відсутні відповідальні за досягнення стратегічних цілей – як
безпосередньо посадовці, так і окремі органи (це створює умови
безвідповідальності та зменшує шанси на досягнення стратегічних
цілей);
незаплановано жодного конкретного проекту міжрегіонального співробітництва;
слабка аргументація ресурсного забезпечення (наприклад,
передбачається, що основними джерелами фінансування будуть
власні кошти підприємств та незначні ресурси фінансово-кредитної сфери, але яких підприємств та наскільки це узгоджується з
бізнес-інтересами – не визначено);
має місце практика формулювати цілі абстрактно, використовуючи дієслова «поліпшити», «поглибити», «удосконалити», без
формування образу кінцевого результату,на який необхідно спрямовувати зусилля;
не виконано ґрунтовного аналізу ринків збуту регіональної
продукції, зовнішньоекономічної та зовнішньополітичної ситуації
в жодній стратегії. Це свідчить про відсутність усвідомлення глобальних тенденцій на регіональному рівні, що призводить до повної неспроможності протидіяти негативним явищам у світовій
економіці. Не сформовано переліку конкурентів за ресурси та ринки збуту. Через це проведення подальшого якісного моніторингу з
мінімальними витратами часу та ресурсів неможливе;
стратегічне планування сприймається як одноразовий акт.
Тому стратегії не актуалізуються роками, а в деяких випадках протягом усього терміну дії затвердженої стратегії. Як наслідок, стратегії не працюють та не використовуються при формуванні бюджетів та щорічних програм і планів розвитку регіонів;
145

відсутній системний підхід до управління ризиками реалізації стратегічних цілей;
згідно з Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку розроблення, проведення моніторингу та оцінки реалізації регіональних стратегій розвитку» [177, додаток 6]
оцінка реалізації стратегії має здійснюватися відносно таких показників: валовий регіональний продукт, валовий регіональний
продукт у розрахунку на одну особу, доходи і видатки бюджетів
регіонів, кількість суб’єктів Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, кількість підприємств – суб’єктів підприємницької діяльності, кількість фізичних осіб, зайнятих підприємницькою діяльністю, наявність основних засобів та рівень їх
зносу, індекси промислової продукції, обсяги та індекси продукції
сільського господарства, індекси виконаних будівельних робіт,
індекси обороту роздрібної торгівлі, чисельність населення на кінець року, коефіцієнти народжуваності, смертності та природного
приросту, середньомісячна номінальна заробітна плата найманих
працівників, індекси номінальної та реальної заробітної плати. У
переважній більшості регіональних стратегій уся сукупність цих
показників відсутня. Даний перелік не узгоджується із системою
показників оцінки, які визначаються Постановою Кабінету Міністрів України № 650 від 9 червня 2011 р. «Про запровадження проведення оцінки результатів діяльності АР Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій» (із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України
№ 335 від 09.04.2012 р.) [174], а також Постановою КМУ від
20.05.2009 р. № 476, якою передбачено здійснювати оцінку між- та
внутрішньорегіональної диференціації соціально-економічного
розвитку регіонів [173]; Постановою КМУ від 02.03.2010 р. №235
(із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету МіністрівУкраїни № 738 від 08.08.2012 р.) [176], що встановлює порядок
здійснення моніторингу соціально-економічних показників розвитку регіонів, районів та міст обласного, республіканського в АР
Крим значення для визнання територій депресивними тощо. Таким
чином, створюється великий масив показників, які необхідно контролювати, аналізувати, виконувати. Це перешкоджає концентрації уваги та ресурсів на стратегічних цілях;
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оприлюднення стратегій регіонального розвитку та результатів їх виконання у ЗМІ є мінімальним;
Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження
Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року» передбачено, що стратегії регіонального розвитку будуть розроблені обласними державними адміністраціями та подані до розгляду відповідних рад у тримісячний термін починаючи з 21 липня
2006 р. Але окремі стратегії потрапили до відповідних рад лише у
2011 р., тобто із затримкою близько 5 років;
стратегічні цілі встановлюються незалежно одна від одної.
Наприклад, майже в кожній із регіональних стратегій передбачається забезпечення високих стандартів навчання, доступного для
працівників протягом усього періоду їх трудової діяльності. Але
узгодженість цих процесів із структурою економіки регіону відсутня. Підготовка висококваліфікованих кадрів на рівні світових
вимог без одночасного їх забезпечення відповідними робочими
місцями згідно з їх кваліфікацією призводить до відтоку цих кадрів за кордони регіону та навіть держави, де вони можуть продуктивно використати свої знання;
соціальний, економічний та екологічний розвиток представлено в РСР ізольовано, взаємозв’язки не визначено, а збалансованості не забезпечено;
напрями вирішення проблем узгодження соціального й економічного розвитку прямо не визначені. Механізми трансформації
досягнень економічного розвитку в досягнення соціальних цілей
відсутні. Практичним аспектам формування доходів населення,
оцінки їх диференціації приділено мінімальну увагу. Проблема
концентрації капіталу та диференціації за цим показником населення не визначається.
Отже, переважна більшість регіональних стратегій розвитку
формалізує певні побажання без визначення ресурсної бази для
досягнення намічених цілей та пріоритетів. Динаміка окремих цільових показників свідчить, що стратегічні цілі не буде досягнуто
у встановлені терміни. Однак уточнення або перегляд стратегій не
відбувається.
У розробці регіональних стратегій розвитку також спостерігаються певні позитивні тенденції: чим пізніше прийнято страте147

гію регіонального розвитку (2010-2011 рр.), тим більш ґрунтовне
наповнення має її зміст.
Наприклад, досить гармонійною з позиції забезпечення соціальної орієнтації економіки є Стратегія розвитку міста Києва до
2025 року [241], де вказується цільове значення для ВРП на душу
населення, структури ВРП та очікуваної тривалості життя при народженні. Але всі розрахунки в межах базового та оптимістичного
сценаріїв випливають із того, що до 2025 р. не буде жодної економічної кризи, що з точки зору економічної теорії та поточного становища світової економіки малоймовірно. Також передбачається
зростання ВРП у 2 рази, а середньої заробітної плати – у 3,5 раза,
яким чином буде досягнуто таке диспропорційнезростання не визначено. До того ж встановлені темпи зростання ВРП уже в перші
роки реалізації стратегії не виконуються, що ніяк не визначається
в оцінці результатів діяльності органів управління містом.
4.3. Соціальна спрямованість економіки згідно
з принципами саморозвитку регіону
Визначення теоретико-методологічних і практичних засад
соціально-економічного розвитку згідно з принципами саморозвитку регіону є важливим при використанні системного підходу до
вивчення стану та перспектив сталого розвитку України. Актуальність дослідження цих проблем підтверджується геополітичнми
викликами та реаліями державних і суспільних ініціатив, зокрема
традиційними конференціями зі сталого розвитку. Останній саміт
із сталого розвитку «Ріо+20»відбувся у Бразилії у червні 2012 р.
На ньому було розглянуто три головних питання: економічний
розвиток, соціальний розвиток та охорона навколишнього середовищаз визначенням проблем «зеленої економіки», сталого розвитку та викорінення бідності [35]. Зазначено, що актуальним є формування оптимальної моделі споживання різних ресурсів населенням, адже для того, щоб і далі підвищувати рівень життя на основі
зростання споживання [248], країни вимушені все більш інтенсивно експлуатувати як людські, так і природні та інші ресурси.
Підсумком роботи саміта став документ під назвою «Майбутнє, якого ми хочемо»(The future we want), що містить більше 280
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положень [20]. У даній декларації розглянуто загальне бачення
країн у сфері сталого розвитку, визначено політичні зобов'язання,
встановлено інституційні межі, а також робочі механізми та засоби
щодо реалізації проектів і програм у сфері сталого розвитку. Але
рекомендації та рішення конференції ООН із сталого розвитку є
досить декларативними та не відповідають вимогам сучасного світу, навіть на думку учасників саміта та розробників декларації
[169], хоча він, безумовно, є кроком для визначення нових підходів до забезпечення сталого розвитку регіонів і держави.
Одним із таких нових можливих і доцільних шляхів ефективного та збалансованого соціально-економічного розвитку є
принцип саморозвитку регіону, заснований на забезпеченні оптимального використання всіх наявних ресурсів та потенціалу регіону: економічних, соціальних, фінансових, екологічних та ін. У
зв’язку з цим актуальним є узагальненняй обґрунтуваня теорії, методології та практики переходу економіки регіону до сталого розвитку згідно з принципами саморозвитку в їх взаємозв'язку і взаємодії з процесами соціальної спрямованості економіки для визначення напрямів удосконалення державної регіональної політики.
Основу дослідження процесів переходу до сталого розвитку
становлять теорія і методологія суспільного відтворення та її регіональні аспекти, зокрема проблеми саморозвитку регіону та соціальної спрямованості економіки. У сучасній західній регіональній
науці проблеми саморозвитку територій у взаємозв’язку із соціальними проблемами досліджують такі відомі науковці, як
М.Keating, S.Lazzarini, A.Rodriguez-Posse, M.Storper, L.Hooghe,
R.Walker, Ö.Sölvell. Парадигму регіонального саморозвитку з орієнтацією на врахування соціальних проблем розглядають російські
науковці Є. Аніміца, І.Бувальцева, С. Дорошенко, В. Орешин,
О. Татаркін, Г. Фетисов, В.Чичканов, А. Швецов та ін. Соціальноекономічні аспекти саморозвитку як нової моделі розвитку виокремлюють
у
своїх
дослідженнях
українські
науковці
А.Гальчинський
[33],
Б.Данилишин
[52],
В.Ляшенко
[118],М.Чумаченко [261;262]. Проте, незважаючи на значну кількість публікацій, присвячених саморозвитку, немає комплексного
та взаємопов'язаного підходу до соціальної спрямованості економіки згідно з принципами саморозвитку регіону. Перш за все потребують наукового обґрунтування теоретико-методологічні підхо149

ди до комплексного аналізу проблем соціальної спрямованості
економіки та саморозвитку регіону.
Пошук ефективних схем державного регулювання саморозвитку регіону та соціальної спрямованості економіки обумовлює
використання сучасних теорій державної політики й управління
соціально-економічним розвитком, зокрема саморозвитком, де переважно застосовуються діяльнісний, системний, структурнофункціональний, ситуаційний підходи.
Діяльнісний підхід характеризує соціальну спрямованість діяльності суспільства, політики, держави, регіону, права, сутність
діяльності та результати яких є різними у своїх цілях. Теоретично
цей підхід обґрунтовано Е.Гідденсом, який відзначає, що суспільство є результатом універсальної соціальної діяльності шляхом використання практичних знань, навичок, потенціалу, ресурсів, у
тому числі регулювання, що «саме використання цих практичних
ресурсів є умовою взаємодії взагалі» [290]. Цей підхід підтверджується теорією А.Родрігеса-Пассе, який щодо саморозвитку регіону
виокремив поняття соціального кластера як самостійного утворення на території регіону, що в повному обсязі забезпечує задоволення мінімальних потреб населення в соціальних, освітніх, культурних та інших побутових послугах[304]. У його дослідженнях
наголошується на тісних зв'язках між економічним зростанням і
соціальними чинниками.О.Солвелл [306] акцентує увагу на дослідженні взаємозв'язків кластерів і таких соціальних чинників, як
зайнятість, продуктивність праці. Російські науковці Г.Фетисов,
В.Орешин [257] визначаютьсаморозвиток регіону у взаємодії із
соціальними аспектами як процес, що охоплює економічне використання всіх ресурсів регіону, оперативне і стратегічне управління економікою регіону, з урахуванням соціальних процесів, здійснення регіональних програм і участь у цільових регіональних програмах.
Системний підхід при дослідженні питань соціального розвитку та саморозвитку регіону полягає у принциповому застосуванні загальної теорії систем до аналізу соціально-економічної політики й управління цими процесами. Теоретичного обґрунтування
цей підхід дістав у роботах Т. Парсонса [300], Д. Істона [285],
Г. Алмонда [277], К. Дойча [293], які в теорію систем ввели фундаментальні поняття «відкрита і закрита система», «стійкість»,
«структура», «рівновага», «довкілля». Системний підхід у теорії
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державного управління та регулювання передбачає наявність при
державному регулюванні чинників внутрішнього взаємозв'язку
між елементами, що створюють єдине ціле, якість якого не зводиться до суми окремих якостей елементів [5].У рамках даного
підходу діє теорія регіонального саморозвитку як нового регіоналізму, дослідниками якої є М.Кітінг [90], Л.Хуг [294]. Вони виконали теоретичний та практичний аналіз європейського регіоналізму на сучасному етапі через регіональні та соціальні чинники.
Структурно-функціональний підхід пов'язаний із системним
підходом і підпорядкований вирішенню проблем щодо існування,
функціонування і підтримки життєздатності системи. Структурний
аспект містить визначення елементів, складових конкретної системи та стійких зв'язків і відносин між ними. Функціональний аспект
включає вивчення як внутрішніх механізмів функціонування елементів, так і зовнішнього функціонування системи в процесі її взаємодії із зовнішнім середовищем. Цей підхід обґрунтовано прихильниками теорії регуляції М.Аглієтта [276], Р.Буайє, які вважають,
що існуюча система ще не вичерпала своїх можливостей, проте
для її успішного розвитку необхідне виявлення і поширення нових
організаційних форм розвитку, а також більш активне втручання
держави в економіку. Під регуляцією розуміється «процес взаємної адаптації виробництва і суспільного попиту» [281] та «сукупність процесів, що управляють розподілом чинників виробництва,
їх використанням і розподілом доходів» [279]. Концепція регіонального простору з елементами саморозвитку представлена у працях М. Сторпера та Р.Уолкера [310]. Вона належить до сучасних
динамічних моделей оптимізації розміщення промисловості в регіонах, при цьому важливою є дія соціально-економічних чинників.
На їх думку, головними є властивості підприємств, які встановлюють свої регіональні зв'язки[311], створюючи тим самим власне
господарське оточення, яке пристосовується до специфічних місцевих умов, при цьому значний вплив мають економічні та соціальні вигоди функціонально пов'язаних підприємств [309]. Знання й
розуміння внутрішніх зв'язків і відносин у взаємодії елементів системи дозволять виявити умови її функціонування та життєдіяльності, встановити функціональні залежності її існування, що повністю відповідає її застосуванню при дослідженні питань рівня життя
населення за принципами саморозвитку регіону.
151

Ситуаційний підхід є логічним продовженням структурнофункціонального аналізу, який можна визначити «как способ
мышления об организационных проблемах и их решениях»[24].
Більшість сучасних дослідників виділяють основними внутрішніми ситуаційними змінними державного управління та регулювання такі параметри: цілі, завдання, структури, технології. Основними чинниками зовнішнього середовища називають стан економіки,
науково-технічний прогрес, соціокультурні зміни, вплив групових
інтересів. Цьому підходу відповідає концепція саморозвитку територій С. Лазаріні [296], згідно з якоюапріорі не існує оптимального
балансу між державним регулюванням і саморозвитком територій.
Ці дві форми регулювання слід порівнювати одночасно, оцінюючи
їх можливості та недоліки. Науковці дослідили комплекс питань,
пов’язанихіз негативними наслідками як саморозвитку, так і державного регулювання в їх ідеальних формах і пропонують варіювати баланс регулювання державою та регіоном на основі конкретних умов конкретної держави та конкретного регіону в конкретних їх соціально-економічних умовах.Проблеми саморозвитку регіону
і
соціальної
спрямованості
економіки
у
взаємозв’язку та взаємодії не досліджувалися комплексно, об’єктом
уваги були тільки окремі її аспекти. Парадигму регіонального саморозвитку з орієнтацією на врахування територіальних інтересів
активно вивчають російські науковці О. Татаркін, С.Дорошенко
[245]. Вони визначають соціальну політику, політику зовнішніх
взаємодій і політику формування іміджу регіону як інструменти до
механізмів реалізації стратегії розвитку регіонів. Це має також
принципове значення і для саморозвитку регіону.
Визначені методологічні положення дозволяють обґрунтувати принципи та загальнотеоретичні засади дослідження питань
сталого саморозвитку регіону. Використання вищезазначених підходів при дослідженні теоретико-методологічних засад соціального саморозвитку регіону як механізму реалізації стратегії розвитку
регіонів з ефективним використанням соціального потенціалу сталого розвитку дозволить обґрунтувати теорію, методологію та
практику переходу економіки регіону до сталого розвитку згідно з
принципами саморозвитку в їх взаємозв'язку та взаємодії з процесами соціальної спрямованості економіки з визначенням напрямів
удосконалення державної регіональної політики.
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Кінцевою метою будь-якого розвитку є забезпечення належного рівня та якості життя населення країни.Теоретико-методологічні підходи до гідного рівня та якості життя за принципами
саморозвитку регіону потребують його вбудованості серед складових соціального потенціалу сталого розвитку, тому що обумовлюють визначення взаємозалежності з категорією «рівень та якість
життя населення» таких основних дефініцій, які фігурують у даному дослідженні: сталий розвиток, соціальний потенціал, саморозвиток регіону.
Сталий розвиток. Сталий розвиток регіону створює можливості забезпечувати позитивну динаміку соціально-економічних
процесів у регіоні, рівня життя населення, використовувати в цих
цілях інноваційні чинники й умови, у тому числі збалансоване відтворення соціального, економічного, природно-ресурсного потенціалу з необхідністю ефективного, але заощадливого використання
всіх наявних ресурсів регіону, для того щоб у перспективі забезпечувати кращу якість життя. Сьогодні все частіше порушується питання про необхідність переходу на сталий розвиток країни в цілому та її регіонів. В. Лексін і А. Швецов [263] вважають найважливішою ознакою стійкості довгостроковість збереження умов для
відтворення потенціалу регіону (його соціальної, природноресурсної, екологічної, господарськоїта інших складових) у режимі збалансованості та соціальної орієнтації.
Сталий саморозвиток регіону є самодостатнім соціальноекономічним розвитком з адаптивними властивостями для подолання несприятливих соціальних, економічних й екологічних тенденцій, здатністю регіону забезпечувати збалансований розвиток,
саморегулювання, самовдосконалення з максимальним використанням внутрішніх, а також зовнішніх позикових ресурсів для задоволення потреб населення регіону.
Соціальний потенціал.Результати здійснених авторами монографії досліджень рівня та якості життя як базових умов формування соціального потенціалу сталого розвитку опубліковані в науковій доповіді «Гідний рівень та якість життя населення в контексті формування соціального потенціалу сталого розвитку» [42].
Соціальний потенціал сталого розвитку є нагромадженими можливостями суспільства щодо забезпечення такої економічної та соціальної діяльності, яка відповідає потребам ефективного й ощадливого використання наявних ресурсів, збереження ресурсних мож153

ливостей розвитку для наступних поколінь, підтримки економічної, соціальної, екологічної безпеки та формування самовідтворювальної цілісної еко-соціо-економічної системи.
Система оцінки соціального потенціалу має включати такі
показники рівня розвитку та якості життя населення: рівень доходів і соціально-економічної захищеності населення; забезпеченість
житлом; доступність здобуття освіти; користування сучасними
побутовими зручностями, послугами органів охорони здоров'я,
інформаційними системами зв'язку та ін. Структурний підхід до
оцінки динаміки та прогнозування перспектив соціального потенціалу є важливим як для уточнення пріоритетів соціальної політики на державному рівні, так і для вибору на регіональному рівні
конкретних способів її реалізації залежно від реальних регіональних особливостей [123].
Оцінка соціального потенціалу в сучасних умовах стає пріоритетом в діяльності органів державного і регіонального управління. Саме вони повинні розробляти і реалізовувати заходи, що забезпечують підтримку стандартів рівня життя і виконання соціальних зобов'язань у всіх регіонах з урахуванням їх регіональних
особливостей. Аналіз статистики свідчить про істотні відмінності
в тенденціях відтворення соціального потенціалу на території країни. Для оцінки відмінностей між регіонами за показниками відтворення соціального потенціалу найбільше підходить національний інструментарій, розроблений у рамках Програми розвитку
ООН (ПРООН) для систематичного здійснення порівнянь динаміки рівня людського розвитку. Соціальний потенціал як показник
кількісно-якісної оцінки рівня розвитку населення, що проживає в
регіоні, разом із показниками оцінки стану розвитку соціальної
сфери, які характеризують реальні умови його відтворення, екологічними умовами, інфраструктурною самодостатністю регіону виступає важливим чинником саморозвитку регіональної економіки.
Саморозвиток регіону – це соціально-економічний розвиток
з адаптивними властивостямита здатністю до автоматичної зміни
алгоритму діяльності регіону з метою збереження або досягнення
оптимального соціально-економічного стану при зміні не лише
внутрішніх, але і зовнішніх умов.Саморозвиток є однією з основних властивостей ефективного соціально-економічного розвитку.
Саморозвиток регіону– здатність економіки регіону в конкретних
умовах забезпечувати позитивну динаміку його розвитку за раху154

нок власних коштів та створення в регіоні конкурентного середовища, спрямованого на підвищення рівня та якості життя населення регіону, за умови оптимального поєднання забезпечення регіонального саморегулювання та державного регулювання територіального розвитку. Принцип саморозвитку характеризується здатністю самостійно вибирати цілі свого розвитку та критерії їх досягнення, змінюючи за необхідності як самі цілі, так і їх параметри, структуру та інші характеристики. Таким чином, механізми
саморозвитку регіону мають бути вбудовані в політику державних
і місцевих органів влади з виокремленням сфери спільних дій та
сфери особистої компетенції, що передбачає трансформацію державної регіональної соціально-економічної політики, суть якої полягає у зміні її цілей і спрямованості.
Сталий саморозвиток регіону передбачаєнеобхідність використання всіх наявних ресурсів регіону ефективно, але заощадливо, для того щоб у перспективі забезпечувати якісне життя населення. На останньому саміті-2012 зі сталого розвитку зазначалось:
«Якщо ми будемо продовжувати використовувати ресурси як зараз, то в подальшому надія багатьох людей отримати кращу якість
життя залишиться нереалізованою. Проте ми маємо в своєму розпорядженні механізми, що дають можливість боротися з цими викликами і перетворити їх на можливості» [168]. Такими механізмами можуть стати процеси саморозвитку регіону як складова частина загальної системи стратегічного соціально-економічного планування, що базуються на концепції сталого розвитку, для забезпечення гідного рівня життя населення через отримання оптимального варіанта саморозвитку регіону при мінімізації всіх необхідних для цього ресурсів.
Останніми роками все сильніше усвідомлюється важливість
мобілізації власних ресурсів і потенціалу кожного регіону для підвищення рівня життя населення й розвитку економіки регіону та
держави в цілому. Методологія дослідження фундаментальних
чинників саморозвитку як механізм забезпечення гідного рівня
життя населення регіону пов’язана з аналізом складу чинників саморозвитку регіону, визначенням раціональності накопичення та
реалізації власного соціально-економічного потенціалу регіону на
засадах самозабезпечення граничної рівноваги економічної та соціальної систем. Проте в теоретичному плані розробка даного пи155

тання про механізм взаємозв'язку саморозвитку економічної і соціальної підсистем перебуває у стані становлення.
Отже, політика стимулювання сталого розвитку регіону є
одним із пріоритетних напрямів наукових досліджень у галузі суспільно-економічних наук. Важливим є розуміння питання про те,
як сьогодні найкраще збалансувати потреби населення, що виникають у процесі розвитку, щоб усі категорії населення мали можливість користуватися результатами економічного зростання за
необхідності раціонального використання всіх видів ресурсів. Генеральний секретар ООН на саміті із сталого розвитку у червні
2012 р. щодо цього висловився таким чином: «Ми дуже довго прагнули прийти до процвітання, лише споживаючи. Сучасна модель
розвитку – неефективна. Ми повинні приступити до створення нової моделі, розрахованої на економіку нового покоління, – моделі,
яка відкидає міф про несполучність інтересів економічного зростання з інтересами довкілля. Здійснення науково обґрунтованої
державної політики дозволяє урядам посилювати свою економіку,
долати бідність, гідно працевлаштовувати людей та прискорювати
соціальний прогрес, при цьому дбайливо ставитися до вичерпних
ресурсів» [43].
Проаналізовані вище основні поняття є важливими для розуміння взаємовідносин «саморозвиток регіону – сталий саморозвиток регіону – соціальний потенціал – сталий розвиток», що
сприятиме практичному застосуванню ефективних механізмів
стимулювання регіональних систем та переходу до сталого розвитку. Терміни та поняття, які характеризують політику сталого розвитку регіону, не обмежуються вищезазначеними і будуть доповнені іншими при подальших дослідженнях. Це сприятиме в перспективі вивченню процесів сталого розвитку на регіональному
рівні, забезпечить ефективну практичну реалізацію положень саморозвитку регіональних систем для досягнення гідного рівня
життя населення. Тому в перспективі наукового дослідження теоретико-методологічних засад гідного рівня та якості життя згідно з
принципами саморозвитку регіону як складових соціального потенціалу сталого розвитку необхідно:
виробити чіткі принципи сталого розвитку на національному
рівні;
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визначити категоріально-понятійний апарат сталого розвитку регіону із встановленням принципів саморозвитку на законодавчому рівні;
забезпечити сполучення теоретичних положень та практичної реалізації конкретних програм і заходів щодо стимулювання
сталого розвитку регіонів із запровадженням принципів саморозвитку;
розвинути методологічні положення щодо взаємозв’язків
між соціальним потенціалом сталого розвитку,гідним рівнем та
якістю життя і саморозвитком регіону.
Запропоновані заходи дозволять найближчим часом визначитись із розумінням основних теоретичних аспектів політики
стимулювання сталого розвитку регіону за принципами саморозвитку для забезпечення прискореного соціального розвитку.
Таким чином, з позиції методології дослідження процесів
саморозвитку регіону цей процес є багаторівневим. На саморозвиток впливає значна кількість чинників: економічних, соціальних,
фінансових, структурно-інноваційних, а також із реалізацією нових підходів до управління, що одночасно забезпечує здійснення
на практиці процесів саморозвитку.
Науково-практична складова сталого розвитку регіону обумовлюється визначенням цілей економічного та соціального розвитку, виявленням умов щодо їх досягнення, за яких економічні
цілі є похідними від соціальних цілей і які є засобом забезпечення
сталого розвитку в цілому.
Перспективним є запровадження переходу регіонів до сталого розвитку на засадах принципів і механізмів саморозвитку у їх
взаємозв’язку та взаємодії з процесами державної регіональної політики.
Саморозвиток регіону як новий механізм реалізації сталого
регіонального розвитку потребує:
розробки регіональної програми саморозвитку;
формування управлінської структури з координації процесів
саморозвитку;
розробки регіональної стратегії розвитку регіону з акцентом
на саморозвиток;
встановлення міцних взаємозв'язків між розробниками програм саморозвитку в регіоні та підприємствами області;
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узгодження програмних заходів із завданнями стратегічного
розвитку відповідних галузей економіки та соціальної сфериз визначенням показників ефективності, що відображають реальний
внесок від реалізації цих заходів у соціально-економічний розвиток регіону;
реалізації конкретних соціально-економічних програм, метою кожної з яких є досягнення чітко визначеної мети;
залучення регіональних, національних й іноземних інвестицій;
підтримки інноваційних проектів у регіоні: організаційної та
фінансової;
сприяння організації та розвитку нового бізнесу в регіоні;
розвитку співпраці з бізнесом на основі державно-приватного партнерства;
розширення економічної інтеграції з іншими регіонами;
сприяння розширенню експорту продукції виробників регіону;
створення привабливого іміджу і формування позитивної
репутації регіону;
сприяння підготовці та залученню висококваліфікованих кадрів;
проведення заходів у середніх навчальних закладах щодо
профорієнтації випускників відповідно до потреб економіки регіону;
стимулювання підприємств до найму студентів, які завершують навчання в університетах регіону;
розробки стратегії розвитку ринку робочої сили регіону;
забезпечення організації житлового будівництва та реконструкції наявних об'єктів житлового фонду в регіоні;
реалізації стратегії саморозвитку регіону.
Таким чином, соціально-економічні процеси саморозвитку
регіону є значним потенціалом сталого розвитку, що забезпечить
реальні процеси соціальної орієнтації економіки, створить умови і
можливості досягнення гідного рівня життя в регіоні, удосконалить діяльність органів управління відносно формування і реалізації стратегій забезпечення високої якості життя населення. Для
цього потрібні науково обґрунтовані нормативні документи зі сталого розвитку, які будуть основою для розробки відповідних правових документів щодо забезпечення скоординованої діяльності
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органів державної та місцевої влади з метою вирішення практичних завдань сталого розвитку.
Економічний розвиток України на сьогодні потребує нових
підходів до використання ресурсного потенціалу територій, удосконалення системи управління регіональним розвитком у напрямі
стимулювання саморозвитку регіональних комплексів та підвищення на регіональному рівні інтересів як у вирішенні локальних
соціально-економічних проблем, так і в забезпеченні зростання
національного добробуту. Можливим шляхом вирішення проблеми створення конкурентоспроможної економіки з високим рівнем
життя суспільства є застосування механізмів саморозвитку регіонів з ефективним використанням досвіду державного, регіонального, муніципального управління, при якому виникає синергетичний
ефект, що дозволить забезпечити більш високий темп соціальноекономічного розвитку певного регіону і держави в цілому. Механізми саморозвитку регіону мають бути вбудовані в політику державних і регіональних органів влади з виокремленням сфери спільних дій і сфери особистої компетенції, що передбачає трансформацію державної регіональної політики, суть якої полягає в доповненні цілей і соціальної спрямованості стратегії державного регіонального розвитку.
Кожен науковий напрям розвивається в органічному зв'язку
з практичними потребами та вимогами суспільства. Теорія нової
регіональної науки, заснованої на принципах саморозвитку, щільно пов’язана з практичними завданнями регіонального розвитку з
плануванням та прогнозуванням, управлінням, функціонуванням
соціальної сфери, формуванням умов для забезпечення гідного
життя населення регіону. Модель саморозвитку має свою специфіку. Вона об’єднує об’єктивні та суб’єктивні основи, виступає і
процесом, і метою на різних етапах управління: саморозвиток – як
процес всестороннього самодостатнього розвитку за допомогою
самостійного використання отриманої і вивченої інформації, а також індивідуального підходу до поставлених завдань, і саморозвиток – як механізм, за допомогою якого можна вирішити проблеми
в соціальній та економічній сферах.
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Розділ 5. УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВОЮ
СФЕРОЮ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ З УРАХУВАННЯМ ВИМОГ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
5.1. Концептуальні засади взаємозв’язку
та взаємообумовленості соціально-трудової
сфери і сталого розвитку
На початку ХХІ ст.у багатьох сферах світового розвитку поглибилися кризові явища. Така тенденція поставила людство перед
необхідністю формування нового світогляду, обґрунтування нових
цінностей, морально-етичних критеріїв та коригування спільних
цілей і пріоритетів. Концепція сталого розвитку є відносно новим
механізмом збереження існуючих ресурсів для нинішнього та майбутнього поколінь, вона передбачає збалансовану, гармонійну
взаємодію трьох основних сфер (економічної, екологічної та соціальної) у процесі соціально-економічного розвитку. Досягнення
ефективного результату від реалізації даної концепції можливе за
умови впровадження принципів стійкості в господарську сферу,
що потребує, по-перше, усвідомлення відповідної ідеології суб’єктами господарювання, по-друге, формування механізмів стимулювання їх до моделей діяльності, що відповідають концепції сталого
розвитку. У національній економіці соціально-трудова сфера є саме тим вектором, за допомогою якого можна вплинути на впровадження та реалізацію принципів сталого розвитку в Україні. Сфера
праці виступає одночасно джерелом реалізації концепції сталого
розвитку та її фактором. Вона впливає на нього через трудові відносини, що формують певні моделі зайнятості населення, заробітної плати, умов праці, розвитку персоналу.
У контексті досягнення сталого розвитку праця відіграє
особливу роль, оскільки виступає об’єднуючою категорією між
економічною, соціальною та екологічною складовими. Ідеї та
принципи сталого розвитку, з одного боку, збагачують простір
економіки праці, розширюють традиційні уявлення про зміст і характер праці, формують нові типи трудових відносин, вносять зміни у філософію оцінки ефективності праці, з іншого – невідповідність вимогам досягнення сталого розвитку в соціально-трудовій
сфері обумовлює певні перешкоди у його становленні.
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На шляху входження України у ЄвропейськийСоюз необхідний пошук найбільш коротких й ефективних шляхів становлення
та реалізації сталого розвитку України з визначенням внутрішніх і
зовнішніх пріоритетів.
Досягнення України, яка визнала, що сталий розвиток для
неї є безальтернативним шляхом, є незначними. Відсутня концептуальна та правова регламентація реалізації сталого розвитку. Національна рада зі сталого розвитку при Кабінеті Міністрів України
перестала проводити свої засідання. Інституційного, правового,
організаційно-управлінського, фінансового і кадрового забезпечення сталого розвитку не сформовано.
Єдиним правовим документом, який визначає зв'язок і значимість розвитку трудового потенціалу зі сталим розвитком, є
Концепція Загальнодержавної цільової соціальної програми збереження і розвитку трудового потенціалу України на період до
2017 року [97]. У ній підкреслюється, що «збереження та розвиток
трудового потенціалу» є необхідною передумовою інноваційного
розвитку та стратегічним завданням сталого розвитку країни. Але
правильно визначені роль і значущість розвитку трудової сфери
взагалі та конкретно для цілей сталого розвитку не знайшли подальшого просування та реалізації. Програма збереження і розвитку
трудового потенціалу на період до 2017 року не була прийнята
взагалі, хоча відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів
України [97] Міністерство економіки України повинно було розробити і подати її до Кабінету Міністрів України до 22.01.2010 р.
А у сфері сталого розвитку до сьогоднішнього часу немає навіть
Концепції. Прискорена ініціація прийняття Концепції переходу
України до сталого розвитку, щоб відзвітувати в Ріо-де-Жанейро
20-22 червня 2012 р., не привела до завершеного результату і навіть з урахуванням рекомендацій форуму не була прийнята та реалізована.
Досвід державного та регіонального управління соціальнотрудовою сферою в Україні характеризується значними здобутками у формуванні якісної нормативно-правової бази, яка має вкрай
низький рівень практичної реалізації. Часта зміна урядів постійно
вносила суттєві корективи до програм діяльності Кабінету Міністрів України, через що не було послідовності у визначенні стратегічних пріоритетів у соціально-трудовій сфері, не було конкрети161

зовано повноваження, обов’язки та відповідальність за їх здійснення, не визначилась її модернізація у зв’язку зі сталим розвитком. Тривалий термін залишається декларацією децентралізація
соціальної політики, а відповідно і політика у трудовій сфері. Це
обумовлює безвідповідальність органів місцевої влади та місцевого самоврядування за стан розвитку трудового потенціалу і соціально-трудової сфери регіонів України. У більшості регіональних
стратегій розвитку не визначаються серед пріоритетів або цілей
сталий розвиток та розвиток соціально-трудової сфери.
На противагу визначеному відставанню системи державного
управління в реалізації принципів сталого розвитку наукове забезпечення має високий ступінь просунутості й успішності. У системі
Національної академії наук України функціонує два інститути(м. Київ та м. Одеса), які очолюють академіки НАН України
Б. Буркинський і М. Хвесик. У даних установах досліджуються
проблеми сталого розвитку, а окремі напрями сталого розвитку
розробляються практично в кожному інституті Відділення економіки НАН України. Вони мають загальнометодологічний і специфічний характер досліджень та пов'язані з еколого-економічною і
ресурсно-природною спрямованістю, а також із загальними проблемами сталого розвитку.
Значні успіхи мають представники науки ВНЗ. Широкої популярностінабули розробки академіків НАН України М. Згуровського, О. Білоруса, а також З. Герасимчук, Л. Мельника, І. Александрова, Л. Масловської та ін. Соціальну спрямованість сталого розвитку досліджує В. Куценко [107] і представляє її в контексті соціальної безпеки, а також донецька школа – в контексті регіонального управління та людського розвитку [225]. Таким чином, найменш дослідженою і розробленою залишається соціальна компонента сталого розвитку, а щодо соціально-трудової сфери простежуються перші кроки дослідників з КНЕУ під керівництвом
А. Колота, які вказують на наявність взаємозв'язку трудового та
сталого розвитку [217].
Не менш значними є успіхи науковців та освітян, які здійснюють дослідження в соціально-трудовій сфері. Вирішують нагальні проблеми управління соціально-трудовою сферою на державному, регіональному та виробничому рівнях провідні українські
наукові школи, зокрема Київського національного економічного
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університету ім. В.Гетьмана (під керівництвом А. Колота), Харківського національного економічного університету (під керівництвом Г. Назарової), ДУ НДІ соціально-трудових відносин, м. Луганськ (під керівництвом С. Мельника), Інституту економіки промисловості НАН України, м. Донецьк (під керівництвом О. Амоші). Але наукові доробки вкрай повільно впроваджуються у практику управління або зовсім не знаходять використання, що є неприпустимим з огляду на сучасний стан соціально-трудової сфери
України та незадіяність її до досягнення цілей сталого розвитку.
Складається парадоксальна ситуація, коли головна продуктивна сила – людина праці з її потребами і можливостями розвитку, а також особливостями змін в умовах переходу до сталого розвитку залишається без уваги. У 2008 р. на 97 сесії Міжнародної
конференції праці генеральний директор Міжнародного бюро праці у своїй доповіді про гідну працю підкреслив, що при її формуванні та реалізації постає проблема забезпечення збалансованості
економічної, соціальної та природоохоронної діяльності. Таким
чином, вимоги до модернізації соціально-трудової сфери підвищуються у зв'язку з необхідністю переходу до сталого розвитку.
У процесі реалізації концепції сталого розвитку праця має
особливе значення, оскільки виступає фактором досягнення принципів сталого розвитку. Соціально-трудова сфера, як джерело реалізації принципів сталого розвитку, потребує певних змін у: структурі трудового потенціалу; сфері зайнятості та соціально-трудових
відносин; підвищенні якості та конкурентоспроможності робочої
сили; розширенні договірних засад; досягненні узгодженості інтересів найманих працівників та роботодавців; підвищенні рівня
соціальної захищеності працівників й ефективності соціального
діалогу. Гідна праця, якість трудового життя, розвиток цінностей
праці, соціально відповідальна поведінка у сфері праці тощо є
чинниками сталого розвитку.
Традиційно виокремлюються економічна, соціальна та екологічна сфери, в рамках яких очікується реалізація принципів сталого розвитку. Кожна з цих сфер за своїм змістом, цілями і пріоритетами, механізмами функціонування безпосередньо пов’язана зі
сферою праці.
Економічна сфера сталого розвитку базується на забезпеченні ефективної зайнятості, отриманні гідних доходів та досяг163

ненні високої якості життя на основі інноваційного розвитку і раціонального споживання матеріальних ресурсів. З одного боку, ці
напрями мають забезпечувати реалізацію концепції сталого розвитку, а з іншого – вони являють собою основні орієнтири в розвитку соціально-трудової сфери. Поставлені в концепції цілі дають
нові можливості для розвитку сфери праці відповідно до принципів ефективності та конкурентоспроможності.
Метою формування та використання соціального й економічного потенціалу сталого розвитку є досягнення гідного рівня та
якості життя населення на підставі забезпечення рівних можливостей для досягнення матеріального і соціального благополуччя з
дотриманням збалансованості розвитку економічної та соціальної
складових.
Найважливішими завданнями екологічної складової є подолання екологічної кризи та забезпечення громадянам безпечних
умов життя, які більшою мірою залежать від екологічної та виробничої безпеки. У соціально-трудовій сфері проблема формування
сприятливих умов праці працюючих постає досить гостро. Це
пов’язано з використанням застарілих технологій у виробництві,
які є небезпечними для працюючих. Через застаріле обладнання
виникає інша, не менш значуща проблема – нераціональне використання природних ресурсів та руйнування екосистеми взагалі. Тому вирішення багатьох проблем у сфері праці матиме позитивний
вплив на стан екологічної системи через упровадження ресурсозберігаючих та екологічно безпечних технологій.
Особливістю соціально-трудової сфери для забезпечення
сталого розвитку є її багатогранний прояв серед соціальних факторів у соціальній компоненті, але використання трудового потенціалу відбувається в економічній сфері, де він є основним ресурсом
виробництва.
Одночасно активна роль людини праці проявляється і в екологічній сфері. Як управлінець вона визначає можливості та ресурси для забезпечення екологічної безпеки, а як найманий працівник – перебуває під впливом шкідливих, небезпечних і несприятливих факторів виробничого середовища.
Від орієнтації та настанов роботодавця на поєднання ефективності виробництва й реалізації вимог і принципів сталого розвитку залежить специфіка його моделі поведінки щодо управління
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соціально-трудовою сферою для досягнення цих цілей. Сталий
розвиток передбачає дбайливе ставлення, раціональне використання і справедливий розподіл усіх видів ресурсів. Але у виробничій сфері масовими стали порушення даних правил забезпечення
сталого розвитку, коли відбувається несправедливий розподіл фінансових ресурсів виробництва, отримані доходи розподіляються
не на користь найманих працівників. Необхідність збереження робочого місця змушує їх мовчати і накопичувати протестний потенціал.
Саме переважання у свідомості управлінців економічних
пріоритетів у виробничій діяльності викликає дискримінацію у
трудовій сфері. Вона проявляється в порушенні трудових прав
працівників із прихованою неявною формою прояву (з несправедливими звинуваченнями з метою звільнення, примусом до звільнення за власним бажанням для невиплати компенсацій, із затримкою зарплати, введенням ненормованого робочого часу та ін.).
Одночасно відбувається економія витрат на забезпечення безпеки
робіт, що підвищує ризики втрати працівником здоров'я на виробництві. Розповсюдженим є невиконання роботодавцями зобов'язань, передбачених і трудовими, і колективними договорами. Не
реалізується соціальна відповідальність і немає ефективних механізмів її затребування.
У розробленій моделі формування та реалізації соціальних і
трудових факторів сталого розвитку кожна складова відповідно до
свого призначення містить у внутрішній структурі чітко окреслені
напрями, що стосуються змісту праці, умов праці, людини і її компетенцій у праці.
Крім того, все більш значуща роль у всіх настановах духовно-культурного розвитку людини має переважати – цінність самої
праці та людини праці.
Розвиток трудового потенціалу суспільства є складовою частиною розвитку людського потенціалу. Тому всі викладені напрями розвитку людського потенціалу повною міроюстосуються і
трудового: збереження життя та здоров'я на виробництві, в побуті,
забезпечення відтворення людського і трудового потенціалу.
Збереження повноцінного біологічного індивіда протягом
усього життя є для України складним завданням, оскільки показники середньої тривалості життя всього населення працездатного165

віку на 10-15 років нижче, ніж у розвинутих країнах, а в промислових регіонах спостерігається висока смертність чоловіків працездатного віку. Тому завдання сталого розвитку, яке полягає у збереженні людської цивілізації, потребує від України зниження ризиків для життя і здоров'я людського та трудового потенціалу. Одночасно з цими базовими умовами збереження і розвитку населення країни виникає прагнення забезпечити гідне життя нинішньому
і майбутньому поколінням, зростають вимоги до якості життя, яка
обумовлює наявність для них ресурсів і зміну відповідно до цих
потреб особистості. У розвитку людського і трудового потенціалу
необхідно подолати наростаючу тенденцію відчуження від праці
та її результатів. Якщо старше покоління не сприймає такого розподілу, то у молодого покоління простежується наростання тенденцій до досягнення успіху без докладання особливих зусиль. У
монографії М.Шульги [266] містяться результати досліджень, що
розкривають сутність орієнтацій на успіх як стиль життя. Він зазначає, що у молодого покоління ознакою успіху є рівень матеріальної винагороди.
Освіта при цьому визначається умовою досягнення високого
матеріального стану. Як самоцінність і поле для особистої самореалізації освіта майже не розглядається. І якщо людина не має освіти, але «розкрутилася», придбала високу статусну позицію, має
високу зарплату, квартиру, автомобіль, відпочиває на дорогих курортах, то саме це і є успіхом. Не можна не враховувати ці особливості ціннісних орієнтацій молоді, що формуються і наростають,
відповідно до яких без зусиль, без освіти, без праці, без часового
лага, будь-якими засобами можна досягати швидкого успіху. Стимулює втрату цінностей освіти та праці наявність і наростання нерівності в суспільстві, особистісні характеристики утримувачів
багатства і шляхи його придбання. Тому гострота вирішення проблем формування гідної праці, якості трудового життя та розвитку
трудових компетенцій зростає. Вони стають основою для відновлення, розвитку базових цінностей українського суспільства, цінностей праці, відновлення поваги до виробника (працівника).
Освіта завжди вважалася престижною, і чим вищим був її рівень, тим більшою була повага до людини. Це культивувалося в
Радянському Союзі весь історичний період його існування. Зараз
же за наявності тенденцій у молоді до відторгнення цього типу
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поведінки, орієнтованого на набуття і нагромадження знань через
освіту, виникає потреба в суспільному усвідомленні переваг отримання, накопичення і реалізації знань.
Нероздільними є зміст і реалізація цілей, пріоритетів і напрямів діяльності щодо забезпечення розвитку людського, трудового та духовно-культурного потенціалу суспільства як факторів
сталого розвитку. Вони забезпечують зростання активності у всіх
сферах життєдіяльності суспільства: економічній, інноваційній,
трудовій, підприємницькій, громадській, політичній та ін.
Соціальні інститути повинні взяти на себе конкретні зобов'язання та забезпечити їх реалізацію в частині досягнення цілей розвитку людського, трудового, духовного потенціалів, орієнтованих
на власну реалізацію і досягнення сталого розвитку. В Україні
простежується стабільна тенденція неприйняття повною мірою
зобов'язань щодо вирішення зазначених завдань. А державна політика слабо спрямована на розвиток і гармонізацію суспільних відносин. В останньому блоці наведеної моделі сконцентровано основний перелік напрямів, конкретних пріоритетів удосконалення
суспільних відносин, що забезпечують реалізацію моделі соціальної організації суспільства на засадах сталого розвитку. Тут представлено симбіоз соціальних, економічних, екологічних, правових,
духовно-моральних, організаційно-управлінських, трудових, політичних пріоритетів, напрямів, заходів, інструментів, реалізація
яких може і має бути спрямована на формування основ сталого
розвитку в Україні.
5.2. Загальна оцінка стану розвитку соціально-трудової
сфери в Україні та її регіонах
Забезпечення ефективного розвитку соціально-трудової сфери в Україні та її регіонах потребує розробки та реалізації якісних
управлінських рішень, їх втілення у стратегії, плани, програми
тощо. Це обумовлює необхідність оцінки її стану, яка дозволить
своєчасно виявити проблеми соціально-трудової сфери, розробити
заходи щодо їх вирішення, скоординувати розвиток окремих її
складових, зорієнтувати на прогресивні зміни в соціально-трудовій
сфері.
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Соціальна-трудова сфера (СТС) – це інституційний простір
для формування, функціонування і розвитку соціально-трудових
відносин, який включає інститути, що діють у соціально-трудовій
сфері,й відносини, що супроводжують процес трудової діяльності
та створення матеріальних і нематеріальних благ [95]. Це визначення науковців КНЕУ дозволяє виділити основні складові сфери
праці, до яких на державному та регіональному рівнях належать
системи: ринку праці; винагороди за працю; соціально-трудових
відносин; професійного розвитку працівників; охорони і безпеки
праці; рівня і якості трудового життя. Відповідно до даних систем
здійснено вибір індикаторів для оцінки розвитку соціальнотрудової сфери виходячи з їх наявності у статистиці (табл.5.1). На
підставі використання цих індикаторів розраховано інтегральний
показник розвитку соціально-трудової сфери.
Комплексний аналіз стану соціально-трудової сфери України та її регіонів у контексті сталого розвитку має, з одного боку,
конкретизувати потреби змін у соціально-трудовій сфері, а з іншого – визначати перешкоди та загрози реалізації принципів стійкості в системі господарювання.
При здійсненні аналізу стану будь-якого соціального явища
в Україні виникають проблеми якісного, достовірного і комплексного залучення статистичної та соціологічної інформації. Включення у статистичній звітності до регіонів України м. Києва та м.
Севастополя значно знижує достовірність оцінок на обласному
рівні. Специфіка розвитку та соціально-економічних перетворень,
які відбуваються у м. Києві, не є типовою, а виконані статистичні
порівняння стану розвитку соціально-трудової сфери з присутністю в них м. Києва є значною мірою викривленими. Тому в подальшому аналізі оцінку стану соціально-трудової сфери здійснено у
двох варіантах – при розрахунку інтегрального показника розвитку
соціально-трудової сфери з присутністю м. Києва та м. Севастополя та визначенням особливостей при такій структурі об’єкта дослідження (табл. 5.2), а також із виключенням цих міст (табл. 5.3).
Одночасно для комплексного аналізу стану соціальнотрудової сфери бракує соціологічної інформації в регіональному
розрізі. Цей дефіцит інформації походить із загальної нерозв’язаної проблеми – відсутності соціологічного моніторингу регіонів
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Таблиця 5.1
Індикатори стану соціально-трудової сфери, використані при обчисленні інтегральних показників,
за групами
Група

Показники, які входять до групи

1

2
Частка працівників, охоплених колективними договорами, %
Продуктивність праці в розрахунку на одного зайнятого в економіці, тис. грн
Кількість громадських об’єднань професійної спрямованості в розрахунку на 10 тис. зайнятих в економіці, од.
Кількість профспілкових організацій у розрахунку на 1 тис. зайнятих в економіці, од.
Кількість працівників, яким надаються додаткові відпустки згідно з колективним договором за роботу зі шкідливими і
важкими умовами та за особливий характер роботи,%
Кількість вибулих працівників через плинність кадрів, %
Кількість звільнених у зв’язку зі скороченням штатів, %
Кількість підприємств та організацій, яка припадає на один зареєстрований колективний договір, од.
Навантаження на одне вільне робоче місце (вакантну посаду), чол.
Рівень безробіття населення, %
Питома вага економічно неактивного населення через хворобу, зневіру, незнання де і як шукати роботу, відсутність
підходящої роботи, сезонний характер роботи та прагнення повернутися на попередню роботу в загальній кількості
економічно неактивного населення, %
Рівень вимушеної неповної зайнятості, %
Навантаження інвалідів на одне вільне робоче місце для інвалідів, чол.
Питома вага працевлаштованих інвалідів у загальній чисельності працевлаштованих незайнятих трудовою діяльністю
громадян, %
Рівень працевлаштування незайнятих трудовою діяльністю громадян, %
Рівень економічної активності населення, %
Фонд робочого часу в розрахунку на одного працівника, людино-годин
Рівень зайнятості населення, %
Облікова кількість найманих працівників віком 15-34 роки, %
Питома вага штатних працівників, які мають вищу, базову та неповну вищу освіту, %
Кількість працівників, які підвищили кваліфікацію, в розрахунку на 100 найманих працівників, чол.
Питома вага студентів вечірньої та заочної форм навчання в загальній чисельності студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації,
%
Кількість випускників з аспірантури без відриву від виробництва в розрахунку на 100 тис. найманих працівників, чол.
Кількість працівників, яких навчено новим професіям, у розрахунку на 100 найманих працівників, чол.
Чисельність випускників, які отримали направлення на роботу, %
Частка докторів та кандидатів наук, зайнятих в економіці, в розрахунку на 1 тис. зайнятих, чол.

Соціальнотрудові
відносини

Регіональний
ринок праці

Регіональна
система
професійного
розвитку
робочої сили

Характер
впливу показника
3

Стимулятор

Дестимулятор

Стимулятор
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Закінчення табл. 5.1
1

2
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника, грн
Темпи зростання реальної заробітної плати, % до попереднього року
Середньомісячна заробітна плата одного працівника в еквіваленті повної зайнятості, % до середнього рівня заробітної
Система
плати в економіці
винагороди
Питома вага основної заробітної плати в загальному фонді оплати праці, тис. грн
за працю
Співвідношення заробітної плати жінок і чоловіків, %
на рівні регіону
Питома вага працівників, нарахована заробітна плата яких у грудні 2011 р. перевищувала 5000 грн, %
Динаміка суми заборгованості з виплати заробітної плати, % до попереднього року
Частка працівників економічно активних підприємств, яким не виплачено заробітну плату, %
Регіональна
Обсяг реалізованих послуг підприємствами сфери послуг у розрахунку на одне підприємство, тис. грн
система
Частка сімей, яким куплено квартири за кошти підприємства, серед тих, хто одержав житло, %
соціального
Кількість музеїв, створених у складі підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, у розрахунку на 10 тис.
супроводу трудо- зайнятого населення, од.
вої діяльності
Облікова кількість працівників служб охорони праці в розрахунку на одне підприємство, чол.
Кількість осіб, притягнутих до адмінвідповідальності за правопорушення у сфері охорони праці та здоров’я населення в
розрахунку на 10 справ, по яких винесено постанову, чол.
Рівень травматизму, пов’язаного з виробництвом, чол.
Питома вага працівників, які працювали під впливом шкідливих факторів, %
Регіональна
система охорони Кількість працівників, яким встановлено хоча б один із видів пільг та компенсацій, %
Кількість підприємств, на яких працівники зайняті в умовах, що не відповідають санітарно-гігієнічним нормам, %
і безпеки праці
Кількість людино-днів непрацездатності в розрахунку на одного потерпілого від травматизму
Кількість загиблих від травматизму на виробництві на 100 тис. працюючих, чол.
Кількість потерпілих у розрахунку на один груповий нещасний випадок, чол.
Питома вага загиблих від травматизму на виробництві, %
Частка працівників, які працюють в умовах, що не відповідають санітарно-гігієнічним нормам, у загальній кількості
зайнятого населення, %
Рівень та якість Питома вага працівників, нарахована заробітна плата яких у грудні 2011 р. була меншою за прожитковий мінімум для
трудового життя працездатної особи (тобто нижче 1004 грн), %
Кількість населення в розрахунку на одне лікарняне ліжко, чол.
населення
регіону
Кількість штатних працівників, які працювали в режимі неповного робочого дня з економічних причин, %
Кількість вивільнених у розрахунку на 1 тис. найманих працівників, %
Фонд оплати праці в розрахунку на одного зайнятого, тис. грн
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Таблиця 5.2
Розрахунок інтегрального показника розвитку соціально-трудової сфери регіонів України
у 2011 р. за статистичними даними (з м. Києвом та м. Севастополем)
Регіони, області
АР Крим
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
м. Київ
м. Севастополь

Ринок
праці
0,8239217
0,7330764
0,770438
0,9544962
0,8530189
0,7844065
0,7182274
0,718711
0,6840003
0,7793515
0,7521666
0,8594833
0,7119754
0,8265034
0,8549854
0,7414456
0,7578964
0,704867
0,689514
0,8480321
0,7673475
0,7799164
0,7176224
0,7283645
0,7307026
1
0,9574335

Соціаль- Охорона
но-трудові та безпека
відносини
праці
0,6850773
0,88249
0,8989795
0,6217991
0,7290976
0,8298498
0,8284214
0,6956013
0,8999405
0,7152242
0,8558972
0,7738415
0,7351394
0,8038479
0,7239303
0,8511946
0,7559969
0,8486959
0,7483055
0,7254961
0,6650152
0,7984821
1
0,738711
0,8040204
0,6698853
0,7383952

0,7777449
0,7065242
0,7036
0,7602926
0,7529482
0,8721342
1
0,7617626
0,738272
0,829688
0,7462326
0,7822363
0,8067096
0,7928191
0,9019002
0,7095336
0,7089743
0,7170672
0,8033367
0,7798136
0,8161701
0,6969915
0,7393431
0,9825872
0,9417401
0,9548942
0,7896656

Професійний
розвиток
працівників

Система
винагороди
за працю

0,6999904
0,7093943
0,6462944
0,8760244
0,9243854
0,6634794
0,7431759
0,8387306
0,7715649
0,6578477
0,6956114
0,850539
0,7768456
0,6710607
0,812238
0,8301039
0,7344259
0,80116
0,7854924
1
0,7508397
0,7561477
0,6470258
0,7647878
0,6335391
0,9463878
0,8260167

0,7093812
0,6883628
0,6846868
0,8196904
0,7700197
0,7165901
0,6924446
0,7327985
0,6900347
0,8409054
0,6815696
0,7322673
0,6922171
0,7187645
0,8775017
0,7480657
0,7840836
0,6855641
0,6656976
0,7249761
0,6754646
0,6893086
0,7061977
0,9709346
0,6652833
1
0,7380033

Соціальний
супровід
трудової
діяльності
0,6037263
0,2379279
0,3395612
0,3195394
0,350611
0,0840662
0,414675
0,3302563
0,4667527
0,2242829
0,4495714
0,1412648
0,3815223
0,5077361
0,606902
0,2902743
0,5487738
0,3327406
0,3856064
0,2233483
0,247594
0,5677712
0,5814622
0,3669509
0,1638336
1
0,4203504

Рівень та
якість
трудового
життя
0,5125473
0,500499
0,5687724
0,6361825
0,6592441
0,5252688
0,584581
0,4922011
0,5138759
0,704085
0,5282521
0,5301401
0,559762
0,5347243
0,7073009
0,545291
0,5643798
0,4933462
0,5714094
0,5715672
0,5823103
0,5226314
0,5386841
0,6505615
0,5765488
1
0,6146117

Сума

%

Ранг
регіону

4,812389
4,4582746
4,6123323
4,9880246
5,0393248
4,475795
4,9815253
4,5700614
4,764441
4,7513847
4,7093009
4,6697723
4,6641714
4,8554559
5,4847586
4,7159087
4,8545307
4,5834411
4,6493621
4,8732334
4,5047414
4,8112488
4,9303354
5,2028975
4,5156679
6,5711673
5,0844764

0,9908527
0,9179419
0,9496618
1,0270154
1,037578
0,9215493
1,0256772
0,9409584
0,9809804
0,9782922
0,9696273
0,9614885
0,9603353
0,99972
1,1292911
0,9709878
0,9995295
0,9437132
0,9572861
1,0033804
0,9275092
0,990618
1,0151374
1,071257
0,929759
1,3529785
1,0468745

12
27
21
6
5
26
7
23
14
15
17
18
19
10
2
16
11
22
20
9
25
13
8
3
24
1
4
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Таблиця 5.3
Розрахунок інтегрального показника розвитку соціально-трудової сфери регіонів України
у 2011 р. за статистичними даними (без м. Києва та м. Севастополя)
Регіони, області

Ринок
праці

Соціальнотрудові
відносини

Охорона
та безпека праці

Професійний
розвиток
працівників

Система
винагороди
за працю

АР Крим
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська

0,850324
0,7172567
0,8000526
1
0,8701403
0,7897355
0,7298963
0,71056
0,673654
0,8007181
0,7415809
0,8762169
0,7189861
0,8214824
0,9059185
0,7504454
0,7459973
0,696938
0,6903259
0,8489133
0,7943125
0,7613473
0,6980558
0,7344453
0,7315161

0,6930177
0,8798821
0,8929109
0,6662987
0,7646072
0,8216218
0,8192269
0,7130041
0,8940919
0,7465682
0,8520085
0,7882328
0,7409158
0,8099077
0,7440956
0,884653
0,7552357
0,8427174
0,7455294
0,7409641
0,6668822
0,7973381
1
0,7316613
0,7987545

0,7778429
0,7062476
0,7031816
0,7606289
0,7527364
0,87206
1
0,7618201
0,7380951
0,8297869
0,746618
0,7818702
0,8070192
0,7930256
0,9032836
0,709138
0,7089955
0,7168214
0,8032356
0,7798797
0,8162351
0,6972073
0,7391818
0,9830251
0,9417164

0,65328
0,6682884
0,604002
0,8452826
0,8837235
0,6198667
0,6819674
0,8116317
0,7051731
0,6394198
0,6493687
0,8076984
0,7783672
0,6203069
0,8267889
0,7899696
0,6729421
0,7416696
0,7111123
1
0,6919005
0,7134747
0,6156816
0,6527262
0,5959065

0,7639844
0,7306682
0,72315872
0,89820189
0,86599947
0,75889491
0,7346712
0,80915908
0,73874662
0,91581451
0,72633633
0,81691635
0,74563424
0,78963633
0,9362647
0,82220165
0,8386529
0,73477337
0,6987892
0,78874024
0,71513176
0,73320135
0,75218783
1
0,7054297
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Соціальний
супровід
трудової
діяльності
1
0,26163195
0,44577557
0,48942189
0,5274866
0,09596723
0,442466
0,58024051
0,48653289
0,31279569
0,48122808
0,15962312
0,49077645
0,57754729
0,70272102
0,31012527
0,56136445
0,33733095
0,39473725
0,25437314
0,31871548
0,6676874
0,65993576
0,37573557
0,21514683

Рівень та
якість
трудового
життя
0,6744211
0,6615774
0,7152784
0,8767103
0,9825378
0,693507
0,7395685
0,6647201
0,6760591
0,9393435
0,6964475
0,7437067
0,7238687
0,7001508
1
0,752473
0,7427685
0,6439883
0,7140292
0,7594845
0,7393392
0,6847042
0,7121566
0,7934129
0,7391931

Сума

%

Ранг
регіону

5,4128701
4,6255524
4,8843598
5,5365444
5,6472313
4,6516532
5,1477963
5,0511357
4,9123527
5,1844467
4,893588
4,9742645
5,0055677
5,1120571
6,0190724
5,0190058
5,0259564
4,714239
4,7577588
5,1723549
4,7425168
5,0549603
5,1771994
5,2710064
4,7276631

1,0678703
0,9125454
0,9636039
1,0922692
1,1141059
0,9176947
1,0155756
0,996506
0,9691264
1,0228061
0,9654244
0,9813406
0,9875162
1,0085248
1,187464
0,9901673
0,9915386
0,9300418
0,9386276
1,0204206
0,9356206
0,9972606
1,0213763
1,0398829
0,9326902

4
25
19
3
2
24
9
12
17
6
18
16
15
10
1
14
13
23
20
8
21
11
7
5
22

України. Тому при аналізі використано результати соціологічного
моніторингу Інституту соціології НАН України за 1992-2012 рр.
[252], які стосуються загальних тенденцій розвитку соціальнотрудової сфери в країні та її регіонах.
Аналіз стану соціально-трудової сфери на базі розрахованого інтегрального показника розвитку соціально-трудової сфери з
включенням до регіонів України міст Києва та Севастополя свідчить, що найрозвиненішою є соціально-трудова сфера м. Києва
(рис. 5.1), де спостерігається максимальний індекс (1,3529785). Це
обумовлено, перш за все, перевагами столичного міста, вищими
порівняно з іншими регіонами показниками соціально-трудової
сфери, зосередженням освітянської та наукової діяльності, переважним розвитком перспективних галузей економіки, дещо вищим
за середньоукраїнський рівень життя населення тощо. Київ є лідером за розвитком ринку праці: має найменший рівень безробіття,
навантаження на одне вільне робоче місце, найвищий рівень зайнятості (у тому числі молоді) й економічної активності населення.

Рис. 5.1. Розподіл регіонів України за інтегральним показником
розвитку соціально-трудової сфери у 2011 р.
Відрізняється в м. Києві і система винагороди за працю, а
саме показник середньомісячної заробітної плати одного штатного
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працівника, який на 949 грн більше аналогічного показника Донецької області, яка за ним посідає друге місце. Київ значно перевищує позначки інших областей за питомою вагою працівників, нарахована заробітна плата яких за грудень 2011 р. була більшою за
5000 грн, – 22,8%, що на 8,1% більше другого за значенням показника (Донецька область) та на 19% вище найменшого показника
(Тернопільська область). Щодо соціального супроводу трудової
діяльності, то м. Київ за двома з трьох розглянутих показників мало кращі значення, ніж інші адміністративно-територіальні утворення, а саме за обсягом реалізованих послуг підприємствами сфери послуг в розрахунку на одне підприємство (300,53 тис. грн) та
часткою сімей, яким куплено квартири за кошти підприємства
(15,1%).
Розвиток ринку праці, системи винагороди за працю та соціального супроводу трудової діяльності зумовив значне відставання
інших областей від м. Києва за показником рівня та якості трудового життя.
Визначений ранг регіонів за розрахунками інтегрального показника розвитку соціально-трудової сфери має певну різницю, але
загальні тенденції розподілу зберігаються.
Порівняння рангів регіонів за показниками розвитку соціально-трудової сфери у 2011 р.із присутністю в розрахунках м. Києва та м. Севастополя та без них свідчить, що більш реальною є
картина розподілу регіонів за станом розвитку серед областей
України без міст Києва та Севастополя. До областей із високим
рівнем розвитку соціально-трудової сфери увійшли Одеська, Донецька, Дніпропетровська, Чернівецька, Харківська, Черкаська,
Київська, Закарпатська області та АР Крим. Низький рівень розвитку соціально-трудової сфери спостерігається у Вінницькій, Житомирській, Сумській, Чернігівській, Херсонській, Тернопільській,
Волинській, Кіровоградській, Запорізькій областях. В інших областях України розвиток соціально-трудової сфери перебуває на середньому рівні.
Щодо розвитку окремих підсистем соціально-трудової сфери
в регіонах слід зазначити, що найбільшими перешкодами на шляху
розвитку соціально-трудової сфери були низькі показники соціального супроводу трудової діяльності й невисокий рівень та якість
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трудового життя. За ними спостерігається найбільша диференціація регіонів. Так, серед усіх комплексних показників найнижчим є
індикатор соціального супроводу трудової діяльності у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській,
Закарпатській, Запорізькій областях. У більшості саме ці складові
соціально-трудової сфери вплинули на інтегральний показник розвитку соціально-трудової сфери в регіонах.
Відносно розвинутими є регіональні системи ринку праці,
винагороди за працю, соціально-трудових відносин та професійного розвитку працівників. За комплексним показником охорони та
безпеки праці спостерігається найменша диференціація: найкращий він у Закарпатській області (1,0), а найнижчий – у Хмельницькій (0,696992).
Але статистична оцінка повною мірою не визначає всіх
особливостей, характеристик, проблем та перешкод на шляху розвитку соціально-трудової сфери. Тому до аналізу додатково залучено суб’єктивну оцінку населенням соціально-трудової сфери
України. За результатами соціологічного моніторингу, що здійснюється Інститутом соціології НАН України протягом 19922012 рр. [252], стан соціально-трудових відносин на вітчизняних
суб’єктах господарювання не має стабільної динаміки до поліпшення. Так, протягом 2012 р. 6,1% респондентів констатували, що
за останній місяць мали конфлікти з керівництвом свого підприємства або колегами, які вивели їх з душевної рівноваги. Більше 28%
опитаних у 2010 р. зазначили, що підприємство, на якому вони
працюють у даний час, не забезпечує їм навіть оплачуваних лікарняних та відпусток, не кажучи вже про додаткові соціальні гарантії, такі як мікрокредити, безкоштовні обіди, медична страховка чи
заняття спортом за рахунок організації. Стійкі недоліки в соціально-трудовій сфері поступово знижують рівень довіри українців до
профспілок (з 17,3% у 2002 р. до 14,7% у 2012 р.), які покликані
захищати трудові права й інтереси найманих працівників, але діяльність яких є недостатньо ефективною в цій сфері. Тому за десять років збільшилася частка осіб, які не покладаються на професійні об’єднання (протягом 2002-2012 рр. – на 4,8%).
Стан ринку праці відповідно до оцінок респондентів не має
позитивних тенденцій. Близько 50% опитаних у 2012 р. зазначили
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про погіршення (суттєве або незначне) гарантій зайнятості та забезпечення роботою протягом останніх 12 місяців. І це при тому,
що лише 26,8% працівників відзначили, що характер роботи, яка
виконується ними, відповідає їх професійно-освітньому рівню,
інші ж респонденти або не працювали (48,7%), або виконували
роботу, невідповідну їх кваліфікації (16,4%), або не змогли відповісти на поставлене запитання (табл.5.4).
Недостатньо ефективною, на думку опитаних, є система
професійного розвитку працівників, адже 64,4% з них у 2012 р.
зазначили, що жодного разу не підвищували свою кваліфікацію за
рахунок підприємства (організації), на якому вони працюють, ще
близько 9% брали участь у тренінгах, конференціях, курсах та семінарах лише один раз після влаштування на роботу і лише 9,3%
підвищують свою кваліфікацію один раз на рік та більше за рахунок коштів своїх роботодавців. Незадовільною є винагорода за
працю. Середній рівень заробітної плати за останній місяць протягом останніх семи років не дозволяв респондентам досягти доходу
на місяць, що забезпечував би для них прожитковий мінімум (рис.
5.2).
Недостатність коштів для гідного життя працюючих призводить до вимушеної вторинної зайнятості. Це зменшує можливості
повноцінного відпочинку працівників та негативно впливає на
якість їх життя. Так, у 2012 р. порівняно з 1994 р. зменшилася
частка опитуваних, які відвідували плавальні басейни, спортивні
зали та майданчики (на 1,4%), бібліотеки (на 4,6%), ресторани (на
4,1%), театри, концерти, музеї та художні виставки (на 0,8%), тоді
як 8,1% опитаних працювали за сумісництвом.
Визначений сучасний стан соціально-трудової сфери регіонів України потребує поліпшення та більш досконалої діагностики. Необхідне також поліпшення системи показників оцінки стану
соціально-трудової сфери за рахунок їх розширення, уточнення та
моніторингового відстеження. Важливо враховувати показники
виходячи не лише з їх наявності в поточній статистиці, але, передусім, з їх актуальності та відповідності сфері дослідження. У даний
час єдина цілісна, комплексна, така, що відповідає сучасним вимогам, система індикаторів стану соціально-трудової сфери України
та її регіонів відсутня, що стримує її дослідження та розвиток.
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Таблиця 5.4
Оцінка респондентами окремих показників стану соціально-трудової сфери у 2000-2012 рр., %1
Частка респондентів, які підтримують твердження
Твердження
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
Не вистачає підходящої роботи
56,0
54,1
45,5
43,0
37,0
46,5
48,6
Не вистачає можливості мати
55,9
48,8
39,3
44,8
41,0
47,2
51,1
додатковий заробіток
Не вистачає можливості працювати
45,5
38,0
30,2
30,1
27,2
32,7
35,0
з повною віддачею
Упродовж останніх 12 місяців доводилося втратити роботу, бути
16,2
10,2
10,6
7,8
7,1
12,0
10,3
вимушено безробітним
Минулого року не мали відпустки
42,6
37,6
34,4
34,6
37,8
34,8
38,6
У вільний від основної та домашньої роботи час працювали за су11,0
6,9
7,7
8,8
10,3
7,7
8,1
місництвом, мали додатковий підробіток
Люди найбільше зараз бояться без86,4
73,0
67,9
64,9
54,4
80,1
79,4
робіття
Люди зараз найбільше бояться не–
64,7
56,5
55,8
51,6
73,8
65,8
виплати зарплат, пенсій тощо
Люди найбільше зараз бояться зу16,5
39,1
35,3
34,2
29,9
43,2
35,7
пинки підприємств
1

Складено авторами за джерелом [27].
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Дохід, який, на думку респондентів, забезпечує зараз прожитковий мінімум,
у середньому в розрахунку на одну особу на місяць, грн

Рис. 5.2. Співвідношення середньої заробітної плати та доходу,
який забезпечував би прожитковий мінімум у 2005-2012 рр. [27]
Державні органи статистики в прагненнях до євроінтеграції у статистичній сфері значну кількість показників виключили із статистичної звітності. У зв'язку з цим при оцінці соціально-трудової
сфери використано наявні статистичні дані, а не необхідні.
5.3. Оцінка стану соціально-трудової сфери та сталого
розвитку:регіональний зріз
Спеціальних наукових досліджень, спрямованих на відстеження змін у соціально-трудовій сфері та сталому розвитку в регіональному розрізі не проводилось, а відповідно немає можливості
здійснити відповідні порівняння та врахувати певні тенденції. Однакнауковцями та фахівцями Інституту прикладного системного
аналізу НАН України здійснюються системні наукові дослідження
щодо оцінки стану сталого розвитку в Україні та її регіонах [201;
226], які дозволяють визначити рівень сталого розвитку в регіонах
України, виконати відповідні порівняння із станом розвитку соціально-трудової сфери регіонів України.
За результатами досліджень під керівництвом М. Згуровського в розрізі регіонів України здійснюється моніторинг за певною
системою індикаторів оцінювання за складовими сталого розвитку
(в економічній, екологічній та соціальній сферах) [226]. Перелік
індикаторів оцінювання за цими складовими наведеновтабл. 5.5.
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Таблиця 5.5
Категорії політики та індикатори оцінювання сталого розвитку
регіонів України [226]

ІІ. Розвиток людського
потенціалу

І. Суспільство, засноване
на знаннях

13. Участь в
екологічних
проектах.
14. Викиди парникових газів.
15. Екологічний
трансграничний
тиск

ІІІ. Інституціональний
розвиток

І. Екологічні
системи

ІІ. Екологічне
навантаження
ІІІ. Небезпеки

10. Ефективність
ринку праці.
11. Можливості
ринку праці.
12. Доходновитратний баланс
13. Наукова
діяльність.
14. Рівень
інноваційності.
15. Інвестиційні
можливості

7. Викиди в
атмосферне
повітря.
8. Навантаження
на екосистеми.
9. Утворення і
використання
відходів.
10. Водне
навантаження
11.Радіологічний
стан території та
радіаційна небезпека.
12. Хімічна й екологічна небезпека

VI. Якість життя

VI. Інноваційноінвестиційні
можливості

ІІІ. Ринок праці

ІІ. Підприємницька
діяльність

І. Базові потреби

Індекс економічного
виміру (Іec)
Категорії
Індикатори
політики
1. Валовий
національний
продукт.
2. Промисловосільськогосподарська сфера.
3. Нематеріальна
сфера.
4. Транспортна
інфраструктура
5. Виробничі
можливості.
6. Міжнародне
торговельне
співробітництво.
7. Малий бізнес.
8. Споживчий
ринок.
9. Заборгованість

Соціально-інституціональний
вимір
Індекс екологічного
Індекс соціального
виміру (Іe)
виміру (Іs)
Категорії
Категорії
Індикатори
Індикатори
політики
політики
1. Повітря.
1. Інтелектуальні
2. Біорізноманіття.
активи суспільства.
3. Земля.
2. Перспективність
4. Якість води.
розвиткусуспільства.
5. Кількість води.
3. Якість розвитку
6. Радіаційна та
суспільства
екологічна небезпека
Екологічний вимір

ІV. Регіональне
екологічне управління

Економічний вимір

4. Розвиток
здоров’я та фізичного виховання.
5. Рівень освіти.
6. Демографічний
розвиток.
7. Ринок праці.
8. Економічна
складова людського
розвитку
9. Політична
свідомість
10. Вплив релігійних
інституцій
11. Ефективність
державної влади
12. Відпочинок і
культура людей.
13. Стан навколишнього середовища.
14. Свобода людей.
15. Здоров'я людей.
16. Стан соціальної
інфраструктури.
17. Ризики та
безпека життя

179

Розрахунки індексів сталого розвитку регіонів України у 2011 р.
(табл. 5.6) дозволили здійснити ранжування регіонів залежно від їх
досягнень у даній сфері в цілому та за окремими складовими
(табл. 5.7).
Таблиця 5.6
Розрахунок індексу сталого розвитку регіонів України
у 2011 р.
Регіони, області
АР Крим
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
м. Київ
м. Севастополь

Індекс
Індекс
Індекс соціальноРанг
Індекс сталого
економічного екологічного інституціональрегірозвитку
виміру
виміру
ного виміру
ону
0,278
0,5
0,515
18
0,634
0,291
0,492
0,561
9
0,668
0,191
0,559
0,471
13
0,649
0,42
0,48
0,49
21
0,621
0,497
0,418
0,497
25
0,609
0,226
0,49
0,467
26
0,602
0,194
0,548
0,449
19
0,622
0,318
0,503
0,556
10
0,662
0,224
0,518
0,51
5
0,703
0,351
0,459
0,506
7
0,673
0,227
0,546
0,436
27
0,569
0,301
0,541
0,435
24
0,61
0,314
0,532
0,53
3
0,717
0,24
0,529
0,466
22
0,616
0,334
0,515
0,492
20
0,621
0,299
0,517
0,483
14
0,647
0,206
0,527
0,511
16
0,638
0,246
0,508
0,435
23
0,614
0,21
0,539
0,46
8
0,669
0,4
0,539
0,56
2
0,724
0,214
0,531
0,478
17
0,635
0,229
0,519
0,559
6
0,685
0,249
0,513
0,51
11
0,655
0,202
0,564
0,48
4
0,705
0,217
0,528
0,44
15
0,643
0,439
0,737
0,554
0,738
1
0,5
0,185
0,557
0,654
12

Дані табл. 5.6 і 5.7, які визначають індекси за кожною складовою сталого розвитку (економічною, екологічною та соціальною), а також зі сталого розвитку в цілому свідчать, що за цим показником у 2011 р. більшість регіонів України займали середні позиції (12 регіонів із середнім рівнем сталого розвитку, 9 – з низь180

Таблиця 5.7
Розподіл регіонів за індексом сталого розвитку та трьома
його складовими у 2011 р.
Індекс соціально- Розподіл регіонів за індекінституціональсом сталого розвитку
ного виміру
Регіони
Регіони
Рівень
Регіони
м. Київ, Харм. Севастополь,
ківська, Львівм. Київ, Вінницьм. Київ, Чернівеська, Чернівека, Харківська, (0,681667цька, Волинська
цька, ІваноВолинська, Запо0,738)
області
Франківська,
різька, Львівська
Хмельницька
області
області
Дніпропетровська, Донецька,
Житомирська,
Закарпатська,
АР Крим, КиївЗапорізька, ІваАР Крим, Рівненська, Терноно-Франківська,
ська, Іванопільська, ВінКиївська, КіроФранківська,
ницька, Запорівоградська, ЛуЧеркаська, Київзька, Черкасьганська, Львівська, Донецька,
ка, м. Севастоська, МиколаївОдеська, Дніпрополь, Волинсьська, Одеська,
петровська, Пол- (0,625333- ка, Полтавська,
Полтавська,
тавська, Черніве- 0,681667) Чернігівська,
Рівненська, Сумцька, Херсонська
Рівненська,
ська, Тернопільобласті
Херсонська
ська, Харківська,
області
Херсонська,
Хмельницька,
Черкаська, Чернігівська області

Індекс економіч- Індекс екологічного виміру
ного виміру
Рівень
Регіони
м. Севастополь,
м. Київ, ДонецьВисокий ка, Дніпропетровська, Харківська області

Середній

Київська, Одеська, Запорізька,
Львівська, Луганська, Полтавська області

АР Крим, Вінницька, Черкаська,
Сумська, МикоЗакарпатська,
лаївська, ХмельВолинська, ЖитоОдеська, Дніпницька, Кіровомирська, Миколаропетровська,
градська, Житоївська, ТернопільМиколаївська,
мирська, Іваноська, ЗакарпатсьСумська, ЛуНизький Франківська,
м. Севастополь
(0,569ка, Чернігівська,
ганська, ДонеЧернігівська,
0,625333)
Кіровоградська,
цька, ЖитоХерсонська,
Сумська, Луганмирська, КіроТернопільська,
ська області
воградська
Рівненська, Черобласті
нівецька, Закарпатська, Волинська області
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ким). Лише 6 регіонів можна віднести до групи з високим рівнем
сталого розвитку – м. Київ, Харківська, Львівська, Чернівецька,
Івано-Франківська, Хмельницька області, що вказує на їх лідерство серед інших регіонів України.
Згідно з розподілом за індексом сталого розвитку в багатьох
регіонах України не спостерігається збалансованого взаємозв’язку
між трьома його складовими (економічною, соціальною, екологічною).
Розподіл регіонів за економічною складовою сталого розвитку свідчить, що 16 із них входять до низької групи. Цевказує на
незадовільний стан економіки більшої частини регіонів України та
підриває можливості досягнення сталого розвитку. Найвищого рівня економічного розвитку досягли такі промисловоорієнтовані
адміністративно-територіальні утворення, як Донецька, Дніпропетровська, Харківська області та м. Севастополь і м. Київ. До групи
регіонів із середнім рівнем економічного розвитку увійшли Київська, Запорізька, Львівська, Луганська та Полтавська області, інші
регіони потрапили до групи з низьким рівнем розвитку даного показника.
Показники індексу екологічної стійкості вказують на поліпшення ситуації в більшості регіонів України, окрім м. Севастополя, де оцінка стану навколишнього середовища є найнижчою. Високий індекс екологічного виміру мали три регіони: м. Київ, Чернівецька та Волинська області. Показовим є те, що такі індустріальні або аграрно-індустріальні області, як Харківська, Полтавська,
Львівська, мають задовільну екологічну оцінку, що вказує на можливість досягнення сталого розвитку в індустріальних регіонах.
Основна частина регіонів за індексом соціального виміру
розподілилася на групи середнього (11 регіонів) та низького рівнів
(9 регіонів – Волинська, Житомирська, Миколаївська, Тернопільська, Закарпатська, Чернігівська, Кіровоградська, Сумська, Луганська області). Високий рівень соціального розвитку мають лише
Вінницька, Харківська, Волинська, Запорізька, Львівська області,
м. Київ та м. Севастополь.
Таким чином, має місце тенденція низького розвитку регіонів України за індексом стійкості. Розподіл за індексами економічного виміру сталого розвитку свідчить, що більшість регіонів (16)
мають здебільшого низький рівень. За індексом екологічної стій182

кості більша частка регіонів має середні показники, але через несприятливу економічну ситуацію в переважній більшості регіонів
може погіршитися стан екологічної сфери.
Оцінку зв’язку між станом соціально-трудової сфери та сталого розвитку дають порівняння регіонів України за інтегральними показниками соціально-трудової сфери та індексами сталого
розвитку. З урахуванням того, що пряме порівняння обох показників є некоректним, оскільки вони здійснювалися за різними методиками, автори обмежились порівнянням розподілу регіонів за рівнями сталого розвитку і розвитку соціально-трудової сфери, яке є
допустимим. Підставою для цього є те, що, по-перше, в обох методиках регіони порівнюються між собою відносно певного обраного еталону, єдиного для всіх, тому важливим є співвідношення регіонів, їх рангів; по-друге, дослідниками використано єдину методику групування регіонів. При цьому отримано досить близькі
значення в обох періодах дослідження.
У цілому згідно з розподілом регіонів за індексом сталого
розвитку визначились області, які мають низький рівень: Закарпатська, Одеська, Дніпропетровська, Миколаївська, Сумська, Луганська, Донецька, Житомирська, Кіровоградська.
Для можливості порівняння стану сталого розвитку із станом
розвитку соціальної сфери в регіонах України здійснено групування регіонів за рівнем сталого розвитку традиційним шляхом (з м.
Києвом та м. Севастополем) та з виключенням двох міст. Такої
поляризації та викривлення стану сталого розвитку з наявністю
цих міст не відбулося, як при визначенні стану розвитку соціально-трудової сфери. Різниця в розподілі регіонів за індексом сталого розвитку, до яких включено м. Київ та м. Севастополь, та без
міст полягає лише у віднесенні трьох областей (Запорізької, Одеської та Дніпропетровської) до регіонів із низьким рівнем сталого
розвитку, а без урахування міст – до регіонів із середнім рівнем
сталого розвитку. Але це дозволяє в подальшому виконати оцінку
стану соціально-трудової сфери та сталого розвитку з можливістю
їх порівняння.
Пряме порівняння індексу розвитку соціально-трудової сфери та сталого розвитку є некоректним через різні методики розрахунку. Однак є допустимими порівняння та оцінка розподілу регіонів за рівнем розвитку соціально-трудової сфери та сталого роз183

витку, оскільки використано єдину методику групування регіонів
(табл. 5.8).
Таблиця 5.8
Характеристика розподілу регіонів України за станом розвитку
соціально-трудової сфери та сталого розвитку в 2011 р.
(без м. Києва та м. Севастополя)
Рівень

Розподіл регіонів за інтегральним
показником розвитку соціальнотрудової сфери
Рівень
Регіони

Розподіл регіонів за індексом
сталого розвитку
Рівень

Регіони
Харківська, Львівська,
(1,095824Чернівецька, ІваноДонецька, Одеська
(0,6723Високий 1,187464)
Франківська, Хмельобласті
0,724)
ницька, Київська області
АР Крим, Тернопільська, Вінницька, ЗапоАР Крим, Дніпропетрізька, Черкаська, Воровська, Закарпатська,
(1,004185линська, Полтавська,
Київська, Миколаїв(0,62067Середній 1,095824)
Чернігівська, Рівненська, Харківська, Чер- 0,67233)
ська, Херсонська,
каська, Чернівецька
Закарпатська, Одеська,
області
Дніпропетровська області
Вінницька, Волинська, Житомирська,
Запорізька, ІваноФранківська, КіровоМиколаївська,Сумська,
(0,912545- градська, Луганська,
Луганська,Донецька,
(0,569Низький 1,004185) Львівська, ПолтавсьЖитомирська, Кірово0,620667)
ка, Рівненська, Сумградська
ська, Тернопільська,
області
Херсонська, Хмельницька, Чернігівська
області

Співставлення груп регіонів за рангами свідчить, що соціально-трудова сфера та сталий розвиток у більшості регіонів України мало між собою пов'язані. Відповідність розподілу за групами
складала лише 32%, тобто менше половини регіонів потрапили у
відповідні групи за обома показникми. Такі результати обумовлені
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тим, що регіони України суттєво відрізняються за рівнем основних
складових сталого розвитку: економічної, екологічної, соціальної.
Більш детальну інформацію дає порівняння за окремими
складовими сталого розвитку, здійснене на основі груп та рангів
регіонів. Співвідношення рангів регіонів за розвитком соціальнотрудової сфери та індексом економічної складової сталого розвитку свідчить, що вони співпадають у дуже незначної кількості регіонів.
Згідно з результатами дослідження встановлено, що в регіонах України відсутній тісний зв'язок між розвитком соціальнотрудової сфери та сталим розвитком. Соціально-трудова сфера не
зорієнтована у своїх стратегічних пріоритетах на досягнення цілей
сталого розвитку. У свою чергу, в концептуальних засадах сталого
розвитку не задіяні важелі соціально-трудової сфери. Тому забезпечення розвитку трудової сфери за принципами стійкості має стати одним із пріоритетних напрямів державної та регіональної політики.
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Розділ 6. СОЦІОЛОГІЧНІ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТІВ
ІМОЖЛИВОСТЕЙ ЗАПРОВАДЖЕННЯ
СТАЛОГО РОЗВИТКУ
6.1. Соціологічний аналіз екологічної реальності
за оцінками населення України
Можливості соціологічних оцінок екологічної ситуації вкрай
обмежені. Тільки завдяки соціологічному моніторингу Інституту
соціології НАН України, який започаткований з 1992 р. і щорічно
проводиться до сьогоднішнього часу, є можливість відстежити та
проаналізувати думки населення щодо екологічної безпеки та визначити пріоритетні напрями в системі державного управління
щодо її забезпечення. За результатами оцінок, які містяться у виданні Інституту соціології НАН України «Українське суспільство
1992-2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг»
[252], можна встановити ставлення людини до екологічного стану,
негараздів та перешкод, які заважають гармонійно будувати відносини з екологічним середовищем, визначити екологічні чинники
сталого розвитку. Загальна екологічна ситуація в країні змінювалася залежно від обсягів та інтенсивності виробництва продукції,
особливо промислової. Незадоволеність станом довкілля простежувалася найбільшою мірою у 1994р., коли виробничі навантаження на підприємства важкої промисловості були високими. Не
випадково, що саме у 1994р. кількість опитаних, які визначили погіршення стану довкілля, становила 77,9% (табл. 6.1). Динаміку
позитивних змін констатувала незначна кількість опитаних (2,1%).
При загальній позитивній тенденції щодо зменшення негативних
оцінок екологічної ситуації, які у 2012 р. знизилися порівняно з
1994 р. на 31,3%, рівень тих, хто констатує погіршення стану довкілля, залишається високим (у 2008 р. – 47,5%, у 2012 р. – 46,6%).
Оцінка екологічного стану населення України, яка визначилася ситуацією за місцем проживання протягом 20022012 рр. (табл. 6.2), показала позитивні тенденції щодо зміни несприятливого стану. Протягом десяти років негативна оцінка, яка
включала «вкрай неблагополучну» та «неблагополучну ситуацію»,знизилась з 49,2% у 2002 р. до 30,0% у 2012 р. А позитивні
оцінки, які характеризували відносно благополучну «та цілком
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благополучну» ситуацію, зросли з 18,6% у 2002 р. до 59,0% у 2012
р. (майже на 40%). Співвідношення негативних і позитивних оцінок обернулось убік позитивних. У 2012 р. позитивні оцінки на
14,8% перевищували негативні.
Таблиця 6.1
Оцінка загальної екологічної ситуації в країні протягом
1994-2012 рр., %1[60]
Екологічна ситуація (стан довкілля)
Варіанти відповідей
1994 2000 2005 2008
1. Значно погіршилася
57,0 31,3 13,0 20,3
2. Трохи погіршилася
20,9 27,8 18,7 27,2
3. Залишилася незмінною
16,3 37,1 62,9 48,5
4. Трохи поліпшилася
1,4
2,7
4,5
2,9
5. Значно поліпшилася
0,7
0,3
0,5
0,7
Не відповіли
3,7
0,8
0,4
0,3
Середній бал
1,6
2,1
2,6
2,4
1

2010
20,3
24,8
51,4
2,6
0,5
0,3
2,4

2012
21,3
25,3
59,6
2,1
0,6
0,2
2,5

Тут і далі % означає відсоток до всіх опитаних.

Таблиця 6.2
Оцінка екологічного стану за місцем проживання населенням
України у 2002-2012 рр., %[60]
Як Ви оцінюєте екологічну ситуацію поселення, в якому Ви живете?
Варіанти відповідей
2002
2005
2008
2010
2012
1. Вкрай неблагополучна
19,2
11,4
13,0
10,2
8,6
2. Неблагополучна
40,0
32,3
33,6
30,9
24,4
3. Важко сказати, благополучна чи ні
22,1
24,7
15,6
21,3
19,2
4. Відносно благополучна
17,3
27,1
32,4
33,4
39,8
5. Цілком благополучна
1,3
4,5
5,2
4,1
8,0
Не відповіли
0,1
0,0
0,2
0,1
0,1
Середній бал
2,4
2,8
2,8
2,9
3,1

Наявність несприятливого екологічного стану обумовлена
певними чинниками забруднення навколишнього середовища, де
проживають люди. Найбільш серйозне занепокоєння у 2012р. у
них викликають забрудненість повітря автотранспортом – 37,9%
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та забрудненість території проживання сміттям та іншим брудом –
35,7% респондентів (табл. 6.3). Ці несприятливі чинники як найгірші визначаються через комплексне сприйняття людиною незручностей та небезпек у її житті. На друге місце серед негативних
чинників, які обумовлюють ризиковий стан у житті населення, респонденти поставили неякісне харчування через підвищений вміст
шкідливих речовин у продуктах харчування. З 2004 по 2010 р.
простежується тенденція до зростання цього негативного чинника.
У 2010 р. майже 38% опитаних були занепокоєні низькою якістю
продуктів харчування. Але у 2012 р. негативні оцінки цього показника зменшилися порівняно з 2010 р. на 8,7%, а з 2002 – на 11,2%.
Забруднення повітря, води та ґрунтів через хімічні речовини
та відходи виробництва посіло третє, четверте та п’яте місця за
негативними оцінками респондентів. Забруднення повітря непокоїло у 2012 р. 24,8% опитаних, води – 22,1, а ґрунту – 14,9%. У
всіх випадках простежується позитивна тенденція зниження ризиків забруднення за цими причинами за десять останніх років.
Констатують наявність радіаційного забруднення у 2012 р.
14,2% опитаних. Це вкрай негативна загроза для життя та здоров’я
населення. Вона є достатньо високою, незважаючи на її значне
зниження порівняно з 2002 р., коли радіаційне забруднення викликало занепокоєння у 35,7% респондентів. Майже незмінним є значення негативного чинника, що відображає підвищений рівень
шуму, про який відзначили майже 16% опитаних.
Позитивно оцінювали стан навколишнього середовища у
2012 р. 25,6% опитаних. Їх кількість порівняно з 2002 р. зросла
майже на 16%.
Таким чином, за рівнем вагомості, гостроти та загрозливості
для населення розподіл негативних чинників є таким:
І місце –забруднення повітря автотранспортом; забруднення
території проживання сміттям та брудом;
ІІ місце – високий рівень шкідливих речовин у продуктах
харчування;
ІІІ місце – забруднення повітря хімречовинами та відходами
виробництва;
ІVмісце – забруднення води хімречовинами та відходами
виробництва;
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V місце – забруднення ґрунту хімречовинами та відходами
виробництва;
VI місце – радіаційне забруднення;
VII місце – підвищений рівень шуму.
Таблиця 6.3
Оцінка небезпек забруднення навколишнього середовища
у місцевості проживання у 2002-2012 рр., % [60]
Які чинники забруднення навколишнього середовища у місцевості
Вашого проживання викликають у Вас серйозне занепокоєння?
Варіанти відповідей
2002 2005 2008 2010 2012
1. Забруднення повітря
хімічними речовинами та викидами виробництва
47,3 34,3 32,3 31,4 24,8
2. Забруднення повітря автотранспортом
48,0 39,9 42,3 43,7 37,9
3. Забруднення води хімічними
речовинами та відходами виробництва
46,1 32,0 29,3 28,1 22,1
4. Забруднення ґрунту хімічними речовинами та відходами
виробництва
32,4 22,2 20,2 21,7 14,9
5. Забруднення території проживання сміттям та іншим брудом
54,8 49,7 48,5 48,5 35,7
6. Радіаційне забруднення
35,7 23,7 22,0 19,9 14,2
7. Підвищений рівень шуму
16,7 16,2 17,7 15,8 13,4
8. Підвищений вміст шкідливих
речовин у продуктах харчування
40,4 28,9 36,1 37,9 29,2
9. Ніщо серйозного занепокоєння не викликає
9,7
14,8 14,2 16,1 25,6
10. Інше
0,7
0,4
1,3
0,4
1,5
Не відповіли
0,2
0,2
0,3
0,1
0,4
Оцінка задоволеності опитаних благоустроєм та санітарним
станом вулиць, парків, довкілля (табл. 6.4)є песимістичною. У
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2012 р. загальний благоустрій та санітарний стан не задовольнив
46,1% опитаних і порівняно з 2002 р. частка таких знизилася на
14,2%. Щодо стану подвір’я, то частка незадоволених була майже
такою, як і задоволених, при цьому оцінка дещо поліпшилася.
Таблиця 6.4
Оцінка загального благоустрою і санітарного стану
(вулиць, парків, довкілля) та власного подвір’я у 2002-2012 рр., %
Якою мірою Ви задоволені благоустроєм та санітарним станом
вулиць, парків, довкілля?
Варіанти відповідей
2002 2005 2008 2010 2012
1. Переважно не задоволений
60,9 61,6 60,7 57,4 46,1
2. Важко сказати, задоволений
чи ні
25,6 23,6 22,5 25,7 28,7
3. Переважно задоволений
13,3 14,8 16,6 16,9 24,9
Не відповіли
0,2
0,0
0,2
0,1
0,3
Середній бал
1,5
1,5
1,6
1,6
1,8
Якою мірою Ви задоволені благоустроєм та санітарним станом
подвір’я?
1. Переважно не задоволений
43,4 48,1 43,2 37,6 36,4
2. Важко сказати, задоволений
чи ні
24,8 21,2 23,3 24,8 26,2
3. Переважно задоволений
31,4 30,6 33,3 37,4 37,0
Не відповіли
0,5
0,2
0,3
0,2
0,4
Середній бал
1,9
1,8
1,9
2,0
2,0
Шкідливі та несприятливі для здоров’я екологічні умови, на
думку 15,4% опитаних, у 2012 р. посіли друге місце серед причин,
які могли б спонукати до переїзду (табл. 6.5), однак у 90-х роках
вони були на першому місці. Це свідчить на певне поліпшення
стану навколишнього середовища в Україні. Однак кардинально ці
проблеми не вирішені.
Навіть вкрай обмежені соціологічні дані про оцінку населенням стану екологічної безпеки дозволяють визначити пріоритетні
напрями державної, регіональної та промислової політики щодо
подолання визначених ризиків і небезпек, а саме:
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подолання забруднення територій, підвищення рівня санітарної безпеки, впровадження екологічно чистої та економічно доцільної переробки сміття;
зниження забруднення повітря автотранспортом, хімречовинами та відходами виробництва;
виробництво продуктів харчування зі зниженням вмісту
шкідливих речовин;
зниження забруднення води, ґрунту;
подолання радіаційного забруднення;
зниження рівня шуму.
Таблиця 6.5
Оцінка причин можливого виїзду з населеного пункту, %
Як Ви вважаєте, які причини могли б спонукати Вас виїхати
з Вашого населеного пункту?
Варіанти відповідей
1994 2000 2005 2008 2010 2012
1. Шкідливі для здоров'я екологічні умови
18,6 15,4 15,4 16,8 16,7 15,4
2. Бажання знайти нове місце
роботи
7,1 18,0 17,6 15,8 19,9 18,9
3. У зв'язку з навчанням
1,9 2,6 2,1 3,6 3,0 2,3
4. Хочу переїхати ближче до
родичів, друзів
6,2 5,5 6,2 6,6 6,0 5,2
5. Хочу повернутися на батьківщину, де виростав і навчався
2,5 3,4 2,4 3,0 2,9 2,8
6. Хочу змінити кліматичні
умови
3,0 3,3 3,1 3,8 4,0 4,1
7. Остерігаюся міжнаціональних конфліктів
3,1 1,2 1,3 1,6 1,2 1,3
8. Просто хочу змінити місце
проживання
5,3 6,8 7,8 8,4 9,0 8,6
9. Через труднощі з мовою
спілкування
0,3 0,2 0,4 1,1 0,4 0,3
10. Інші причини
3,2 3,1 2,2 2,3 1,8 2,1
11. Не хочу виїздити зі свого
населеного пункту
55,9 54,3 51,9 52,2 52,2 53,3
Не відповіли
1,7 0,3 0,2 0,2 0,0 0,2
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Значна більшість опитаних відчуває дискомфорт в умовах
проживання через несприятливу екологічну ситуацію, і навіть частка з них готова до переїзду в іншу місцевість. Екологічні небезпеки обумовлюють негативні соціальні наслідки, які виявляються у
погіршенні природних ресурсів для існування людей, здоров’я населення, умов і можливостей відтворювання та розвитку людського потенціалу.
Таким чином, соціальні та екологічні чинники сталого розвитку, за оцінками населення України, є недостатньо вивченими,
некерованими та не залученими до практики управління. Вони не
відстежуються, не вивчаються через соціологічні дослідження та
не сполучаються зі статистичними оцінками. Але вони мають унікальний інформаційний потенціал, який найбільш правильно відтворює сподівання та очікування населення України щодо оптимістичних перспектив розвитку країни, пов’язаних зі становленням
сталого розвитку. Це потребує включення до проекту Концепції
сталого розвитку положень щодо відстеження думок та оцінок населенням стану і перспектив сталого розвитку шляхом становлення соціологічного моніторингу зі сталого розвитку, врахування і
залучення його результатів до прийняття управлінських рішень на
всіх рівнях управління.
При сполученні різних соціологічних досліджень з даної
проблематики можна найбільш комплексно та системно визначити
перешкоди на шляху до запровадження сталого розвитку. Більш
широке уявлення про стійкість екологічних небезпек, встановлених згідно із соціологічним опитуванням, дають результати наведеного нижче експертного опитування, яке розкриває проблеми
сталого розвитку, перешкоди на його шляху, а також сподівання та
очікування щодо його запровадження.
6.2. Перешкоди та очікування реалізації сталого
розвитку вконтексті соціальної відповідальності
(експертні оцінки)
Сталий розвиток передбачає задоволення потреб нинішнього
покоління, не піддаючи ризику можливості майбутнього задовольняти свої. Нинішнє покоління має нести відповідальність перед
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майбутнім за збереження умов для гідного життя. При переході
системи господарювання на принципи сталого розвитку це стає
досяжним. Приєднання України до стандарту ISO 26000 «Керівництво із соціальної відповідальності» – серйозний крок до забезпечення сталого розвитку. Однак Україна слабо виконує міжнародні
зобов’язання в цій сфері.
Україна вкрай недостатньо застосовує ефективні інструменти та механізми, які б сприяли запровадженню сталого розвитку в
систему господарювання.
Соціальна відповідальність – це волевиявлення, яке визначається певною поведінкою щодо дотримання усвідомлених обмежень та соціальних норм, гарантує безпеку та прогресивний розвиток, забезпечує узгодження інтересів суб’єктів, задіяних у суспільних відносинах та управлінні ними. Соціальна відповідальність є
багатоаспектною та багаторівневою. Вона виявляється на особистісному (індивідуальному) рівні через ступінь громадянської зрілості особистості та є базовою для інших рівнів. Від світосприйняття та усвідомлення людиною своєї значущості у світових перетвореннях, її прагнення до перетворень у всіх сферах своєї життєдіяльності залежать її прояви на інших рівнях. На груповому рівні
соціальна відповідальність визначається як корпоративна соціальна відповідальність; на суспільному – передбачає соціальну відповідальність суспільства за гідний рівень життя нинішнього і майбутнього поколінь; на державному – визначає кращі шляхи досягнення сталого, соціального та людського розвитку. На глобальному рівні соціальна відповідальність окреслює пріоритети світового
розвитку, людської цивілізації завдяки міжнародним домовленостям щодо запровадження сталого розвитку.
Сталий розвиток визначено ООН як основний напрям розвитку цивілізації на ХХІ ст., а Україна має зайняти активну позицію для започаткування процесу змін, що забезпечить перехід до
сталого розвитку держави.
Україна належить до тих держав, які взяли на себе зобов’язання та відповідальність щодо запровадження в систему господарювання принципів сталого розвитку. Незважаючи на це,
зобов’язання не виконюються. А країна втрачає авторитет серед
світової спільноти. Постає питання: що перешкоджає впровадженню міжнародних обов’язків у сфері сталого розвитку? Відповідь на
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нього можливо одержати експертним шляхом через оцінки думок
висококваліфікованих фахівців і науковців з проблем соціальної
відповідальності.
Інститутом економіки промисловості НАН України проведено експертне опитування і визначено перешкоди для запровадження сталого розвитку.Так, головними критеріями відбору експертів для проведення опитування є: здійснення наукових досліджень та наявність наукових публікацій з проблем соціальної відповідальності; участь у підготовці концепцій, стратегій, програм
соціально-економічного та сталого розвитку країни, регіонів, підприємств. В опитуванні взяли участь 158 експертів, серед яких
5 академіків НАН України, 7 членів-кореспондентів НАН України,
79 докторів наук, 58 кандидатів наук, держслужбовців, представників урядових структур, а також науковці без ступеня– 21
(13,3%). Експертне опитування було проведено з жовтня 2012 р. по
липень 2013 р. Його результати докладно представлено в монографії «Діагностика стану та перспектив розвитку соціальної відповідальності в Україні (експертні оцінки)»[61].
У результаті дослідження одержано відповіді на значне коло
питань щодо можливостей для реалізації сталого розвитку в Україні. В експертному опитуванні поставлено таке запитання: «Що
головним чином є перешкодою до виконання міжнародних зобов’язань України?» На перше місце серед перешкод для виконання міжнародних зобов’язань України щодо сталого розвитку 65,2%
експертів поставили ненаціленість систем державного та регіонального управління на вирішення проблем сталого розвитку
(рис. 6.1).
Серед пріоритетів розвитку держави виконання міжнародних зобов’язань щодо сталого розвитку не визначено. Це обумовило невключеність їх до пріоритетних національних інтересів, неврахованість у концепціях, стратегіях, програмах державного, регіонального, галузевого, виробничого рівнів управління. Дана перешкода спричинила й інші: несформованість державних, регіональних і суспільних інститутів з управління сталим розвитком
(43,7%); слабка розробленість законодавства України щодо сталого розвитку (39,2%); несформованість національної системи реалізації міжнародного стандарту ISO 26000 (21,5%); відсутність положень зі сталого розвитку в законодавстві з національної безпеки
(17,1%).
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Що головним чином заважає виконанню міжнародних зобов'язань України щодо сталого розвитку?
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Рис. 6.1. Оцінка основних перешкод у виконанні міжнародних
зобов'язань України щодо сталого розвитку, %
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За оцінками експертів, вагомість перешкод управлінського
характеру посіла перших три місця, що потребує виокремлення й
оцінки цього напряму в контексті соціальної відповідальності.
Водночас експертами визначено загальну перешкоду щодо успішного досягнення переваг сталого розвитку, яка має місце і в країнах із розвинутною економікою та якісною правовою базою щодо
його запровадження – недостатні економічні можливості для вирішення екологічних та соціальних проблем. Так вважають 36,7%
експертів. Україні, яка прагне за короткий проміжок часу досягти
значного економічного зростання та інтегруватись як рівноправний партнер у європейську спільноту, необхідно сполучати виконання вкрай складних завдань щодо національної економічної незалежності й дотримання необхідних витратних вимог щодо сталого розвитку, пов’язаних з екологічною та соціальною безпекою.
Вкрай цінними є вільні відповіді експертів. Вони визначають
перешкоди щодо виконання міжнародних зобов’язань України зі
сталого розвитку через незалученість соціальної відповідальності
до цих процесів. Такими перешкодами є:
непрофесійність управлінців, безвідповідальність органів
влади на всіх рівнях управління;
низький рівень патріотизму, культури та моралі перших осіб
держави, правової та економічної культури управління;
нерозуміння масштабу загроз для України, обумовлених
традиційною системою економічного розвитку;
неспівпадіння національних інтересів зі сталого розвитку з
інтересами олігархії;
невизначеність ідеології споживання на засадах сталого розвитку;
низький рівень розробленості нової економічної парадигми
за принципами розвитку без зростання;
відсутність любові до народу з боку осіб, які мають владу та
володіють капіталом.
Оцінки експертів зважують перешкоди, можливості та умови
до вирішення проблем виконання міжнародних зобов’язань щодо
сталого розвитку. Систематизація перешкод за науковими узагальненнями зводиться до такого:
недооцінка соціальної складової сталого розвитку;
196

неусвідомленість значущості духовно-культурного потенціалу в забезпеченні сталого розвитку;
демографічна криза, незапровадженість медичного страхування, низька якість та рівень послуг з охорони здоров’я, з профілактичної медицини;
нерозвиненість екологічної та гігієнічної культури населення;
низький рівень та якість життя населення, умов проживання;
процвітання споживацької моделі поведінки.
Результати наукових узагальнень дозволили визначити, крім
перешкод соціального характеру, перешкоди економічного та екологічного характеру, а саме:
нераціональне залучення, споживання і використання природних ресурсів;
конфліктна інтеграція економічної, екологічної та соціальної
систем;
низький рівень застосування у виробництві високотехнологічних ресурсозберігаючих технологій;
високий рівень антропогенного навантаження на екосистеми;
забруднення поверхневих та підземних вод, повітря, ґрунтів;
неефективність економічного механізму природокористування та природоохоронної діяльності;
низький рівень охорони земель;
застарілість, надмірна енерго- та матеріалоємність, відходність виробничих технологій та недостатній рівень вторинної переробки відходів.
Поглиблення пошуку причин, що перешкоджають запровадженню сталого розвитку, обумовило запитання про рівень впливу
соціальної відповідальності на стан виконання міжнародних зобов’язань зі сталого розвитку. Майже 60% експертів відповіли, що
він є сильним та дуже сильним. Відповідно до ступеня реалізованості міжнародного стандарту ISO 26000 «Керівництво із соціальної відповідальності» її вплив визначили 55,7% експертів, а до рівня впровадження Глобального договору ООН – Україна – 39,3%.
Таким чином, виконання міжнародних зобов’язань України,
пов’язаних із сталим розвитком, потребує модернізації системи
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управління та суспільних відносин на засадах соціальної відповідальності.
Значущість системності в досягненні цілей сталого розвитку
визначає успіх у реалізації його принципів. Сталий розвиток обумовлює задіяння у процесі його формування суб’єктів усіх рівнів
управління. Без виробничого рівня досягти поставлених цілей буде
неможливо. Переважна більшість експертів (71,5%) на запитання
про перешкоди для переходу системи господарювання на засади
сталого розвитку визначила, що основна маса підприємств і бізнесструктур орієнтована на досягнення фінансових результатів, а не
на соціальну перспективу (рис. 6.2). Адже саме фінансова доцільність діяльності підприємства визначає можливості його існування
та функціонування.
Тенденції позитивного запровадження сталого розвитку на
виробничому рівні навіть в американських компаніях пов’язані з
економічними перевагами. Так, американські компанії, які відносять запровадження сталого розвитку до топ-цілей, підтвердили,
що роблять це для збереження стабільного розвитку бізнесу завдяки гармонійному узгодженню з бізнес-цілями (38%), а також для
побудови соціально відповідальної репутації (27%). Ділова репутація може перевищувати вартість матеріальних активів у декілька
разів (наприклад, при придбанні компанією МсDonalds компанії
Wendi’s за 3,3 млрд дол. при вартості активів 1,1 млрд дол.). Отже,
ця перешкода знаходить своє позитивне рішення та збереження
економічних вигід сталого розвитку на виробничому рівні при його впровадженні.
Суто національний характер мають інші причини, які перешкоджають запровадженню сталого розвитку на виробничому рівні. Друге місце за вагомістю перешкод посіло слабке розуміння
керівництвом господарських суб’єктів значення сталого розвитку,
низька мотивація до вирішення питань сталого розвитку (62% експертів). Такі відповіді свідчать про низький рівень управлінської
діяльності державних та регіональних органів влади, яка не націлює та не мотивує представників виробничого рівня і бізнесструктур до певної діяльності зі сталого розвитку. У той же час
немає правової регламентації щодо реалізації принципів сталого
розвитку (42,4%). Застарілість техніко-технологічного обладнання
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Що головним чином заважає виконанню міжнародних зобов'язань України
щодо сталого розвитку?
Більшість підприємств і бізнес-структур орієнтовані на
досягненняфінансових результатів, а не на соціальну перспективу
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Рис. 6.2. Причини, що перешкоджають переходу системи господарювання на принципи сталого
розвитку на виробничому рівні, %
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і процесів при низькому інноваційному рівні розвитку виробництва також є суттєвою перешкодою на цьому шляху (33,5%). За термінами дії вся діяльність із забезпечення сталого розвитку довготривала, що для виробничого рівня не є прийнятним, бо не дає
швидкого й відчутного ефекту за наявності певних витрат. Так
вважає третина опитаних експертів. Слабка задіяність у соціальних
та екологічних національних і регіональних програмах бізнесструктур та підприємств також є, на думку 24,7% експертів, перешкодою для впровадження сталого розвитку. Це характеризує безвідповідальне ставлення державних і регіональних органів влади
до залучення виробничого рівня для розв’язання визначених проблем.
Цінними є вільні відповіді експертів, де висвітлено весь
спектр перешкод для виробничого рівня щодо запровадження
принципів сталого розвитку, розкрито важливі напрями вдосконалення ідеології економічного розвитку та управління. Вони додатково до перелічених визначили перешкоди для переходу системи
господарювання на принципи сталого розвитку на виробничому
рівні: деіндустріалізація, цілеспрямоване банкрутство підприємств
з метою приватизації, рейдерство, відсутність орієнтації інвестицій
власника капіталу на розвиток національної економіки, відсутність
національного бренду «український виробник», переважання психології метелика на один день, надання переваги матеріальним
цінностям, низький рівень духовної культури, монополізм, відсутність організованого ринку, низька частка оплати праці в кінцевому продукті. Отже, соціальна відповідальність може призвести до
змін на рівні суспільної свідомості, формування ціннісних орієнтацій, а це, у свою чергу, сприятиме хоч і незначним, але позитивним змінам у ставленні роботодавців до визначених питань. Актуалізується проблема соціальної відповідальності роботодавця.
При формуванні варіантів стратегій досягнення будь-яких
цілей розвитку розробляється декілька сценаріїв. Оптимістичний
сценарій реалізації принципів сталого розвитку в Україні можливий за умов соціально відповідальних дій та поведінки всіх
суб’єктів, задіяних у цьому процесі. Які ж позитивні зміни відбудуться при соціально відповідальних діях щодо сталого розвитку в
Україні? На це запитання експерти усвідомлено з певними очікуваннями та сподіваннями відповіли, визначивши переваги, до яких
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прагне світова спільнота, Україна, її населення, управлінці, бізнесмени та кожна окрема людина (рис. 6.3).
Які позитивні зміни відбудуться при соціально відповідальних діях у реалізації принципів
сталого розвитку в Україні?
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Дбайливе ставлення до навколишнього середовища, раціональне споживання і використання природних ресурсів.
Соціальна, економічна й екологічна рівновага та розвиток.
Зміцнення здоров'я населення, збільшення тривалості повноцінного життя і
трудової активності.
Активізація соціально відповідальної діяльності держави, суспільства, бізнесу, особистості у формуванні умов сталого розвитку.
Становлення узгодженої системи цінностей українського суспільства, духовно-культурний розвиток людського суспільства.
Використання у виробництві ресурсозберігаючих технологій.
Модернізація соціальних відносин, консолідація зусиль суспільства та влади
в забезпеченні сталого розвитку.
Формування і реалізація моделі споживання згідно з принципами сталого
розвитку.
Високий рейтинг України щодо сталого розвитку в міжнародних порівняннях.
Інше.
Важко відповісти

Рис. 6.3. Оцінка позитивних наслідків соціально відповідальних дій
у реалізації принципів сталого розвитку в Україні, %
Усвідомлення ризиків, пов’язаних зі зволіканням у запровадженні сталого розвитку в країні, експерти визначили серед найва201

гоміших очікувань збереження навколишнього середовища та
природних ресурсів за рахунок дбайливого ставлення, раціонального споживання та використання (65,8%). Розуміння важливості
кожної складової сталого розвитку і системності їх взаємозв’язку
обумовило друге місце в позитивних очікуваннях експертів рівноваги і розвитку соціального, економічного та екологічного (57%).
Третє місце посіли три очікуваних позитивних наслідки запровадження сталого розвитку на підставі соціальної відповідальності:
укріплення здоров’я населення, збільшення тривалості повноцінного життя та трудової активності (44,3%). Сподіваються на активізацію соціально відповідальної діяльності, суспільства, бізнесу,
особистості щодо формування умов сталого розвитку 43,7% експертів. Інші зміни, визначені експертами, пов’язані зі створенням
умов для досягнення зазначених позитивних змін, а саме: використання у виробництві ресурсозберігаючих технологій (40,5%), модернізація системи соціальних відносин, консолідація зусиль суспільства і влади в забезпеченні сталого розвитку (39,2%), формування та реалізація моделі споживання на засадах сталого розвитку
(26,6%).
Розуміння експертами можливих позитивних змін та наслідків реалізації соціально відповідальних дій щодо сталого розвитку
порівняно з реальним станом справ в Україні залишило в колі оптимістів незначну їх частку (12,0%), яка очікує на високий рейтинг
України зі сталого розвитку в міжнародних порівняннях. У вільних відповідях щодо позитивних очікувань експерти визначили ще
два важливих компоненти досягнення цілей – підвищення якості
життя людини та забезпечення самодостатності людини, регіону,
країни.
Експерти вважають, що досягти реалізації принципів сталого
розвитку в країні можна при модернізації систем управління та
суспільних відносин на засадах соціальної відповідальності, коли
будуть задіяні мотиваційні механізми до соціально відповідальної
поведінки в цій сфері особистості, суспільства, бізнесу, держави.
Але реально підійти до визначення напрямів сполучення соціальної відповідальності та сталого розвитку можливо при встановленні їх критеріїв ефективності зі змістовним наповненням.
Критерії ефективності соціальної відповідальностіє обов’язковим структурним компонентом, який характеризує кінцевий ре202

зультат реалізації соціальної відповідальності в досягненні цілей
сталого розвитку. Завдяки критеріям ефективності виявляється
ступінь затребуваності соціальної відповідальності щодо сталого
розвитку та кінцевих результатів за окремими напрямами. Згідно з
оцінками експертів підтверджено доцільність застосування більшості визначених критеріїв ефективності, при досягненні яких має
формуватися соціальна відповідальність:
раціональне залучення, споживання та використання природних ресурсів;
переважне застосування у виробництві високоекономічних
ресурсозберігаючих технологій;
запровадженість ефективних механізмів саморегуляції, що
забезпечують автоматичне налаштування соціоекономічної системи на сталий розвиток;
поліпшення та зміцнення здоров’я населення, продовження
тривалості повноцінного життя та трудової активності;
підвищення освітнього, професійного та соціально-культурного рівнів населення;
високий рівень та якість життя населення у сполученні із соціальним, інтелектуальним та духовним зростанням;
дотримання прав і свобод людини, наявність можливостей
вибору людини в усіх сферах суспільного життя;
активна діяльність об’єднань громадян у процесах переходу
України до сталого розвитку;
нові стратегічні орієнтири соціальної політики, орієнтованої
на реалізацію вимог соціальної відповідальності, активізацію трудової та творчої діяльності, формування людського, інтелектуального та соціального капіталу;
реалізація в економічній політиці принципів інноваційності
та стійкості;
запровадження механізмів соціальної відповідальності при
реалізації принципів сталого розвитку на всіх рівнях управління
(державному, регіональному, виробничому, особистісному).
Становлення соціальної відповідальності щодо сталого розвиткумає відбуватися завдяки системі механізмів, які створюють
умови та можливості його досягнення (правові, фінансово-економічні, інституціональні, кадрові, наукові, інформаційні). Кожна
складова серед визначених механізмів забезпечення застосування
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соціальної відповідальності для цілей сталого розвитку є значущою, а разом із взаємовпливом вони дають сукупний синергетичний ефект. Але доцільно врахувати значущість окремих механізмів
у застосуванні соціальної відповідальності. За даними інтерактивного опитування, проведеного під час роботи міжнародної конференції з питань корпоративної соціальної відповідальності (м. Київ, 13 квітня 2011 р.), інституціональне забезпечення виявилося
найвагомішим. Так, 40% опитаних вважають необхідним державне
регулювання сталого розвитку країни, яке передбачає контроль з
боку відповідних державних інституцій, і 58% – введення регуляторних актів, що визначають межі соціальної відповідальності в
країні. На даний момент інституціональне забезпечення соціальної
відповідальності щодо сталого розвитку в Україні практично не
розвинене. Виключенням можна вважати Національну раду з питань сталого розвитку. Але і вона не функціонує.
Оцінки експертів та фактичний стан застосування соціальної
відповідальності з метою досягнення сталого розвитку свідчать
про необхідність залучення органами влади наукових сил країни
до розробки теоретико-методологічних та практичних засад формування і реалізації соціальної відповідальності щодо сталого розвитку. А визначені експертами перешкоди на шляху до впровадження сталого розвитку необхідно зарахувати до стратегічних
напрямів і завдань розвитку держави та її регіонів.
6.3. Необхідність і можливість запровадження
соціологічного моніторингу регіонів України
Брак соціологічної інформації щодо розвитку регіонів, соціальних ризиків та небезпек, соціального самопочуття та соціальних перспектив мешканців областей відчувають тривалий термін
органи безпеки, місцевої влади та місцевого самоврядування, громадські організації, науковці, а також інвестори. Міжнародний досвід свідчить про широке використання думок населення при формуванні та реалізації стратегій розвитку.
Однією з переваг, які націлюють на розвиток демократичних
основ управління в регіоні, є вивчення думки населення про соціальні перспективи розвитку регіону через проведення соціологіч204

них опитувань і врахування цієї думки при створенні регіональних
стратегій розвитку.
У розвинутих країнах світу формування та реалізація стратегій супроводжується врахуванням думок громадян. І це норма. У
нас же тільки усвідомлення норми, а реалізації немає. В Україні
серед науковців та фахівців є усвідомлення необхідності впровадження соціологічного моніторингу в розрізі регіонів та використання його результатів при формуванні регіональних стратегій
розвитку і стратегій територіального маркетингу.
Україна мала досвід проведення соціологічних опитувань у
рамках областей України у 2000-2006рр. тільки завдяки включенню її як учасника в міжнародний соціологічний моніторинг «Базова захищеність населення України», який проводився за фінансової підтримки МОП Держкомстатом України. Його результати були зразком оцінки соціального стану в регіонах України на думку
населення. За його підсумками Донецька область серед усіх інших
регіонів відрізнялася високим рівнем духовного потенціалу населення, небайдужістю до проблем країни, конструктивним оптимізмом, соціальною згуртованістю і соціальною відповідальністю. За
багатьма показниками соціальної захищеності область не була серед лідерів. Але потреба в реалізації колективістських спрямувань,
патріотичних установок, досягнень соціальної справедливості була
однією з найвищих в Україні. Однак ця інформація не була використана при формуванні регіональних і маркетингових стратегій.
Необхідна мобілізація управлінського і наукового потенціалу та регіонів України щодо ініціювання й вирішення проблеми
впровадження в практику державного регіонального управління
соціологічного моніторингу в розрізі регіонів України, дані якого
були б оцінкою соціального стану та проблем у регіонах України.
Крім того, вони були б обґрунтуванням для формування стратегічних цілей та пріоритетних напрямів у регіональних стратегіях розвитку, Угодах регіонального розвитку, стратегіях територіального
маркетингу.
Реальні передумови для впровадження соціологічного моніторингу в регіонах України є. А джерелом фінансування міг би
стати Державний фонд регіонального розвитку. У Міністерстві
економічного розвитку і торгівлі України під час обговорення
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структури проекту Державної стратегії регіонального розвитку на
період до 2020 року схвально відреагували на цю пропозицію.
Однак регіонам України недоцільно очікувати, поки розгорнеться державний рівень вирішення цього питання. Їм необхідно
створювати особливий імідж із позитивними соціальними характеристиками для власних потреб та залучення інвесторів.
У всіх областях України при формуванні регіональних стратегій розвитку на період до 2020 року та укладанні Угод регіонального розвитку доцільно самостійно здійснити соціологічне дослідження та широко популяризувати його результати.Саме це забезпечить виконання положення Постанови Кабінету Міністрів
України № 1186 від 16.11.2011 р. про використання соціологічних
даних для розробки регіональних стратегій розвитку. Така соціальна інновація принесе значні вигоди регіонам, забезпечивши
демократизацію процесів прийняття рішень у стратегічному довгостроковому плануванні, коли думка населення регіонів буде
врахована при формуванні регіональних стратегій розвитку до
2020 року.
Друга перевага – це наявність та популяризація позитивної
інформації про високий соціальний, людський, духовно-моральний потенціали людей регіонів України. Але при цьому, разом із
широким висвітленням у ЗМІ результатів соціологічного опитування, узагальнену оцінку необхідно видавати українською, російською та англійською мовами у вигляді презентаційного видання і
показати високий потенціал регіонів для розвитку людей, підприємництва, виробничої, рекреаційної, соціальної, екологічної сфер.
Адже інвесторів приваблюють саме такими аргументами, які викликають у них довіру та інтерес.
По-третє, результати соціологічних досліджень цих регіонів
для Мінекономіки і торгівлі України стануть підставою для розробки проекту Типових методичних рекомендацій щодо проведення соціологічних опитувань і використання результатів при розробці регіональних стратегій розвитку. Це становитиме внесок регіонів у модернізацію державної регіональної політики.
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Розділ 7. КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА РІВНЯ ТА ЯКОСТІ
ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
ЯК ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО
ПОТЕНЦІАЛУ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
7.1. Теоретико-методологічні засади дослідження рівня
та якості життя населенняв системі сталого розвитку
Забезпечення високого рівня розвитку людського потенціалу, як мети економічного зростання в сучасних умовах, передбачає
суттєве підвищення рівня і якості життя. Саме на це спрямовані
Цілі Розвитку Тисячоліття (ЦРТ), визначені Декларацією Тисячоліття у 2000 р. на Генеральній Асамблеї ООН. Україна взяла на
себе значні зобов'язання в рамках ЦРТ, і кожна із 7 цілей безпосередньо пов’язана з необхідністю підвищення рівня та якості життя
населення. Це обумовлено тим, що в плані добробуту в країні існують нагальні проблеми: має місце суттєве поширення бідності;
загострюється майнове розмежування суспільства; більшість населення не вдоволена своїм становищем, що породжує соціальні
конфлікти. Регіони України значно відрізняються за рівнем і якістю життя, при цьому диференціація за багатьма показниками посилюється. Саме ці обставини обумовили масові демонстрації населення України у листопаді-грудні 2013 р. та на початку 2014 р.
за підтримку євроінтеграційного процесу, модернізації українського суспільства. Високі стандарти якості життя є привабливими для
мешканців України, які за рівнем розвитку людського потенціалу
та працелюбністю гідні кращого життя.
Підвищення якості та рівня життя постає першочерговим завданням для уряду й усього суспільства заради існування держави.
На сучасному етапі актуалізуються теоретичні дослідження з проблем рівня та якості життя. Це обумовлено тим, що, по-перше, відбувається активне використання параметрів рівня і якості життя в
міжнародних оцінках соціально-економічного розвитку країн світу
(людського розвитку, конкурентоспроможності тощо); по-друге,
показники добробуту та якості життя все ширше залучаються до
оцінки якості державного й регіонального управління соціальноекономічними процесами в Україні.
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Рівень та якість життя є складним соціально-економічним
явищем, яке вже декілька століть привертає до себе увагу провідних учених у сфері економічних, соціальних наук. І. Посошков,
К. Маркс, А. Сміт, А. Пігу, О. Чаянов, Г. Беккер, В. Райцин,
В. Майєр, Н. Бузляков, Н. Римашевська та багато інших зарубіжних науковців досліджують проблеми доходу, задоволення потреб,
майнового стану населення.
Значна кількість вітчизняних науковців розглядають питання
добробуту населення України, шукають шляхи вирішення проблем
та підвищення якості життя. У наукових публікаціях
О.Балакірєвої, І.Бондар, І.Гукалової, Т.Кір’ян, М.Кизима,
Е.Лібанової, О. Мандибури, І.Манцурова, Л.Черенько та ін. проаналізовано умови та чинники, які визначають рівень і якість життя українців, надано оцінку сучасного стану, викладено прогнози
щодо зростання доходів, подолання бідності, визначено механізми
підвищення рівня життя населення та досягнення більш високої
якості. Багато вчених приділяють увагу і регіональним проблемам
добробуту населення. Незважаючи на це, залишаються невирішеними теоретичні та практичні проблеми, які полягають у такому:
не забезпечено достатньої термінологічної чіткості – досить
часто поняття «рівень життя» та «якість життя» ототожнюються,
що не сприяє як розвитку даного наукового напряму, так і вирішенню існуючих проблем;
в умовах глобальних стратегій інноваційного, людського та
сталого розвитку формується нове бачення рівня та якості життя
як соціально-економічних явищ, що потребує всебічних і комплексних досліджень;
поширеність бідності та малозабезпеченості в Україні, тривале невирішення цих проблем вказують на несформованість ефективного механізму підвищення життєвого рівня та досягнення високої якості життя;
низькі рівень та якість життя перешкоджають соціальноекономічному розвитку, більш швидкій та ефективній інтеграції
України у Європейське Співтовариство, тому потребують найшвидшого вирішення;
сучасні рівень та якість життя безпосередньо пов'язані з
умовами та можливостями сталого розвитку, однак такий взаємозв’язок поки що мало досліджений.
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Метою дослідження є поглиблення теоретичних підходів до
визначення рівня та якості життя, умов і чинників їх формування,
обґрунтування їх ролі в системі забезпечення сталого розвитку
України, здійснення оцінки рівня та якості життя населення регіонів України та визначення шляхів підвищення добробуту.
Слід відзначити, що промислові регіони України мають специфічні особливості в забезпеченні якості життя. Крім того, важливим є аналіз можливостей підвищення рівня та якості життя згідно з принципами саморозвитку регіонів. Однак цей аспект потребує більш глибокого аналізу.
Важливу роль у забезпеченні гідного рівня та якості життя
відіграють соціальні видатки держави, спрямовані на забезпечення
людського розвитку та підтримку соціально вразливих членів суспільства.
Мета економічного розвитку, яка полягає в підвищенні добробуту населення, декларується в різних інтерпретаціях урядами
більшості країн світу при розробці державних стратегій і програм
розвитку. Промислова революція та бурхливий розвиток економіки на засадах капіталістичної організації господарства забезпечили
суттєве підвищення ефективності виробництва, зростання його
обсягів, що створило економічний фундамент підвищення рівня
життя населення. А організація робочого класу та його боротьба за
кращі умови життя змусила правлячі кола та бізнес здійснити реальні кроки в напрямі підвищення добробуту населення шляхом
розробки та прийняття соціального законодавства, соціальних стандартів, збільшення заробітної плати, запровадження різноманітних форм соціального захисту тощо.
Теоретико-методологічні підходи до визначення сутності
поняття «рівень життя» формувалися в рамках основних напрямів
економічної науки. Представники класичної політекономії (В. Петті, Ф. Кене, А. Сміт) значну увагу приділяли доходам, майновому
становищу та нерівності населення, ролі ринку в забезпеченні добробуту. Представники марксистського напряму економічної думки
з класових позицій досліджували матеріальне становище пролетаріату та його залежність від капіталу, обґрунтовуючи теорію експлуатації, абсолютного та відносного зубожіння.
Згідно з підходаминеокласичної школи сформувалася теорія
суспільного добробуту (У. Джевонс, В. Парето, А. Пігу, А. Мар209

шалл, Дж. Роулз та ін.), яка доводить, що: основним джерелом
добробуту є національний дохід, при цьому важливу роль відіграє
механізм його розподілу; сукупність індивідуальних добробутів
формує суспільний добробут, однак нерівність у розподілі доходів
не забезпечує максимізацію суспільного добробуту; головною
умовою підвищення суспільного добробуту є втручання держави в
економічне життя у зв'язку з недосконалістю ринкового механізму.
Кейнсіанський напрям економічної науки тісно пов'язує умови підвищення рівня життя як із споживанням, так із заощадженнями населення. Згідно з даною теорією зростання заощаджень
населення збільшує інвестиційні ресурси, що неминуче сприяє
розвитку виробництва і подальшому зростанню національного доходу та підвищенню життєвого рівня.
У рамках інституціоналізму (Дж. Гелбрейт, К. Поланьї,
О. Тоффлер, Д. Бел) дослідження проблем рівня життя вийшло за
межі матеріального добробуту, що обумовило формування нового
поняття «якість життя». У його розробку значний внесок зробили
представники соціології. Інтерес до проблеми якості життя виникає наприкінці 60-х років ХХ ст. в індустріально розвинутих країнах як відгук з боку наукового товариства і влади до невдоволення людей праці своїм становищем, низькою якістю трудового життя.
Починаючи з другої половини ХХ ст. проблематика рівня
життя активно досліджувалася вченими різних країн, а у 1960 р.
робоча група ООН, яка займалася цими питаннями, підготувала
доповідь про принципи визначення та вимірювання рівня життя у
світовому масштабі. Поступово термін «рівень життя» доповнювався новими аспектами та показниками.
Уже наприкінці 1960-х років проблематика якості життя стала об’єктом досліджень у різних напрямах наукового пошуку, зокрема, в соціології, економіці, психології. Широковідомими є праці
Д. Белла, У. Ростоу, З. Бжезинського, Р. Арона, Ж. Фурастьє. Великий інтерес до програм підвищення якості життя спостерігався
на Заході до кінця 80-х років. У 60-70-х роках у наукових поглядах
щодо поняття суспільного добробуту зроблено крок від традиційного розуміння якості життя, що характеризує матеріальну сторону добробуту, до більш широкого поняття, яке втілює розроблений
ОЕСР глобальний показник – Індекс кращого життя (Better Life
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Index). Особливу увагу завжди привертали проблеми традиційно
бідних країн Африки, Азії, Латинської Америки або так званого
«андеркласу» в розвинутих країнах (П. Абрахамсон, Л. Вакуант,
С.Паугам, А.Турен). А. Сен, виходячи зі свого розуміння розвитку
як свободи вибору, дійшов висновку, що бідність – це категорія не
рівня, а якості життя, адже бідність суттєво зменшує можливості
вибору будь у чому [184].
Один із варіантів системи показників рівня життя населення
в міжнародній статистиці ООН розроблено в 1978 р. Ця система
складається з 12 основних груп показників: народжуваність,
смертність та інші демографічні показники населення; санітарногігієнічні умови життя; споживання продовольчих товарів; житлові умови; освіта і культура; умови праці та зайнятість; доходи і витрати населення; вартість життя і споживчі ціни; транспортні засоби; організація відпочинку; соціальне забезпечення; свобода людини. Для розвитку цієї системи Статистичним бюро ООН у
1989 р. було видано довідник соціальних показників, де знайшли
відображення показники рівня життя.
На 29 сесії Статистичною комісією ООН (лютий 1997 р.) був
затверджений мінімальний набір національних даних соціальної
статистики, рекомендованих робочою групою з міжнародних статистичних програм та координацій Економічної і Соціальної ради
ООН як показників моніторингу рівня життя [249, c.244]. До цього
набору входить 14 груп показників, які охоплюють: чисельність
населення; середню очікувану тривалість життя при народженні;
смертність немовлят і дітей; материнську смертність; частку дітей
із масою при народженні менше2,5 кг; середню тривалість навчання у школі (повних років); валовий внутрішній продукт на душу
населення; середньодушовий продукт домашнього господарства;
вартість мінімального продовольчого кошика, необхідного для задоволення потреб у їжі; частку безробітного населення; співвідношення зайнятих і загальної чисельності населення; доступ до
питної води; забезпеченість санітарно-гігієнічними умовами життя; забезпеченість житлом.
Наведений перелік показників свідчить, що вони характеризують не лише матеріальне забезпечення населення, що безпосередньо пов'язується з рівнем життя, але й багато інших аспектів
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життєдіяльності людини, які характеризують її соціальні, екологічні, духовні параметри.
Таким чином, у 60-70-х роках відбувалася трансформація
наукових поглядів щодо поняття суспільного добробуту від аналізу рівня життя, що характеризує матеріальну сторону добробуту,
до аналізу більш широкоїкатегорії якості життя. Вона була введена
в науковий обіг Дж. Гелбрейтом, який у монографії «Суспільство
достатку» проаналізував етапи розвитку концепції «якості життя» [34]. Дж. Гелбрейт визначив якість життя як «можливість споживання благ і послуг», але намагався вивести цейтермін за межі
тільки кількісних економічних показників, змістити акцент на соціальні характеристики, співвіднесені з нематеріальним неблагополуччям, до самої концепції суб’єктивної якості життя, в основу
якої покладено «самопочуття особистості».
Пізніше якість життя у США досліджували А. Кемпбелл,
Р. Інглехард, Дж. Рабьє (представники суб’єктивного підходу).
М. Сіргі, Г. Самлі, А. Мідоу запропонували «діяльнісний підхід»
до вивчення якості життя. Свій внесок у розвиток теорії якості
життя зробили також Р. Парк, Е. Берджесс (Чиказька школа соціології), Д. Маркович (антропологічна проблематика – прагнення
людини до самореалізації), З. Бауман (якість життя як уявлення,
здатне змінюватися) та ін.
Об'єктивна потреба такої трансформації обумовлена наростанням протиріч у соціально-економічному розвитку найбільш
розвинутих країн світу, в яких досягнення високих показників матеріального забезпечення і споживання супроводжувалося зростанням бездуховності, соціального невдоволення і протестів. Активно досліджуються нові явища, нові проблеми та ризики, які виникли з початком глибоких трансформацій у рівні та якості життя
населення постсоціалістичних, особливо пострадянських країн
(Ф. Бородкін, В. Герчіков, Н. Рімашевська, Н. Тихонова та ін.).
Серед сучасних українських учених проблеми рівня та якості
життя досліджують Е. Лібанова, І. Бондар, В. Мандибура,
Т. Кір’ян, І. Манцуров, М. Кизим, В. Пономаренко, В. Онікієнко,
Т. Миронова, Г. Тарасенко, В.Олефір, Л. Черенько та багато інших
науковців. У результаті їх наукових доробок поглибилося розуміння сутності рівня і якості життя як соціально-економічних
явищ, їх якісних рівнів та чинників формування. Існує безліч під212

ходів до визначення рівня та якості життя, серед яких найбільш
поширеним є вузький та широкий, ототожнення та розмежування
понять «рівень життя» і «якість життя».
У вузькому розумінні рівень життя розглядається як рівень
задоволення особистих потреб і відповідний йому рівень доходів.
Вузький підхід до визначення рівня життя сформувався у 50-70-х
роках ХХ ст. і підтримувався багатьма радянськими вченими.
О. Губарєва вважала, що життєвий рівень – це забезпеченість населення матеріальними і духовними благами, а отже, основними
його показниками є фактичні розміри їх споживання [50, с.4]. Відомий радянський фахівець у цій сфері В. Райцин стверджував, що
рівень життя відображає ступінь задоволення потреб людей, при
цьому він мав на увазі науковообґрунтовані потреби [185, с.13].
Однак поступово до дослідження вітчизняних та зарубіжних
економістів і соціологів для характеристики рівня життя стали залучати соціальні параметри, такі як освіта, стан здоров'я, побут
тощо. Відбувається змістовне розширення категорії «рівень життя». Як відзначає В. Жеребін, при аналізі рівня життя набір економічних показників став доповнюватися показниками соціального
та соціально-демографічного характеру. Приблизно півтора-два
десятиліття тому набір показників рівня життя досяг такого виду,
що його лише умовно можна було називати набором показників
рівня життя, тому постало питання про необхідність застосування
у статистичних розрахунках й оцінках поняття та індикаторів якості життя [71].
І.Єлісєєва вважає, що в широкому розумінні поняття «рівень
життя населення» включає ще умови життя, праці та зайнятості,
побуту і дозвілля, його здоров'я, освіти, природного місця існування і т.д. У такому випадку частіше вживається термін «якість
життя» [213].
Таким чином, у процесі розвитку економічної та соціологічної теорії відбувається трансформація поглядів на розуміння добробуту, економічного і соціального становища й самопочуття
окремої людини і всього населення (рис. 7.1).
Систематизація різноманітних підходів до визначення цих
понять дала змогу розмежувати дані категорії, конкретизувати їх
складові, якісні рівні та домінуючі чинники їх формування
(рис. 7.2).
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РІВЕНЬ ЖИТТЯ
(у вузькому розумінні)
характуризує рівень
розвитку та ступінь задоволення потреб людини
(переважно матеріальних)

РІВЕНЬ ЖИТТЯ
(у широкому розумінні)
всебічно характуризує
соціально-економічне
становище населення,
матеріальні, соціальні,
духовні параметри його
життєдіяльності

ЯКІСТЬ ЖИТТЯ
є узагальненою характеристикою різноманітних
аспектів життєдіяльності людини, які
забезпечують щасливе,
безпечне, здорове, тривале життя та високий
рівень суспільного задоволення

Рис.7.1. Трансформація категорій рівня та якості життя
Рівень життя характеризує матеріальний добробут людини.
Він визначається рівнем сформованих потреб людини та ступенем
їх задоволення шляхом споживання певних товарів і послуг при
даному рівні доходів, цін і стані споживчого ринку. Домінуючими
чинниками рівня життя є: рівень економічного розвитку та обсяги
виробництва товарів і послуг; рівень доходу (ВВП) та система його розподілу; можливості зайнятості та вартість робочої сили; стан
споживчого ринку, рівень та динаміка цін; рівень соціального забезпечення і підтримки соціально вразливих верств населення.
Якість життя – це складна філософо-соціо-економічна категорія, що характеризує весь комплекс цінностей, інтересів та потреб людини, який визначає сенс її існування та ступінь задоволеності людиною всіма аспектами життєдіяльності відповідно до
сформованих цінностей, інтересів і потреб. Якість життя змістовно
є більш широкою категорією порівняно з рівнем життя. Окрім задоволення матеріальних потреб, вона включає: реалізацію прав і
свобод людини, правові гарантії всіх аспектів життєдіяльності;
можливості соціального, інтелектуального і духовного розвитку
людини; доступність до інформації; можливості самореалізації
потенціалу людини в економічній і соціальній сферах діяльності;
можливості здорового і тривалого життя; рівень комфортності соціально-побутових умов життя; стан навколишнього середовища;
рівень соціальної безпеки та захищеності людини; стан соціальної
інтеграції суспільства (згуртованості), взаємної довіри та підтримки як між окремими членами суспільства, так і між населенням та
владою. Якість життя формується під впливом значно більшого
кола чинників, серед яких, окрім економічних, важливе значення
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 рівень демократії

Рівень життя– це економічна категорія, яка визначає рівень сформованих потреб людини та ступінь їх
задоволення шляхом споживання певних товарів
і послуг при даному рівні доходів, цін та стані споживчого ринку

Сформовані потреби людини
Матеріальний добробут
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розвитку;
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Споживання та задоволення потреб

Права, свободи та гарантії людини
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Можливості людського розвитку

Наявність капітальних благ, ділових активів

Соціально-побутові умови життя

Соціально-ментальні:
 сформовані цінності,
норми;
 соціальна відповідальність
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Якість життя– це складна філософо-соціоекономічна категорія, що характеризує весь комплекс цінностей, інтересів та потреб людини, який
визначає сенс її існування та ступінь задоволеності
людиною всіма аспектами життєдіяльності відповідно до сформованих цінностей, інтересів і потреб

Соціальна безпека і захищеність
Соціальна взаємодія, довіра, згуртованість

Висока якість життя (забезпечення реалізації прав і свобод людини, умов людського розвитку і соціального прогресу)
Задовільна якість життя (задоволення базових інтересів і потреб, відтворення існуючого рівня й укладу життя)
Низька якість життя (незадоволення абсолютної більшості інтересів і потреб людини, деградація суспільства)

Рис. 7.2. Змістовна характеристика рівня та якості життя населення
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мають політичні, правові, адміністративно-управлінські, соціально-ментальні, природно-екологічні.
Забезпечення певного рівня і якості життя відбувається в
конкретних історичних умовах суспільного розвитку. Якщо в доіндустріальний період основним завданням було подолання злиденності та бідності широких народних мас, вирішення проблеми
голоду і надмірної смертності, то в індустріальну епоху – забезпечення рівних прав і свобод усім членам суспільства, подолання
надмірної майнової нерівності, забезпечення рівних стартових
можливостей для людського розвитку.
Сучасна епоха накладає свої обмеження та ставить свої вимоги до умов забезпечення зростання рівня та якості життя. Вони
пов'язані з обмеженістю природних ресурсів та необхідністю забезпечення умов для довгострокового розвитку людства. Дослідники відзначають, що впродовж останніх декількох десятиліть
людство все більше стикається з проблемою дефіциту природних
ресурсів. Природний капітал, який усе більше вичерпується, стає
обмежуючим чинником подальшого розвитку [284]. У даному новому контексті необхідно концептуально переосмислити поняття і
призначення економіки. У цій новій моделі мають бути дотримані
вимоги екологічної стійкості, соціальної справедливості та реальної економічної ефективності [122].
Вищезазначене обумовило формування концепції сталого
розвитку. Під сталим розуміється такий розвиток суспільства, задоволення потреб якого у природних ресурсах нинішнього покоління не повинно ставити під загрозу можливості майбутнього,
коли узгоджені екологічні, економічні, соціальні складові розвитку
та техногенне навантаження неперевищуватиме можливостей навколишнього природного середовища до самовідновлення, а суспільство усвідомить перевагу екологічних пріоритетів над іншими.
Сталий розвиток передбачає тісну інтеграцію та збалансованість економічної, екологічної та соціальної систем, спрямованих
на розвиток людини і забезпечення високої якості життя. Так,
конференція ООН із сталого розвитку Ріо+20 (20-22 червня
2012 р.) підтвердила важливість забезпечення свободи, миру і безпеки, дотримання всіх прав людини, у тому числі права на розвиток та права на гідний рівень життя [20].
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В умовах сталого розвитку має змінюватися саме розуміння
рівня та якості життя. Задоволення потреб людини, яке визначає
рівень життя, не може бути необмеженим і нераціональним. Якість
життя також має змістити акцент із матеріального благополуччя
людства на його духовний розвиток та благополуччя всієї екосоціо-економічної системи Землі. Досягнення гідного рівня та високої якості життя на засадах сталого розвитку можливе шляхом
(рис. 7.3):
формування ефективної економічної системи на інноваційній основі, яка забезпечить: виробництво якісних високотехнологічних та екологічно чистих товарів; раціональне використання
ресурсів, зниження витрат і цін; створення високотехнологічних
робочих місць; підвищення зайнятості та заробітної плати; поліпшення умов праці;
модернізації соціальної системи на засадах демократії, раціональності, взаєморозуміння та відповідальності, що забезпечить
трансформацію структури потреб людини вбік соціальних і духовних; реалізацію прав і свобод людини; раціоналізацію та оптимізацію споживання; культурний обмін і збагачення, поліпшення взаєморозуміння; вирішення проблем і конфліктів на основі переговорів, пошуку компромісів; соціальну підтримку і допомогу; соціальну відповідальність;
формування життєздатної та самовідтворювальної екосистеми як наслідку раціонального й екологозабезпеченого виробництва, зменшення промислових та побутових відходів, раціональної організації природокористування в усіх сферах економічної
діяльності.
Принципи сталого розвитку потребують суттєвої модифікації процесів підвищення рівня та якості життя. Зростання рівня
життя в умовах сталого розвитку не може бути пов’язане лише з
неухильним збільшенням доходів і споживанням. Для нього мають
бути характерними такі риси: оптимізація рівня доходів та структури їх витрат відповідно до реальних потреб людини; свідома
трансформація структури потреб, їх зміщення вбік соціальних, культурних та духовних потреб людини; цільова орієнтація не лише
на комфортність життя та доступність до зростаючої сукупності
благ, але і на гармонійне існування людини в складному та швидкомінливому економічному, соціальному і природному середовищі.
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СТАЛИЙ РОЗВИТОК
соціально-економічний розвиток на основі такого використання ресурсів, яке не створює загрозу для ресурсних можливостей
розвитку наступних поколінь

ЯКІСТЬ ЖИТТЯ
досягнення високого ступеня задоволеності людиною
економічними,
соціальними
і духовними
аспектами життєдіяльності
відповідно
до сформованих
довгострокових
цінностей,
інтересів і
потреб як окремої
людини, так
і всього людства
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Рис.7.3. Вплив складових сталого розвитку на якість життя
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7.2. Методика комплексної оцінки рівня та якості життя
населення регіонів України
Важливим практичним завданням є вимірювання й оцінка
рівня та якості життя населення регіону. Оскільки якість життя є
результатом економічної діяльності та соціальних процесів, то його оцінка одночасно характеризує розвиток економіки та соціальну
спрямованість регіону. Вимірювання необхідне не тільки для
більш точної оцінки добробуту населення, але і для формування
більш обґрунтованої, виваженої та адресної регіональної соціальної політики, спрямованої на підвищення матеріального добробуту
та якості життя.
На сучасному етапі оцінка рівня та якості життя здійснюється як на національному рівні, так і на міжнародному. Практично
кожна розвинута країна має власну методику оцінки рівня та якості життя населення. На міжнародному рівні розраховуються Міжнародний індекс щастя, запропонований New Economic Foundation
(NEF) [289], Індекс якості життя, розроблений дослідницькою організацією Economic Intelligence Unit, Європейський моніторинг
якості життя та ін.
В Україні офіційна оцінка рівня та якості життя населення
регіонів здійснюється у складі вимірювання людського розвитку
регіонів на основі розрахунку Індексу регіонального людського
розвитку (ІРЛР) [126]. Державна служба статистики України проводить моніторинг соціальних індикаторів рівня життя населення
за 10 групами показників та публікує відповідний статистичний
збірник [220].
Багато науковців пропонують власні підходи до оцінки рівня
та якості життя, в тому числі на регіональному рівні. О. Ватченко
та Д. Козенко досліджують рівень життя населення України на основі аналізу низки макроекономічних чинників, які характеризують доходи населення (ВВП, доходи, споживання, заощадження
населення, заробітна плата та соціальні трансферти) [25]. У монографії І. Гукалової запропоновано модельний набір індикаторів
якості життя населення для базової та розширеної типізації регіонів. Для базової типізації використано 50 показників, які характеризують демографічні та соціально-економічні процеси, а для розширеної – 73 показники, які характеризують рівень економічного
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розвитку регіонів, стан соціальної інфраструктури, екологічні та
культурні процеси [184, с.307-321].
Однак потреба в більш комплексному підході до оцінки рівня та якості життя залишається актуальною. Про це свідчить те,
що фахівцями Інституту демографії та соціальних досліджень разом із ПРООН і Мінекономрозвитку і торгівлі було обґрунтовано
концептуальні підходи до вимірювання якості життя в Україні на
національному рівні [27]. Розроблено національну матрицю якості
життя з виокремленням основного середовища та блоків показників. Ще більш важливою є розробка методики вимірювання якості
життя на регіональному рівні, адже для регіонів України характерна значна диференціація в умовах економічного і соціального
розвитку.
Важливо не просто оцінити параметри рівня добробуту населення, а визначити, наскільки вони відповідають стандартам гідного рівня та якості життя. Доцільним є також дослідження параметрів добробуту в контексті сталого розвитку. Соціальна складова сталого розвитку передбачає забезпечення високих параметрів
якості життя шляхом такої організації виробництва і споживання,
яке не створює невідворотних загроз природному середовищу існування людського суспільства. Тому при розробці критеріїв та
шляхів підвищення якості життя важливо врахувати принципи
стійкості.
У даніймонографії викладено авторську методику оцінки рівня та якості життя регіонів України, яка визначає перелік показників-індикаторів, методику їх нормування та зведення в єдиний
інтегральний індекс. Запропонована методика оцінки рівня та якості життя відрізняється від інших такими особливостями:
розмежовуються поняття і, відповідно, оцінка рівня та якості
життя;
до оцінки залучаються показники, які не використовуються
іншими авторами, однак є важливими в характеристиці якості
життя (звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з
прав людини, зарубіжний туризм громадян України, діти, позбавлені батьківського піклування, та ін.);
пропонується два рівні критеріїв для оцінки – порогові значення та цільові орієнтири, що дозволяє розширити аналіз якісних
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характеристик досягнутих параметрів рівня та якості життя в регіонах України;
запропоновані критерії враховують наявні досягнення в
Україні, європейські досягнення та стандарти, потреби сталого
розвитку.
Оцінка рівня життя населення регіонів можлива на основі
показників доходів, витрат, споживання, матеріального забезпечення. Важливо, щоб показники відображали досягнутий рівень
добробуту, його динаміку, найбільш вагомі джерела підвищення
матеріального стану та структурні зрушення в рівні доходів і споживання. Пропонується така система показників та критеріїв для їх
оцінки на середньостроковий період (до 2020 р.) (табл. 7.1).
Індекс реальних наявних доходів на душу населення визначає
динаміку реальних грошових доходів населення, отриманих за рахунок усіх джерел і призначених для придбання споживчих товарів та послуг, тобто економічні можливості задоволення потреб.
Як критерії для індексу реальних наявних доходів у регіонах
визначено такі:
порогові значення – 100%, тобто реальний наявний дохід поточного року не може бути нижчим рівня попереднього року;
цільові орієнтири – середнє значення індексу реальних наявних доходів по Україні за останні 5 років. В Україні, починаючи з
2000 р., реальні наявні доходи динамічно зростали, за винятком
кризових років. Середнє значення IРНД за 2007-2011 рр. склало
107,12%, що є гарним показником з урахуванням кризового 2009 р.
Збереження досягнутих темпів їх зростання забезпечить неухильне
підвищення життєвого рівня.
Рівень зайнятості визначає можливості отримання доходу в
працездатному (заробітна плата) і непрацездатному (пенсія) віці та
є найбільш вагомим чинником добробуту. В Україні рівень зайнятості в 2011 р. складав 59,2%, а в окремих регіонах був значно
нижчим (Івано-Франківська область – 52,2%) [232, c.354]. Підвищення рівня зайнятості є найбільш вагомою умовою зростання рівня життя. Порогове значення даного показника має бути не нижче
60%, а цільовий орієнтир – 65% (м. Київ – 64,4%, найкраще значення у 2011 р.).
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Таблиця 7.1
Система показників-індикаторів для оцінки рівня життя населення регіонів України
та їх критерії на період до 2020 р.
Показник
1. Індекс реальних наявних доходів
(ІРНД) у розрахунку на одну особу,
%
2. Рівень зайнятості населення, % до
населення віком 15-70 років
3. Частка оплати праці в сукупних
ресурсах домогосподарств, %
4. Середньодушові сукупні витрати,
грн на місяць у співвідношенні з прожитковим мінімумом, разів
5. Частка витрат населення на харчування у структурі сукупних витрат, %
6. Частка домогосподарств, які за
самооцінкою мали достатній рівень
доходів і робили заощадження, %
7. Рівень бідності за відносним критерієм, %
8. Частка сімей, які отримують субсидії держави на оплату житловопобутових послуг та побутового палива, %
9. Частка домогосподарств, які вважають, що їх матеріальний стан за
останні 12 місяців поліпшився
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Характер впливу
показника
на рівень життя
Стимулятор

Критерії для нормування показника
Джерело інформації
порогові
цільові орієнтири
значення
Середнє значення ІРНД Показник розраховується на основі
100
по Україні за останні 5 даних статистичного щорічника
років
України з розділів 4 і 18

Стимулятор

60

65

Статистичний щорічникУкраїни

Стимулятор

50

65

Статистичний збірник «Витрати і
ресурси домогосподарств України»

Стимулятор

2 ПМ

4 ПМ

Статистичний збірник «Витрати і
ресурси домогосподарств України»

Дестимулятор

48

40

Стимулятор

10

40

Дестимулятор

25

11

Дестимулятор

13

10

Обстеження умов життя домогосподарств

Стимулятор

10

50

Обстеження умов життя домогосподарств

Статистичний збірник «Витрати і
ресурси домогосподарств України»
Статистичний збірник «Самооцінка
домогосподарствамиУкраїни рівня
своїх доходів»
Обстеження умов життя домогосподарств

Частка оплати праці в сукупних ресурсах домогосподарств
характеризує структуру доходів населення. Оплата праці в сучасних умовах є найважливішим джерелом доходів для більшої частини населення, саме заробітна плата забезпечує родинам найманих працівників основні грошові надходження. В Україні частка
заробітної плати є низькою (2011 р. – 49,3%). Це обумовлено як
низькою вартістю робочої сили, так і низьким рівнем зайнятості.
Для підвищення життєвого рівня населення частка заробітної плати в сукупних ресурсах має бути збільшена.
Пропонуються такі критерії:
порогове значення – 50% заробітної плати в сукупних ресурсах домогосподарств;
цільовий орієнтир – 65% (найвищий досягнутий рівень на
даний період у регіонах, м. Київ).
Показник середньодушових сукупних витрат (СДСВ) характеризує можливості населення щодо задоволення необхідних потреб у системі ринкових відносин. Витрачаючи кошти на придбання необхідних товарів і послуг, населення задовольняє власні потреби. Яккритерій для цього показника необхідно обрати прожитковий мінімум (ПМ), який в Україні є основним соціальним стандартом. Оскільки ПМ регулярно розраховується, періодично оновлюється, офіційно затверджується на певний період, то його використання як критерію є цілком виправданим.
У 2012 р. в середньому по Україні середньодушові сукупні
витрати на одну особу (в еквівалентному вимірі домогосподарств)
складали 1702,2 грн, або 1,55 ПМ. Однак для задоволення базових
потреб рівень витрат має бути вищим. Тому визначено порогове
значення показника співвідношення СДСВ до ПМ – два прожиткових мінімуми, що дає змогу задовольнити найнеобхідніші потреби
людини.
Цільовим орієнтиром визначено чотири прожиткових мінімуми, що дозволяє створити умови для середньої забезпеченості
населення України. Ці критерії визначено на основі результатів
національних щорічних моніторингових опитувань та умов обстежень домогосподарств, у яких оцінка респондентами необхідного
доходу, що створює умови середньої забезпеченості та наближення до середнього класу, відповідає приблизно трьом-п’ятьом прожитковим мінімумам [199; 252].
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Частка витрат на харчування та безалкогольні напої у
структурі сукупних витрат є важливим показником, що характеризує рівень життя. Висока їх частка свідчить про бідність або малозабезпеченість, обмеженість коштів для придбання непродовольчих товарів і послуг та задоволення інших різноманітних потреб
людини. Для даного показника визначено такі критерії:
порогове значення – 48% витрат на продовольчі товари у
структурі сукупних витрат. За міжнародними стандартами, населення, яке витрачає більше половини власного бюджету на продовольчі товари, є бідним;
цільовим орієнтиром на даному етапі може бути 40% витрат
на продовольство у структурі сукупних витрат, що наближається
до середньоєвропейського рівня.
Частка домогосподарств, які вважають свій дохід достатнім і можуть робити заощадження.До аналізу залучається
суб’єктивна самооцінка населення достатності власних доходів.
Обстеження умов життя домогосподарств України, яке здійснюється статистичними органами в регіональному розрізі, дає змогу
визначити самопочуття населення у сфері добробуту. Частка домогосподарств із достатніми доходами і можливостями заощаджень в
Україні, за їх самооцінкою, у 2012 р. становила 10,1%. Як критерії
доцільно взяти такі значення показника:
порогове значення – не нижче 10% (рівень 2012 р.);
цільовий орієнтир – 40% (найкращий досягнутий показник
серед регіонів України).
Рівень бідності за відносним критерієм (відсоток населення
з еквівалентними сукупними витратами, що не перевищують 75%
їх медіанного рівня), який є національним критерієм бідності. Слід
відзначити, що рівень бідності в Україні, визначений за даним
критерієм, знижується повільно: у 2000 р. він складав 26,4%, у
2005 р. – 27,1, у 2012 р. – 25,5%. Пропонуються такі критерії:
для порогового значення – не більше 25%;
цільовий орієнтир – 11%, що визначено як стандартне значення в новій методиці вимірювання регіонального людського розвитку [127].
Частка сімей, які отримують субсидії держави на оплату
житлово-комунальних послуг та побутового палива. Цей показник
характеризує, з одного боку, поширеність бідності, а з іншого –
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рівень соціального захисту. У системі показників рівня життя він є
дестимулятором, що передбачає його зниження при зростанні рівня добробуту і соціального благополуччя. В Україні у 2011 р.
13,6% сімей отримувало субсидії. Критерії даного показника можуть бути такими:
порогове значення – 13%;
цільовий орієнтир – 10%.
Частка домогосподарств, які вважають, що їх матеріальний стан за останні 12 місяців поліпшився. Цей показник визначається у процесі обстежень умов життя домогосподарств і характеризує суб’єктивне відчуття населення щодо змін у власному матеріальному становищі. Він погіршується: якщо у 2007 р. таких домогосподарств було 16%, то у 2011 р. – 6,5% [199; 200]. Пропонуються такі критерії:
порогове значення – 10%, рівень 2008 кризового року;
цільовий орієнтир – 50%, тобто не менше половини домогосподарств має відчувати позитивні зрушення у своєму матеріальному становищі.
Отже, для оцінки рівня життя населення відібрано 9 показників, які характеризують обсяги й динаміку доходів і витрат домогосподарств, їх структуру та визначають певний рівень матеріального забезпечення. Встановлення показників порогових значень
і цільових орієнтирів дозволить оцінити досягнутий рівень добробуту з позицій подолання бідності та його наближення до гідного
рівня життя.
Оцінка якості життя, як більш складного й узагальнюючого явища, має здійснюватися як за інтегральним показником рівня
життя, так і за сукупністю показників, що характеризують правові,
демо-соціальні, екологічні, соціокультурні аспекти життєдіяльності людини. Слід відзначити, що для їх характеристики можна залучити сотні показників. Ми ставимо перед собою завдання відібрати найбільш узагальнюючі показники-індикатори важливих аспектів якості життя, за якими можна більш-менш об’єктивно оцінити
якість життя населення в регіонах України. Виходячи з обґрунтування сутності якості життя та її складових, пропонується така
структура системи показників (рис.7.4) для її оцінки.
Найважливішим аспектом якості життя є забезпеченість
прав і свобод людини. Однак для її оцінки в умовах недостатності
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інформації можна використати кількість письмових звернень населення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини,
що є показником-дестимулятором.
Система блоків показників-індикаторів
для оцінки якості життя населення регіонів України
Матеріальний добробут
(за інтегральним індексом
рівня життя)

Культурний розвиток

Інформаційна забезпеченість
Забезпеченість прав і свобод
людини

Природне середовище

Рівень людського розвитку
(демографія, здоров'я, освіта)

Соціальна захищеність та
безпека

Соціально-побутові умови
життя населення

Соціальні взаємовідносини,
згуртованість, громадська
активність

Рис. 7.4. Структура системи показників для оцінки якості
життя населення регіонів України
Пропонуються такі критерії даного показника:
порогове значення – не більше 5 на 10 тис.населення (середнє значення по Україні у 2011 р.);
цільовий орієнтир – не більше 2, що є найкращим досягнутим показником у регіонах.
Людський розвитоку системі оцінок якості життя вимірюється за 5 показниками. Найбільш узагальнюючим єочікувана тривалість життя при народженні. Він акумулює в собі практично всі умови життєдіяльності людини, стан здоров'я, тому найчастіше використовується при оцінці людського розвитку і якості
життя. У країнах із високим рівнем доходів та сприятливими умовами проживання очікувана тривалість життя перевищила 80 років. В Україні вона є значно нижчою:у 2011 р. – 71 рік (чоловіки –
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66, жінки – 75,9 року), а також є розбіжність у регіонах України.
Пропонуються такі критерії даного показника:
порогове значення – 71 рік (середнє значення в Україні на
2011 р.);
цільовий орієнтир – 75 років у середньому по країні за обома
статтями.
Коефіцієнт природного приросту населення (чол. на 1000
наявного населення) характеризує демографічні процеси (різницю
між кількістю народжених і померлих), однак він залежить від
комплексу умов проживання. Оскільки динаміка даного показника
залежить від багатьох соціально-економічних та соціокультурних
чинників, трансформація яких здійснюється поступово, його критерії не можуть суттєво відрізнятися від досягнутого рівня. Пропонуються такі критерії:
порогове значення – 0,1, що характеризує просте відтворення населення;
цільовий орієнтир – не менше 2,0, що забезпечить розширення відтворення населення та наблизить демографічну ситуацію
в Україні до країн ЄС.
Сальдо міждержавної та міжрегіональної міграції (сумарне) також є комплексним показником, який характеризує якість
життя в регіонах. Стабільний відплив населення вказує на менш
сприятливі умови життєдіяльності в даному регіоні. В Україні у
2011 р. лише 12 регіонів мали додатне сумарне сальдо міграції.
Пропонуються такі критерії:
порогове значення – сумарне сальдо міграції +0,1, при якому
регіон не втрачає чисельності населення внаслідок міграції;
цільовий орієнтир – сумарне сальдо +5, яке забезпечує помірний приплив населення в регіон та не створює додаткових проблем, пов’язаних із соціальним забезпеченням, необхідністю розвитку соціальної інфраструктури, інтеграцією прибулих у регіональну громаду тощо.
Для оцінки здоров'я пропонується показник захворюваності
на активний туберкульоз на 100 тис. населення, який залежить від
соціально-економічних умов життєдіяльності. Захворюваність на
активний туберкульоз в Україні є високою, порівняно з 1990 р.
вона зростала вдвічі, у 2010-2012 рр. стабілізувалася на рівні
68 хворих на 100 тис. населення. Пропонуються такі критерії:
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порогове значення – 65 хворих, що дещо нижче середнього
рівня по Україні;
цільовий орієнтир – 55 хворих, у межах значень тих регіонів,
які мають низький рівень захворюваності на активний туберкульоз.
Частка населення, яке оцінило стан свого здоров'я як добрий, є соціологічним показником, що характеризує самопочуття
населення. В Україні у 2011 р. 48,6% населення оцінили своє здоров'я як добре, що є значно нижче середньої оцінки по країнах ЄС
(68%).
Пропонуються такі критерії:
порогове значення – 50%, що наближається до середнього
значення по Україні у 2011 р.;
цільовий орієнтир – 65%, найкращий досягнутий показник
(Львівська область) та показник, близький до ЄС.
Частка осіб із вищою освітою серед населення віком 6 років
і старше характеризує доступність населення до якісної професійної освіти, що безпосередньо позначається на якості життя. В
Україні частка осіб із вищою освітою зростає серед дорослого населення, у 2000 р. вона становила 15,3%, у 2011 – 23,8%. Критерії
даного показника можуть бути такими:
порогове значення – 18% (у 16 регіонів України цей показник ще не досягнуто);
цільовий орієнтир – 25%, що відповідає сучасному рівню
освіти одного з інтелектуальних центрів України – Харківської
області. Досягнення такого рівня бажане для населення всіх регіонів.
Соціально-побутові умови життя населення охоплюють
різноманітні аспекти якості життя, такі як житлові умови, технічна
оснащеність домашнього господарства, забезпеченість об’єктами
соціальної інфраструктури тощо. Пропонуються такі показники.
Забезпеченість житлом характеризує майнове забезпечення
населення та комфортність умов проживання, що вимірюється кількістю м2 загальної площі на одну особу. Збільшення даного показника свідчить про зростання обсягів нерухомого майна та поліпшення житлових умов. У 2011 р. на одного мешканця України
припадало 23,5 м2 загальної житлової площі, що відповідало приблизно одній кімнаті на особу. Згідно із Законом України «Про при228

ватизацію державного житлового фонду» [180] мінімальна норма
житлової площі встановлена на рівні 21 м2 загальної площі на одного члена сім'ї та 10 м2 додатково на сім'ю, яка в Україні в 2010 р.
нараховувала 2,6 члена, а отже, на одного члена сім'ї має припадати 24,8 м2. Забезпеченість житлом населення України не відповідає
європейським стандартам, де нормою вважається k+1 кількість
кімнат на родину (k – кількість членів родини) [232, c.212]. Виходячи з вищезазначеного встановлено такі критерії:
порогове значення – 24,8 м2 загальної площі на одного члена
сім'ї;
цільовий орієнтир – 32 м2, що приблизно відповідає загальній площі житла з кількістю k+1 кімнат на родину.
Частка домогосподарств, що володіють базовим набором
товарів тривалого користування (ТТК), характеризує як стан
майнового забезпечення населення, так і комфортність умов життя. У сучасних умовах базові ТТК (телевізор, холодильник, пральна машина) є невід'ємним атрибутом сучасного життя, вони полегшують домашню працю, поліпшують інформаційну доступність та
дозвілля.
В Україні далеко не всі домогосподарства володіють базовим набором товарів тривалого користування. За обстеженням домогосподарств 2012 р. у середньому по Україні забезпеченість телевізорами складала 95,8%, холодильниками – 97,4, пральними
машинами – 86,5% [135]. Слід відзначити, що домогосподарства
відрізняються за якістю ТТК – у багатьох регіонах 40% ТТК мають
термін використання більше 10 років. Важливо підвищити рівень
забезпечення домогосподарств якісними ТТК, а критеріями тут
можуть бути такі рівні забезпечення:
порогове значення – 95% за кожним із трьох базових видів
побутової техніки;
цільовий орієнтир – 100% забезпечення технікою всіх домогосподарств, при цьому 90% ТТК – із терміном використання не
більше 10 років.
Приведений показник питомої ваги загальної житлової площі, обладнаної центральною каналізацією. Це один із важливих
показників, що характеризує благоустрій житла та санітарногігієнічні параметри поселень. Даний показник поліпшується, однак суттєво відрізняється в сільській та міській місцевості. У
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2011 р. житло в міських поселеннях було обладнане каналізацією
на 77%, а в сільських – у середньому на 25%. Пропонуються такі
критерії даного показника:
порогове значення – 58%, що характеризує досягнутий рівень;
цільовий орієнтир – 65%.
Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів на 10
тис. населення – показник, який характеризує інфраструктурне
забезпечення охорони здоров’я, доступність населення до послуг
медицини. За регіонами цей показник відрізняється. Станом на
2011 р. його значення були такими: Вінницька область – 162, Харківська – 230. Для оцінки якості життя населення регіонів пропонуються такі його критерії:
порогове значення – 200;
цільовий орієнтир – 300 відвідувань на 10 тис. населення.
Якість життя населення значною мірою обумовленаможливостями культурного розвитку. Це забезпечується музеями, театрами, бібліотеками, концертними і туристичними організаціями
тощо. Особливо важливим є живе спілкування з творами мистецтва, культури. У сучасних умовах повноцінний, культурний розвиток людини неможливий без ознайомлення з культурним надбанням людства, культурами інших народів. Це забезпечує міжнародний туризм, який до того ж свідчить про досягнуту якість життя.
Тому для характеристики якості життя обрано такі два показники.
Кількість відвідувань населенням театрів на 100 чол. Пропонуються такі критерії даного показника:
порогове значення – 15 (середнє значення по Україні);
цільовий орієнтир – 22 (найкращий показник серед областей
України).
Кількість громадян України – туристів, які виїжджали за
кордон. Цей показник безпосередньо свідчить про досягнутий
значний рівень добробуту. В Україні потяг до міжнародного туризму зростає: якщо в 2005 р. нараховувалось 12 чол. на 1000 населення, які виїжджали як туристи за кордон, то у 2011 р. таких було
31 чол. [183, c.490]. Запропоновано такі критерії даного показника:
порогове значення – 15 чол.;
цільовий орієнтир – 40 чол.
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Важливим параметром якості життя в сучасних умовах є інформаційна забезпеченість людини, яка динамічно розвивається
внаслідок комп’ютеризації та поширення інформаційних технологій. За міжнародним індексом інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ) Україна посідає 68 місце серед 157 країн та поступається розвинутим країнам [183]. Тому пропонується використати
показник забезпечення домогосподарств персональними комп’ютерами, що динамічно зростає: у 2010 р. – 30,7% домогосподарств
мали ПК і ноутбуки, а в 2012 р. – 45,5%. Як критерії доцільно взяти порогове значення 45, що відповідає досягнутому рівню в Україні, цільовий орієнтир – 80, що наближається до найвищого досягнутого рівня м. Київа (86%).
Оцінка природного середовища в системі якості життя здійснюється за двома показниками. Споживання свіжої води на побутово-питні потреби населенням характеризує доступність до найважливішого природного блага. Цей показник виступає стимулятором лише до певного оптимального рівня. Надмірне споживання
води свідчить про недбале використання природних ресурсів, формування загроз для майбутніх поколінь.
В Україні використання води в побуті скорочується, що відповідає засадам сталого розвитку. У 2011 р. на одну особу було
використано 41 м3 води, що вдвічі нижче рівня 1995 р. (85 м3).
Слід відзначити, що в Україні середні норми водопостачання на
одну особу складають 320 л на добу, а в розвинутих країнах світу –
140-160 лна добу. Це свідчить про нераціональне використання
води, обумовлене як поганим технічним станом системи водопостачання, так і низьким рівнем забезпеченості населення лічильниками води. В Україні необхідно оптимізувати використання води.
Як критерії пропонуються такі значення:
порогове значення – не більше 50 м3у середньому на рік на
одну особу, що наближається до європейських норм споживання;
цільовий орієнтир – у середньому не більше 40 м3на одну
особу на рік, що забезпечить оптимальне використання свіжої води в побуті розрахунку 3,3 м3на один місяць.
Викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря є одним із
найвагоміших негативних чинників, який впливає на стан здоров'я
населення. У 2010 р. у середньому по Україні викиди складали
146 кг на одну особу [232, с.43]. У більшості регіонів України об231

сяги викидів шкідливих речовин зростають, зниження спостерігається лише в індустріальних областях. Підвищення якості життя
потребує суттєвого зниження рівня забруднення територій [42]. Як
критерії для цього показника пропонуються:
порогове значення – не більше 100 кг викидів на одного
мешканця регіону (у 2010 р. у 17 регіонах із 27 цей показник був
нижчим);
цільовий орієнтир – 50 кг на особу (найкращий досягнутий
показник у 2010 р.).
Соціальний захист та соціальна безпека є найважливішими
складовими якості життя. Для її оцінки пропонується використати
показники пенсійного забезпечення, опіки над громадянами похилого віку та розповсюдження злочинності.
Співвідношення середнього розміру пенсій у регіонах до
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, характеризує рівень соціальної захищеності пенсіонерів. На початок
2012 р. середня пенсія в Україні складала 1223 грн, що у 1,5 раза
вище прожиткового мінімуму непрацездатних осіб (800 грн). Однак у багатьох регіонах вона була нижчою. Пропонуються такі
критерії:
порогове значення – 1,5 ПМ;
цільовий орієнтир – 2,5 ПМ.
Висока якість життя передбачає захищену старість, що забезпечується не лише достатнім рівнем пенсій, але і наявністю
місць у будинках-інтернатах для осіб похилого віку. У країнах ЄС
система таких інтернатів із необхідним медичним та соціальним
забезпеченням є досить розвинутою. В Україні можливість влаштування в будинки-інтернати досить обмежена, кількість місць у
них зростає досить повільно. Пропонуються такі критерії:
порогове значення – 13 місць (досягнутий середній рівень по
Україні);
цільовий орієнтир – 20 (найкращий результат по регіонах).
Коефіцієнт злочинності характеризує безпеку соціального
оточення в регіоні. Цей показник в Україні останніми роками зростає: у 2008 р. було зареєстровано 843 злочини на 100 тис. населення, а у 2011 р. – 1138. Для підвищення якості життя в регіонах важливо забезпечити зниження рівня злочинності, досягнення таких
критеріїв даного показника:
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порогове значення – не більше 800 злочинів на 1000 чол., він
відповідає найкращому середньому показнику, досягнутому в період 2001-2011 рр.;
цільовий орієнтир – не більше 400, що приблизно відповідає
найкращому значенню, досягнутому в регіонах у 2011 р. (ІваноФранківська область). Таке стандартне значення використано і в
новій методиці вимірювання регіонального розвитку [127].
Висока якість життя досягається в умовах значної соціальної
інтеграції суспільства, взаємної відповідальності, довіри та підтримки, активної участі населення у громадських організаціях. Це
досить широкий аспект якості життя, який охоплює взаємовідносини в сім'ї, між різними поколіннями, взаєморозуміння і довіру в
суспільстві, відповідальність за інших, участь у суспільному житті.
Дослідження цієї складової якості життя на регіональному рівні
має труднощі внаслідок обмеженості інформації. Для оцінки соціального взаєморозуміння і відповідальності пропонуються такі
показники, як кількість розлучень та кількість дітей, позбавлених
батьківського піклування.
На сучасному етапі розлученнястало невід'ємним атрибутом
суспільного життя, воно свідчить про недостатній рівень взаєморозуміння і відповідальності в базових осередках суспільства –
родинах. Розлучення здебільшого негативно позначаються на членах родини, особливо дітях. В Україні кількість зареєстрованих
розлучень суттєво розрізняється по регіонах. У 2009 р., коли державна служба статистики враховувала всі розлучення, в тому числі
і в судовому порядку (з 2010 р. вона ці дані не наводить), середня
кількість зареєстрованих розлучень по Україні становила 3,2 на
1000 населення. Цей показник у Донецькій, Дніпропетровській
областях та АР Крим складав 3,5, а в Закарпатській – 1,9, Львівській – 2,3 [74]. З 2010 р. статистика щодо розлучень наводиться без
урахування розлучень через судову систему, які складають майже
2/3 усіх розлучень. При оцінці якості життя необхідно об'єднати
інформацію органів Державної реєстрації актів цивільного стану
та Державної судової адміністрації.
Пропонуються такі критерії:
порогове значення – не більше 3,2 розлучень на 1000 населення;
цільовий орієнтир – 2,0.
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Однак через відсутність повної статистичної інформації про
розлучення на рівні регіонів розрахувати цей показник у даному
дослідженні не було можливості.
Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, характеризує рівень соціальних норм поведінки, відповідальності. Поширеність цього ганебного явища в Україні не
зменшується. Станом на 01.01.2008 р.кількість таких дітей становила 222 чол. на 100 тис. населення, на 01.01.2012 р. – 211 чол.
Однак у регіонах цей показник відрізняється. Пропонуються такі
критерії:
порогове значення – 210 (середнє значення по Україні у
2011 р.);
цільовий орієнтир – 120 (найкраще значення в регіонах у
2011 р.).
Для оцінки соціальної взаємодії в суспільстві пропонується
показник участі населення регіонів у громадських організаціях (на
1000 населення). В Україні у 2012 р. налічувалося 3943 об'єднання
громадян (політичних партій та громадських організацій), а з урахуванням місцевих осередків було зареєстровано 87 572 громадські організації, які нараховували 36,3 млн членів [49]. Громадські
організації присутні в усіх сферах суспільної діяльності (професійні, творчі, молодіжні, жіночі, освітні, культурно-виховні та ін.
об'єднання, з охорони природи, ветеранів тощо). Вони характеризують суспільну активність населення, їх участь у вирішенні важливих проблем, захисті прав. Участь населення регіонів у громадських організаціях відрізняється. На 1000 населення в середньому
по Україні налічується 798 членів ГО. Пропонуються такі критерії:
порогове значення – 300;
цільовий орієнтир – 800.
Отже, в результаті аналізу відібрано 22 показники для оцінки якості життя населення (табл. 7.2). Визначено порогові значення кожного показника та його цільові орієнтири. Запропоновані
критерії також розраховано на середньостроковий період.
Нормування показників здійснюється на основі двох критеріїв: порогового значення та цільових орієнтирів. Для показників
стимуляторів нормування здійснюється за формулою
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Таблиця 7.2
Система показників-індикаторів для оцінки демографічних,соціальних, екологічних і культурних
аспектів якості життя населення та їх критерії на період до 2020 р.
Показник
1
1. Кількість звернень населення до
Уповноваженого ВРУ з прав людини, на
10 тис. населення
2. Очікувана тривалість життя при народженні, років
3. Коефіцієнт природного приросту
населення, чол. на 1000 наявного населення
4. Сумарне сальдо міждержавної та
міжрегіональної міграції, чол. на 10
тис.населення
5. Кількість уперше зареєстрованих
випадків захворювань на активний
туберкульоз, на 100 чол.
6. Частка населення, яке оцінило стан
свого здоров'я як добрий, %
7. Частка осіб із повною вищою освітою
серед населення віком 6 років і старше,
%
8. Забезпеченість житлом, м2 загальної
площі на одну особу
9. Приведений показник питомої ваги
загальної житлової площі, обладнаної
центральною каналізацією, %

Характер впливу
показника на рівень
життя
2

порогові значення

Критерії для нормування показника
цільові орієнтири

3

4

Дестимулятор

Не більше 5

Не більше 2

Стимулятор

71

75

Поточна статистика. Статистичний збірник «Населення України»

Стимулятор

0,1

2,0

Статистичний збірник«Населення України»

Стимулятор

0,1

5,0

Поточна статистика. Статистичний збірник «Населення України»

Дестимулятор

65

55

Поточна статистика. Статистичний збірник «Регіони України»

Стимулятор

50

65

Статистичний збірник «Самооцінка населенням стану здоров'я та рівня доступності
окремих видів медичної допомоги»

Стимулятор

18

25

Обстеження рівня життя домогосподарств
України

Стимулятор

24,8

32

Статистичний щорічникУкраїни

Стимулятор

58

65

Обстеження рівня життя домогосподарств
України

Джерело інформації
5
Щорічна доповідь Уповноваженого ВРУ з
прав людини
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Закінчення табл. 7.2
1
10. Частка домогосподарств, які володіли базовим набором ТТК (холодильник,
пральна машина, телевізор), %
11. Планова ємність амбулаторнополіклінічних закладів, відвідувань на
10 тис. населення
12. Відвідування населенням театрів,
кількість відвідувань на 100 чол.
13. Кількість громадян України - туристів, які виїжджали за кордон, на 1000
чол.
14. Частка домогосподарств, які мають
персональні комп’ютери, ноутбуки
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15. Споживання свіжої води на побутово-питні потреби, м3/чол.
16. Викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря, кг/чол.
17. Співвідношення середнього розміру
пенсій до прожиткового мінімуму, разів
18. Кількість місць у будинкахінтернатах для осіб похилого віку та
інвалідів, на 10 тис. населення
19. Коефіцієнт злочинності, кількість
зареєстрованих злочинів на 100 тис.
населення
20. Кількість розлучень на 1000 населення
21. Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 100
тис. населення
22. Кількість членів громадських організацій регіонів, на 1000 населення
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2

3

4
5
100 (90% з термі- Статистичний збірник «Наявність у домоном не більше господарствУкраїни товарів тривалого
10 років)
користування»

Стимулятор

95

Стимулятор

200

300

Поточна статистика. Статистичний щорічникУкраїни

Стимулятор

15

22

Поточна статистика. Статистичний щорічникУкраїни

Стимулятор

15

40

Статистичний бюлетень «Туристична
діяльність в Україні»

Стимулятор

40

60

Стимулятор
до певного рівня

Не більше 50

Не більше 40

Дестимулятор

Не більше 100

Не більше 50

Стимулятор

1,5

2,5

Стимулятор

13

20

Поточна статистика. Статистичний щорічникУкраїни

Дестимулятор

Не більше 800

Не більше 400

Поточна статистика. Статистичний щорічник України

Дестимулятор

3,2

2,0

Статистичний збірник «Діти, жінки та
сім'я в Україні»

Дестимулятор

210

120

Статистичний збірник «Діти, жінки та
сім'я в Україні»

Стимулятор

300

800

Статистичний збірник «Громадські організації в Україні»

Статистичний збірник «Наявність у домогосподарствУкраїни товарів тривалого
користування»
Поточна статистика. Статистичний збірник «Довкілля України»
Поточна статистика. Статистичний збірник «Довкілля України»
Статистичний збірник «Соціальні індикатори рівня життя населення України»

Х ij 

aij

,
ai пор (аі ц .о )
де Хij – нормоване значення і-го показника по j-му регіону;
aij – фактичне значення і-го показника по j-му регіону;

(7.1)

ai пор – порогове значення і-го показника;
аі ц.о – цільовий орієнтир і-го показника.

Для показників дестимуляторів формула розрахунку має такий вигляд:
ai пор (аі ц .о )
Х ij 
.
(7.2)
aij
Для оцінки рівня та якості життя населення регіону відібрано значну кількість доступних показників, кожен із яких характеризує певну сутнісну рису цього складного явища та має свою
специфіку вимірювання. Кожен показник є однаково важливим в
оцінці як рівня, так і якості життя. Тому в запропонованій методиці не застосовується процедура визначення ваг кожного показника
у їх сукупності, а інтегральні індекси розраховуються як середнє
арифметичне значення всіх відібраних і нормованих показниківіндикаторів:
9

 Х ij

ІРЖ j  і 1
9

;

(7.3)

З1

ІЯЖ j 

 Х ij

і 1

,
(7.4)
З1
де ІРЖj – інтегральний індекс рівня життя j-го регіону;
ІЯЖj – інтегральний індекс якості життя j-го регіону, який містить параметри рівня життя.
Оскільки визначено два критерії (порогове значення і цільовий орієнтир), розраховується два різних за якістю інтегральних
індекси: ІРЖ та ІЯЖ.
Залежно від розмаху одержаних значень інтегральних індексів на основі порогових критеріїв здійснюється групування регіонів за якісними станами рівня життя та якості життя. Використо237

вується метод групування з рівними інтервалами, при цьому розмір інтервалу визначається за формулою
X ijmax  X ij min
,
(7.5)
h
k
де h – інтервал групування;
k – кількість груп.
ІРЖпор характеризує подолання бідності. Тому для групування регіонів застосовуються такі якісні характеристики: бідність, малозабезпеченість, середній рівень життя відносно українських стандартів (3 групи регіонів). Аналогічно ІЯЖпор характеризує умови переходу регіонів від низької якості життя до задовільної. Тому регіони розподіляються на групи з низькою якістю життя (які не досягли порогових значень) та групу регіонів, у яких
формуються умови переходу до більш високої якості життя
(ІЯЖпор>=1).
Інтегральні індекси, розраховані на основі цільових орієнтирів, характеризують ступінь наближення регіонів до високого рівня життя та високих стандартів якості. У зв'язку з цим пропонуються інші критерії групування регіонів, засновані на ступені наближеності регіонів до бажаних орієнтирів (табл. 7.3).
Таблиця 7.3
Групування регіонів за інтегральними індексами рівня та якості
життя, визначеними на основі цільових орієнтирів
Діапазон
Якісні ступені рівня
Якісні ступені якості
значень індексів
життя (РЖ)
життя (ЯЖ)
До 0,6
низький рівень життя
низька якість життя
0,61-0,75
малозадовільний
малозадовільна
рівень життя
якість життя
0,76 – 0,9
задовільний рівень
задовільна
життя
якість життя
0,91 і вище
гідний рівень життя
висока якість життя

238

7.3. Подолання бідності та перспективи досягнення
гідного рівня життя в регіонах України
Неспроможність забезпечення найпростіших та необхідних
умов для повноцінного відтворення життя більшості індивідів країни становить на сучасному етапі одну з важливіших та гострих
проблем економічного розвитку. Світові масштаби бідності та нерівності наштовхують на необхідність більш глибокого дослідження цього феномену, адже вони являють собою серйозну небезпеку не тільки для національного, але і для світового сталого
розвитку.
В Україні існування проблеми бідності населення досі не
втрачає своїх позицій, що обумовлено наслідками як ринкових перетворень, так і взаємопов'язаними економічними, соціальними,
освітніми, демографічними, політичними, регіонально-географічними чинниками. Сформована в суспільстві система стандартів
життя диференціюється залежно від перелічених чинників та оцінюється за допомогою різних підходів.
Рівень життя населення в цілому характеризується можливостями кожного його члена задовольнити існуючі соціальноприйнятні потреби в повному обсязі. Той обсяг і спектр потреб,
який потенційно забезпечує фізичний, інтелектуальний, культурний та соціальний розвиток людини, визначається, в першу чергу,
наявними ресурсами і можливостями економічної системи країни
та окремого регіону. При цьому слід відзначити, що саме гідний
рівень життя нації має ґрунтуватися не стільки на стійкому зростанні матеріального або економічного добробуту, скільки на забезпеченні розширених можливостей особистості. Як відзначав у
своїх дослідженнях А. Сен, суспільству притаманна «велика свобода вибору, щоб кожен міг вибирати з великої кількості варіантів
ту мету і той спосіб життя, які він вважає кращими» [184].
Аналіз регіонального рівня життя населення України на основі обраних критеріїв матеріального забезпечення, споживання,
суб’єктивної оцінки населення дозволить виявити певні диспропорції в розвитку, особливості матеріального стану та структурні
зміни рівня доходів, витрат і споживання. Дослідження регіонального рівня життя здійснено на основі аналізу статистичних показ239

ників за 2010-2012 рр. відповідно до запропонованої методики
оцінки рівня життя.
Порівняння відібраних показників-індикаторів рівня життя з
пороговими значеннями показує, наскільки регіони виходять за
межі бідності. Для визначення динаміки рівня матеріальної забезпеченості населення розраховано індекс реальних наявних доходів
(ІРНД) на одну особу з урахуванням індексу споживчих цін. Середньоукраїнський рівень індексу реальних наявних доходів характеризується стійким падінням на 16% за три останніх досліджуваних роки. Найбільш суттєво зміни проявилися у Чернівецькій
(падіння майже на 29%), Закарпатській (на 24%), Вінницькій
(23,3%) областях. Менш різке зниження ІРНД відзначається у населення Київської, Львівської, Полтавської, Луганської, Дніпропетровської, Донецької областей, діапазон яких був меншим удвічі
та склав від 10 до 14%. Виявлену динаміку можливо охарактеризувати наслідками кризових явищ в економічній діяльності, нестабільністю кон’юнктури, що впливає на можливості отриманого доходу з урахуванням коливання цін, пропозиції та попиту товарів і
послуг у регіоні. Однак рівень матеріального забезпечення населення не виявився нижчим порогового значення у жодному з регіонів України, що свідчить про позитивний припустимий рівень
динаміки наявних доходів населення.
Наступним важливим чинником добробуту є рівень зайнятості. Регіональні співставлення показали загальну позитивну
динаміку без явних різких падінь цього показника. Хоча рівень
зайнятості Житомирської, Закарпатської, Херсонської, Хмельницької областей (в основному західних регіонів) відзначається зменшенням показників: -0,2-0,1 в.п. Щодо співставлення до порогового значення, визначеного на рівні 60%, то слід зазначити, що
більш ніж половина областей України у 2012 р. не досягла цього
критерію. Останні позиції займають: Івано-Франківська область –
0,9; Тернопільська – 0,93; Закарпатська – 0,96; Чернівецька – 0,97
до порогового значення. Провідні позиції у 2012 р. займали
АР Крим та такі промислові регіони, як Дніпропетровська, Запорізька, Харківська області. Підтримання досягнутого рівня зайнятості та спроможність його подальшого підвищення є однією з найважливіших умов зростання рівня життя.
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У період 2010-2012 рр. частка оплати праці в сукупних ресурсах домогосподарству середньому по Україні мала позитивну
динаміку, характеризувалась незначним, але поліпшенням – з 47,9
до 50,9% при загальному її низькому рівні. За ці роки частка оплати праці стрімко зросла у Полтавській (на 10,7%) та Рівненській
(10,8%) областях. Негативна тенденція, хоч і слабка, сформувалася
лише в Луганській області – з 50,1 до 47,1%. У 2012 р. 18 з 25 областей не досягли 50% порогового значення заробітної плати в сукупних ресурсах домогосподарств, що вказує на вкрай загрозливу
ситуацію на ринку праці.
У сучасних умовах в Україні заробітна плата вважається головним джерелом доходів для більшості її населення, забезпечуючи основні грошові надходження. Однак офіційно проголошена
заробітна плата не містить усіх трудових доходів. Тіньова заробітна плата «в конвертах», незадекларованість інших фінансових та
майнових надходжень – усі ці джерела неможливо кількісно обчислити та врахувати при аналізі даного показника.
Аналіз наступного показника добробуту населення регіонів
України здійснюється за допомогою співвідношення середньодушових сукупних витрат (СДСВ) до прожиткового мінімуму (ПМ).
У 2012 р. в середньому по Україні цей показник становив 1,37 ПМ.
Низькі позиції відзначились у Рівненській області(1,06 ПМ). При
цьому Черкаська (1,57 ПМ), Миколаївська (1,54 ПМ), Запорізька
(1,52 ПМ) області були лідерами, перевищуючи середньоукраїнський рівень. Для задоволення найнеобхідніших потреб людини в
сучасних умовах було обрано таке порогове значення, яке має дорівнювати 2 ПМ. Його доцільність та обґрунтованість викладено
вище в розробленій методиці. Так, жодна область за останніх три
роки не досягла рівня 2 ПМ, найближчими до цього критерію були
лише дві області – Черкаська та Миколаївська. Це свідчить про
поширеність бідності й малозабезпеченості.
Кошти населення, які витрачаються на харчування в сукупних витратах, та їх залишок, який забезпечує інші, не менш важливі потреби людини, також характеризують досягнутий рівень життя. Висока питома вага витрат на харчування в сукупних витратах
домогосподарств свідчить про низький рівень життя. За 20102012 рр. частка витрат на харчування в середньому по Україні
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зменшиласялише на 1,4 в.п., зупинившись на рівні 50,2% сукупних
витрат. Частка витрат, що перевищує 56%, переважає у населення
Рівненської, Одеської, Херсонської областей. Позитивного балансу
відповідно до порогового значення, яке становило 48% витрат, досягли лише деякі області – Запорізька (43,4%), Івано-Франківська
(45,9%), Кіровоградська (47%), Чернівецька (45,5%), Луганська
(47,7%) та Миколаївська (47,4%). Частка витрат на харчування у
всіх інших областях України перевищувала позначку 48%. Найбільш стрімка динаміка зменшення цього виду витрат у загальній
структурі витрат упродовж досліджуваного періоду відзначилась у
Чернігівській – 49,2% (скорочення майже на 7%) та Закарпатській
областях – 49,2% (поліпшення на 5,6%).
Для більш повноцінного аналізу рівня життя населення регіонів України застосовано показник суб’єктивної самооцінки населення достатності власних доходів. Середній рівень по Україні
тієї частки домогосподарств, які за самооцінкою вважали свій рівень доходів достатнім і, більш того, мали можливість заощаджувати, упродовж трьох досліджуваних років мав тенденцію до зменшення (з 11,6 до 10,5%), що обумовлено впливом економічної кризи. Серед регіонів простежується значна диференціація цього показника. Найбільша частка таких домогосподарств у 2012 р. припалана Луганську – 28,4%, Закарпатську – 26,6, Чернігівську –
20,6% області. Це, можливо, обґрунтовується територіальними
особливостями, а саме близькістю кордонів, міграційними процесами. Досить різке зменшення (на 10,6%) даного показника відзначилось у Київській області – з 23,8 до 13,2%. Щодо порогового
критерію, то населення майже половини регіонів України не досягло його рівня. Найменша частка домогосподарств, які відзначили достатній рівень своїх доходів, має місце в Миколаївській
(1,7%), Херсонській (2,3%), Тернопільській (2,4%) областях.
Становить інтерес аналіз поширеності бідності на основі
національного критерію бідності за відносним показником, який
надає можливість оцінити масштаби бідності в регіонах України.
У 2012 р. найбільшою частка бідного населення була у Рівненській
(46,7%), Тернопільській (44,9%) областях. У 8 регіонах цей показник також був високим – більше 30%. Так, різниця між його мінімальним та максимальним значеннями склала майже 4 рази. Лише
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в 10 регіонах він був нижчим порогового значення, найкращі показники мали Запорізька (13%) та Миколаївська (14,2%) області.
Слід відзначити, що рівень бідності в Україні є дуже диференційним показником, спроби регіональної соціальної політики поліпшити рівень бідності в середньостроковій перспективі до 25% малоймовірні, адже простежується повільне зниження та суттєва розбіжність між регіонами впродовж останніх десяти років.
Ще одним соціальним показником рівня добробуту населення в країні є частка сімей, які отримують субсидії держави на
оплату житлово-комунальних послуг та побутового палива. Це
показник-дестимулятор, адже його зниження залежить від зростання добробуту і соціального благополуччя. У 2012 р. в Україні
12,6% сімей отримували субсидії. При цьому в Сумській області
таких було 26,4%, а в Одеській – 7,4%. Майже половина регіонів
України мали значення, менші за визначений пороговий рівень, що
свідчить про можливість позитивної динаміки в перспективі.
Роль суб’єктивної оцінки домогосподарств визначається у
процесі щорічних обстежень умов життя домогосподарств. Динаміка частки тих домогосподарств, які відзначили поліпшення свого
матеріального стану за 2010-2012 рр., суттєво не змінилась (з 6,9
до 7,9%) та є негативною по відношенню до визначеного порогового значення. Також простежується суттєве розходження показників по регіонах: у 2010 р. – від 1,5 (Закарпатська область) до
15% (Івано-Франківська), у 2012 р. – від 2,1 (Харківська) до 13,7%
(Луганська область). У 2012 р. населення лише 8 областей відчуло
позитивні зрушення у своєму матеріальному становищі, йогочастка склала більше 10%.
Таким чином, оцінку рівня життя в Україні здійснено за допомогою 9 відібраних показників, які характеризують певний рівень матеріального забезпечення населення в регіональному розрізі. На основі їх співставлення до розрахованих порогових критеріїв
обчислено значення інтегрального рівня життя (ІРЖпор) для кожного регіону (табл.7.4). Цей індекс дає узагальнену характеристику
регіонів щодо можливостей подолання бідності, оскільки порогові
значення – це ті мінімально допустимі рівні стану та динаміки показників доходів і витрат, які забезпечують задоволення найнеобхідніших потреб. У зв'язку з цимІРЖпорможна назвати індексом
бідності.
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Таблиця 7.4
Динаміка регіонів України за індексом бідності (ІРЖпор)
Інтегральний індекс рівня життя
за пороговими значеннями
Регіони, області
2010
2011
2012
Україна
0,97
0,94
0,96
АР Крим
0,95
0,93
1,01
Вінницька
0,85
0,81
0,79
Волинська
0,95
0,92
0,89
Дніпропетровська
1,15
1,03
1,02
Донецька
0,99
0,91
1,03
Житомирська
0,81
0,95
0,92
Закарпатська
1,05
1,08
1,10
Запорізька
0,99
1,10
1,23
Івано-Франківська
1,04
0,87
0,84
Київська
1,09
1,00
1,04
Кіровоградська
0,79
0,84
0,90
Луганська
1,11
1,13
1,26
Львівська
0,93
0,85
0,88
Миколаївська
1,01
0,99
1,03
Одеська
1,00
0,90
0,92
Полтавська
1,05
1,03
1,00
Рівненська
0,92
0,94
0,89
Сумська
0,76
0,80
0,75
Тернопільська
0,76
0,76
0,79
Харківська
0,89
0,93
0,88
Херсонська
0,78
0,87
0,83
Хмельницька
1,06
0,87
1,00
Черкаська
0,80
0,92
0,82
Чернівецька
0,95
0,93
0,99
Чернігівська
1,02
0,98
1,06
Як свідчать дані табл. 7.4, в цілому ситуація по Україні за
2010-2012 рр. не поліпшилася, ІРЖпор (розрахований відносно незмінних критеріїв) знизився. Він знизився у більшості регіонів, а
найбільше – в Івано-Франківській області (з 1,04 до 0,84). Найкра244

ща позитивна динаміка індексу мала місце в Запорізькій області,
досить високою вона була і в Луганській. У даному дослідженні не
розглядаються міста Київ та Севастополь як регіони, становище
яких принципово відрізняється від інших регіональних утворень.
На рис.7.5 наведено динаміку рангів регіонів за ІРЖпор. Перше
місце у 2010 р. посіла Дніпропетровська область, а у 2011-2012 рр.
Сумська область посідала стабільно останнє 25 місце.

Рис. 7.5. Динаміка рангів регіонів України за ІРЖпор
Рівноінтегральне групування регіонів на основі значень
ІРЖпор дало змогу розподілити їх за такими якісними рівнями добробуту: бідність, малозабезпеченість і середній рівень життя
(табл. 7.5). Аналіз розподілення інтегральних показників дозволив
встановити досягнутий населенням рівень добробуту з урахуванням позицій подолання бідності та можливостей наближення регіонів до середнього рівня життя (за українськими критеріями).
Розподіл регіонів за ІРЖпор у 2010 р. характеризується певною пропорційністю за виокремленими групами. Так, до групи
найнижчого й середнього рівнів життя потрапила однакова кількість регіонів, останні 11 областей характеризувались малозабез245

печеним рівнем життя населення. У 2011-2012 рр. ситуація погіршилась, усе більша кількість регіонів переміщується у групи, які
характеризуються бідністю і малозабезпеченістю. У 2011 р. лише
чотири регіони було віднесено до групи із середнім рівнем життя,
а у 2012 – тільки 3 (Закарпатська, Запорізька і Луганська області).
Таблиця 7.5
Групування регіонів України за ІРЖпор у 2010-2012 рр.
Рік

2010

2011

2012
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Бідність
(0,76-0,89)
Вінницька;
Житомирська;
Кіровоградська;
Сумська;
Тернопільська;
Херсонська;
Черкаська

(0,76-0,89)
Вінницька;
Івано-Франківська;
Кіровоградська;
Львівська;
Сумська;
Тернопільська;
Херсонська;
Хмельницька
Черкаська

(0,75-0,92)
Вінницька;
Волинська;
Житомирська;
Івано-Франківська;
Кіровоградська;
Львівська;
Одеська;
Рівненська;
Сумська;
Тернопільська;
Харківська;
Херсонська;
Черкаська

Малозабезпечений
рівень життя
(0,9-1,02)
АР Крим;
Волинська;
Донецька;
Запорізька;
Львівська;
Миколаївська;
Одеська;
Рівненська;
Харківська;
Чернівецька;
Чернігівська
(0,9-1,01)
АР Крим;
Волинська;
Донецька;
Житомирська;
Київська;
Миколаївська;
Одеська;
Полтавська;
Рівненська;
Харківська;
Чернівецька;
Черкаська
(0,93-1,09)
АР Крим;
Дніпропетровська;
Донецька;
Київська;
Миколаївська;
Полтавська;
Хмельницька;
Чернівецька;
Чернігівська

Середній рівень життя
(за українськими критеріями)
(1,03 – вище)
Дніпропетровська;
Закарпатська;
Івано-Франківська;
Київська;
Луганська;
Полтавська;
Хмельницька

(1,02 – вище)
Дніпропетровська;
Закарпатська;
Запорізька;
Луганська

(1,1 – вище)
Закарпатська;
Запорізька;
Луганська

Така негативна динаміка рівня життя населення більшості
регіонів обумовлена уповільненням темпів зростання реальних
наявних доходів. У зв'язку з цим зменшується частка населення,
яке вважає, що його матеріальне становище поліпшується.
Порівняння відібраних показників-індикаторів рівня життя
з цільовими орієнтирами дає змогу дослідити ступінь наближеності регіонів до параметрів гідного рівня життя. За більшістю показників регіони відстають від обраних цільових орієнтирів. Показники рівня зайнятості складають близько 90% цільових орієнтирів,
частки оплати праці в сукупних ресурсах – 70-80%, приблизно таким самим є співвідношення частки витрат на харчування та частки сімей, що отримують субсидію (однак за цим показником є ряд
регіонів, у яких цільові нормативи перевищені). Співвідношення
середньодушових сукупних доходів до визначеної кількості прожиткових мінімумів (4, які забезпечують достатній дохід для небідного існування) складає 30-40%, майже таким самим є відношення до цільового показника бідності. Найнижчим було досягнення
цільових орієнтирів, пов'язаних із самооцінкою населення достатності своїх доходів (26% в середньому по Україні, а в окремих областях – менше 10%) та динаміки матеріального становища (розбіжність становить від 5 до 25% по окремих регіонах).
Розрахунок інтегрального індексу рівня життя за цільовими
орієнтирами (ІРЖц.о), який умовно можна назвати індексом гідного
життя, свідчить, що в жодному регіоні України не досягнуто параметрів гідного рівня життя. Наближення до цільових орієнтирів
складає близько 60% (табл. 7.6). Лише міста Київ та Севастополь
наближаються до параметрів гідного рівня життя, однак у м. Києві
індекс знизився (0,88 – у 2010 р. та 0,82 – у 2012 р.).
Найнижче значення даного індексу мала Сумська область
(0,49), а лідером була Запорізька. При цьому лише у 9 регіонах індекс підвищився за вказаний період, у 11 він знизився та у 5 – залишився незмінним. Отже, в більшості регіонів України поки що
не створені сприятливі умови для забезпечення гідного рівня життя. За визначеними критеріями більшість регіонів віднесено до
групи з низьким рівнем життя, таких у 2012 р. було 15, до групи із
малозадовільним рівнем життя згідно з українськими реаліями
увійшло лише 10 регіонів і жодного – до груп із задовільним та
гідним рівнями життя (табл. 7.7).
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Таблиця 7.6
Регіони України за інтегральним індексом рівня життя,
розрахованим на основі цільових орієнтирів, у 2010-2012 рр.
Регіони,
2010
2011
2012
області
Україна
0,605
0,591
0,598
АР Крим
0,651
0,627
0,639
Вінницька
0,540
0,526
0,526
Волинська
0,565
0,563
0,562
Дніпропетровська
0,675
0,632
0,629
Донецька
0,597
0,575
0,612
Житомирська
0,530
0,558
0,558
Закарпатська
0,608
0,630
0,649
Запорізька
0,623
0,652
0,690
Івано-Франківська
0,619
0,562
0,551
Київська
0,651
0,625
0,631
Кіровоградська
0,523
0,537
0,550
Луганська
0,641
0,637
0,674
Львівська
0,604
0,580
0,597
Миколаївська
0,644
0,633
0,660
Одеська
0,654
0,613
0,624
Полтавська
0,601
0,612
0,599
Рівненська
0,571
0,576
0,561
Сумська
0,503
0,525
0,492
Тернопільська
0,529
0,527
0,531
Харківська
0,593
0,599
0,582
Херсонська
0,540
0,570
0,556
Хмельницька
0,606
0,549
0,588
Черкаська
0,541
0,563
0,535
Чернівецька
0,612
0,614
0,623
Чернігівська
0,587
0,569
0,594
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Таблиця 7.7
Розподіл регіонів України за можливостями досягнення гідного
рівня життя на основі ІРЖц.о
Рік

2010

2011

2012

Низький рівень життя
(до 0,6)
Вінницька;
Волинська;
Донецька;
Житомирська;
Кіровоградська;
Львівська;
Полтавська;
Рівненська;
Сумська;
Тернопільська;
Харківська;
Херсонська;
Черкаська;
Чернігівська
Вінницька;
Волинська;
Донецька;
Житомирська;
Івано-Франківська; Кіровоградська;
Львівська;
Рівненська;
Сумська;
Тернопільська;
Харківська;
Херсонська;
Хмельницька;
Черкаська;
Чернігівська
Вінницька;
Волинська;
Житомирська;
Івано-Франківська;
Кіровоградська;
Львівська;
Полтавська;
Рівненська;
Сумська;
Тернопільська;
Харківська;
Херсонська;
Хмельницька;
Черкаська;
Чернігівська

Малозадовільний рівень життя
(0,61 - 0,75)
АР Крим;
Запорізька;
Закарпатська;
Київська;
Івано-Франківська;
Миколаївська;
Луганська;
Хмельницька;
Одеська;
Чернівецька;
Дніпропетровська;
АР Крим;
Одеська;
Закарпатська;
Чернівецька
Київська;
Миколаївська;
Полтавська;
Дніпропетровська;
Запорізька;
Луганська;
АР Крим;
Миколаївська;
Донецька;
Чернівецька
Запорізька;
Луганська;
Одеська;
Дніпропетровська;
Закарпатська;
Київська;

Отже, за узагальненою інтегральною оцінкою більшість регіонів України можна характеризувати як регіони з низьким та малозадовільним рівнями життя. До параметрів гідного рівня життя
вони наближені на 50-60%. При цьому відсутня тенденція до поліпшення рівня матеріального забезпечення населення.
Основні причини даного становища полягають у такому:
1) кризові явища в економіці України, які не забезпечують
повну та ефективну зайнятість населення, обумовлюють зростання
витрат, зниження валового доходу і прибутку реального сектору
економіки. Це позначається на рівні заробітної плати, податкових
надходжень до бюджету, фінансовому забезпеченні соціальної політики, яке є недостатнім для формування високих соціальних
стандартів;
2) низький рівень вартості робочої сили. Рівень заробітної
плати на більшості вітчизняних підприємств не забезпечує сучасних стандартів життя. Поширеність тіньової оплати праці та по-
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рушень норм трудового законодавства лише посилює рівень експлуатації найманої праці без адекватної оплати праці;
3) соціальні очікування зростання добробуту пересічних
українців, сформовані під впливом ЗМІ (пропаганда європейських
стандартів життя), передвиборних обіцянок усіх без виключення
політиків, високої оцінки власних якісних характеристик (рівня
освіченості, працездатності тощо). Саме з цим може бути пов’язана низька суб’єктивна оцінка підвищення добробуту.
7.4. Якість життя населення регіонів України
за інтегральною оцінкою
Для аналізу якості життя згідно з розробленою методикою
відібрано і проаналізовано 21 показник-індикатор, які характеризують різноманітні аспекти життєдіяльності, не пов'язані з формуванням та використанням доходів населення.
Дотримання прав людини певною мірою характеризують
звернення населення до Уповноваженого ВРУ з прав людини, який
є показником-дестимулятором. У 2012 р. у середньому по Україні
на 10 тис. населення припало 3,5 випадку звернень, що менше, ніж
у попередніх роках. Найбільша кількість звернень у населення Рівненської області (6,3 на 10 тис. населення), найменша – в ІваноФранківській та Тернопільській. Оскільки пороговий критерій за
цим показником обрано на основі даних 2011 р. (5 звернень), то у
2012 р. увсіх областях, окрім Рівненської, його значення було нижчим, що є позитивним процесом. У той же час більшість регіонів
не досягли цільового орієнтиру (2 звернення).
Показник очікуваної тривалості життя при народженні
поліпшується повільно в усіх регіонах. Однак у 2012 р. у трьох
областях (Сумській, Хмельницькій і Чернігівській) його значення
відносно 2011 р. стало меншим. Найвищі досягнення за цим показником мали Івано-Франківська (73,38 року), Тернопільська (73,36)
та Львівська (73,16) області. У населення Кіровоградської областівін був найнижчим (69,64 року). У 2012 р. порогові значення (71
рік) не було досягнуто в 10 регіонах, у 2010 р. таких було 17.
Коефіцієнт природного приросту населення на 1000 чол.
(kпр.прир.) у 2012 р. мав додатне значення у Волинській, Закарпатсь250

кій, Івано-Франківській, Рівненській та Чернівецькій областях. В
усіх інших регіонах він був від’ємним, у Чернігівській області він
склав -9,3, а в Донецькій, Луганській, Полтавській, Сумській і
Черкаській – перевищив -6. Тому порогового показника (0,1) досягли лише 5 регіонів, а цільового критерію (2,0) – Рівненська та Закарпатська області.
За сумарним сальдо міждержавної та міжрегіональної міграції регіони значно відрізняються. Окрім м.Києва, стійкий приплив населення мають Київська, Одеська, Харківська області та
АР Крим. У таких областях, як Донецька, Закарпатська, Кіровоградська, Луганська, Миколаївська, Рівненська, Сумська, Тернопільська і Хмельницька, спостерігається стійкий відплив населення, який суттєво коливається за обсягами. Найбільших міграційних
втрат населення зазнали Херсонська, Кіровоградська, Рівненська
та Сумська області, що обумовлено менш сприятливими умовами
життєдіяльності відносно інших регіонів.
Оскільки два останніх показники (коефіцієнт природного
приросту населення і сальдо міграції) у регіонах мали додатні та
від'ємні значення, для їх нормування вони були трансформовані в
діапазон додатних величин шляхом додавання до всіх фактичних
значень певного числа (+11 до kпр.прир та +18 до сальдо міграції).
Захворюваність на активний туберкульоз характеризує не
лише стан здоров'я населення, але і його соціальне благополуччя
та якість медичного обслуговування. Найбільш несприятливою у
цьому плані склалася ситуація в Херсонській області, де захворюваність на активний туберкульоз досягла 108,1 чол. на 100
тис.населення. Високим цей показник був у Дніпропетровській
(93,1), Одеській (93,9) і Миколаївській (87,5) областях, у той час як
у Чернігівській і Харківській він становив менше 50 випадків.
Упродовж досліджуваного періоду ситуація із захворюваністю на
туберкульоз не поліпшилась, а в 9 регіонах вона погіршилася, особливо суттєво в Одеській та Черкаській областях. Значні позитивні
зрушення спостерігалися в Донецькій та Черкаській областях. У
2012 р. цей показник перевищував порогове значення (70 випадків
на 100 тис. населення) у 13 регіонах. А цільового індикатора
(60 випадків) досягли лише Волинська, Тернопільська, Харківська
та Чернівецька області.
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Суб’єктивна оцінка населенням стану власного здоров'я
(оцінка його як добрий) також суттєво не поліпшилася. У середньому по Україні 48,6% оцінювали його на рівні «добре». Однак
лише у 12 регіонах було перевищено порогові критерії (50%), а
цільовий показник (65% населення оцінює стан власного здоров'я
як добрий) був досягнутий лише у Львівській області. Слід відзначити, що за цим показником Україна значно відрізняється від європейських країн, де 60-70% населення оцінює стан власного здоров'я як добрий.
Щодо рівня якісної професійної освіти серед населення регіонів України віком 6 років і старше, то слідвідзначити загальну
позитивну динаміку, хоч і незначну (з 19,4 до 20,7% – зростання на
1,3%). Більш динамічне зростання частки населення з повною вищою освітою простежується у Вінницькій області (поліпшення на
8%), АР Крим та Чернігівській (на 4,5%). За рахунок нерівномірності регіонів України найбільш негативна тенденція виявилась у
Черкаській області – падіння на 4% (з 19,2 до 15,2%), Луганській –
на 3,5 (з 22,8 до 19,3%), Кіровоградській – близько 2% (з 18,6 до
16,9%). За останні 3 роки не відзначається істотного збільшення
частки населення з повною вищою освітою в багатьох регіонах, у
2010 та 2012 рр. налічувалося лише 12 регіонів, показники яких
перевищували порогове значення у 18%, а у 2011 р. має місце навіть їх скорочення до 8. Наближення до цільового орієнтиру, окрім
лідера – Харківської області, відбулося в Одеській, Дніпропетровській областях та АР Крим.
Стан забезпеченості населення житловою площею характеризується по регіонах певною стабільністю. Кращими позитивними змінами відзначилися лише ринки житлового фонду Київської
та Івано-Франківської областей, показники решти регіонів мають
слабку динаміку зростання, а в Одеській та Херсонській областях
забезпеченість житлом погіршилась. У 2012 р. порогове значення
загальної площі на одного члена домогосподарства в розмірі
24,8 м2 досягли або перевищили такі області: Київська, Кіровоградська, Полтавська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська.
Тільки в одній області було досягнуто визначеного цільового орієнтиру – 32 м2, що обумовлено близькістю та розвиненістю інфраструктури столичного ринку житла.
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Показник питомої ваги загальної житлової площі, обладнаної центральною каналізацією,свідчить, що регіони значно відрізняються за якістю житла. Лідерами за даним показником виявилися АР Крим (75,3%), Донецька (72%), Харківська (68,4%), Дніпропетровська (67,6%) області, тобто східні області України, де було
досягнуто й перевищено цільовий орієнтир. При цьому у 2012 р.
порогового значення у 58% не було досягнуто в 15 областях. Позитивною є тенденція до зростання оснащеності каналізацією житла в усіх регіонах, окрім Херсонської області.
Як зазначено вище, стан майнового забезпечення населенняможливо також оцінити за допомогою показника наявності наборів товарів тривалого користування (ТТК). У сучасних умовах
забезпечення домогосподарств саме якісними ТТК набуває все більшої актуальності, адже їх якісний стан обумовлює дотримання
екологічних стандартів, енергозбереження, що відповідають сталому розвитку. Відповідно до визначеного порогового значення в
Україні лише 7 областей досягли цього критерію. Найгіршими є
показники у домогосподарств Чернігівської, Полтавської, ІваноФранківської, Волинської областей. 100% забезпечення за кожним
із трьох базових видів побутової техніки не відзначилося в жодному з регіонів.
Показник доступності населення до послуг медицини в середньому по Україні за останні три роки поліпшився на 7,7 в.п.,
хоч по регіонахвін досить диференційний. Цільового орієнтиру у
300 відвідувань на 10 тис. населення не досягла жодна з областей,
хоча наближення до нього простежується у Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській. При цьому порогового значення досягли більше половини регіонів України, не досягли та мали низькі
позиції АР Крим, Волинська (по 175,8), Чернівецька (189,8) області. Це вказує на існуючу обмеженість отримання необхідного медичного обслуговування.
Повноцінний аналіз якості життя населення неможливо здійснити без урахування культурної складової.За допомогою статистичної інформації культурний розвиток населення досліджується
закількістю відвідувань населенням театрів на 100 чол. У середньому по всіх регіонах України цей показник за досліджуваний
період істотно не змінився: у 2010 р. – 14 відвідувань, у 2012 р. –
15. Досить позитивні зміни простежуються в Одеській, Львівській
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(відомих культурних центрах України), Миколаївській, Чернігівській областях. Оцінка здійснюється без урахування м. Києва, в
якому населення має можливість відвідувати культурні заклади
майже у 3 рази більше відповідно до середньоукраїнського рівня.
Певних змін потребує становище у Вінницькій, Житомирській,
Запорізькій, Київській, Полтавській, Черкаській, Чернівецькій областях, адже їх показники навіть не досягають порогового значення.
Міжнародний туризм, оцінений за допомогою показника кількості громадян України – туристів, які виїжджали за кордон,
має позитивну динаміку, хоча по регіонах вона досить нерівномірна: кількість туристів м. Києва перевищує середньоукраїнський
рівень у декілька десятків разів. Однак у Сумській, Кіровоградській, Луганській областях кількість закордонних туристів становить
4-5 чол. на 1000 населення. У 2012 р. 20 регіонів не досягли порогового значення. Наближення до цільового орієнтиру (40 чол. на
1000 населення) відзначається лише у Харківській (32,2), Львівській (25,3) областях.
Комп’ютеризація та поширення інформаційних технологій
серед українських домогосподарств характеризується досить позитивною динамікою з року в рік. У всіх областях України за 20102012 рр. простежується зростання частки домогосподарств, які володіють персональними комп’ютерами та ноутбуками. Порогового
значення досягнуто в 10 регіонах. Найменші ж показники мають
Вінницька (28,6%) та Рівненська (31,4%) області. Зростання в напрямі до цільового орієнтиру відзначається в Одеській, Миколаївській, Луганській областях, у яких частка домогосподарств, що
мають ПК, перевищила позначку 50%.
У забезпечені якості життя важливу роль відіграє природне
середовище, показником якого виступає використання свіжої води
на побутово-питні потреби. Слід відзначити, що він може бути
стимулятором до певного оптимального рівня, після чого може
перейти у дестимулятор, адже надмірне споживання водних ресурсів у багатьох випадках свідчить саме про недбайливе ставлення
щодо використання ресурсів. У 2011 р. середньоукраїнський рівень становив 41 м3 води на одну особу. Взагалі в регіонах простежується стабільна ситуація, окремих різких відхилень не відзначається за обсягом споживання води населенням. Найбільшого
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рівня використання (надспоживання), досягли мешканці Дніпропетровської (71), Запорізької (54) АР Крим (51), Харківської (54),
Донецької (52) областей, в основному саме тих, які характеризуються своєю промисловою інфраструктурою. Найменші показники
споживання, майже вдвічі менші порогового значення, має населення Закарпатської, Чернівецької, Івано-Франківської, Вінницької, Рівненської, Кіровоградської, областей, що може бути обумовлено не тільки територіальними особливостями, але і природними
чинниками. Тому по регіонах має місце досить значний розрив у
споживанні води на одну особу.
Наступний показник якості природного середовища – це кількість викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря. У
2012 р. відповідно до 2010 р. по Україні кількість викидів склала
149,6 кг, що на 4 кг перевищує попередні значення. Максимальні
показники Донецької (390,7 кг/чол.), Дніпропетровської (354), Луганської (233,8) областей у 2-3 рази перевищують порогове значення. Мінімальні значення – у Чернівецькій, Волинській, Рівненській, Закарпатській областях, де переважають галузі легкої промисловості та сільського господарства, їх показники забруднення
повітря майже досягли цільового орієнтиру (50 кг/чол.).
Рівень соціальної захищеності пенсіонерів є одним з офіційних оприлюднених національних показників, тому його доцільно
включити в оцінку якості життя. Співвідношення середнього розміру пенсій у регіонах до прожиткового мінімуму характеризується нестабільною динамікою. Так, у 2012 р. порівняно з 2010 р.
простежується негативна динаміка, що обумовлено багатьма чинниками фінансово-економічного розвитку. У більшості регіонів
співвідношення коливається в межах 1,1-1,2 ПМ, до порогового
значення (1,5 ПМ) мають шанси наблизитися лише 3 області – Донецька, Луганська, Дніпропетровська. Найменші показники співвідношення мають Тернопільська (1,0), Закарпатська (1,03), Чернівецька (1,03), Хмельницька (1,03), Волинська (1,05) області, розмір
пенсії в яких майже дорівнює прожитковому мінімуму.
Для аналізу соціального захисту і забезпечення населення
похилого віку застосовано показник наявності місць у будинкахінтернатах на 10 тис. чол. У регіонах він значно відрізняється,
хоча за досліджуваний період певних змін не відбулося. У 2012 р.
12 областей досягли встановленого порогового значення. Цільовий
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орієнтир (20) було досягнуто однією з областей України – Житомирською, показник якої був кращим і склав 20,5. При цьому найменша кількість місць відзначилась у 3 регіонах – Львівській (7,2),
Волинській (8,0), Одеській (9,1) областях.
Безпека соціального оточення в регіоні,що оцінюється за допомогою коефіцієнта злочинності, характеризується поступовим
його зростанням. Найвищий рівень спостерігається в АРКрим,
Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській областях.
Протилежна ситуація склалася в Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській, Тернопільській областях, де цей показник у 3-4
рази менше та має тенденцію наближення до запропонованого цільового орієнтиру.
Сфера соціальної відповідальності населення, представлена
показником кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, характеризується певним поліпшенням ситуації
за останні роки. Безумовно, висока якість життя передбачає стійке
зменшення цього показника, до чого треба залучати зусилля всіх
областей України. У 2012 р. кращі показники та досягнення цільового орієнтиру відзначилося у Львівській, Тернопільській, ІваноФранківській, Чернівецькій, Рівненській областях, тобто в західній
частині країни; найгірша ситуація склалася у Кіровоградській (355
дітей на 100 тис.населення), Миколаївській (348), Херсонській
(307), Одеській (284) областях. Рівень цього показника свідчить
про існуючу розбіжність у розвитку регіонів за показниками соціальних норм поведінки.
Запропонований показник суспільної взаємодії – кількістьучасників у громадських організаціях на 1000 населення – за 20102012 рр. зріс на 20%, що в кількісному значенні становить приблизно 140 чол. Так, найбільша кількість зареєстрованих членів
простежується в Закарпатській та Сумській областях, лише 8 регіонів країни досягли або перевищили порогове значення у 300 членів громадських організацій. Найменша їх чисельність – у Тернопільській, Житомирській, Івано-Франківській, Київській областях.
Наявні дані свідчать про регіональну диспропорцію кількості членів громадських організацій, однак вони недостатньо характеризують активність населення в суспільному житті країни.
На основі проаналізованих соціальних показників якості
життя розраховано узагальнені індекси (табл.7.8) як за порогови256

ми, так і за цільовими орієнтирами. Значення цих індексів поволі
зростає, що вказує на певне поліпшення умов життєдіяльності населення. Це стосується, в першу чергу, збільшення тривалості
життя, освітнього рівня, забезпеченості домогосподарств товарами
тривалого користування, комп’ютерами і ноутбуками.
Таблиця 7.8
Узагальнені індекси за соціальними показниками якості життя
регіонів України у 2010-2012 рр.
Регіони, області
Україна
АР Крим
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська

Узагальнений індекс соціальних показників якості
життя за
пороговими значеннями
цільовими орієнтирами
2010
2011
2012
2010
2011
2012
1,009
1,046
1,159
0,685
0,691
0,767
1,004
1,030
1,090
0,701
0,716
0,752
0,893
0,898
0,993
0,605
0,619
0,662
0,893
0,905
1,005
0,633
0,648
0,684
0,901
0,912
0,967
0,619
0,627
0,660
0,820
0,854
0,891
0,576
0,603
0,621
0,806
0,834
0,922
0,569
0,588
0,638
1,027
1,069
1,093
0,673
0,702
0,710
0,865
0,866
0,970
0,642
0,627
0,687
0,988
0,963
1,062
0,664
0,659
0,712
0,917
1,023
1,082
0,666
0,749
0,775
0,833
0,813
0,843
0,580
0,567
0,580
0,817
0,788
0,856
0,585
0,565
0,604
1,050
1,070
1,129
0,710
0,719
0,759
0,867
0,885
0,908
0,619
0,627
0,635
0,984
1,019
1,144
0,702
0,713
0,799
0,898
0,859
0,936
0,637
0,613
0,653
0,906
0,853
0,903
0,629
0,600
0,630
0,934
0,931
1,008
0,630
0,628
0,657
0,980
0,917
1,058
0,658
0,636
0,703
0,996
0,972
1,214
0,692
0,671
0,845
0,824
0,845
0,839
0,584
0,594
0,584
0,900
0,882
0,986
0,627
0,614
0,666
0,861
0,888
0,892
0,606
0,620
0,610
1,051
1,040
1,136
0,707
0,710
0,769
0,813
0,827
0,846
0,576
0,590
0,593
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За досліджуваними показниками якості життя регіони поступово наближаються до порогових значень, а окремі – перевищують їх. У 2010 р. у 5 регіонів узагальнений індекс перевищив
одиницю, у 2011 р. – у 6, а в 2012 р. – в 11. Однак більшість регіонів не досягла порогових значень, і всі регіони не вийшли на цільові орієнтири. Узагальнений індекс свідчить, що наближення до
цільових орієнтирів коливається в межах 58-85%.
Якість життя визначається за всією групою показників, у тому числі і за тими, які характеризують матеріальне забезпечення
або рівень життя. Розраховано інтегральні індекси якості життя
відносно двох критеріїв: порогового значення (ІЯЖпор) та цільових
орієнтирів (ІЯЖц.о) (табл. 7.9). Вони свідчать, що лише дві області
у 2011 р. (Закарпатська, Київська) мали інтегральний індекс, розрахований відносно порогових значень, більше одиниці, у 2012 р.
таких регіонів було 9. Усі інші регіони характеризуються низькою
якістю життя, оскільки їх інтегральні індекси не досягають порогового значення. Отже, менш ніж у половини регіонів України
сформовані певні умови для переходу до більш високої якості
життя.
Якість життя відносно порогових значень суттєво поліпшилась у Запорізькій області, яка за ІЯЖпор у 2012 р. вийшла на перше місце. Серед кращих за цим показником є Закарпатська, Чернівецька, Київська області, а останні місця посідають Херсонська,
Черкаська, Кіровоградська.
Згідно з аналізом розподілу регіонів за інтегральним індексом якості життя, розрахованим на основі цільових орієнтирів
(ІЯЖц.о), усі регіони України значно відстають від параметрів гідного рівня життя. У 2011 р. найвище значення даного індексу мало
місце в Київській області (0,687) та АР Крим (0,672), останнє місце
посіла Кіровоградська область (0,552). У 2012 р. діапазон значеньІЯЖц.остановив від 0,565 (Кіровоградська) до 0,713 (Харківська).
Розподіл регіонів за ІЯЖц.о (рис. 7.6) свідчить, що група регіонів із
низькою якістю життя в 2011 р. об’єднала 11 регіонів – переважно
агропромислових. Сюди також увійшов старопромисловий регіон
Донецької області. Усі інші 14 регіонів були включені до групи із
малозадовільною якістю життя. У 2012 р. до групи регіонів із
низькою якістю життя увійшло 8 областей. Однак жоден регіон не
досяг коефіцієнта 0,75, який свідчив би про задовільнуякість
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Таблиця 7.9
Інтегральні індекси якості життя населення регіонів, визначені на основі всіх показників
Регіони, області
Україна
АР Крим
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська

Інтегральний ІЯЖ
за пороговим критерієм
2010
2011
2012
0,992
0,994
1,061
0,976
0,979
1,049
0,871
0,852
0,891
0,920
0,913
0,947
1,028
0,972
0,992
0,905
0,882
0,959
0,809
0,891
0,921
1,036
1,073
1,095
0,928
0,982
1,099
1,017
0,917
0,952
1,005
1,012
1,059
0,810
0,829
0,873
0,962
0,961
1,056
0,992
0,962
1,006
0,936
0,937
0,968
0,990
0,960
1,033
0,973
0,945
0,967
0,912
0,897
0,899
0,846
0,866
0,877
0,871
0,840
0,925
0,944
0,949
1,046
0,804
0,859
0,837
0,980
0,876
0,995
0,829
0,903
0,857
1,003
0,985
1,063
0,919
0,905
0,955

Інтегральний ІЯЖ
за цільовим орієнтиром
2010
2011
2012
0,645
0,641
0,682
0,676
0,672
0,695
0,573
0,573
0,594
0,599
0,606
0,623
0,647
0,629
0,644
0,586
0,589
0,616
0,550
0,573
0,598
0,641
0,666
0,679
0,633
0,639
0,688
0,641
0,610
0,632
0,659
0,687
0,703
0,552
0,552
0,565
0,613
0,601
0,639
0,657
0,650
0,678
0,631
0,630
0,647
0,678
0,663
0,711
0,619
0,613
0,626
0,600
0,588
0,596
0,566
0,577
0,575
0,593
0,581
0,617
0,643
0,635
0,713
0,562
0,582
0,570
0,616
0,582
0,627
0,573
0,592
0,573
0,659
0,662
0,696
0,581
0,580
0,593

Ранги регіонів за ІЯЖпор

Ранги регіонів за ІЯЖц.о

2010

2011

2012

2010

2011

2012

9
20
15
2
18
24
1
14
3
4
23
11
6
13
7
10
17
21
19
12
25
8
22
5
16

5
23
14
6
19
18
1
4
13
2
25
8
7
12
9
11
17
21
24
10
22
20
16
3
15

6
21
17
11
14
19
2
1
16
4
23
5
9
12
8
13
20
22
18
7
25
10
24
3
15

2
21
16
6
18
25
9
10
8
4
24
14
5
11
1
12
15
22
17
7
23
13
20
3
19

2
24
13
10
16
23
3
7
12
1
25
14
6
9
4
11
17
22
20
8
18
19
15
5
21

5
20
15
10
17
18
7
6
12
3
25
11
8
9
2
14
19
22
16
1
24
13
23
4
21
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Рис. 7.6. Розподіл регіонів України за ІЯЖц.о. у 2011 і 2012 рр.
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життя. Наблизилися до цього рівня Харківська, Одеська і Київська
області.
Результати аналізу якості життя населення регіонів України
дозволяють дійти висновку, що в усіх без винятку регіонах України (окрім м. Києва) більшість населення живе в умовах малозадовільної якості життя. Слабкі процеси поліпшення соціальноекономічних умов життя населення поки що не забезпечують суттєвого наближення до параметрів гідного рівня життя.
Найбільше відставання відносно визначених цільових орієнтирів спостерігається за такими показниками:
коефіцієнт природного приросту населення, який у більшості регіонів перебуває на рівні 40-50% від цільових орієнтирів. Високий рівень смертності населення стримує підвищення даного
показника;
забруднення атмосферного повітря, що втричі перевищує цільовий орієнтир. Несприятлива екологічна ситуація найбільшою
мірою характерна для густонаселених промислових регіонів, що
негативно позначається на стані здоров'я і тривалості життя;
співвідношення середнього розміру пенсій до прожиткового
мінімуму, яке складає менше 50% цільового орієнтиру. Це вказує
на вкрай низький рівень матеріального забезпечення осіб похилого
віку, що обумовлює низьку якість їх життя;
кількість місць у будинках-інтернатах для осіб похилого віку
та інвалідів – 60-70% до цільового орієнтиру, що свідчить про низький рівень захищеності старості;
коефіцієнт злочинності, який у більшості регіонів у 2-3 рази
перевищує орієнтир і створює суттєві загрози для нормального
існування людей, знижує якість життя;
кількість дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, який у більшості регіонів перевищує цільовий норматив на 60100% і свідчить про низький рівень відповідальності родин і формування соціальних ризиків;
рівень забезпеченості домогосподарств персональними
комп’ютерами, який складає 50-60% від цільового орієнтиру, що
обмежує доступність до сучасних інформаційних технологій.
Для підвищення якості життя населення регіонів важливо у
пріоритетному порядку спрямувати зусилля на вирішення виявлених проблем та поліпшення якісних параметрів усіх інших показників.
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7.5. Особливості рівня та якості життя промислових
регіонів України
Регіони України суттєво відрізняються за соціально-економічними умовами життєдіяльності. Серед них виділяється група
промислових регіонів, у яких сформовані специфічні чинники
впливу на рівень та якість життя населення.
Поняття промислового регіону на сучасному етапі чітко не
визначено. Воно почало формуватися ще за часів Радянського Союзу у процесі реформ адміністративно-територіального розподілу
СРСР, де було виокремлено промислові регіони, на противагу
сільськогосподарським, у яких переважало промислове виробництво. Окремі автори дають таке визначення промислового регіону:
це значна за площею територія, де проживає значна кількість людей, об’єднаних виробничими відносинами та соціально-екологічними проблемами, що виникли в результаті промислової діяльності на цій території [18].
Отже, регіони, в яких переважають виробничі відносини, пов'язані з промисловою діяльністю, можна вважати промисловими.
До таких регіонів в Україні слід віднести ті, в яких частка промисловості у ВДВ є найбільшою. Регіони України суттєво відрізняються за цим показником (табл.7.10).
Дані табл. 7.10 свідчать, що частка промисловості у ВДВ в
Україні та всіх регіонах скорочується. По Україні у 2005 р. вона
складала 30,3%, у 2011 р. – 25,6%. У 2011 р. у 13 регіонах (включаючи міста Київ та Севастополь) частка промисловості не перевищувала 20%, у 2005 р. таких було 8 регіонів. Найбільшою є частка промисловості у п’яти областях: Дніпропетровській – 47,9%,
Донецькій – 45, Луганській – 51,2, Полтавській – 43,5 та Запорізькій – 37,8%. Саме ці області обрано як промислові регіони для
аналізу рівня та якості життя.
Крім того, слід урахувати абсолютні обсяги промислової
продукції регіонів та їх частку (%) в загальному обсязі випуску
промисловості України. Найбільшою вона була в таких областях:
Дніпропетровська
Донецька
Запорізька
Луганська
Полтавська
Харківська
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2007
15,3
19,1
7,6
7,5
5,3
4,7

2010
15,6
19,1
6,3
6,9
5,6
4,9

2012
15,6
17,3
5,9
6
5,8
5,5
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Таблиця 7.10
Динаміка регіонів України за часткою промисловості у ВДВ [186]
ВДВ, млнгрн

Регіони, області
Україна
АР Крим
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
м. Київ
м. Севастополь

2005
396003
11937
9350
5984
35683
50314
6797
6215
17112
8585
13382
6370
16573
15571
8704
19138
15096
6613
7322
4738
23202
5936
7245
8041
3995
6935
72470
2695

2010
999973
30799
22128
13579
103757
115427
17562
14538
37858
18524
40631
14874
40035
38766
22376
51149
38495
14709
17272
12123
60750
14785
16918
20533
9621
15949
189178
7637

Промисловість усього, млнгрн
2011
1165450
35472
26622
16177
120469
138506
19994
16782
42168
23303
51844
18453
48054
47111
25010
57175
43549
17379
20957
15168
69396
17000
20792
24093
11424
19328
210220
9004

2005
119971
2325
2201
946
17419
26510
1628
1184
8191
3169
3431
1360
8460
3468
2584
3234
7088
1856
3035
790
6128
1333
1776
1876
576
1929
7009
465

2010
259018
5132
4276
2113
49524
52831
3779
2760
14590
4471
7381
3398
20376
6759
5105
7581
16315
3887
5494
1744
12999
2440
3278
5301
1145
3442
11682
1215

2011
298471
5618
4866
2374
57656
62310
4853
2876
15956
6988
8385
3854
24590
8324
5415
6698
18947
4496
6184
1892
13939
2539
4067
5534
1169
4338
13180
1423

Частка промисловості у ВДВ
регіонів, %
2005
2010
2011
30,3
25,9
25,6
19,5
16,7
15,8
23,5
19,3
18,3
15,8
15,6
14,7
48,8
47,7
47,9
52,7
45,8
45,0
24,0
21,5
24,3
19,1
19,0
17,1
47,9
38,5
37,8
36,9
24,1
30,0
25,6
18,2
16,2
21,4
22,8
20,9
51,0
50,9
51,2
22,3
17,4
17,7
29,7
22,8
21,7
16,9
14,8
11,7
47,0
42,4
43,5
28,1
26,4
25,9
41,5
31,8
29,5
16,7
14,4
12,5
26,4
21,4
20,1
22,5
16,5
14,9
24,5
19,4
19,6
23,3
25,8
23,0
14,4
11,9
10,2
27,8
21,6
22,4
9,7
6,2
6,3
17,3
15,9
15,8
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В усіх інших регіонах вона була значно меншою, не досягаючи 3% (окрім Київської області). Тому до промислових регіонів
слід включити і Харківську область, яка має досить потужний машинобудівний сектор.
Промислові регіони мають певну специфіку в забезпеченні
рівня та якості життя населення, що обумовлено такими чинниками:
структура видів економічної діяльності, де переважає промислова діяльність, і сформований у них рівень заробітної плати;
можливості зайнятості, які на сучасному етапі є вищим саме
у промислових регіонах;
рівень урбанізації територій, яка у промислових регіонах є
вищою порівняно з іншими регіонами, що супроводжується більшим розвитком інфраструктурного комплексу та безпосередньо
впливає на якість життя;
особливості екологічного і соціального середовища, більш
високий рівень забруднення навколишнього середовища та соціальні ризики (захворюваність, злочинність та ін.).
Аналіз особливостей рівня та якості життя населення промислових регіонів здійснено на основі значного масиву статистичної інформації. Найбільш повну характеристику матеріального добробуту дають показники середньодушових доходів і витрат домогосподарств (табл.7.11).
Дані таблиці свідчать, що у половини промислових регіонів
(окрім Луганської, Полтавської та Харківської областей) рівень
наявних доходів на душу населення є вищим, ніж у середньому по
Україні. За рівнем середньодушових витрат 3 регіони (Запорізька,
Дніпропетровська і Харківська області) стабільно перевищують
середньоукраїнський показник. Найнижчий їх рівень має Луганська область (82%), однак спостерігається стійка тенденція до зростання.
Слід відзначити, що в більшості регіонів має місце перевищення витрат над доходами. Це вказує на наявність тіньових доходів. По Україні воно склало у 2010 р. – 12%, у 2012 р. – 20%. У більшості промислових регіонів це перевищення менше: у Дніпропетровській – 1,5% у 2010 р. та 7,5% у 2012 р., у Запорізькій – 6,9
та 14,5% відповідно, у Полтавській – 1,5 та 8%.
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Таблиця 7.11
Рівень та диференціація середньодушового наявного доходу і середньодушових витрат населення
промислових регіонів України [28]
Наявний дохід у розрахунку на одну особу на рік, грн
Регіони, області

2005

Україна
Дніпропетровська
Донецька
Запорізька
Луганська
Полтавська
Харківська

6332,1
7015,9
7088,9
7074,5
5900,9
6653,5
6355,7

Україна
Дніпропетровська
Донецька
Запорізька
Луганська
Полтавська
Харківська

7127,7
7716,2
6205,6
7812,3
5126
6237,8
8420,1

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

7771 10126 13716,3 14372,8 18485,6 21637,9 23931,1
8632,3 11439,0 15459,9 16386,5 20739,4 24302,4 27268,9
8855,9 11625,7 16220,1 17014,0 21317,3 24890,3 27541,7
8693,6 11276,2 15265,2 15652,6 20221,4 23684,9 25882,0
7343,4 9620,0 13411,0 14071,6 17850,0 20879,9 22896,8
8064,2 10382,3 13922,0 14742,6 17990,9 20917,4 22795,9
7819,6 10328,5 14065,7 14633,1 18450,5 21787,8 23731,3
Витрати населення в розрахунку на одну особу, грн
9144,6 12374,1 17156,5 17673,2 20477,3 25021,4 28709,7
9488,8 12497,1 17536 17485,8 20911,2 25971,9 29317,7
8437,3 11698,8 16555,5 16900,5 19943,6 24506,2 28226,6
9302 12046,3 16641,1 17503,4 20724,6 25966 29637,1
6597 9046,3 12737,7 13611,6 16198 20327,8 23357,9
7929,2 10700,1 14685,5 15035,5 17620 21438,8 24633,8
10059,2 13404,8 18757,3 19571,6 23428,2 28931,1 33168,9

% до середнього рівня по Україні
2012
до
2005,
разів
3,78
3,89
3,89
3,66
3,88
3,43
3,73

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
100
110,8
112,0
111,7
93,2
105,1
100,4

3,51 100
3,37 108,3
3,95 87,1
3,32 109,6
3,97 71,9
3,44 87,5
3,44 118,1

100 100 100
111,1 113,0 112,7
114,0 114,8 118,3
111,9 111,4 111,3
94,5 95,0 97,8
103,8 102,5 101,5
100,6 102,0 102,5
% до середнього
100 100 100
103,8 101,0 102,2
92,3 94,5 96,5
101,7 97,4 97,0
72,1 73,1 74,2
86,7 86,5 85,6
110,0 108,3 109,3

100 100 100
114,0 112,2 112,3
118,4 115,3 115,0
108,9 109,4 109,5
97,9 96,6 96,5
102,6 97,3 96,7
101,8 99,8 100,7
рівня по Україні
100 100 100
98,9 102,1 103,8
95,6 97,4 97,9
99,0 101,2 103,8
77,0 79,1 81,2
85,1 86,0 85,7
110,7 114,4 115,6

100
113,9
115,1
108,2
95,7
95,3
99,2
100
102,1
98,3
103,2
81,4
85,8
115,5
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У Донецькій та Луганській областях до 2011 р. доходи перевищували витрати. Лише у Харківській витрати перевищували доходи значно більшою мірою: у 2010 р. – на 30%, у 2012 р. – на
40%.
Отже, більший розвиток промисловості, пов’язанийіз функціонуванням великих корпорацій, знижує рівень тінізації доходів
населення.
Рівень доходів населення промислових регіонів значною мірою визначається заробітною платою. Аналіз свідчить, що лише у
двох промислових областях вона перевищує середній рівень по
Україні (у Дніпропетровській та Донецькій областях), в усіх інших
середня оплата праці є нижчою (табл.7.12). У 2012 р. середня заробітна плата Харківської області складала 91% від середнього
рівня по Україні та 79% від її рівня в Донецькій.
Таблиця 7.12
Динаміка середньомісячної заробітної плати у промислових
регіонах у 2005-2012 рр. (у розрахунку на одного штатного
працівника), грн [186]
Області
Україна
Дніпропетровська
Донецька
Запорізька
Луганська
Полтавська
Харківська

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2012

806
913
962
860
805
758
759

3026
3138
3496
2927
3090
2850
2753

1041
1139
1202
1091
1022
961
974

1351
1455
1535
1394
1323
1243
1251

1806
1876
2015
1812
1769
1661
1679

1906
1963
2116
1843
1873
1733
1804

2239
2369
2549
2187
2271
2102
2060

2633
2790
3063
2607
2742
2481
2407

2012 до
2005,
разів
3,75
3,44
3,63
3,40
3,84
3,76
3,63

Динаміка заробітної плати за 2005-2012 рр. лише в Луганській області випереджала темпи її зростання по Україні, у чотирьох
областях вона була нижчою. Це свідчить про відносне погіршення
умов зайнятості працівників промислових регіонів.
Низький рівень оплати праці у промислових регіонах не відповідає досить високому рівню кваліфікації працівників та інтенсивності їх праці, він стримує можливості підвищення добробуту
населення. Специфіка України полягає в тому, що при низькій
оплаті праці навіть зайняте населення не здатне подолати бідність
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і малозабезпеченість. На сучасному етапі склалася тенденція зниження частки заробітної плати у структурі сукупних ресурсів домогосподарств та зростання частки соціальних трансфертів, у тому
числі пенсій. У промислових регіонах ця тенденція є більш вираженою, ніж у цілому по Україні (табл.7.13).
Таблиця 7.13
Частка заробітної плати і пенсій у сукупних ресурсах
домогосподарств промислових регіонів, %
Області
Україна
Дніпропетровська
Донецька
Запорізька
Луганська
Полтавська
Харківська

Заробітна плата
2006
48,4
55,4
56,9
48,9
50,8
43,4
54,6

2010
47,9
53,7
51,0
46,2
50,1
37,5
58,1

2011
49,3
55,5
53,6
48,3
52,1
44,4
59,8

Пенсії
2006
21,1
19,7
22,9
21,1
26,4
23,4
19,9

2010
22,8
23,7
29,0
22,6
28,3
23,6
22,4

2011
22,3
21,9
29,0
23,5
26,7
23,4
21,3

Так, у Донецькій області частка заробітної плати складала: у
2006 р. – 56,9%, 2010 – 51, у 2011 р. – 53,6%. Частка пенсій мала
тенденцію до зростання: 2006 р. – 22,9%, 2010-2011 рр. – 29%. Це
обумовлено двома причинами: низькою оплатою праці та старінням населення. Підвищення частки пенсії у структурі сукупних
ресурсів домогосподарств стримуватиме зростання рівня життя
населення, оскільки розмір пенсій є значно нижчим за розмір заробітної плати.
За рівнем матеріального забезпечення населення промислових регіонів наближається до середнього показника по Україні.
Про це свідчить співвідношення грошових доходів до прожиткового мінімуму (табл. 7.14).
Отже, лише в Донецькій області грошові доходи у 2,15 раза
перевищують прожитковий мінімум, в інших промислових областях цей показник лише наближається до середнього значення по
Україні. Нижчим він був у Полтавській області.
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Таблиця 7.14
Розподіл населення регіонів за рівнем співвідношення
середньодушових грошових доходів на місяць до прожиткового
мінімуму у 2006-2011 рр.,разів [28]
Області
2006
2007 2008 2009
2010 2011
Україна
1,15
1,30 1,56
1,46
1,46 1,83
Дніпропетровська
1,26
1,41 1,64
1,57
1,53 1,83
Донецька
1,28
1,52 1,83
1,60
1,71 2,15
Запорізька
1,20
1,29 1,49
1,45
1,47 1,91
Луганська
1,10
1,27 1,61
1,53
1,50 1,94
Полтавська
1,05
1,19 1,35
1,26
1,49 1,69
Харківська
1,24
1,39 1,64
1,48
1,49 1,79
Однак за оцінкою достатності своїх доходів населенням
більшість промислових регіонів мали значно гірші показники, ніж
у середньому по Україні (табл. 7.15).Особливо низьку оцінку надало населення Донецької та Харківської областей, що спостерігається впродовж усього періоду дослідження. У Донецькій, Харківській, Дніпропетровській областях зросла частка домогосподарств,
які постійно відмовляли собі в найнеобхіднішому, крім харчування, у двох перших областях їх кількість перевищила 50%, а в Дніпропетровській наблизилась до 40%.
За інтегральними індексами рівня життя промислові регіони
характеризуються таким становищем:
за інтегральним індексом відносно порогових значень
(ІРЖпор) усі промислові регіони, за винятком Харківської області,
мали вищі значення, ніж у середньому по Україні (рис. 7.7). Отже,
в даних регіонах сформовані кращі умови для подолання бідності;
розрахований індекс відносно встановлених цільових орієнтирів (ІРЖц.о) коливається в межах 0,58 (Харківська область) – 0,69
(Запорізька область), що свідчить про значне відставання від параметрів гідного рівня життя. Регіони мають різну спрямованість
динаміки ІРЖ: у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях
його значення зросло, що вказує на позитивні зрушення в рівні
життя. Суттєве зниження індексу спостерігається у Дніпропетровській області. Ці процеси, хоч і меншою мірою, мають місце в
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Таблиця 7.15
Оцінка домогосподарствами України рівня достатності своїх доходів, % [252]
Області
Україна
Дніпропетровська
Донецька
Запорізька
Луганська
Полтавська
Харківська

Було достатньо
Було достатньо,
Постійно відмовляли в Не вдалося забезпечиі робили
але заощаджень
найнеобхіднішому,
ти навіть достатнє
заощадження
не робили
крім харчування
харчування
2006 2009 2010 2011 2006 2009 2010 2011 2006 2009 2010 2011 2006 2009 2010 2011
6,2
6,8
4,1
6,3
8,1
10,2
3,2

12,7
25,6
6,5
8,7
21,1
13,2
7,0

11,1
19,6
6,3
8,2
25,6
18,9
6,2

10,1
17,8
7,5
19,8
27,9
15,8
5,3

49,8
42,0
51,8
41,9
51,9
56,5
51,0

51,8
43,0
45,0
41,4
48,8
66,2
48,6

45,3
39,6
35,3
41,9
40,2
58,6
21,3

48,4
39,6
38,8
39,2
50,7
63,9
38,5

39,4
46,6
42,6
46,1
38,4
31,8
42,9

32,9
29,8
46,6
46,8
28,8
19,3
43,8

40,2
35,4
55,7
47,3
29,6
22,5
71,7

39,0
39,8
52,9
38,2
20,6
19,2
55,7

4,6
4,6
1,5
5,7
1,6
1,5
2,9

2,6
1,6
1,9
3,1
1,3
1,3
0,6

3,4
5,4
2,7
2,6
4,6
0,0
0,8

2,5
2,8
0,8
2,8
0,8
1,1
0,5
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а) значення ІРЖпор у промислових регіонах України

б) значення ІРЖц.оу промислових регіонах України
Рис. 7.7. Інтегральні індекси оцінки рівня життя населення
промислових регіонів України
Полтавській та Харківській областях, що вказує на погіршення
певних параметрів умов життя населення.
За узагальненими індексами, розрахованими на основі соціальних показників якості життя, промислові регіони поступаються
багатьом іншим регіонам та середнім значенням по Україні. Лише
Харківська область у 2012 р. перевищила середні індекси по Україні, усі інші області мали нижчі значення (рис.7.8). Узагальнений
індекс, розрахований на основі порогових значень, в усіх промис270

лових регіонах був нижче одиниці (окрім Харківської області у
2012 р.), що вказує на низьку якість життя. Його зростання відбувається досить повільними темпами і не завжди послідовно.

а) відносно порогових значень

б) відносно цільових орієнтирів
Рис.7.8. Значення узагальнених індексів за соціальними
показниками якості життя промислових регіонів України
Відносно визначених цільових орієнтирів за соціальними
показниками промислові регіони наблизилися на 60% (Луганська
область) – 70% (Запорізька, Харківська), лише у 2012 р. Харківсь271

ка область досягла більш високих значень, в основному за рахунок
значного додатного сальдо міграції.
За інтегральними індексами якості життя, розрахованими на
основі всіх відібраних показників, більшість промислових регіонів
займають середні позиції в рейтингу регіонів України. Лише Харківська область суттєво підвищила свій рейтинг за ІЯЖц.о, вийшовши на перше місце у 2012 р. (8 місце у 2011 р.), Дніпропетровська
і Запорізька області посідали у 2010-2012 рр. 6-10 позиції, Луганська і Полтавська – 11-14 позиції в загальному рейтингу регіонів
України. Найнижчі ранги мала Донецька область: 2010 р. – 18 місце, 2011 р. – 16, 2012 р. – 17 місце.
Аналіз свідчить, що кожен промисловий регіон має свої
чинники, які знижують загальну оцінку параметрів якості життя, а
саме:
уДніпропетровській області– високий рівень бідності за відносним критерієм; незначна частка домогосподарств, які вважають, що їх матеріальне становище поліпшилося; низька очікувана
тривалість життя, високий рівень захворюваності на активний туберкульоз; значні обсяги викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря; високий коефіцієнт злочинності; значна кількість
дітей-сиріт на 100 тис. населення;
уДонецькій області– низька частка домогосподарств, які мали достатній рівень доходів і робили заощадження; висока частка
сімей, які отримували житлові субсидії; низька очікувана тривалість життя; значний від'ємний коефіцієнт природного приросту
населення; від'ємне сальдо міграції; низька частка осіб із повною
вищою освітою серед населення віком 6 років і старше; низька
планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів; великі обсяги викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря; високий коефіцієнт злочинності;
уЗапорізькій області– нижчий рівень забезпеченості житлом; низька частка оплати праці в сукупних ресурсах домогосподарств; низький рівень відвідувань населенням театрів; найвищий
коефіцієнт злочинності; значна кількість дітей-сиріт на 100 тис.
населення;
уЛуганській області– значний від'ємний коефіцієнт природного приросту населення; низька частка оплати праці в сукупних ресурсах домогосподарств; значне від'ємне сальдо міграції;
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незначна кількість туристів, які виїжджали за кордон; низький обсяг споживання свіжої води; значні обсяги викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря; високий коефіцієнт злочинності;
велика кількість дітей-сиріт на 100 тис. населення; низький рівень
членства у громадських організаціях;
уПолтавській області– значний від'ємний коефіцієнт природного приросту населення; високий рівень бідності за відносним
критерієм; низька частка осіб із повною вищою освітою серед населення віком 6 років і старше; низька частка житла, обладнаного
каналізацією; низька частка домогосподарств, які володіли базовим набором ТТК; низький рівень відвідувань населенням театрів;
низький обсяг споживання свіжої води; низький рівень співвідношення пенсій до ПМ; низький рівень членства у громадських організаціях;
уХарківській області оцінки соціальних параметрів якості
життя були вищими, ніж в інших промислових регіонах. Однак і
вона має свої проблеми в забезпеченні якості життя. До них слід
віднести: низьку частку населення, яка оцінила стан свого здоров'я
як добрий; низьку частку домогосподарств, які мали достатній рівень доходів і робили заощадження; високу частку сімей, які
отримували житлові субсидії; низький рівень співвідношення пенсій до ПМ; значний від'ємний коефіцієнт природного приросту
населення; перевищення коефіцієнта злочинності середнього рівня
по Україні. Ця область мала найнижчу частку домогосподарств,
які відчували поліпшення матеріального становища.
Отже, старопромислові регіони (Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Луганська області) мають кращі умови щодо матеріального забезпечення населення. Однак у них накопичилосябагато соціальних проблем, які знижують якість життя населення й
обумовлюють вищий рівень невдоволеності своїм соціальноекономічним становищем. У Полтавській та Харківській областях
найгострішими є проблеми матеріального забезпечення.
Результати аналізу дозволяють визначити пріоритети соціальної політики кожного регіону щодо забезпечення зростання
рівня та якості життя населення.
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7.6. Низька якість життя населення України у світлі
сучасних поглядів на суспільство ризику
Останнім часом у сучасній соціальній науці якість життя
розглядається як «розширення можливостей людини» через послідовне ускладнення та диференціацію її потреб, інтересів, цінностей. Від такого розуміння якості життя, яке визначає життєві стандарти населення найбільш гармонійно розвинутих країн Заходу,
Україна ще дуже далека.Більшість її населення майже чверть століття перебуває на межі абсолютного і відносного зубожіння.
Із перших років пострадянських реформ в Україні значними
темпами зростала як абсолютна, так і відносна бідність, соціальноекономічна нерівність, а з нею і розшарування населення спочатку
в доходах, потім у рівні, а далі – і в якості життя.
Більшість дослідників вважає, що такий процес визначає
певний період руху суспільства від одного стану до іншого – більш
прогресивного. Однак реально за цей період сформувалися інституційні умови, за яких домінуючим напрямом максимізації прибутків у бізнесі, окрім використання природних переваг, стало штучне заниження відносних витрат ведення бізнесу, передусім через
зниження вартості робочої сили. За таких причин основними конкурентними перевагами в українському суспільстві стали економічна влада, до якої належить монопольна ринкова влада; вертикальна інтеграція; внутрішньокорпоративна влада, що диктує режим
й умови оплати праці, доступ і використання у приватних цілях
державної, зокрема правоохоронної і судової влади; застосування
приватного насильства – як легалізованого (структури безпеки),
так і кримінального порядку тощо. Одним із структурних результатів функціонування такого суспільства, в якому центральним є
питання приналежності власності та перерозподілу доходів, є формування «ризик-солідарностей» [273] – спільнот, які силовим чином «приватизують» національні природні ресурси і суспільні
структури, включаючи соціальний порядок.
У будь-якому суспільстві ризик виникає одночасно із зростанням соціальних, економічних, політичних та інших протиріч.
Ступінь ризику залежить від гостроти і масштабу цих протиріч.
Згідно з концепцією «суспільства ризику» [10] реалізація ризиків, які несе з собою низька якість життя більшості населення
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країни, містить безліч загроз не тільки для цієї частини населення,
але і для всього суспільства, навіть для найбільш заможних його
веств. Накопичуючи і розповсюджуючи ризики, українське суспільство стрімко накопичує ризик-потенціал, який стає гальмом на
шляху до його сталого розвитку. Якщо стабільне суспільство характеризується більшою визначеністю, тобто впорядкованістю та
структурованістю і, як наслідок, більшою стійкістю та благополуччям, то нестабільне суспільство – це суспільство неупорядковане, неструктуроване.
Із поглибленням реформ ці два процеси розвивалися паралельно: скидання ризиків у соціальне середовище зростало, а його
поглинаюча здатність вичерпувалась унаслідок інтенсивної експлуатації соціальних ресурсів і відсутності засобів їх відтворення.
Через це ризикогенні середовища мають тенденцію до інституціоналізації. Таким чином, розбудовується середовище, яке замість
того, щоб поглинати ризики, саме починає їх продукувати. Українське суспільство має всі ознаки цього явища, а саме: корумпованість силових і судових структур, які перетворились з інституцій
попередження ризиків на джерело ризиків.
Дослідження має на меті розглянути низьку якість життя населення та її крайні прояви – бідність і соціальну ексклюзію як системні фактори зростання ризик-потенціалу українського суспільства та визначити наслідки дії цих факторів.
Якість життя формується під впливом значного кола чинників і включає багато аспектів, які характеризують соціальні, екологічні, духовні параметри життєдіяльності людини. У даній роботі
увагу зосереджено на тих аспектах, які найбільшою мірою формують ризик-потенціал українського суспільства.
У межах соціокультурного напряму аналізу ризику розвинуто визнану у світі концепцію «суспільства ризику», основні положення якої розроблено видатними західними соціологами У. Беком, Е. Гідденсом, Н. Луманом [41; 114; 273]. Саме соціальні аспекти в дослідженні ризику розглянуто в працях таких учених, як
Д. Белл, М. Браун, Ф. Найт, Ю. Cаєнко, О. Яніцкій та ін. Є багато
вітчизняних праць з методології аналізу соціальних ризиків, однак
ступінь розробленості теоретико-методологічних засад цього наукового напряму залишається недостатнім.
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За радянських часів з ідеологічних причин категорія «якість
життя» вважалася суто буржуазною і підлягала критиці, а поняття
«бідність» і «злидні» не мали права на існування ні в практиці, ні в
соціально-економічній теорії. Через цевся інформація протакі
явища була недосяжною (під грифом «ДСВ» і навіть «секретно»).
Хоч роботи з розрахунку вартості «споживчого кошика» розпочалися ще з середини 50-х років, терміни «прожитковий мінімум»,
«рівень малозабезпеченості» було офіційно визнано лише на початку 70-х років минулого століття [191, с.35]. І тільки з 60-х років у
Радянському Союзі почали здійснюватися вибіркові дослідження
доходів населення, які створили інформаційну базу і для оцінки
диференціації рівня життя. Диференціація в рівні життя, незважаючи на так звану «зрівнялівку», не була такою незначною, як прийнято вважати, але мала тенденцію до зменшення і не була джерелом соціальних ризиків у суспільстві.
Важливим є і той фактор, що соціальна інфраструктура з радянських часів більшою мірою була здатна зменшити диференціацію в якості життя, і не тільки тому, що була безплатною. Значення мала і така важлива особливість соціальних відносин, як
«м’які», або точніше, «пухкі» зобов’язання з боку держави щодо
надання соціальних гарантій [271, с.56]. Завдяки цьому феномену
не існувало жорстко визначеного зв’язку між майновим, статусним
станом людини і тим, які медичні, освітні, комунальні послуги вона мала отримати, і це також знижувало ризик-потенціал у суспільстві. Ці «пухкі» зобов’язання через існування реального доступу до якісної загальної та професійної освіти, подальшого просунення, отримання високого майнового і соціального статусу певною мірою забезпечували дію так званих «соціальних ліфтів» для
вихідців із бідних та малозабезпечених сімей. За пострадянських
часів малозабезпечена, бідна людина меншою мірою могла долучитися до якісної освіти, культури, медичної допомоги, відпочинку, що призводило до множинної депривації цього прошарку населення, а з нею – до появибезлічі соціальних ризиків.
Загальний рівень ризику в суспільстві був низьким також завдяки тому, що на той час значна увага приділялася такій складовій якості життя, як безпека життя. Безпека та якість більшості товарів і послуг регламентувалися СНІПами, ГОСТами та іншими
нормативними документами, і покарання за їх порушення було
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суворим. Але ніяка нормативно-правова база з часів СРСР не могла змінити інституціональних засад соціалістичної економіки –
«економіки дефіциту» (за Я. Корнаї) з її поступовим звуженням
асортименту споживчих товарів і послуг, збільшенням розриву в їх
якості від іноземних зразків. До того ж законодавство суттєво обмежувало права людини до вільного вибору – місця і стилю життя,
праці (закон про дармоїдство, відпрацювання за зазначеним місцем праці після закінчення ВНЗ), відпочинку, виїзду за кордон тощо. Радянські люди були позбавлені можливості мандрувати по
світу, висловлювати свої думки, долучатися до сучасних явищ культури і мистецтва, якщо вони ідеологічно «не відповідали». Таке
обмеження в правах людини не дозволяє оцінити якість життя радянських людей як високу, незважаючи на значно більшу доступність і якість безплатних послуг у сфері охорони здоров’я, освіти,
культури. Що стосується житлових умов, то в усьому світі житло
такої якості, яке отримало більшість населення в радянські часи,
належить до соціального і також надається не на ринкових умовах.
Отже, простежується глибока різниця між бідністю в радянські часи і сучасним станом у контексті суспільства ризику. Ситуація в межах радянської концепції малозабезпеченості ще не загрожувала тими соціальними ризиками, які повною мірою проявилися в роки ринкових перетворень. Перед бідними і малозабезпеченими не потавали проблеми соціальної ексклюзії, безробіття,
неповної, тіньової зайнятості, вимушеної міграції, пауперизації. Із
цих причин радянське суспільство ще не набуло рис суспільства
ризику в його сучасному розумінні.
Слід зауважити, що коли у 1965 р. прожитковий мінімум у
СРСР був розрахований у розмірі 40 карбованців (крб), то мінімальна заробітна плата була встановлена 60 крб з огляду на те, що
мінімальна заробітна плата має бути не нижче півтора ПМ, щоб
забезпечити потреби робітника і половину утриманця. У кінці 80-х
років ПМ (як межа малозабезпеченості) розраховувався у розмірі
100 крб, а мінімальна заробітна плата – 165 крб. За такими розрахунками частина малозабезпечених («бідних») у СРСР з початку
60-х до кінця 80-х років складала близько 30% населення [191,
с. 34].
Пострадянська трансформація призвела до такого масштабного зубожіння населення України, що розрахунок межі малозабе277

зпеченості на засадах попередніх критеріїв із радянських часів уже
не мав сенсу – бідним можна було вважати майже все населення і
визначити найбідніших для надання соціальної допомоги треба
було лише через трансформацію встановлення межі бідності.
Через ці причини ПМ почали розраховувати не як мінімальний споживчий бюджет, а як бюджет прожиткового мінімуму (у
два рази менший у порівняльних цінах). Межу малозабезпеченості
почав визначати введений у 90-х роках соціальний норматив, який
являв собою не що інше як фізіологічний прожитковий мінімум.
Таким чином, на законодавчому рівні було встановлено, що «межа
малозабезпеченості – це величина середньодушового сукупного
доходу, який забезпечує непрацездатному громадянинові споживання товарів і послуг на мінімальному рівні, встановленому законодавством» [116, с.37]. Свідченням того, що цей норматив придатний тільки для мінімальних потреб, є те, що житлово-комунальні послуги в ньому не враховувались, а витрати на непродовольчі товари передбачались на рівні 15% від вартості продуктового
набору. Фактично цей ПМ можна вважати не межею малозабезпеченості, а межею злиднів.
Одночасно із змінами в розрахунку ПМ розширилося використання цього показника в соціальній політиці – саме зміни в його встановленні й обчисленні в «автоматичному режимі» можуть
підвищувати соціальні стандарти у сфері оплати праці (що не завадило довести мінімальну заробітну плату до ПМ тільки з
2009 р.) при перегляді пенсій, допомоги, проведенні індексації.
Прожитковий мінімум не можна вважати соціальною гарантією,
але він перебуває в центрі всієї системи мінімальних соціальних
гарантій. Тому недоліки в його сучасному розрахунку (а їх чимало) заважають бути реальним інструментом забезпечення рівня
життя, не нижчого за цей соціальний норматив.
Статистичні дані свідчать про суттєве зменшення масштабів
бідності в країні за останні роки, але за прийнятими критеріями
бідності більша маса населення вийшла із злиднів, проте залишилася в бідності, а «нові бідні» в Україні за критеріями радянських
часів – просто злиденні. Свідченнямм тому є те, що у 2012 р. показник співвідношення середньодушових сукупних витрат до
прожиткового мінімуму в Україні становив 1,37, а середньої пенсії – 1,5 (для непрацездатних осіб) [175, с.38]. Це при тому, що за
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радянських часів майже таке співвідношення (1,5-1,7) було між
ПМ і мінімальною заробітною платою.
Додатковим доказом є показник суб’єктивної оцінки населенням достатності власних доходів. Частка домогосподарств, які
за самооцінкою вважали свій рівень доходів достатнім і, більш того, мали можливість заощаджувати («вистачає на все необхідне,
робимо заощадження»), є мізерною та впродовж 10 досліджуваних
років зросла дуже незначно – з 2 до 2,7% [232, с.623].
За офіційними статистичними даними частка населення з
доходами нижче ПМ у 2011 р. становила 13,7%, у 2012 р. – 14,1%
[232]. За даними соціологічного моніторингу половина населення
(48,5% – у 2010 р., 50,4% – у 2012 р.) вважає, що живе в злиднях і
бідності, а саме в злиднях – 4,7% [252, с. 626].
Головні причини такого масштабу бідності та нерівності в
Україні обумовлені наслідками як інституціональних перетворень,
які багатих зробили ще багатшими, а бідних – біднішими, так і
взаємопов'язаними економічними, соціальними, культурно-історичними, політичними чинниками, серед яких: державна і регіональна соціальна політика, спрямована на подолання бідності та малозабезпеченості шляхом збільшення соціальних трансфертів замість визнаної більш ефективною (за досвідом розвинутих країн)
політики адресного надання соціальних послуг; податкова політика, орієнтована фактично на поглиблення майнового розшарування населення; бюджетна політика з її розпорошеністю коштів за
безліччю соціальних програм; недостатнє використання, а фактично – відмова від соціально орієнтованих фінансових інструментів,
зокрема надання кредитів на освіту, купівлю житла тощо; постійне
та неухильне зростання цін і тарифів на товари й послуги без відповідного зростання їх якості, обумовлене низкою причин (корупційні схеми у сфері державних закупівель, занадто велика ціна
оренди торгових площ, надвисокий рівень торгової націнки тощо).
Усі ці причини не є тимчасовими, а обумовлені глибоко вкоріненими в суспільну систему взаємовідносин відповідних державних та регіональних інституцій і не можуть бути подолані (до чого роками не докладалося помітних зусиль) в короткі терміни. Затягування ж перебування значних верств населення країни у стані
бідності, а деякої частини – у злиднях призводить до виникнення і
накопичення в суспільстві багатьох ризиків.
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В умовах політичної та економічної нестабільності, коли
звичний уклад починає стрімко змінюватись, це призводить до
тяжких соціальних й особистих наслідків, які підпадають під визначення «соціальна аномія». Українське суспільство має певні
ознаки цього явища. Із соціологічної теорії аномії, створеної
Е. Дюркгеймом і Р. Мертоном, відомо, що будь-які зміни соціальної ситуації, пов’язані з соціальною реорганізацією, неминуче викликають у суспільстві аномічні реакції.
Найбільш виразний прояв має аномія в країнах, де зміни в
ціннісно-нормативній системи поєднано зі значним погіршенням
економічної ситуації, як це сталося в Україні з початком пострадянських трансформацій (колишні норми і цінності, як регулятори
соціальної поведінки, підпали під перегляд, а фактично були відкинуті більшістю населення). Репрезентативні опитування свідчать, що вже в перші роки незалежності 80% дорослого населення
України перебувало у стані аномійної деморалізованості [27, с.6].
Зростання рівня життя тільки на короткий час привело до
ледве помітного поліпшення соціального самопочуття і зниження
рівня аномійної деморалізованості населення. В українському суспільстві дія руйнівного впливу аномії триває, про що свідчить Індекс аномійної деморалізованості Л. Сроула [252, с.553]. Діапазон
шкали цього індексу – від 0 до 18 балів. Значення індексу від 9 до
12 балів означає підвищений рівень аномійної деморалізованості,
вище 12 балів – високий (табл. 7.16).

Індекс
Індекс
аномії*
1

Таблиця 7.16
Індекс аномійної деморалізованості1
1992 1996 1998 2000 2005 2006 2008 2010 2012
13,6

-

-

13,8 12,4 12,7 13,1 12,9 13,3

Наведено роки, в які проводилися опитування за цим блоком пи-

тань.

Висока якість життя досягається в умовах значної соціальної
інтеграції, взаєморозуміння і довіри в суспільстві й охоплює взаємовідносини між різними поколіннями, взаємну відповідальність і
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підтримку, активну участь у суспільному житті, що є несумісним
із високим рівнем аномії.
За теорією Е. Дюркгейма, стан всебічної загальної аномії,
тобто «феномен деморалізованої більшості», не може тривати невизначено довго, і на зміну соціальній дезорієнтації приходять
нормативні та ненормативні реакції на аномію, які виявляються у
девіантній поведінці все більших груп населення. Відсутність у
суспільстві згоди відносно цілей і цінностей теж є додатковим
джерелом ризику. Усе це разом із процесом масового зубожіння
населення, в якому низька якість життя є нормою для його більшості, перетворюється на засади формування в Україні суспільства
ризику.
Із розповсюдженням і зростанням ризиків виникають соціально небезпечні ситуації. Певноюмірою вони є наслідком соціальної нерівності різних верств населення, однак ризики модернізації так чи інакше зачіпають і тих, хто їх виробляє або отримує
від них вигоду, одночасно створюючи небезпечні ситуації та потенціал суспільства ризику. Ризики, розповсюджуючись, несуть у
собі соціальний «ефект бумерангу»: ті, хто має багатство і владу,
також від них не застраховані [10, с.43]. Якщо ще в середині
минулого століття просторове і соціальне уособлення осередків
блаполуччя від іншої території залишалось можливим, то вже до
кінця століття ситуація змінилась, і епоха «дистанціонування»
завершилась [273, с.31-34].
Саме тому наслідки від реалізації ризиків низької якості
життя тією чи іншою мірою стосуються всіх верств населення і
мають прояв у соціальній, демографічній, економічній, політичній,
екологічній сферах суспільства.
Соціальні наслідкиреалізації ризиків низької якості життя,
бідності та злиденності населення проявляються через такі явища:
зростання захворюваності населення, у тому числі на різні види
соціопатій; декваліфікація і депрофесіоналізація працюючих; деградація особистості; зростання кількості самогубств та психосоціальних наслідків; збільшення прошарку соціально виключених і
пауперів (виникнення «соціального дна»); дитяча безпритульність,
бездоглядність, жебрацтво тощо; соціальна напруженість у суспільстві.
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Системними індикаторами, які відображають дані ризики в
суспільстві, є показники захворюваності та передчасної смертності
населення від соціально обумовлених (способом, якістю і рівнем
життя) хвороб – соціопатій. Саме ці захворювання і стани характеризують соціальне неблагополуччя людини, наявність умов, що
провокують небажану поведінку в суспільстві. До соціопатій належать інфекційні хвороби (у тому числі венеричні, туберкульоз,
СНІД), «деградаційні хвороби» (алкоголізм, наркоманія і токсикоманія), деякі види психічних розладів, а також захворювання, викликані психо-соціальними стресами.
Підставою стресу, окрім низького рівня життя і відсутності
реального соціального захисту (пенсії по старості, інвалідності,
допомоги по безробіттю тощо не покривають і мінімальних потреб), є правова незахищеність, загроза безробіття, злам звичних
цінностей, уявлень тощо.
Значну роль у підтримці стресу відіграє майнове розшарування суспільства, нерівність у доходах. Ця проблема досить
давно досліджується в розвинутих країнах, і є переконливі
відомості, що вказують на дуже тісний зв'язок даного чинника із
зростанням соціопатій у суспільстві.
За даними соціологічних досліджень, які на регулярній основі починаючи з 1994 р. здійснюються в Інституті соціології НАН
України (проект «Українське суспільство: моніторинг соціальних
змін»1), третина дорослого населенняперебуває у стані скутості,
напруження, половина –тривожності, стурбованості, що поступово
призводить до соматичних захворювань. Такі дані вказують на
високий рівень психоемоційного стресу, показники якого,
починаючи із 2008 р., знову почали збільшуватися [252, с. 604].
Згідно з результатами відповідей одного з блоків питань цього проекту «Як Ви почуваєтесь на даний момент?», які
відображають психоемоційний стан респондентів,щорічно розра-

1

Вибіркова сукупність кожного опитування в середньому становить 1800 чол. і репрезентує населення України
віком старше 18 років. Базова частина запитань анкети
періодично повторюється.
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ховується Індекс тривожності, динаміку значень якого наведено в
табл. 7.17 [252, с.604].

Індекс
Індекс тривожності
1

Таблиця 7.17
Індекс тривожності (сумарний)1
1992 1996 1998 1999 2005 2006 2008 2010 2012
45,5 49,3 50,7 46,1 46,0 46,1 45,4 45,5 45,6

Наведено роки, в які проводилися опитування за цим блоком пи-

тань.

Діапазон шкали індексу тривожності – від 20 до 80 балів; 50
балів – середнє значення (умовний нуль), вище якого перебувають
показники негативного рівня. Додаткові показники також виявили
поступове підвищення рівня тривоги в суспільстві за останні роки,
а саме – зростання гіпертривожності. Про рівень тривоги, що існує
в суспільстві, свідчить і те, що майже 80% людей уже протягом
20 років (опитування проводилися із 1992 р.) згодні з тим, що «зараз все так хитко, і здається, що може відбутися все, що завгодно».
Не погодилися з таким висловленням тільки 10% опитаних [252,
с. 549].
Саме високий рівень стресу часто спричиняє алкоголізм,
пияцтво, наркоманію, з одного боку, а з іншого – вже пияцтво,
алкоголізм і наркоманія є причиною втрати роботи і сім'ї,
призводять до зростання кількості злочинів, самогубств, моральної
та фізичної деградації особистості й суспільства в цілому. В Україні за останні 10 років смертність населення від самогубств (навмисного самоушкодження) почала зменшуватися, але до того
значно зросла, і в 2001 р. становила 27,6 чол. на 100 тис. наявного
населення. За цим показником Україна входить до групи країн із
високим рівнем суїцидів (більше 20 чол. на 100 тис. населення),
хоч у 2012 р. показник зменшився до 19,9 чол. [252, с.335].
Деякі дослідники пропонують включати до даної групи також показники алкоголізації та наркоманії. Проте ці явища, як захворювання, з одного боку, є соціопатіями, а з іншого – кримінальними наслідками, тобто злочинами, якщо вони пов'язані з незаконним виготовленням, зберіганням, розповсюдженням наркотич283

них та психотропних речовин (їх кількість зросла більш ніж у
6 разів – з 7236 у 1990 р. до 45322 у 2012 р. [232, с.333]).
Офіційні дані Міністерства охорони здоров'я України свідчать не тільки про високий рівень соціопатій серед населення країни, але і про стійке зростання деяких із них за останні роки з тенденцією вирівнювання і стабілізації на новому, але досить високому рівні. Така тенденція відповідає переходу процесу від кризової
фази до фази депресії. У табл. 7.18 наведено динаміку захворювань
на основні види соціопатій в Україні.
До соціальних наслідків також можна віднести і втрату трудової етики, депрофесіоналізацію, адже високі доходи можна
отримати передусім через знайомства, зв’язки, нелегальні види
зайнятості, а не через повсякденну професійну працю, мобілізацію
інтелектуального потенціалу. Джерелом найбільших статків є силовий перерозподіл між «приватизованими» раніше ресурсами
(владою або капіталом).
Низький рівень доходів населення, хронічне безробіття та
неповна зайнятість, як базові ознаки низької якості життя,
безпосередньо впливають на стан здоров'я населення і доступ до
медичної допомоги. Значний приріст захворюваності та смертності
населення як від звичайних хвороб, так і від тих, що мають
«соціальне забарвлення», за короткий період дозволяє стверджувати, що основу такої негативної динаміки становлять передусім
соціально-економічні процеси, які відбулися в ці роки.
Низька якість життя позначається, безсумнівно, і на якості
харчування. На підставі аналізу структури сукупних витрат
домогосподарств із різними середньодушовими загальними
доходами виявлено, що частка сукупних витрат на продовольчі
товари (включаючи харчування поза домом, алкогольні напої та
тютюнові вироби) в домогосподарствах із середньодушовими
загальними доходами 1200,1-2280,0 грн на місяць складає близько
60%. Це не дуже відрізняється від тих, хто має вдвічі більші
середньодушові загальні доходи (2640,1-3720,0 грн на місяць) –
близько 50%, і навіть від тих, хто має дохід нижче прожиткового
мінімуму, – 65,6% [232, с.395-396]. Дані наведено за 2012 р., але
така ситуація існує вже довгий час і пояснюється тим, що ці
значення відображають певною мірою різницю в кількісному та
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якісному складі продуктів харчування в різних за доходами групах
населення.
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Таблиця 7.18
Динаміка захворюваності на найважливіші види соціопатій в Україні,
чол. на 100 тис. населення [232, с. 447-451]
Показники

1990
1995
2000
Захворюваність на злоякісні новоутворення
Кількість хворих із діагнозом, встановленим уперше в
301
309
318
житті
Кількість хворих, які перебували на обліку в медичних
1297
1434
1567
закладах
Захворюваність на венеричні захворювання (сифіліс/гонорея)
Кількість хворих із діагнозом, встановленим уперше в
6,0/73,2
119,0/89,4
91,9/52,9
житті
Кількість хворих на сифіліс, які перебували на обліку в
30,5
225,0
342,8
медичних закладах
Захворюваність на активний туберкульоз
Кількість хворих із діагнозом, встановленим уперше в
31,9
41,8
60,4
житті
у тому числі з діагнозом активного туберкульозу орга28,5
38,9
56,7
нів дихання
Кількість хворих, які перебували на обліку в медичних
190,2
194,8
250,6
закладах
ВІЛ-інфіковані та хворі на СНІД
Кількість хворих із діагнозом, встановленим уперше в
…
2,9
12,9
житті
у тому числі хворі на СНІД
…
0,1
1,3
Кількість хворих, які перебували на обліку в медичних
…
3,0
63,1
закладах
у тому числі хворі на СНІД
…
0,1
1,9
Захворюваність на наркологічні розлади
Кількість хворих з діагнозом, встановленим уперше в
128/
124/
105/
житті
6,6
24,0
23,9
Кількість хворих, які перебували на обліку в медичних
1471/44
1441/91
1402/155
закладах
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2005

2010

2012

336

342

358

1849

2168

2319

42,2/38,7

16,3/22,2

11,7/19,5

205,7

120,5

95,1

84,4

68,5

68,2

80,5

64,7

64,4

220,7

183,5

136,1

29,4

44,9

45,8

9,0

12,8

22,2

134,6

242,3

284,9

10,9

30,8

53,1

122/
14,7

94/
13,7

87/12,2

1391/188

1332/177

1289/174

Харчування людей із низькими доходами, тобто більшості
населення, – це «їжа бідняків» – вуглеводно-жирова, бідна білком і
вітамінами. До цього можна додати більш широке споживання цим
прошарком населення продуктів, вироблених за «інноваційними»
технологіями, які значно їх здешевлюють: м'ясо-молочні вироби,
напої з тими самими складниками – жир, крохмаль, низькоякісний
білок, шкідливі смакові добавки тощо. Тобто зубожіння населення
в Україні супроводжується постійним скороченням споживання
продуктів харчування, які мають значну біологічну і, відповідно,
грошову цінність: якісних натуральних м'ясо-молочних продуктів,
напоїв, риби, свіжих овочів і фруктів. «Продуктовий кошик» більш
заможних верств населення містить більш корисний набір продуктів за значно більшу суму коштів, чим і пояснюються майже однакові значення його питомої ваги в сукупних витратах домогосподарств із значно нижчими доходами.
Погане, і навіть шкідливе харчування більшості українців
має свій «внесок» і у збільшення загальної захворюваностіта
смертності, «відродження» деяких давно забутих хвороб, що підвищило ризик народження дітей із вадами розвитку1. Захворюваність за всіма класами хвороб за показником «кількість уперше в
житті зареєстрованих випадків захворювань» збільшилася із
62335 випадків на 100 тис. населення в 1990 р. до 72401 в 2010р.,
зменшившись до 68619 в 2012 р. [252, с.447].
Демографічні наслідки реалізації ризиків деякі з дослідників
відносять до соціальних, і в цьому є певний сенс, але їх специфіка
потребує відокремлення. Демографічні наслідки можуть бути обумовлені як дією окремих природних, техногенних, соціальних ризикоутворюючих факторів, так і їх сукупним впливом, який у цілому позначається низькою якістю життя. У демографічній сфері
наслідками низької якості життя слід вважати: низьке значення
середньої очікуваної тривалості життя; передчасну смертність як
наслідок реалізації соціальних ризиків (соціопатій, девіантної по-

1

Кількість уроджених аномалій, деформацій та хромосомних порушень зросла із 79 випадків на 100 тис. населення
в 1990 р. до 120 в 2012 р.[232].
287

ведінки тощо); зниження народжуваності, порушеннястатевовікової структури населення.
В Україні більш вагому роль у зростанні захворюваності та
смертності від багатьох видів хвороб порівняно з розвинутими
країнами відіграє так званий «медичний ризик», тобто неякісна,
несвоєчасна медична допомога, недосконала профілактика тощо.
Політичні наслідки є не такими очевидними, але останнім
часом досліджено деструктивний вплив феномену «політичної бідності» на процеси розбудови демократичної держави і громадянського суспільства в Україні. Бідні випадають зі сфери активної
участі в політичному процесі, адже їх відчуженість від інститутів
влади є більш значною, ніж усього населення, – їх думку не чують
ні суспільство, ні держава [259, с.18]. Бідність відтворюється в політичній і правовій нерівності, тобто неминуче набуває політичного виміру, викликаючи небезпечні процеси – ризики накопичення
соціальної енергії протесту. Про це свідчать дані соціологічних
опитувань, згідно з якими вже протягом 15 років більш ніж дві
третини людей відзначають політичну ситуацію в Україні як «напружену і навіть критичну», «вибухонебезпечну» [252, с.541]. Зростання соціальної напруженості в суспільстві, таким чином, можна
віднести як до соціальних, так і до політичних наслідків, адже це
не тільки інтегральний соціальний феномен, який формується на
засадах високого ступеня незадоволеності людей своїм соціальним, економічним та політичним становищем; це також психологічна, ідеологічна й організаційна готовність певних соціальних
прошарків до колективних дій щодо захисту своїх інтересів; це
стан суспільства, в якому можливі масове безладдя і насильницькі
дії по відношенню до представників влади і закону.
Демократія в Україні «монополізована» політичною елітою,
яка представляє інтереси найбільш багатого прошарку населення.
У розвинутих країнах, якщо певні групи населення через бідність
чи низький рівень політичної культури не можуть артикулювати
свої власні інтереси, цю функцію беруть на себе організації потужного громадянського суспільства, яке в Україні поки тільки формується. Соціальна нерівність маргіналізує знедолені суспільні
прошарки, які стають соціальною базою політичного екстремізму,
і підштовхує їх до нелегітимних форм протесту. Відомий соціолог
О. Яніцкій, пристосовуючи концепцію суспільства ризику до ре288

алій сучасної Росії, вводить поняття «енергія розпаду» для оцінки
масових дій, які руйнують соціальний порядок, його нормативноціннісні та інституціональні структури. На його думку, виділення
енергії розпаду – це актуалізація соціального ризику у формі неконтрольованих дій окремих або політично об’єднаних соціальних
акторів. Енергія протесту накопичується і, не завжди виходячи
відкрито у політичну сферу, виявляється в девіантній поведінці все
більших груп населення. Таким чином, відбувається конвертація
енергії розпаду в тіньові та кримінальні структури, оскільки вони
надають людині свого роду захисту і шансу на виживання [273,
с. 32-37].
За даними українського соціологічного моніторингу розраховується Індекс дестабілізаційності протестного потенціалу
(ІДПП). Доведено, що значення індексу ДПП, яке перевищує
«критичну точку» 4,4 бала, вже загрожує масовими акціями протесту [252, с.547]. У 2012 р. ІДПП дорівнював 4,6 бала, а масові акції
протесту виникли вже в наступному році, у 2014 р. набувши найбільш загрозливих для суспільства форм.
Таким чином, суспільство ризику є політично нестабільним.
Постійне напруженняй очікування небезпек разом із тотальною
недовірою майже до всіх політичних інститутів і організацій можуть призводити до непередбачених політичних дій. Довготривала
нестабільність, недовіра, загальна аномія майже автоматично породжують у суспільстві пошук «твердої руки», тобто повернення
до минулого, в тому числі авторитарного і навіть тоталітарного, не
виключене.
Екологічні наслідки реалізаціїризиків мають багато проявів і
тісно переплетені із соціальними й економічними. Зокрема,
низький рівень життя більшості населення України позбавляє
можливості користуватися ресурсозберігаючими технологіями,
доступнимижителям розвинутих країн. У результаті споживання
деяких цінних природних ресурсів в Україні значно більше, а
внаслідок використання дешевших, але більш шкідливих матеріалів і технологій завдається шкода навколишньому середовищу і
здоров'ю людей.
Економічні наслідки реалізації ризиківу загальному розумінні
мають містити вартісну оцінку величини шкоди від демографічних, соціальних, політичних, екологічних наслідків. Така оцінка
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зазвичай забезпечує універсальний підхід через кількісний вимір
впливу будь-якого ризикоутворюючого фактора. Проте визначення розміру шкоди у вартісній формі є досить складною проблемою. По-перше, відсутні необхідні критерії для більшості показників, що відображають ці наслідки. По-друге, залишаються невирішеними етичні проблеми оцінки вартості життя людини та втрат
суспільства від захворювань і передчасної смертності.
Ризики низької якості життя реалізуються також у сфері виробництва, споживання і накопичення. Серед них слід відзначити
ризики, пов’язані з виплатою накопиченої кредитної заборгованості населення, частка якої у ВВП є невеликою порівняно з розвинутими країнами. Однак, ураховуючи суттєво більш високі відсоткові ставки і короткі строки кредитування (третина – на період менше одного року), на дані цілі спрямовується більша, ніж у цих країнах, частка доходів. До того ж низька купівельна спроможність
населення не дозволяє розвинути іпотечне кредитування. Лише
невелику частку від усього обсягу кредитування населення складають кредити на придбання, будування і реконструкцію нерухомості, автокредитування. І навпаки, великого розповсюдження дістало споживче кредитування купівлі побутової техніки, кешкредити тощо. Полегшений доступ до таких кредитів розпалює
споживчі настрої, притаманні «суспільству споживання», направляє частку і без того невеликих доходів на купівлю ненайважливіших речей. Такий стан фінансової сфери, що є значною мірою наслідком низького рівня життя, в той же час свідчить про розбалансованість економіки України, яка позбавляє населення можливості
поліпшити свій добробут через визнані в усьому світі фінансові
інструменти, не підпадаючи при цьому під ризик несплати кредитних боргів.
Під дію розглянутих і систематизованих за сферами прояву
ризиків підпадає передусім найбільш бідне і малозабезпечене населення, яке становить більшість в Україні, тому статистичні дані
відображають їх наслідки як масові явища. Отже, ризики, які стосуються ніби тільки певних прошарків, поступово набувають характеру загроз й охоплюють також інші верстви населення. Так,
поширення захворюваності інфекційними хворобами, зокрема, на
туберкульоз, в Україні набуло вже характеру епідемії; прояви девіантної поведінки можуть зачіпати широке коло представників
290

будь-яких верств населення; якість більшості товарів і послуг розрахована на фінансові можливості малозабезпечених і бідних
прошарків, що гальмує можливості розвитку сегментів ринку, орієнтованих на середній клас, у якого зростає потреба в більш якісних товарах і послугах. Тобто в країнах, де низька якість життя
зачіпає великі верстви населення, через дію «ефекту бумерангу»
не можна забезпечити реально високу якість життя і для решти
населення.
Таким чином, в українському суспільстві вже реалізовано
багато загроз, які несе із собою бідність і малозабезпеченість більшості населення. Однак у суспільстві ризику «соціально спрямована вагомість аргументів ризику припадає на загрози, які очікуються в майбутньому» [10, с.32]. Ризики, які в найближчому
майбутньому загрожують українському суспільству, – це ризики
якісної зміни його соціальної структури, виникнення в ньому значного прошарку соціально виключених, а не звичних бідних і малозабезпечених. Інше джерело зміни соціальної структури – емісія
енергії соціального розпаду, тобто масові дії, які руйнують соціальний порядок, його нормативно-ціннісну та інституціональну
структури. Одночасно ця енергія існує й у формі виникнення і
розповсюдження все нових груп ризику: вимушених переселенців,
мігрантів, біженців, безпритульних, безробітних та ін., а також виявляється у вигляді міжетнічних конфліктів, дій «необізнаних»
озброєних формувань.
За класичним трактуванням П. Абрахамсона, соціальна виключеність (соціальна ексклюзія) – це процес маргіналізації певних верств населення, пов’язаний з обмеженим доступом до соцієтальних інститутів інтеграції, особливо від ринку праці, обмеженістю в правах [1, с.164], унаслідок чого такий прошарок населення
будь-якої країни є об’єктом множинної дискримінації та фактично
перебуває на периферії соціального простору.
Існування, а тим більше зростання, чисельності цього прошарку населення є головним джерелом соціальних ризиків у суспільстві, але, передусім саме він передусім на них наражається. У
суспільстві ризику, за визначенням У. Бека, існує постійне взаємне
тяжіння поміж крайньою бідністю і крайнім ризиком [10, с.49].
Через це в межах окремих міст, регіонів, територій, верств і груп
населення виникають осередки локальних ризиків, що стають уо291

собленнями постійної боротьби за виживання – малі мономіста в
старопромислових регіонах, працюючі в деяких галузях (сільське
господарство, більшість галузей бюджетної сфери), багатодітні,
пенсіонери тощо.
Такі осередки створюються не в короткі терміни, але якщо
не звертати уваги не деякі тривожні тенденції, не досліджувати їх,
то їм може загрожувати «чорна діра ексклюзії» [259, с.13]. Порізному оцінюючи межі «сірої», тобто перехідної, зони поміж
мейнстримом і соціальною ексклюзією, є підстави вважати, що в
Україні вже діє пусковий механізм процесу соціального виключення, який стосується мільйонів людей. Додатковим ринкоутворюючим фактором цього процесу є те, що за даними опитувань
ступінь залучення населення України в соціальні мережі, тобто
різного роду НГО, дуже низький – 85,6% населення не належить
до жодного із громадських об’єднань чи рухів [252, с.535]. Йдеться
не тільки про політичні, але й екологічні, спортивні, релігійні, творчі спілки, об’єднання за фахом чи інтересами, членство в яких
може стримувати соціальну виключеність особи.
Бідні не можуть бути соціально виключеними, якщо складають більшість населення, адже, незважаючи на низькі життєві стандарти, вони не випадають із соціальних мереж суспільства. Тобто
деякий час для України була характерна «інтегрована бідність» [1,
с. 164]. Загроза соціальної ексклюзії виникає в тому суспільстві, де
більшість населення, так званий «мейнстрим», перебуває вже поза
межами бідності й малозабезпеченості. Тобто із зростанням рівня
життя більшості населення України бідність стає маргінальною і з
загрозою соціальної ексклюзії. Рівень бідностізанаціональним
критерієм бідності(відсоток населення з еквівалентними сукупними витратами, що не перевищують 75% їх медіанного рівня) знижується дуже повільно: у 2000 р. він складав 26,4%, 2005 р. – 27,1,
у 2010 р. – 24,1%, тобто за 10 років знизився тільки на 2 в.п. [175].
Поступово формується «спадкоємна» бідність. Здійснені шляхом
опитувань дослідження соціальної ексклюзії виявили, що глибока
ексклюзія, як правило, пов’язана із злиднями, просто ексклюзія –
із бідністю та малозабезпеченістю, відсутність ексклюзії потребує
хоча б рівня малозабезпеченості [246, с.16].
Відомо, що бідність, і навіть злидні, призводять до соціальної ексклюзії в разі довготривалого процесу нагромадження де292

привації, і в багатьох випадках вона може бути неусвідомленою.
Тільки накопичуючи проблеми до певного порогу, родина або людина розуміє, що має не просто проблеми, а перехід до якісно іншого способу життя, який обов’язково породжує ризик подальшого падіння до соціального дна, до стану маргінальності [259, с.13].
Адже соціальна ексклюзія – це стан, коли меншість маргіналізується від середньої маси, яка перебуває у мейнстримі. В Україні
майже до такого стану наближається населення так званих «мономіст», у районах закриття шахт та інших містоутворюючих підприємств.
У таких містах і селищах відбулася найбільш диспропорціональна концернтрація прошарку населення, для якого відсутність
роботи і хронічна неможливість її знайти, одночасно з відмовою
зміни професії, стала способом життя. Майже всім мономістам
Донецької області притаманна сукупність рис, яка свідчить про
усталену тенденцію повільного спустошення, стагнації: низька
мобільність працівників з приводу соціально-психологічної апатії
до перекваліфікації та зміни праці; соціальна апатія; відсутність
умов, ресурсів і стимулів до соціальної організації та самодіяльності населення. Горизонтальна мобільність (міграція, переміщення
робітників в інші сфери діяльності міста) замінюється значною
мірою спадною мобільністю, тобто люмпенізацією населення –
вкрай пасивними, а часто і негативними формами пристосування
до умов життя з втратою соціокультурних стандартів, тобто професійної та загальної культури. Адже до основних форм прояву
соціальної ексклюзії належить не тільки недоступність визначених
стандартів матеріального споживання, але й основних форм соціального залучення: регулярного відвідування установ культури і
спорту, розважальних заходів, додаткових занять для дітей, спілкування за межами сімейного оточення, подорожування тощо.
Треба також ураховувати ефект накопичення з часом наслідків
впливу цих чинників. Тому так важливо уникнути ризику поширення і поглиблення соціальної ексклюзії, поки в цих поселеннях
не відбулася дезінтеграція соціальних мереж.
У країнах із довготривалим існуванням соціальної ексклюзії
має місце глибока маргінальність, яка існує у формі андеркласу та
соціального дна. За висновками західних дослідників, сучасний
андерклас поступово стає більш фрагментованим і більш ізольова293

ним від мейнстриму, ніж це було з просто бідними прошарками
населення в минулому [1, с.164]. Маргінали вимушені погоджуватися на так звані «індивідуальні стратегії самозабезпечення», нестабільну і тіньову зайнятість, підпільну комерцію тощо. Адже
люди, які складають цей прошарок, як правило, недостатньо освічені, некваліфіковані, найчастіше це довготривалі безробітні або
взагалі не залучені до трудового процесу (навіть тіньового).
Андерклас існує в усіх країнах, він є джерелом таких соціальних ризиків, як проституція, наркоманія, пияцтво, злочинність,
у тому числі підліткова вагітність, збільшення кількості позашлюбних дітей, дитяча безпритульність, захворюваність на соціопатії
та інші прояви девіантної поведінки з боку представників «соціаль-ного дна». Статистика цих явищ в Україні останнім часом є
спадною, окрім останнього, однак і ризики соціальної ексклюзії
поки що не набули тієї гостроти, як у деяких країнах (сегменти
чорного співтовариства мегаполісів, інших осередків на кшталт
гетто).
У дослідженнях злиденності та соціальної ексклюзії останнім часом визначають так звану «просунуту» (advanced marginality) або «розширену» маргінальність», головними рисами якої є
нестабільність, неоднорідність і диференційованість саме оплачуваної зайнятості, яка стає джерелом фрагментації та ненадійності
[317, с.127]. У зв'язку з цим у контексті соціальної ексклюзії слід
розглянути також ризики нестабільної зайнятості, які починають
привертати до себе все більшу увагу дослідників й урядовців у
розвинутих європейських країнах, де через збільшення цього прошарку працюючих, який вже отримав назву «прекаріат»1, він прямо характеризується як «небезпечний клас» [44]. Прекаріат – це
внутрішньо неоднорідна, дуже різна за доходами, освітою, самоідентифікацією та іншими характеристиками група працюючих, які
не мають формальної зайнятості, тобто стабільного становища на
ринку праці. Унаслідок неврегульованості трудових відносин, які
можуть бути розірвані роботодавцем у будь-який час, ці робітники

1

Назва походить від «precarious» (лат.) – нестабільний і
«proletariat» – пролетаріат.
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позбавлені всіх трудових прав, гарантій зайнятості та в цілому соціальних гарантій.
Такі непередбачені, ненадійні та небезпечні умови трудового
буття не можуть не призвести до матеріального і психологічного
неблагополуччя йнавіть соціальної ексклюзії. У цілому такий стан
тільки для невеликої верстви працюючих можна охарактеризувати
як «розширення можливостей вибору» і пов’язати з підвищенням
якості життя. Для більшості втрата стабільного зв’язку з місцем
праці та в цілому нестабільність у сфері зайнятості породжують
емоційну, психологічну і соціальну нестабільність, призводять до
більш високого рівня кризових ситуацій у житті працюючих і їх
родин, тимчасової втрати роботи, заощаджень, особистісних криз,
пристрасті до алкоголю, наркотиків, що спричиняє соціальні конфлікти і протестну поведінку. Багато із цих криз пов’язані одна з
одною, породжуючи спіраль соціального виключення, яка веде
саме тільки вниз, на дно [246, с.15]. Високими також є ризики
аномії, маргіналізації, навіть криміналізації цього соціального
прошарку. Тому окремим ризиком є те, що в цю групу починають
входити все більше молодих людей із професійною, навіть вищою,
освітою, які не мають можливості після закінчення ВНЗ знайти
роботу і погоджуються на тимчасову працю і випадкові заробітки.
Поки що не знайдено відповідних критеріїв та індикаторів
для вивчення процесу «прекарізації», адже це явище завжди присутнє в суспільстві (творчі професії, сезонні робітники в сільському господарстві, тимчасово безробітні). Воно не викликало стурбованості, поки деформалізація трудових відносин не почала набувати масового характеру, коли її почали пов’язувати із проблемами тіньової економіки, прихованого безробіття, неповної зайнятості, соціальної нестабільності тощо. Виникло занепокоєння, що
прекаріат – це майбутнє джерело багатьох ризиків у суспільстві.
Саме тому уряди і громадянське суспільство розвинутих країн докладають великих зусиль задля зменшення цього прошарку населення, який найбільше підпадає під майбутні соціальні ризики.
На підставі виконаних аналітичних узагальнень можна дійти
таких висновків. Набір інструментів соціальної політики, запропонований у програмах і стратегіях подолання бідності, не спрацьовує, адже, в першу чергу, необхідне усунення економічної бази
бідності та високої диференціації в якості життя населення. Через
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складність, багатоаспектність та багаторівневість розглянутих
проблем їх вирішення можливе лише шляхом реалізації комплексу
взаємопов’язаних заходів за такими напрямами:
1) визначення основних видів загроз, ризикоутворюючих
факторів та наслідків їх реалізації, що зумовлює необхідність формування заходів щодо попередження, нейтралізації, знешкодження
факторів ризику. Формування цих заходів потребує відповідної
інформаційно-аналітичної системи. Офіційна ж статистика включно з обстеженням домогосподарств не може дати відповідь на питання стосовно ризиків маргіналізації та люмпенізації населення в
результаті довготривалої депривації. У зв'язку з цим вкрай необхіднездійснення спеціальних, глибоких соціально-економічних
досліджень причин спадної мобільності, що призводить до соціальної ексклюзії та появи «соціального дна». Дані дослідження
мають ґрунтуватися на вибіркових обстеженнях, поглиблених інтерв’ю, опитуваннях експертів, серед яких мають бути представники правоохоронних органів, служб зайнятості, соціального захисту, громадських організацій;
2) пошук політики, спрямованої не на все суспільство, а на
більш локальні співтовариства, для протидії соціальній ексклюзії.Зусилля соціальної політики відносно найбідніших прошарків
мають бути спрямовані не тільки на подолання бідності, яка призводить до соціальної ексклюзії у випадку довготривалого процесу
депривації, але і на подолання явищ, які сприяють цьому процесу.
Щодо особливо гострої проблеми неформальної зайнятості
та маргіналізації населення, то слід робити ставку на активний підхід до ризиків і соціальних проблем, відхід від отримання трансфертів убік соціального обслуговування, активного сприяння зайнятості через систему створення робочих місць і перенавчання.

7.7.

Методологічні підходи до забезпечення гідного
рівня життя за принципами саморозвитку регіону

Визначення теоретико-методологічних засад гідного рівня та
якості життя за принципами саморозвитку регіону є важливим при
дослідженні цих проблем як складових соціального потенціалу
сталого розвитку для запровадження системного підходу до ви296

вчення соціально-економічного сьогодення і перспектив сталого
розвитку. В останньому документі, який містить рекомендації та
рішення конференції ООН із сталого розвитку, «Майбутнє, якого
ми хочемо» (The future we want) [313], висвітлено загальне бачення
країн у сфері сталого розвитку, обумовлено політичні зобов'язання, встановлено інституційні межі, а також визначено робочі механізми та засоби реалізації проектів і програм щодо сталого розвитку. Даний документ декларативний та не відповідає вимогам сучасності [169], хоча безумовно є кроком для визначення нових підходів до забезпечення сталого розвитку регіонів і держави. Одним
із таких нових можливих шляхів ефективного та збалансованого
соціально-економічного розвитку є принцип саморозвитку регіону,
який ґрунтується на забезпеченні оптимального використання всіх
наявних ресурсів та потенціалу регіону: економічних, соціальних,
фінансових, екологічних та ін.
Сучасне методологічне мислення багато в чому сприяє створенню ефективних схем державного регулювання, зокрема взаємозалежності процесів саморозвитку регіону та забезпечення гідного
рівня життя. У сучасній економічній науці існують різні методологічні концепції аналізу соціально-економічної реальності, кожна з
яких створює власні підходи до логіки дослідження, визначає понятійний апарат, встановлює зв'язки та взаємовідносини між основними поняттями. Основними загальнонауковими методологіями сучасної теорії державної політики і регулювання соціальноекономічного розвитку, зокрема саморозвитку, виступають діяльнісний, системний, структурно-функціональний, ситуаційний підходи. Ці підходи дозволили обґрунтувати методологічні принципи
та загальнотеоретичні засади дослідження питань гідного рівня та
якості життя за принципами саморозвитку регіону. Використання
вищевказаних підходів при дослідженні теоретико-методологічних
засад гідного рівня та якості життя як складових соціального потенціалу сталого розвитку дозволило обґрунтувати теорію, методологію та практику переходу економіки регіону до сталого розвитку
за принципами саморозвитку в їх взаємозв'язку та взаємодії з процесами підвищення рівня та якості життя населення з визначенням
напрямів удосконалення державної регіональної політики.
Сталий розвиток регіону є можливістю забезпечувати позитивну динаміку його соціально-економічних показників, рівня
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життя населення, використовувати в цих цілях інноваційні чинники й умови, у тому числі збалансоване відтворення соціального,
економічного, природно-ресурсного потенціалу з необхідністю
ефективного, але заощадливого використання всіх наявних ресурсів регіону, для того щоб у перспективі забезпечувати кращу
якість життя. Сталий саморозвиток регіону в соціально-економічному аспекті означає підвищення рівня та якості життя населення з
подоланням несприятливих соціальних, економічних й екологічних тенденцій, здатністю регіону забезпечувати збалансований,
самодостатній розвиток, саморегулювання, самовдосконалення з
максимальним використанням внутрішніх, а також зовнішніх позикових ресурсів для задоволення потреб населення регіону [48].
Аналіз економічної та соціальної складових сталого розвитку потребує виокремлення в соціально-економічному потенціалі
суспільства двох взаємозалежних інтегральних потенціалів – економічного і соціального, які тісно пов’язані між собою за результатами реалізації. Узагальнюючими показниками результативності
їх реалізації є динаміка показників рівня та якості життя населення. Система оцінки соціального потенціалу, окрім статистичних
показників характеристики структури населення, має також включати показники рівня розвитку та якості життя населення, а саме:
рівня доходів і соціально-економічної захищеності населення, забезпеченості житлом, доступності здобуття освіти, користування
сучасними побутовими зручностями, послугами органів охорони
здоров'я, інформаційними системами зв'язку та ін. Структурний
підхід до оцінки динаміки та прогнозування перспектив соціального потенціалу є важливим як для уточнення пріоритетів соціальної
політики на державному рівні, так і для вибору на регіональному
рівні конкретних способів її реалізації залежно від реальних регіональних особливостей [123]. Соціальний потенціал як показник
кількісно-якісної оцінки рівня соціального розвитку населення, що
проживає в регіоні, разом із показниками оцінки стану розвитку
соціальної сфери, що характеризують реальні умови його відтворення, екологічними умовами, інфраструктурною самодостатністю
регіону виступає важливим чинником саморозвитку регіональної
економіки.
Саморозвиток є основною властивістю ефективного соціально-економічного розвитку. Принцип саморозвитку відрізняється
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адаптивними властивостями, тобто здатністю до автоматичної зміни алгоритму діяльності регіону з метою збереження або досягнення оптимального соціально-економічного стану при зміні не
лише внутрішніх, але і зовнішніх умов. Принципу саморозвитку
властива здатність самостійно вибирати цілі свого розвитку та
критерії їх досягнення, змінюючи за необхідності як самі цілі, так і
їх параметри, структуру та інші характеристики для забезпечення
свого самодостатнього розвитку.
Саморозвиток регіону можна визначити як здатність економіки регіону забезпечувати самодостатність розвитку за рахунок
власних коштів та створення в регіоні конкурентного середовища,спрямованого на підвищення якості життя населення регіону,
за умови оптимального поєднання забезпечення регіонального саморегулювання та державного регулювання територіального розвитку [47]. Таким чином, механізми саморозвитку регіону мають
бути вбудовані в політику державних і місцевих органів влади з
виокремленням сфери спільних дій і сфери особистої компетенції,
що передбачає трансформацію державної регіональної соціальноекономічної політики, суть якої полягає у зміні її цілей і спрямованості. Такими механізмами можуть стати процеси саморозвитку
регіону (як складова частина загальної системи стратегічного соціально-економічного планування), що базуються на концепції сталого розвитку, для забезпечення гідного рівня життя населення
через отримання оптимального варіанта саморозвитку регіону при
мінімізації всіх необхідних для цього ресурсів. Методологія дослідження фундаментальних чинників саморозвитку як механізм забезпечення гідного рівня життя населення регіону пов’язана з аналізом складу чинників саморозвитку регіону, визначенням раціональності накопичення та реалізації власного соціально-економічного потенціалу регіону, на засадах самозабезпечення граничної
рівноваги економічної та соціальної систем [46].
Політика стимулювання сталого розвитку регіону становить
одиніз пріоритетних напрямів наукових досліджень у галузі суспільно-економічних наук. Важливим є розуміння питання про те, як
сьогодні найкраще збалансувати потреби населення, які виникають у процесі розвитку, щоб усі категорії населення мали можливість користуватися результатами економічного зростання. Таким
чином, з позиції методології дослідження саморозвитку регі299

ону, цей процес є багаторівневим. Процеси саморозвитку відбуваються із залученням багатьох чинників: економічних, соціальних,
фінансових, структурно-інноваційних, а також із реалізацією нових підходів до управління, що одночасно забезпечує здійснення
на практиці процесів саморозвитку.
Теорія нової регіональної науки, заснованої на принципах
саморозвитку, щільно пов’язана з практичними завданнями регіонального розвитку, плануванням та прогнозуванням, управлінням,
функціонуванням соціальної сфери, формуванням умов для забезпечення гідного життя населення регіону. Перспективні наукові
напрями мають розвиватись в органічному зв'язку з практичними
потребами та вимогами суспільства. Модель саморозвитку має
свою специфіку: вона об’єднує об’єктивні та суб’єктивні основи,
виступає і процесом, і метою на різних етапах управління. Саморозвиток – як процес всебічного розвитку за допомогою самостійного використання отриманої та вивченої інформації, а також індивідуального підходу до поставлених завдань і саморозвиток – як
механізм, за допомогою якого можна вирішити виникаючі проблеми в соціальній та економічній сферах.
Результати дослідження теоретико-методологічних засад гідного рівня та якості життя згідно з принципами саморозвитку регіону спрямовані на подальший розвиток теорії (концепції) сталого
розвитку та його соціального потенціалу, зокрема запровадження
принципів саморозвитку для забезпечення гідного рівня життя населення, спроектованих на рівень регіону, аджерегіональною владою будуть найбільш точно визначені цілі, які мають бути передусім вирішені, а також вони можуть змінюватись з огляду на соціально-економічну ситуацію регіону й оперативно вносити зміни в
програми та заходи щодо їх реалізації. Усе це може забезпечити
значне збільшення темпів зростання рівня життя населення й економіки регіонів на основі їх саморозвитку.
7.8. Напрями державного регулювання бюджетного
забезпечення якості життя населення
Забезпечити сталий розвиток та сформувати соціальний потенціал для підвищення якості життя населення зобов'язана фінан300

сова політика, яка на державному та регіональному рівнях, використовуючи відповідні механізми реалізації, має забезпечувати
вирішення соціальних проблем. Тільки взаємодія всіх компонентів
(соціального, економічного, екологічного, фінансового) може дати
впевненість у тому, що результат стосовно забезпечення гідного
рівня життя буде сприятливим і гарантуватиме сталий розвиток
(рис.7.9).
Фінансове управління якістю життя населення [14] має бути
цілісною системою дій на засадах сталого розвитку та обумовлено
впливом багатьох чинників, які впливають на досягнення мети
щодо підвищення якості життя населення. Одним із головних інструментів державного регулювання економічних процесів забезпечення гідного рівня життя населення є державний бюджет, від
обсягу та структури видатків якого на соціальні заходи багато в
чому залежить досягнення заявлених державою цілей щодо підвищення рівня та якості життя населення України.
Основними проблемами щодо оптимізації системи державного фінансового забезпечення гідного рівня життя є такі:
невизначеність стратегічних пріоритетів державної бюджетної політики щодо забезпечення належної якості життя населення
та безсистемність здійснюваних заходів;
недосконалість політики доходів, яка має передбачати, що
доходи від зайнятості, їх розмір та динаміка мають випереджати
будь-які інші соціальні виплати;
неефективна структура доходів населення, зокрема такого
основного її елемента, як заробітна плата, яка не є чинником забезпечення високої якості життя більшості населення з огляду на її
недостатній рівень;
реалізація додаткових бюджетних соціальних виплат та пільг
при забезпеченні базового рівня життя населення [146];
недостатність соціального бюджету як проблема систематичного незабезпечення гідного рівня життя більшості населення
країни.
Зазначені проблеми на державному рівні формують такі фінансові ризики незабезпечення гідного рівня життя на регіональному рівні:
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низька фінансова забезпеченість у більшості регіонів, викликана структурними диспропорціями регіонального розвитку, що
впливає на рівень життя населення;
відсутність системного підходу при формуванні державної
регіональної політики, недосконалість законодавчого регулювання
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Рис.7.9. Модель взаємозв’язків процесів фінансового забезпечення
гідного рівня життя населення як соціального потенціалу
та ресурсу сталого розвитку
регіонального соціально-економічного розвитку, недостатнє застосування інструментів державного стимулювання фінансового саморозвитку регіонів при забезпеченні гідного рівня життя;
недостатній вплив системи формування місцевих бюджетів і
трансфертів на рівень та якість життя населення регіону;
відплив трудових ресурсів, а отже, і фінансових з одного регіону на користь інших, що не сприяє акумуляції соціального потенціалу регіону;
низька результативність підтримки регіональної фінансової
діяльності централізованими бюджетними ресурсами;
притримування децентралізації бюджетного процесу, що
впливає на швидкість реагування заходів щодо забезпечення гідного рівня життя населення регіону;
недостатність соціальної відповідальності за бюджетну дисципліну;
нерозвиненість практики формування та виконання бюджетів розвитку, у тому числі місцевих бюджетів розвитку з неодмінними заходами щодо забезпечення гідного рівня життя населення
регіону;
недостатність кількості фінансово-кредитних установ, які
можуть надавати пільгові кредити для розширення діяльності малого підприємництва, що сприятиме підвищенню рівня життя населення.
Державне регулювання фінансового забезпечення якості
життя населення є системою заходів законодавчого, виконавчого
та контролюючого характеру, що здійснюються державними установами в цілях адаптації існуючої бюджетної системи, зокрема
видатків на соціальні цілі, до постійно мінливих соціально-економічних умов для забезпечення належної якості життя населення.
Ефективністьдержавного регулювання фінансового забезпечення рівня та якості життя можна оцінити через параметри виміру
впливу державного соціального фінансування на якість життя населення (табл. 7.19). Ефективна конструкція фінансової системи,
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що забезпечить потреби нової соціальної політики, адекватної сучасним потребам економіки, має бути орієнтована на акумулювання та використання внутрішніх ресурсів відповідно до пріоритетів
національних інтересів і має відбуватися на основі одночасного
Таблиця 7.19
Основні параметри оцінки впливу державного соціального
фінансування на рівень та якість життя
Чинники
Характеристика
Критерії
Економічний
Державне регулюванВизначені та затверня фінансивого забезджені цілі й напрями
печення якості життя
державного регулюнаселення
вання фінансового забезпечення якості життя населення
Бюджетний
Державне фінансуван- Ступінь використання
ня на соціальні цілі
бюджетних ресурсів на
соціальні цілі
Соціальний
Розміри державних
Коефіцієнт впливу
соціальних стандартів державних соціальних
і гарантій на поточний стандартів на забезпечас
чення базового рівня
життя населення
Правовий
Законодавча база, яка
Наявність чинних зарегулює соціальне фіконів та нормативнонансове забезпечення
правових актів щодо
забезпечення гідного
рівня життя населення
Якісний
Суб’єктивне віднесен- Відсоток населення,
ня себе до однієї з каяке відносить себе до:
тегорій населення
«нужденних», «бідних», «середнього класу», «заможних»
Ефективності
Соціально-економічКоефіцієнт впливу
ний ефект від бюджет- бюджетних видатків
них видатків на соціа- на рівень життя насельні цілі
лення
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розвитку всіх її чинників: економічного, бюджетного, соціального,
інвестиційного та ін.
Проблеми ресурсного забезпечення державного фінансування на соціальні цілі можуть бути вирішені завдяки поліпшенню
інституційних, організаційних, економічних та інших умов функціонування фінансової системи. При цьому специфічність умов її
функціонування можна представити як загальну модель взаємозв’язків в управлінні фінансовим забезпеченням якості життя,
що впливає на ефективність виконання соціальних функцій держави і, як наслідок, на забезпечення сталого розвитку (рис. 7.10).
Удосконалення системи управління обумовлює необхідність
створення такої системи управління фінансовим забезпеченням
якості життя, яка дозволяла б приймати науково обґрунтовані рішення на основі оцінки їх результатів, що дозволить поліпшити
дію механізму управління видатками бюджету України в цілях
підвищення ефективності використання бюджетних коштів, які
виділяються на соціальні цілі.
Нормативно-правова і методична бази управління видатками
бюджету є недосконалими, що не дозволяє забезпечити вирішення
зазначеного завдання. Одним із головних недоліків системи
управління соціальними видатками бюджету є відсутність методологічної основи для вибору пріоритетних цілей при витрачанні
бюджетних коштів, визначення критеріїв оцінки результативності
системи управління бюджетними видатками, а головне – ступеня
задоволеності споживачів цих послуг. Теоретична значущість такої моделі полягає в тому, що вдосконалюються методологічні основи управління соціальними видатками бюджету, формується
підхід до визначення його змісту та процедур відповідно до завдань як діючої, так і перспективної державної соціально-економічної політики, вироблених на їх основі критеріями ефективного управління бюджетними видатками – і все це у тісному
взаємозв’язку із соціально-економічним потенціалом сталого розвитку.
Підтвердженням вищезазначеного є наукові дослідження
фахівців [7; 88; 170; 210; 253], які стверджують, що рівень життя
населення та його добробут на 60-70% залежать від ефективності
управління, а не від наявних природних ресурсів. Причому 2/3 до305

сягнутих результатів залежать від системного підходу до управління, ефективності управління і тільки 1/3 – від інших чинників.
Практична цінність полягає в тому, що розроблені теоретичні положення, запропоновані заходи та виявлення взаємозв’язків в
управлінні фінансовим забезпеченням якості життя можуть бути
УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Управління фінансовим забезпеченням якості життя населення через структури державної
законодавчої та виконавчої влади
Організаційно-економічний механізм забезпечення

Нормативне
забезпечення
Комплекс
законів та
нормативів,
призначених
для вирішення
завдань і
досягнення
цілей забезпечення якості
життя населення

Організаційне
забезпечення

Фінансове
забезпечення

Сукупність
факторів, що
поєднують
функціонування всіх
автономних
елементів у
рамках
цілого

Сукупність
фінансових
методів і
засобів
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процеси
якості життя
населення та
їх регулювання

Регулювання
Сукупність
структур і
засобів управління, за
допомогою
яких забезпечується таке
функціонування фінансової
системи, що
гарантує
належну якість
життя
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Контроль,
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якості життя
населення

Забезпечення ефективності управління фінансовим забезпеченням якості життя населення через
єдність системи організаційно-економічного механізму реалізації та якість виконання його функцій

Розробка ефективних управлінських проектів державного фінансування з метою вирішення
конкретних соціальних завдань та проблем для забезпечення належної якості життя населення
Визначення перспектив щодо вдосконалення напрямів державного соціального фінансування
з постановкою цілей швидких змін та вибором оптимального плану його реалізації з прагненням
підвищення якості життя населення
Ефективне використання економічного та соціального потенціалу як здатність задовольняти потреби
населення, забезпечуючи сталий розвиток, та всіх наявних соціальних і фінансових ресурсів
Оптимальний розподіл і використання всіх наявних соціальних та фінансових ресурсів
для забезпечення належної якості життя населення

Підвищення якості життя населення
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Забезпечення сталого розвитку з урахуванням компонентів
економічного розвитку та соціального благополуччя

Соціальні ризики

Бюджетні ризики

Забезпечує функціонування організаційних і економічних важелів, які впливають на економічні й
організаційні параметри системи управління, що сприяє формуванню та посиленню організаційноекономічного потенціалу й ефективності фінансового забезпечення якості життя населення

Рис. 7.10. Модель взаємозв’язків в управлінні фінансовим забезпеченням якості життя, що впливає на ефективність виконання
соціальних функцій держави при забезпеченні сталого розвитку
використані органами державної влади при виборі організаційних
заходів, інструментів і процедур управління, які мають головну
мету щодо поліпшення якості життя. Адже згідно з опитуванняму
межах наукового дослідження 46% опитаних українців вважають
поліпшення системи управління в країні вирішальним фактором
для підвищення якості життя в цілому [64].
Модель взаємозв’язків в управлінні фінансовим забезпеченням якості життя відображає взаємодію етапів щодо функціонування соціального бюджету: фінансове, нормативне, організаційне
забезпечення, оцінка ефективності та його регулювання. Вона демонструє зворотні зв’язки споживача бюджетних послуг із тими
державними органами, що впливають на якість виконання соціальних бюджетних послуг.
Дана модель уможливлює зменшення бюджетних ризиків,
умовно створює передумови для забезпечення сталого розвитку в
соціально-економічній сфері шляхом встановлення рівноважного
стану, гармонізації економічних інтересів і соціальних зобов'язань
держави, що сприяє послідовному внесенню позитивних змін й
удосконаленню державного регулювання бюджетного забезпечення якості життя населення.
Параметри оцінки впливу державного соціального фінансування на якість життя, окрім вказаних показників, можуть також
включати показники рівня розвитку та якості життя населення, які
відображають соціальне самопочуття людини, а саме: показники
рівня доходів і соціально-економічної захищеності населення, забезпеченості житлом, доступності здобуття освіти, користування
сучасними побутовими зручностями, послугами органів охорони
здоров'я, інформаційними системами зв'язку та ін.
Таким чином, упорядкування системи фінансового забезпечення якості життя населення з урахуванням даних напрямів дозволить удосконалити державне регулювання цього забезпечення
без надмірного додаткового збільшення видатків бюджету. Необхідне вдосконалення системи державного стратегічного управлін307

ня економікою з урахуванням прямих і зворотних взаємозв'язків
між галузями економіки та соціальними секторами. Для цього потрібно: розробити систему заходів, спрямованих на підвищення
відповідальності органів виконавчої влади, державних корпорацій
та організацій, які є замовниками державних програм, проектів,
фондів за цільове й ефективне витрачання бюджетних коштів на
соціальні цілі.
Отже, в результаті аналізу бюджетних видатків на соціальні
цілі щодо напрямів удосконалення його державного регулювання
визначено такі теоретичні узагальнення щодо принципів бюджетування: оптимізації, демократизації та децентралізації соціального бюджету.
Оптимізація бюджету в цілях розвитку людини забезпечується в процесі його розробки та затвердження. Процедура підготовки, розгляду і затвердження бюджету встановлюється законом,
при цьому важливим є етап його затвердження, «прозорість» якого
створює правову основу суспільного вибору та демократизацію
бюджетного процесу.
Демократизація бюджетного процесу досягається також за
допомогою його децентралізації, коли органи влади кожного рівня
розробляють, а законодавчі органи затверджують бюджети. На
рівні місцевого самоврядування можливе формування бюджету
відповідно до прямого суспільного вибору і цілей розвитку людини. При цьому спрощується контроль за цільовим використанням
коштів місцевого бюджету.
Децентралізація бюджетного процесу теоретично є умовою
загального підвищення добробуту за Парето і відповідає цілям розвитку соціального потенціалу. Згідно з гіпотезою Ч. Тібу [316]
бюджетна децентралізація сприяє наближенню до Парето-оптимального стану [193], коли кожна людина, вибираючи місце проживання, а разом із ним і бюджетну політику регіону, житиме там,
де рівень податків відповідає, за її розумінням, рівню суспільних
благ, що надаються.
Важливою характеристикою бюджету з точки зору соціального розвитку є співвідношення його доходів і витрат. Наявність
дефіциту і державного боргу лімітує видатки на соціальні цілі. Ліквідація негативних тенденцій можлива шляхом як скорочення
всіх поточних видатків бюджету, у тому числі соціальних, так і
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збільшення витрат на розвиток соціального потенціалу, що, можливо, посилить чинники економічного зростання і дозволить компенсувати дефіцит.
Аналіз реальних умов розвитку України розкриває високий
рівень перерозподілу фінансових ресурсів через бюджет і контроль
держави за соціально-економічними процесами. У даний час характерне збільшення частки бюджетних видатків на соціальні заходи, що для України є неприйнятним через те, що соціальні зобов’язання в Україні істотно перевищують її фінансові можливості. Фінансова складова соціальної політики, яка включає фінансове
забезпечення розвитку культури, освіти, виховання, системи охорони здоров’я та фізичної культури, пенсій та інших видів соціальних виплат, сьогодні розглядається в міжнародній практиці як
неодмінна умова повноцінного існування та розвитку суспільноекономічної системи. В економічно розвинутих країнах соціальні
видатки розглядаються не як непродуктивні витрати, а як інвестиції в нинішню та майбутню соціально-економічну стабільність
[60].
7.9. Проблеми, тенденції та напрями модернізації
соціально-культурної інфраструктури в умовах
децентралізації управління
Упродовж останніх років спостерігається активний розвиток
соціально-культурної сфери в економічно розвинутих країнах світу. Освіта, культура, інтелектуальний потенціал є фундаментом
людського розвитку та прогресу суспільства. Особливо зростає їх
значення сьогодні, коли на зміну індустріальному типу економічного зростання приходить гуманітарний, рушійними силами якого
стають наукові знання, творчі й інтелектуальні здібності людини.
Швидкий та порівняно «безболісний» вихід із сучасної фінансово-економічної кризи для країн світу вже неможливий лише
за допомогою економічних методів. Двигуном подолання кризових
явищ в економіці мають стати духовно-культурні чинники розвитку суспільства. Криза демонструє недоліки використання лише
економічних методик подолання негативних явищ в економіці.
Починаючи з другої половини XX ст. проблема оцінки впливу
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сфери культури як чинника розвитку держави та спільнот є предметом досліджень в економіці, соціології та культурній політиці.
Традиційно оцінюється не тільки прямий внесок сфери культури в розвиток економіки певних територій, але і її вплив на вирішення проблем зайнятості населення, зниження рівня бідності та
злочинності; аналізується зв’язок із системою освіти, формуванням людського капіталу тощо. Зміни в сучасній культурній політиці мають полягати в переході до оцінки ефективності сфери культури не тільки з економічної точки зору, але і в термінах «цінностей», які культура та мистецтво формують у суспільстві. Країнам
світу властивий єдиний підхід до культури як до чинника не лише
духовного, але й економічного прогресу суспільства. Сфера культури розглядається як важлива складова національної економіки,
розвиток якої потребує від держави комплексного підходу. Формування цілісної концепції державного регулювання та підтримки
соціально-культурної сфери є необхідною передумовою забезпечення ефективної національної політики щодо збереження і розвитку соціального потенціалу країни та її регіонів.
Соціально-економічні перетворення, що відбуваються в нашій країні, зумовлюють реформування всієї соціально-культурної
сфери, яке повною мірою сприяло б формуванню самостійного
мислення, посиленню індивідуального підходу до розвитку творчих здібностей, кардинальному поліпшенню професійної та загальноосвітньої підготовки фахівців, здатних працювати в нових
умовах, орієнтованих на розвиток.
Розвиток духовності, моральних засад, інтелектуального потенціалу належить до пріоритетних національних інтересів України. Провідну роль у реалізації цих інтересів відіграють суб’єкти
соціально-культурної сфери. Соціально-культурна сфера формує
світогляд людини, орієнтує її на діяльність, спрямовану на розвиток і самореалізацію власного потенціалу. Соціально-культурна
сфера має сприяти людині в усвідомленні нею сенсу свого життя,
кардинально змінити форми її мислення, відновити первинну значущість духовно-моральних і національно-культурних цінностей у
господарському розвитку, а тому розвиток цієї сфери має стати
найбільш важливим пріоритетом та основою для забезпечення соціальної безпеки України.
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Соціально-культурна сфера являє собою узагальнений, сумарний результат стану багатьох соціальних та культурних компонентів, які формують «людський капітал» (стан здоров’я населення, рівень його знань, умінь і культури, а також соціальний капітал, що включає систему цінностей, які орієнтують людей на взаємну довіру та конструктивне співробітництво). Споживання послуг соціально-культурної сфери не посідає домінуючого місця в
структурі витрат домогосподарств та держави, проте ця сфера була
і залишиться одним із головних індикаторів розвитку суспільства,
вагомим чинником формування соціального потенціалу сталого
розвитку країни та її регіонів.
Незважаючи на актуальність теми та її значущість для розвитку соціального потенціалу, слід відзначити відносно незначну її
популярність порівняно з іншими дослідженнями нагальних соціальних проблем розвитку української економіки. Загальним проблемам розвитку гуманітарної сфери та соціальної інфраструктури
присвячено праці Н. Вітренко [29], В. Куценко [104; 108], А. Ягодки [270]. Економічні механізми соціальної інфраструктури висвітлено у працях П. Левіна [109], В. Новікова [141]. У колективних
монографіях [219; 270] увагу приділено регіональним аспектам
розвитку соціальної інфраструктури. Творчий доробок авторів
щодо проблем управління соціальною інфраструктурою та визначення конкурентних переваг соціальної інфраструктури промислового регіону викладено в монографіях [225; 254]. Дослідження
впливу соціально-культурної інфраструктури на формування соціального потенціалу сталого розвитку обумовило необхідність виявлення її сутності та функцій.
Як економічна категорія, соціальна інфраструктура відображає виробничі відносини з приводу діяльності різних об’єктів,
спрямовані на створення комплексу загальних умов для забезпечення економічного зростання та життєдіяльності населення країни, тобто процесу суспільного відтворення. Розміщення елементів
соціальної інфраструктури відіграє важливу роль у просторовій
організації суспільного виробництва, зокрема у формуванні територіально-виробничих комплексів, створюючи передумови для
стабілізації трудових ресурсів, розширення сфери праці, регулювання міграційних процесів.
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Функції соціальної інфраструктури підпорядковані цілям
соціального та економічного розвитку суспільства. До них можна
віднести: створення умов для формування прогресивних тенденцій
у демографічних процесах; відтворення робочої сили, яка відповідатиме якісним потребам і рівню розвитку виробництва; ефективне використання трудових ресурсів; забезпечення оптимальних
житлово-комунальних і побутових умов життя населення; поліпшення і збереження фізичного здоров’я населення; раціональне
використання людиною вільного часу. Основною метою функціонування об’єктів соціальної інфраструктури є повний і всебічний
розвиток людини шляхом задоволення її побутових, духовних і
культурних потреб. Економічна доцільність сучасного ринку зменшує значущість суб’єктів соціально-культурної сфери. Соціальнокультурна доцільність відходить на другорядні позиції та іноді
повністю втрачає свою вагу, знищуючись приматом речовинноекономічної вигоди.
Слід зазначити, що особливості економічного розвитку соціально-культурної інфраструктури в Україні майже не мають систематичного та всеохоплюючого висвітлення. Однією з причин
такого становища є те, що в сучасному суспільстві сформовано
усталене уявлення про збитковість суб’єктів соціально-культурної
інфраструктури та неможливість отримати економічну вигоду в
цьому полі діяльності. Стратегічні та тактичні цілі суб’єктів соціально-культурної інфраструктури, як правило, розташовані поза
економічною площиною, що зумовлює недостатнє вивчення економічних проблем їх розвитку. Окремою проблемою, яка потребує
теоретичного дослідження та практичного вирішення, є регіональні особливості функціонування об’єктів соціально-культурної інфраструктури, зумовлені диференціацією рівнів забезпеченості
населення послугами даної сфери.
Соціально-культурна інфраструктура охоплює сукупність
підприємств національної економіки, які виробляють і реалізують
товари та послуги, необхідні для задоволення соціально-культурних потреб людини. Соціокультурні потреби впливають на форми
соціальних перетворень, відіграючи важливу роль у функціонуванні соціальної системи, обумовлюють її динаміку та пристосованість до змін внутрішніх і зовнішніх умов, забезпечуючи тим
самим її врівноважений стан.
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Суб’єкти сфери культури, як специфічні суб’єкти господарських відносин, завжди були покликані вирішувати одне з найважливіших завдань суспільства – розвиток його духовного потенціалу (сукупність якостей, що визначають можливість і межі участі
особистості в соціальній, політичній та економічній діяльності) за
допомогою поширення кращих культурних і мистецьких досягнень. Діяльність суб’єктів сфери культури в багатьох своїх прикладах не орієнтована на отримання прибутку та є складним процесом поєднання виробничих функцій, притаманних установам
матеріального виробництва, та культурних, мистецьких, естетичних функцій, пов’язаних із наданням споживачеві унікального,
інноваційного продукту, споживання якого має сприяти задоволенню соціально-культурних потреб людини.
Інфраструктура соціально-культурної сфери відіграє провідну роль, передусім, у розвитку духовно-морального потенціалу
суспільства, його трудових ресурсів, поширенні кращих культурних, мистецьких, освітніх досягнень, а також у створенні сприятливих умов для розвитку національної економіки. У країнах, які
здійснюють структурні перетворення в економіці, зокрема в Україні, становище суб’єктів соціально-культурної інфраструктури суттєво змінилось. Вони опинились у нових, специфічних, не завжди
сприятливих для себе умовах економічного розвитку.
Серед причин гальмування розвитку соціально-культурної
інфраструктури можна виділити ті, що характерні для всієї інфраструктури загалом: зменшення обсягів реального фінансування
діяльності об’єктів інфраструктури, скорочення обсягів капітальних вкладень у будівництво об’єктів соціального призначення; високий ступінь зносу основних засобів; значні регіональні відмінності в забезпеченні об’єктами соціально-культурної інфраструктури, зниження рівня матеріального добробуту населення при зростанні цін на послуги, що надаються об’єктами соціальної інфраструктури; недосконале податкове законодавство.
Через специфіку фінансування об’єкти соціальної інфраструктури поділяються на два типи: суб’єкти, що працюють і розвиваються за рахунок власних ресурсів, орієнтовані на госпрозрахунок і мають на меті отримання прибутку; суб’єкти, які здійснюють свою діяльність за рахунок централізованих, територіальних і
колективних суспільних фондів споживання. Останнім часом від313

булося різке скорочення розмірів безкоштовного і пільгового обслуговування населення підприємствами й установами бюджетної
сфери при одночасному зниженні витрат держави на утримання
об’єктів соціальної інфраструктури. У кризових умовах бюджет не
здатний у повному обсязі взяти на себе витрати на утримання соціальної сфери, а цілком перейти на самофінансування об’єкти соціальної інфраструктури не можуть. Таким чином, доцільним є
співіснування декількох форм фінансування, заснованих і на державному фінансуванні, і на самофінансуванні суб’єктів соціальнокультурної сфери.
Наведені в табл. 7.20 дані щодо фінансування соціальнокультурної сфери свідчать про збільшення загального обсягу бюджетних коштів, які спрямовуються у цю сферу. Проте їх частка у
видатках зведеного бюджету залишається дуже низькою і майже
не змінюється протягом тривалого часу.
Таблиця 7.20
Видатки зведеного бюджету України на окремі
соціально-культурні заходи1
Показники
Усього видатків зведеного
бюджету
України,
млн грн
Культура і
мистецтво
Засоби масової
інформації
Фізична культура і спорт
Культура і
мистецтво
Засоби масової
інформації
Фізична культура і спорт
Культура і
мистецтво
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2000

2005

2010

2011

2012

48148,6

141698,8

377842,8

416853,6

492394,9

634,0

1992,1

6046,5

6615,5

8018,8

214,3

556,9

1147,9

1078,0

1604,3

3012,3

3933,1

253,3

886,1
4290,5
% до загальної суми видатків

1,3

1,4

1,6

1,6

1,6

0,5

0,4

0,3

0,3

0,3

0,5

0,6
1,1
% до ВВП

0,7

0,8

0,4

0,5

0,5

0,6

0,6

Засоби масової
інформації
Фізична культура і спорт

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,4

0,2

0,3

1

Джерело: Заклади культури, мистецтва, фізкультури та спорту
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Дослідження економічних аспектів розвитку суб’єктів соціально-культурної сфери дозволило виділити головні проблеми. Одна з гострих проблем сучасного розвитку суб’єктів сфери культури
полягає в тому, що специфіка функціонування та система управління й адміністрування не дозволяють повною мірою використовувати можливість зміцнення своєї матеріально-технічної бази за
рахунок розвитку ефективного фінансового менеджменту, диверсифікації фінансових ресурсів, пошуку додаткових джерел фінансування. Такий висновок можна зробити виходячи з того, що
об’єкти соціально-культурної інфраструктури, в першу чергу державної (комунальної) форми власності, мають доволі складне фінансове та матеріальне становище. Подібна ситуація ускладнюється завдяки вкрай низькому рівню бюджетного фінансування, яке
продовжує залишатись для них основним джерелом надходження
фінансових ресурсів.
Постійне зменшення обсягу державних коштів на місцях, в
умовах розвитку приватного сектору, спонукає до більш активного
залучення позабюджетних коштів, заохочення до спонсорства та
інших проявів приватної допомоги, а також модернізації соціально-культурної інфраструктури, в тому числі запровадження інноваційних форм їх роботи.
Детальний аналіз показників, що відображають стан приміщень об’єктів соціально-культурної інфраструктури по регіонах
України, свідчить, що проблема належного утримання соціальнокультурних об’єктів є дуже гострою. Особливо це помітно у промислових регіонах. Так, у Донецькій області капітального ремонту
потребують 20,5% бібліотек, майже 47% клубних закладів, 63%
шкіл естетичного виховання. У Дніпропетровській області питома
вага приміщень об’єктів соціальної інфраструктури, які потребують капітального ремонту, є ще більшою. Вражають показники,
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що характеризують аварійний стан приміщень об’єктів соціальнокультурної інфраструктури. У Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській областях питома вага аварійних приміщень клубних
закладів становить3,2; 4,0 та 4,9% відповідно при середньому значенні в Україні 2,2%. В аварійному стані перебуває майже 4%
приміщень шкіл естетичного виховання в Луганській області. Дещо кращою є ситуація у Харківській та Донецькій областях.
За останні два десятиліття в Україні закрилися сотні бібліотек, клубів, книгарень, різко скоротилася концертно-гастрольна
діяльність театрів, виконавських колективів. Сьогодні більшість
громадян України не відвідують бібліотек, театрів, концертів,
практично не читають художньої літератури. Єдиним постійним
каналом культурної комунікації для них є телебачення та Інтернет.
Динаміка забезпеченості населення закладами культури, наведена
в табл. 7.21, підтверджує наявність негативної тенденції зменшення кількості закладів.
Таблиця7.21
Забезпеченість населення закладами культури в Україні1
Показники
1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012
Кількість на 100
тис. чол.:
бібліотек
49,4 46,4 42,4 42,2 42,6 42,4 42,2
демонстраторів
фільмів
52,4 31,4 14,1 7,1
4,8
4,8
3,8
клубних закладів 48,4 44,7 41,7 40,8 40,6 40,6 40,6
На 100 чол.:
бібліотечний
фонд, примірників
806 715 693 702 711 696 692
кількість місць
для глядачів у
залах для демонстрування фільмів
11
7
4
2
1
1
1
кількість місць у
клубних закла13
12
11
11
10
10
10
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дах
1 Джерело: Заклади культури, мистецтва, фізкультури та спорту
України у 2012 році: стат. бюл. – К., 2013. – С.10.

Унаслідок скорочення кількості закладів культури та мистецтва знизилися показники їх відвідування населенням
(табл. 7.22).
Таблиця 7.22
Відвідування населенням закладів культури і мистецтва в Україні
Показник
1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012
Відвідування
на 100 чол.:
музеїв
61
34
32
40
47
48
49
театрів
34
16
11
13
14
15
15
концертів
29
14
8
9
9
9
10
сеансів
1064
69
12
22
20
33
35
Розвиток ринкових відносин сприяв формуванню принципово нових умов діяльності для підприємств, організацій, установ, у
тому числі для сфери культури. Разом зі сферою матеріального
виробництва перед суб’єктами соціально-культурної сфери гостро
постало питання успішної діяльності в умовах нової конкурентної
боротьби. За цих обставин суб’єктам економічної діяльності, які
працюють у сфері культури, треба вирішувати складне завдання,
що полягає в поєднанні їх економічної та соціальної ефективності.
Першорядними соціально-економічними проблемами розвитку підприємств, організацій та установ соціально-культурної
сфери в Україні є: низький рівень інформатизації; нестача фінансових ресурсів та профільних фахівців; низький рівень оплати
праці та соціального статусу працівників, що негативно позначається на мотивації праці та заважає залученню молодих талановитих фахівців; відсутність дієвого законодавчого механізму для
адаптації до ринкових умов та масштабної державної програми
розвитку сфери культури; несприятливе податкове законодавство;
відсутність систематичного впровадження новітніх методів управління; ігнорування маркетингових методів розширення збуту.
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Проблеми, що накопичились у цій сфері, охоплюють економічні, соціальні, матеріально-технічні аспекти її функціонування, а
також ключові елементи державної соціальної політики – законодавчі, фінансові, адміністративні, інституційні. Аналіз проблем
свідчить про їх комплексний характер, спричинений поєднанням
економічних, соціальних, правових та інших факторів. Тому їх вирішення потребує не тільки належного бюджетного фінансування
соціально-культурної сфери, але й удосконалення механізмів фінансової підтримки, формування сприятливої правової бази, поліпшення системи управління, підвищення рівня менеджменту в
соціально-культурній інфраструктурі.
Для дослідження комплексу детермінантів посилення негативного впливу кризових явищ на суб’єкти соціально-культурної
інфраструктури в Україні доцільно використовувати підхід «Попит – Специфіка – Кадри». Його слід застосовувати для змістовного розкриття причин сучасного занепаду соціально-культурної
інфраструктури через складний взаємозв’язок факторів, що негативно впливають на величину попиту на їх продукцію, породжують специфічні риси розвитку та зумовлюють причини зменшення
чисельності кваліфікованих кадрів. Зміст підходу зводиться до такого: потреби особистості, які задовольняються продукцією соціально-культурної сфери, здебільшого не є першорядними потребами людини, а тому їх задоволення може відкладатися на невизначений термін, що зменшує попит на продукцію у кризових економічних умовах, тобто звужується роль і споживання культурних
цінностей. Діяльність суб’єктів соціально-культурної сферив основному орієнтована на досягнення соціальних (неекономічних)
цілей і очікування фінансової, організаційної та іншої підтримки
від держави, яка має тенденцію до зменшення, позбавляє окремих
суб’єктів домінуючого джерела фінансування, що, в свою чергу,
викликає зниження реальної заробітної плати та надшвидкий відплив професійних кадрів із соціально-культурної сфери. Це негативно впливає на духовно-моральний та соціокультурний стан суспільства, соціально-економічний розвиток національного господарства.
Найбільш небезпечними сучасними тенденціями є розвиток
в українському суспільстві принципів гедонізму та споживацтва –
надання пріоритетного значення фізичним задоволенням та ото318

тожнення особистого щастя з купівлею і споживанням матеріальних цінностей. Усе це є ознакою того, що існуюча модель фінансування та маркетингової політики суб’єктів сфери культури не
може задовольнити декларовані інтереси держави.
За результатами дослідження виявлено основні негативні
тенденції, що характеризують соціально-культурну сферу на сучасному етапі фінансово-економічної кризи:
подальша тенденція соціального розшарування через диференціацію в доходах населення за такими показниками: образ і
стиль життя, соціальна ідентичність, соціальний статус та соціальна позиція;
посилення процесів розмивання духовної самобутності української культури (втрата історико-культурної самобутності окремих територій та малих містечок; уніфікація звичаїв, традицій та
стилю життя; стандартизація культурних запитів унаслідок масованого тиражування західних зразків);
зменшення показників духовного життя суспільства (зростає
відстань між спеціалізованим та побутовим рівнями культурного
розвитку, що призводить до падіння художнього смаку, зменшення вимог до художнього рівня творів літератури, кіно, музики),
переорієнтація масової свідомості з духовних, гуманістичних цінностей на цінності матеріального благополуччя та гедонізму;
надмірна комерціалізація соціально-культурного життя, яка
призвела до зменшення безплатних соціокультурних послуг, зміщення пріоритетів культури із змістової складової на отримання
прибутку. Це обумовило стандартизацію культурних запитів, уніфікацію звичаїв, традицій, способу життя (особливо міського населення) за зарубіжними зразками, значну втрату національнокультурної ідентичності, нівелювання культурної індивідуальності, розвиток споживацтва.
Фундаментальною проблемою сучасного розвитку українського ринку послуг залишається збереження та розвиток комплексу
культури – сукупності закладів, установ, які здійснюють виробництво, розподіл, зберігання та організацію споживання товарів і
послуг культурного й інформаційного призначення.
Заклади культури, інтегруючись у виробниче, соціальне і
культурне життя населених пунктів регіону, стають важливим фактором розвитку культурного середовища, духовною складовою
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його соціального життя. Тому необхідно модернізувати ці заклади,
оновити їх функції, орієнтуючись на потреби сьогоднішнього суспільства.
Пріоритетними напрямами модернізації соціально-культурної інфраструктури промислових регіонів мають бути:
підвищення рівня доступності для населення послуг, що надаються об’єктами соціально-культурної інфраструктури;
збереження і розвиток існуючої мережі культурно-мистецьких закладів, зміцнення їх матеріально-технічної бази, широке застосування новітніх інформаційних технологій у сфері культури;
формування моделі фінансування сфери культури та її інфраструктурних об’єктів, що завдяки децентралізації управління
надасть можливість поєднати бюджетну підтримку з фінансовою
самостійністю та підприємницькою активністю соціально-культурних закладів.
Для гармонійного всебічного розвитку особистості населення має бути забезпечене певним комплексом соціально-культурних
послуг. В Україні зберігаються застарілі підходи до формування
відповідної державної політики. Держава прагне опікати цю сферу, але не забезпечує їй необхідних умов для сталого розвитку, не
даючи відповідних стимулів для самостійного господарювання.
Різноманітність соціально-культурних потреб населення, регіональна диференціація забезпеченості населення країни соціально-культурними послугами обумовлюють необхідність децентралізації державного управління соціально-культурною сферою, подолання інерційної призвичаєності до старих інструментів управління та фінансування.
В Україні передача повноважень у соціально-культурній
сфері від державних органів на місцеві відбувалася без забезпечення останнім певної самостійності, в тому числі фінансової. Місцеві органи управління, з одного боку, отримали повноваження і
компетенції щодо самостійного адміністрування, а з іншого – повністю залишись залежними від фінансової і податкової політики
держави, яка не завжди враховує особливості кожного регіону.
Найбільшою і найважливішою зміною в соціально-культурній
сфері стала передача більшості закладів державної форми власності, розташованих у регіонах, у комунальну власність, на утримання
місцевих бюджетів (понад 80%). Однак система формування міс320

цевих бюджетів не зазнала змін і спричинила значне скорочення
місцевих видатків на соціально-культурну сферу за повної відсутності інших джерел фінансування.
В умовах децентралізації державного управління доцільним
є створення управлінських структур у кожному регіоні, функцією
яких має стати аналіз культурного потенціалу регіону, ступеня і
можливостей його використання, розробка та реалізація культурної політики в регіоні. Створення таких структур управління на
базі реорганізації або делегування повноважень уже існуючих
управлінських структур у сфері культури дозволить вирішити актуальні для регіональної культурної політики проблеми:
комплексний аналіз культурного потенціалу регіону;
розробка пріоритетних напрямів регіональної культурної політики з огляду на особливості культурного потенціалу територій
регіону;
чітке вибудовування цілей і завдань регіональної політики;
чітке розмежування повноважень і відповідальності у сфері
здійснення культурної політики між управлінськими структурами;
розробка взаємопов’язаних, не дублюючих одна одну, програм розвитку регіону, заснованих на використанні культурного
потенціалу;
формування культурного й інформаційного іміджу регіону;
сприяння культурній «відкритості» регіону, включення культурних послуг регіону у світовий ринок продуктів і послуг;
сприяння в підготовці управлінських кадрів для роботи як в
установах сфери культури, так і в органах управління культурою
різних рівнів.
З метою поліпшення системи управління соціально-культурною сферою необхідневдосконалення механізмів фінансової підтримки, формування сприятливої правової бази, підвищення рівня
менеджменту в закладах культури. Інструментом вирішення накопичених проблем має стати доопрацювання та прийняття Державної цільової національно-культурної програми розвитку культури
і мистецтва на період до 2017 року. У проекті зазначеної програми
одними з напрямів реалізації стратегічних цілей державної політики є збереження і розвиток існуючої мережі культурно-мистецьких
закладів, зміцнення їх матеріально-технічної бази, широке застосування новітніх інформаційних технологій у сфері культури.
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Пропонується посилити акценти на формуванні моделі фінансування сфери культури та її інфраструктурних об’єктів, що завдяки
децентралізації управління надасть можливість поєднати бюджетну підтримку з фінансовою самостійністю та підприємницькою
активністю соціально-культурних закладів.
Для забезпечення розвитку соціально-культурної інфраструктури в умовах децентралізації управління необхідно:
удосконалити правове забезпечення з визначенням та конкретизацією положень щодо запобігання ризикам у соціальнокультурній сфері;
прийняти та забезпечити реалізацію Концепції державної цільової національно-культурної програми розвитку культури і мистецтва на період до 2017 р.;
внести зміни до Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів стосовно збільшення дохідної частини
місцевих бюджетів за рахунок зміни зарахування окремих податків, зборів (обов'язкових платежів) із державного бюджету до місцевих;
удосконалити механізми розподілу обсягу міжбюджетних
трансфертів між державним бюджетом та місцевими в частині
врахування при розрахунку показників обсягів видатків бюджетів
місцевого самоврядування потреби в коштах на здійснення капітального ремонту об'єктів соціальної інфраструктури міст, селищ і
сіл залежно від стану існуючого фонду споруд та інженерних мереж;
заохочувати суб’єктів підприємництва, які надають благодійну допомогу соціально-культурній сфері;
визначити обсяг потреби у кваліфікованих кадрах для сфери
послуг на середньо- та довгострокову перспективу;
удосконалити систему підготовки кваліфікованих працівників та перепідготовки кадрів для соціально-культурної інфраструктури.
Модернізація існуючої системи державного управління дозволить уникнути непотрібних дублювань повноважень і сфер
компетенції управлінських органів на загальнодержавному та регіональному рівнях.
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Розділ 8. СПОЖИВАННЯ НАСЕЛЕННЯ В СИСТЕМІ
ПАРАМЕТРІВ ГІДНОГО РІВНЯ ЖИТТЯ
ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ
8.1. Споживання і його функції в соціально-економічній
системі та чинники розвитку
Споживання – це використання суспільного продукту в процесі задоволення різноманітних потреб людського суспільства.
Розмежовують виробниче споживання, тобто використання в процесі виробництва необхідних ресурсів, і невиробниче, безпосередньо пов’язане із задоволенням потреб людини. Споживання населення, яке називають кінцевим особистим споживанням, належить
до невиробничого і є заключною фазою суспільного відтворення.
Особисте споживання за своїм змістом охоплює споживання
продовольчих і непродовольчих благ, різноманітних послуг (побутових, освітніх, інформаційних, медичних тощо) відповідно до потреб, інтересів і можливостей кожного індивіда. У ринкових умовах більша частка особистого споживання опосередковується товарно-грошовими відносинами. Джерелом оплати споживчих товарів є грошові доходи населення. Менша частина споживчих благ
надходить із суспільних фондів споживання та особистого домашнього господарства.
Споживання населення, відіграючи важливу роль в економічному та соціальному розвитку людського суспільства, завжди
було предметом дослідження багатьох учених. Сучасна теорія
споживання випливає з того, що особисте споживання охоплює не
тільки економічні процеси і відносини, але і складну систему соціальних зв’язків, мотивів, моделей поведінки.
Слід відзначити, що споживання досліджується економічною та соціологічною науками. Економічна теорія розглядає людину в рамках економічних відносин: в умовах обмеженості ресурсів індивід шукає найбільш ефективні шляхи для задоволення власних потреб. Саму людину (суб'єкта) в такому випадку можна охарактеризувати як «максимізатора корисності». У рамках економічної науки виникла теорія раціональної поведінки споживача, яка
обґрунтовує тезу, що споживач, купуючи товари і послуги, співставляє витрати і користь товару, тобто діє раціонально. Ця теорія
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отримала значну критику з боку соціологів. Вони обґрунтували,
що мотиви поведінки споживача виходять за межі суто економічних цілей (задоволення потреб, максимізації корисності тощо) та
формуються під впливом культурного, знакового середовища.
Споживання населення є складним соціально-економічним
явищем, яке має розгалужену внутрішню структуру, залежить від
багатьох чинників та мотивів. Дослідники виокремлюють внутрішні та зовнішні мотиватори. Внутрішня споживча мотивація
формується на рівні особистості й обумовлена її потребами, цінностями, установками, цілями, очікуваннями тощо, а зовнішня – під
впливом зовнішніх для людини чинників: соціального оточення,
культури, реклами тощо.
На кожному етапі людського розвитку та в кожному суспільстві формується певна модель споживання. А. Кундінова, виходячи з цивілізаційного підходу, виокремлює такі типи споживання:
доіндустріальний, індустріальний, постіндустріальний. Доіндустріальна модель споживання, яка забезпечувала задоволення основних утилітарних потреб людини, внаслідок низького і повільного
розвитку виробництва, характеризувалась інерційністю, застійністю, багаторічною незмінюваністю [101, с.18-19].
Індустріальний етап розвитку шляхом суттєвого збільшення
виробництва товарів, зниження їх вартості, розширення асортименту та забезпечення зростання доходів населення обумовив формування нової моделі споживання, характерними рисами якої є
суттєве зростання кількості та різноманіття споживчих благ, перехід від утилітарного до демонстративного споживання, яке забезпечує розмежування соціальних груп.
На сучасному етапі формується постіндустріальний тип
споживання, який характеризується: забезпеченням на високому
рівні задоволення основних базових потреб для широких верств
населення, формуванням потреби в якісному житті, посиленні престижності споживання соціокультурних благ [101, с.20-21].
Отже, певна модель споживання формується під впливом
розвитку продуктивних сил, виробництва, динаміки потреб і рівня
їх задоволення, соціокультурного середовища.
А.Коломієць визначає національну модель споживання як
культурний патерн, що відображає відносини учасників споживчого ринку. У національній моделі можна виділити 4 основних ком324

поненти, які характеризують спосіб споживання в певній країні:
соціальний, економічний, ресурсний і екологічний [93].
Соціальний компонент споживання пов'язаний із задоволенням потреб людини та формуванням умов для її розвитку. Економічний компонент – із впливом споживання на економіку, що
обумовлено обсягом і структурою попиту на товари і послуги. Ресурсний аспект характеризується наявністю життєво важливих
ресурсів: води, електроенергії, тепла, продуктів харчування, що
споживаються із зовнішнього середовища. Сам факт наявності ресурсів значною мірою обумовлює характер і спосіб виробництва та
споживання. Екологічний аспект характеризується станом екології
та його динамікою, обумовленими технологіями виробництва і
споживання, що використовуються суспільством [93].
Споживання супроводжує всі етапи життєдіяльності людини
і пов’язане з більшістю сфер суспільного виробництва. Особисте
споживання виконує низку важливих функцій. Окремі дослідники
виділяють переважно соціальні функції споживання, такі як демонстративна, соціокультурна та стратифікаційна [101, с.20]. Ці
функції в сучасних умовах є важливими, однак вони не охоплюють
найважливіших аспектів впливу споживання на соціально-економічний розвиток. До основних функцій споживання слід віднести:
функцію відтворення населення. Задоволення потреб людини
шляхом споживання продуктів харчування, одягу, інших товарів і
послуг, необхідних для існування людини, забезпечує відтворення
життєвих сил, підтримку здоров'я, формує необхідне для людського життя матеріальне середовище (житло, товари побутового призначення тощо);
функцію розвитку людського потенціалу, оскільки споживання послуг системи освіти, інформації, культури розвиває інтелектуальні та креативні здібності людини; якісне харчування, медичне обслуговування та комфортні побутові умови сприяють збереженню і зміцненню здоров'я, подовженню тривалості життя;
функцію стратифікації суспільства. Споживання перетворюється на інтегральний аспект соціального життя, елемент повсякденного життя, здатний по-новому структурувати суспільство,
об'єднати або, скоріше, роз'єднати індивідів, інтегрувати або ізолювати їх. Значною мірою суспільство диференціюється за допомогою споживання. Відповідно до змісту і рівня споживання виок325

ремлюються такі субкультури: багатих і бідних, мешканців міста і
села, мегаполісів і провінції тощо [209];
функцію формування платоспроможності. Рівень розвитку
потреб та відповідні їм обсяги і структура споживання формують
платоспроможний попит на споживчі товари і послуги, виробництво яких, у свою чергу, породжує попит на виробничі ресурси,
впливаючи на можливості економічного розвитку. Наприкінці 30-х
років ХХ ст. Дж.М. Кейнс, досліджуючи основні причини Великої
депресії та напрями її подолання, поставив споживання у центр
моделі сукупних видатків. Отже, споживання стало однієюз ключових макроекономічних категорій і відіграє важливу роль як знаряддя стабілізаційної політики;
функцію впливу на характер економічного розвитку, можливості сталого розвитку. Надмірне споживання спричиняє прискорення використання природних ресурсів, деградацію навколишнього середовища. Резолюція Конференції зі сталого розвитку в
Ріо-де-Жанейро в 2012 р. констатувала серйозні загрози життєздатності біосфери, людства в цілому. У Резолюції один із розділів
присвячений необхідності зміни моделі споживання з визначенням, що «для переходу до сталого розвитку в масштабах усього
світу необхідно кардинально змінити моделі споживання та виробництва, що склалися в країнах» [20].
Особисте споживання формується під впливом чинників, які
мають фізіологічний, економічний, соціальний та культурологічний характер. Систематизація чинників дозволила виокремити такі
їх групи:
1. Потреби людини, обумовлені її біологічною, соціальною і
духовною природою. Потреби – це необхідність у тому, що підтримує життєзабезпечення організму, людської особи, соціальної
групи, суспільства в цілому.
Потреби обумовлені необхідністю постійно забезпечувати
організм людини енергією і захищати його від негативного впливу
зовнішнього середовища, забезпечувати реалізацію соціальної
природи людини. Традиційно всю сукупність потреб людини поділяють на матеріальні, соціальні та духовні. Однією з найвідоміших
класифікацій потреб є класифікація А. Маслоу, згідно з якою всі
потреби розташовуються у висхідному порядку від «нижчих» матеріальних до «вищих» духовних:
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1) фізіологічні потреби (у їжі, житлі, одязі тощо);
2) потреби в безпеці (захист від болю, страху тощо);
3) потреби в соціальних зв'язках (бажання любити, дружити
тощо);
4) потреби в самоповазі (бажання досягти мети, визнання
тощо);
5) потреби в самовираженні (бажання реалізувати свої здібності).
Потреби також класифікуються за їх актуальністю, періодичністю, рівнем усвідомлення, способами задоволення. Задоволення
потреб здійснюється шляхом споживання різноманітних благ (особистого споживання, колективного або суспільного).
Потреби формуються під впливом об’єктивних і суб’єктивних чинників, обумовлених розвитком виробництва, зміною соціального становища людини, її пріоритетів, зміною ринкового середовища тощо. Економічна наука обґрунтувала закон піднесення
потреб – один із загальних економічних законів, що відбиває якісну і кількісну спрямованість розвитку суспільних потреб. У процесі розвитку суспільства відбувається зростання і зміна потреб,
зникнення одних і виникнення інших, якісно нових, унаслідок чого
коло потреб розширюється, їх структура змінюється.
Згідно з марксистською теорією структура потреб із розвитком людського суспільства вдосконалюється, «ушляхетнюється»,
зростає частка соціальних, інтелектуальних, культурних потреб
[268, c.257]. Однак практика людського розвитку свідчить про суперечливий розвиток потреб, оскільки поширюються потреби, які
не приносять користі людини.
2. Розвиток виробництва та підвищення його ефективності. Динамічний розвиток виробництва на основі досягнень науки і
техніки суттєво впливає на споживання. Здешевлення виробництва
розширює можливості споживання, а випуск нових товарів формує
нові моделі споживання, розширює споживчий вибір. Історичним
прикладом може бути ситуація з часів індустріальної революції,
коли в результаті появи і розповсюдження механічних прядильних
машин постільна, столова, особиста білизна з'явилася у широких
мас населення, які до цього ніколи її не мали. На іншому етапі індустріальної революції такий самий ефект найяскравіше проявився
на початку ХХ ст., коли можливості конвеєрного виробництва на
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заводах Форда дозволили настільки здешевити виробництво автомобілів, що вони перетворилися з предмета розкоші на масовий
товар. Такі перетворення, у свою чергу, викликають ланцюгову
реакцію у сфері споживання – зміни у формах торгівлі, шляхах
сполучення, способі життя, появі нових потреб.
Виникнення потреб у нових товарах і послугах і згідно з цим
споживацького попиту в сучасних умовах створюється самими ж
виробниками цих товарів і послуг. Видатний французький соціолог Ж. Бодрійяр вважає, що ключ до формування потреб перебуває
у сфері виробництва, яке успішно використовує інструменти маркетингу і реклами для створення та підтримки потреб як таких
[16].
На сучасному етапі кількість видів товарів і послуг подвоюється приблизно кожні 10 років, їх обсяги в натуральному вираженніта структура змінюються диференційовано в кожній асортиментній групі, що призводить до збільшення використання ресурсів та нагромадження відходів.
3. Науково-технічний прогрес, інноваційний розвиток. Техніко-технологічні інновації проникають в усі сфери економічної
діяльності, обумовлюючи появу нових продуктів або послуг, породжуючи нові види економічної діяльності. Кожен із нових видів
економічної діяльності створює можливості для задоволення нових потреб як суспільства, так і окремої людини на інноваційних
засадах, адже нові види економічної діяльності, як правило, належать до високотехнологічних. Найяскравішим прикладом таких
створених потреб може бути поява і подальший розвиток мобільного зв’язку й Інтернету.
На сучасному етапі зростає роль комплексних інновацій, заснованих на поєднанні науково-технічних і соціальних інновацій.
Посилення їх взаємовпливу в даний час обумовлене синергетичним ефектом – появою класу конвергентних технологій (nbic), заснованих на досягненнях нано-, біо-, інфо-, когні-наук. Вони посилюють блок високих соціогуманітарних технологій, так званих
high-hume. Разом з high-tech (високими технологіями) дані технології широко використовуються в практиці.
Нанотехнології сьогодні розглядаються як ключові високі
технології, які забезпечують конструювання виробів із заданими
властивостями шляхом маніпуляції атомами і молекулами. Розви328

ваючись як метод здобуття фундаментальних знань, вона стає самостійною силою спрямованої дії на природу, суспільство і людину. З нанотехнологіями пов'язана революція в маніпулюванні матерією. Досягнення в нанотехнологіях неминуче ведуть до революції в усіх сферах людської діяльності. Це означає, що нанотехнології є шлях до створення нової цивілізації з новим набором
цінностей та ідеалів [144]. Соціальні наслідки розвитку нанотехнологій мають подвійний (конструктивний і деструктивний) характер, пов'язаний із суперечливою природою соціуму.
Важливим є розвиток та взаємозв’язок двох різних, з точки
зору рівня технології, секторів економіки: високотехнологічного
(high-tech), де генерується нове знання, але низька орієнтація на
споживача, адже заклади high-tech-сегменту високого рівня в
більшості випадків взагалі не взаємодіють із кінцевим споживачем, та низькотехнологічного (low-tech), який відіграє роль посередника між високотехнологічним сектором і сферою споживання.
Активна взаємодія високо- і низькотехнологічних секторів у
сучасних галузях – це важливе джерело структурних трансформацій потреб і споживання населення. Активізація процесів інтеграції, взаємодії low-tech- і high-tech-секторів відбувається під впливом таких факторів:
висока значущість новизни товарів та послуг для споживачів
і зміни в їх попиті;
поява нових конкурентів й оновлення асортименту конкурентів;
високий рівень ринкової конкуренції, посилення її активності;
зниження попиту та лояльності цільових споживачів традиційних товарів і послуг.
Усе це обумовлює появу нових видів товарів, які суттєво
впливають на процес споживання.
4. Конкуренція та стратегія бізнесу, який задля зростання
прибутку стимулює розвиток потреб і споживання. Під впливом
цього чинника в процесі споживання формуються дві тенденції.
Перша пов’язана з розширенням асортименту товарів, підвищенням їх якості, наближенням товарів безпосередньо до споживача.
Значну роль у цьому відіграє маркетинг, який досліджує і формує
попит, а також одночасно швидко реагує на появу нових потреб.
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Маркетингові технології та інновації стаютьусе більш витонченими, насправді інноваційними за своєю сутністю, поступово формуючи значні зрушення в потребах населення вбік консьюмеризму. Усе більший асортимент (чи його імітація) товарів і послуг,
різноманіття способів його пропонування і просування, розгалужена мережа комунікацій, через яку відбувається це просування,
залучення до цього процесу новітніх, не тільки інформаційнокомунікаційних, але і нейро-лінгвістичних технологій підвищують інтерес до самого процесу вибору і купівлі товару чи послуги, стимулюють споживання.
Друга тенденція пов’язана з насаджуванням штучних і таких
потреб і моделей споживання, які не приносять користі людині.
Життєздатність сучасної ринкової економіки побудована на постійно зростаючому попиті. Просторова обмеженість ринку, межі
планети Земля спонукали шукачів прибутку, ренти, звернутися
«усередину» соціуму і людини, використовуючи для цього щонайширшу гамму засобів, включаючи як рекламні заходи, так і
політичний тиск. На Європейському культурному конгресі (вересень 2011 р., м. Вроцлав, Польща) соціолог З. Бауман підкреслив,
що сучасна культура займається створенням нових потреб, спокус,
розваг та «піаром», а не нормативним регулюванням, контролем і
примусом, як це було раніше. При цьому головною функцією культури стає не задоволення потреб, які нею створені, а збудження
нових і збереження незадоволеними попередніх. У своїй книзі Бауман говорить про релятивістський постмодернізм або «поточну
сучасність», які відрізняє плюралізм думок і відсутність великих
ідей. Сучасність не дає людині часу і шансу, аби освоїтися і пристосуватися до нескінченно мінливої реальності [65].
Поява симулятивних (фіктивних, «приведених s-потреб»)
пов'язана з необхідністю для виробників формувати нові ринки на
основі товарів, собівартість яких виявилася відносно низькою порівняно з їх ціною. Ці товари пропонувалися для різних прошарків
суспільства. Особливе значення вони мали для вищих прошарків,
як показник приналежності до певного прошарку «еліти» [21].
5. Глобалізація, стирання меж на шляху товарів, людей, соціокультурних процесів. Процес глобалізації посилює обмін товарами між країнами, підвищує насиченість споживчих ринків, що
стимулює споживання. Населенню стає доступна все більша кіль330

кість товарів, різноманітних за якістю і ціною, що обумовлює зростання споживання практично всіх верств населення.
Інтеграція країн у світову систему товарообміну та розвиток
міжнародних соціокультурних і бізнес-комунікацій обумовлюють
збільшення обсягів виробництва товарів і послуг. Щорічно високими темпами відбувається оновлення світового ринку абсолютно
новими товарами і послугами, що зрештою стимулює повсякденного споживача до здійснення нової покупки.
Однак ще більший вплив на споживання має трансформація
соціокультурних чинників під впливом глобалізації, яка обумовлена взаємопроникливістю культур, запозиченням соціальних стандартів, норм і стилів поведінки. Під впливом глобалізації змінюються національні традиції, морально-культурні норми, ментальні
стереотипи. Цю культурно-ментальну складову в сучасних дослідженнях відносять до м’яких (soft) факторів, на відміну від жорстких (hard) – матеріально-технічних. М’які фактори важко піддаються вимірюванню, оцінюванню, управлінню, однак у сучасному
світі вони стають усе більш значущими як для функціонування,
так і для структурних трансформацій будь-якої сфери. Навіть сформована типологія культур – схильних до прогресу (ProgressProne-Culture) і таких, що чинять опір прогресу (Progress-ResistantCulture), – інноваційно-резистентних [4].
Роль соціокультурних факторів в активізації процесу трансформаційних зрушень у сфері споживання поки ще недооцінена в
Україні, в той час як у розвинутих країнах Заходу і США відбувається не тільки розширення теоретичних уявлень, але і підвищення
уваги до цих питань. Із розвитком глобалізаційних процесів поширюється інформація про життя «еліти», особливості демонстративного споживання, що відіграє роль посилення соціальної активності населення для досягнення вищих цілей суспільства.
6. Доходи населення, які є економічною основою споживання. В умовах ринку всі споживчі товари мають форму товару і надходять у споживання шляхом купівлі. Рівень доходів та цін суттєво впливає на обсяги споживання в будь-якій країні. В Україні переважна більшість населення має низькі доходи. У 2010 р. співвідношення середньодушових витрат до прожиткового мінімуму,
який по своїй суті є нижчою межею бідності, складалолише
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1,4 раза. Це вказує на те, що більшість населення має обмежені
можливості споживання.
За критеріями ООН для країн Центральної та Східної Європи в Україні бідність охоплює майже 80% населення. У структурі
доходів населення заробітна плата становить 48%, а соціальна допомога й інші соціальні виплати – майже 33%. Українським феноменом вважається бідність працюючих громадян, обумовлена низькою заробітною платою. Тому значна частка працездатного населення шукає можливостей заробітків за межами України (як гастарбайтери за кордоном перебувають близько 7 млн громадян).
Існує значна диференціація населення за рівнем доходів. Доходи
10% найбідніших і 10% найбагатших громадян мають співвідношення 1:40. Близько 2/3 пенсіонерів у 2011 р. отримували пенсію
до 1200 грн [267].
Незважаючи на низький рівень доходів, споживання в Україні зростає. Це стосується як продовольчих, так і непродовольчих
товарів, що відповідає загальносвітовій тенденції. Трансформація
попиту відбувається в широкому діапазоні секторів: від одягу до
індустрії подорожей, від IT до фінансових послуг. У той же час
рівень споживання широких верств населення значно відстає від
європейського. Його необхідно не лише підвищити, але і поліпшувати якісно.
Слід відзначити, що споживча революція відбувається у
всьому світі. Прогнозується, що до 2050 р. майже 3 млрд чол. (понад 40% населення Землі) стануть представниками середнього
класу, більша частина яких зараз проживає у країнах, що розвиваються. Це призведе до того, що споживчий ринок країн, які розвиваються, складе майже 2/3 від світового обсягу споживання в
2050 р. порівняно з приблизно 1/3 на сьогоднішній день1.
7. Поширення інформаційних технологій в усі сфери суспільного життя. Сьогодні трансформаційні процеси у сфері споживання найактивніше формуються в межах мережевих інформаційних структур. Більшою мірою це стосується і трансформації потреб населення. Серед явищ, які мають великий вплив на цей процес, можна вважати електронну комерцію (e-commerce), викорис1
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тання електронних засобів навчання (e-leaning), спілкування (соціальні мережі, e-mail, Skype), телероботу, дистанційне навчання і
лікування. Усе більшу роль починають відігравати маркетингові
комунікації в Інтернет-середовищі: сайти з архітектурою 2.0, форуми, блоги, спеціалізовані за окремими темами соціальні мережі
й тематичні групи в них. Нові on-line-інструменти маркетингових
комунікацій дозволяють не тільки вчасно дослідити і прогнозувати
тенденції змін у потребах населення (досить активного його прошарку), але і використовувати їх для просування товарів і послуг
для окремих контингентів споживачів.
Згідно з концепцією «мережевого суспільства» М. Кастельса
воно повністю залежить від інформаційних технологій і не може
розглядатися поза ними, а Інтернет є тут ключовим комплексом
технологій. У середньому 70% домогосподарств ЄС мають доступ
до Інтернету, а в Нідерландах, Люксембурзі й Данії – близько 90%.
Щодо України, то на початок другого півріччя 2012 р. регулярно
користувалися Інтернетом, виходячи в мережу не рідше, ніж раз на
місяць, 17,6 млн жителів старше 15 років, що складає майже половину дорослого населення країни. При цьому щоденно користуються Інтернетом 12,2 млн українців, не враховуючи дітей. У групі
15-29 років активних користувачів – 49%. У той же час 60% користувачів глобальної мережі Інтернет користуються домашнім
комп’ютером. Аудиторія Інтернету поступово зростає – це дуже
стала тенденція, і на дані процеси не впливають навіть кризові
явища у фінансово-економічній сфері.
Інформаційні технології суттєво впливають на споживання,
вони посилюють роль реклами та змінюють її функції: від інформаційної до функції управління людьми. Інформаційні технології
виділилися в особливу галузь, спрямовану на формування необхідних бізнесу смаків і потреб, які б швидко і без особливих ризиків забезпечували його дійсний інтерес – прибутки, навіть без виробництва, навіть якщо вони руйнують, «розламують», як говорили Л.Туроу і Дж. Сорос, сформовану цивілізацію. Товари конкурують уже не на основі їх споживчих властивостей та адекватної
раціональної про них інформації, а в рамках сформованої ірраціональності та суб'єктивних емоційних переживань [110].
Інформаційні технології формують нові потреби, пов'язані
не з матеріальним, а з віртуальним світом. Створюється «економі333

ка вражень», орієнтована на відчуття споживача. Розвиток глобальної мережі Інтернет суттєво змінює інтереси і потреби людей та
способи їх задоволення.
Під впливом вищеназваних чинників не лише розвивюється,
суттєво змінюються структура та форми реалізації споживання
населення. При цьому відбувається суперечливий процес його
впливу як на потреби самої людини, так і того економічного, природного і соціального середовища, в якому вона існує. Якщо в докапіталістичному суспільстві споживання основної маси населення
було обмеженим, то розвиток капіталізму на основі машинної індустрії створив можливості для динамічного зростання споживання.
Розвиток виробництва на основі НТП і трансформація суспільних відносин призвели до формування суспільства споживання,
теоретично обґрунтуваного Ж. Бодрійяром у книзі «Суспільство
споживання» (1970 р.). Науковець визначає споживання не як пасивний стан поглинання і присвоєння, а як активний модус відносин – не лише до речей, але і до всього світу, в якому здійснюються систематична діяльність і універсальний відгук на зовнішні
впливи [16, с.164]. Усе, що потрапляє у сферу споживання, вважає
Бодрійяр, набуває властивостей придбаних речей: вони служать
знаками престижу і засобами ієрархії, вони відчувають на собі
цикл моди, в результаті вони являють собою набір символів і знаків [16].
Суспільство масового споживання кореспондує з певним типом людини. Цей тип характеризує залежність від зовнішнього
впливу, відмову від принципів і традицій, космополітизм, гедонізм. Тобто тип так званої ігрової людини, «спостерігача», якийсприймає соціальні проблеми несерйозно, страждає на атрофію гуманізму і стурбований лише прагненням до особистого досягнення
успіху [260, с.240].
Отже, сучасне споживання є не пасивною, а активною фазою
суспільного відтворення, яка безпосередньо впливає не лише на
виробництво, але і на суспільні відносини, моделі людської поведінки. І цей вплив не завжди є позитивним, про що свідчать проблеми навколишнього середовища та прояви деградації суспільства.
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8.2. Трансформації у сфері споживання населення
під впливом інноваційних чинників
У сучасних умовах інновації є одним із найбільш вагомих
чинників соціально-економічного розвитку. Теорія інноваційного
розвитку, сформована у працях відомих зарубіжних дослідників
П. Друкера, Й. Шумпетера, К. Фрімена та багатьох інших науковців, набула широкої підтримки і подальшого розвитку у вітчизняних учених. У публікаціях Л. Антонюк, В. Гейця, Б. Маліцького,
А. Поручника, Л. Федулової, А. Чухна та ін. аналізуються умови,
чинники і тенденції інноваційного розвитку, сутність інноваційного процесу та його вплив на економічну діяльність. Більшість дослідників пов’язують інновації з науково-технічним прогресом
(технократичні теорії). При цьому обґрунтовується, що науковотехнічний прогрес вирішальним чином впливає не тільки на продуктивність суспільної праці та економічну ефективність матеріального виробництва, але і на розвиток соціальної структури суспільства, політичних процесів, а також процесів, які відбуваються в
духовній сфері суспільного життя.Важливим є їх вплив на потреби
населення. Під інноваційним процесом розуміється комплексний
процес створення, поширення та використання нового практичного засобу (нововведення) для нової або поліпшення задоволення
вже відомої потреби людей [256].
Однак слід відзначити недостатність досліджень, у яких системно проаналізовано вплив інновацій на потреби та споживчу
поведінку. Узагальнення теоретичних й емпіричних матеріалів дало змогу виявити чинники, під впливом яких відбувається трансформація потреб і ускладнення споживчої поведінки, та згрупувати їх за такими напрямами.
Інноваційні процеси в галузях, через які задовольняються потреби населення в товарах і послугах, унаслідок чого відбувається
випуск новітньої продукції та надання нових послуг (упровадження інноваційних технологій навчання, лікування, спілкування,
зв’язку тощо). Оскільки в сучасній економіці потреби не лише задовольняються, але і створюються, трансформаційні процеси у
сфері споживання відбуваються значною мірою через появу нових
видів економічної діяльності, кожен з яких надає можливості для
задоволення нових потреб на інноваційних засадах. Найяскраві335

шим прикладом можна назвати появу споживчого попиту на цифрове телебачення, персональні комп’ютери, послуги мобільного
зв'язку, Інтернету, соціальних мереж тощо. Інновації у високотехнологічних секторах не з’являються під безпосереднім впливом
потреб населення, і навіть попит населення не відразу реагує на
інновації в цих секторах. У сучасних умовах ключ до виникнення
потреб у нових товарах і послугах, а отже, формування споживчого попиту на них перебуває у сфері виробництва, яке успішно використовує нові розробки, а також інструменти маркетингу і реклами для їх створення та підтримки. У споживчій сфері важливим
є механізм взаємопроникнення двох процесів – поява нових потреб
і їх пристосування до акту споживання завдяки маркетинговим
інноваціям. Саме маркетинг, задля підтримки стабільних темпів
зростання товарообороту виробників, формує та одночасно швидко реагує на появу нових потреб. Це чітко вказує на суто ринкові
важелі активізації інноваційної діяльності, в результаті якої:
відбувається рух інноваційних товарів і послуг від елітних
прошарків до масового споживача через зниження цін і тарифів,
що сприяє їх доступності та, у свою чергу, змінює рівень, якість і
навіть спосіб життя широких верств населення;
виникає надлишкове різноманіття товарів і послуг – будь-яка
послуга чи товар виробляється в численних варіантах, різниця між
якими стає все більш ефемерною;
інноваційні технології дозволяють виробляти товари, здешевлення яких пов’язане значною мірою із заміною натуральної сировини її штучними замінниками, не завжди безпечними: ароматизатори, фарбники, поліпшувачі смаку, стабілізатори тощо замість
натуральних складових у продуктах харчування; деревини – ДСП,
МДП; кераміки, скла, порцеляни – меламіном тощо.
Розвиток мережних структур, які витісняють традиційні
форми всіх взаємозв’язків, перетворюючись на основну організаційну форму ринкової економіки. Пріоритетне значення починає
мати вже не саме створення продукту, а формування мережі щодо
його просування, що принципово відрізняє мережну економіку від
немережної.
В Україні набирають обертів обидва процеси: просування
глобальних мереж (Aushan, McDonald’s, METRO, Zara, H&M та
ін.) і створення власних (АТБ, Сільпо, Київстар, МТС). Найбільш
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наочно ці процеси проявились у торгівлі, зв’язку, банківській,
страховій, туристичній, фармацевтичній галузях.
Можна по-різному оцінювати процеси, які супроводжують
створення і просування глобальних мереж, але пересічні споживачі в першу чергу отримують від цього чималі вигоди, оскільки розширюються можливості вибору, під тиском конкуренції знижуються ціни, поліпшується якість, розширюється асортимент товарів і послуг. Саме в мережах відбуваються найбільш інноваційні
форми маркетингової діяльності, які проходять масштабну в них
«апробацію», щоб потім бути розповсюдженими в інших торгових
форматах.
Великий інтерес до використання мережних моделей у сфері
споживання пояснюється насамперед виникненням мережних зовнішніх ефектів, зокрема, «ефекту приєднання» – кожний додатковий користувач мережного блага збільшує його корисність для інших користувачів. Існування цих ефектів підвищує цінність і вартість мережі, але згідно з дослідженнями К. Шапіро і Х. Веріана
при цьому виникають так звані ефекти пастки, які перешкоджають
переходу споживачів до інших мереж або до інших виробників
аналогічних благ [243].
Негативним наслідком поширення таких тенденцій є ефект
блокування (в економічній теорії «Qwerty-ефект»), коли заблоковуються можливості споживання товарів і послуг виробників, які
перебувають поза мережами. При цьому існує небезпека, щобільш
якісні технології, послуги, товари незалежних виробників можуть
витіснятися менш якісними, але тими, що агресивно просуваються
потужними, найчастіше глобальними мережами. У результаті відбувається скорочення спектру підприємницької активності, зменшення її різноманіття, що, у свою чергу, призводить до відповідного звуження, навіть зубожіння спектру товарів і послуг.
Надмірна уніфікація, яка супроводжує розповсюдження мережного підходу в усіх сферах економіки і суспільства, призводить
до нав’язування не тільки єдиної моделі споживання. Цей процес,
відомий під назвою «макдональдизація», починає визначати не
тільки принципи функціонування громадського харчування, але і
всього суспільства [155; 192].
Макдональдизація соціальних практик, яка швидко розповсюджуються в усі сфери життя, набуваючи нових форм, ґрунту337

ється на принципах: ефективності, заснованої на мережних ефектах; прорахованості, як урахування лише кількісних факторів, у
результаті чого якість стає синонімом кількості; передбачуваності,
контролю. Ці принципи в цілому задовольняють споживачів, гарантуючи їм певні споживчі переваги. До того ж макдональдизація,
успішно експлуатуючи принцип передбачуваності, якби психологічно допомагає людині в сучасній реальності, яка швидко змінюється, – «плинній сучасності», за визначенням З. Баумана, тобто
відповідає певним потребам і навіть формує такі потреби. Передбачуваність означає, що надані товари та послуги будуть однаковими, незалежно від міста та часу, де вони пропонуються, завдяки
контролю за допомогою специфічних технологій.
Негативні наслідки макдональдизації проявляються не одразу, як і не одразу очевидні, адже макдональдизації все ширше підлягають культура, освіта, медицина, і це стає дуже небезпечними
дегуманізуючими її наслідками. Як приклад, у «мак-університетах», на які фактично перетворилися майже всі сучасні ВНЗ,
знання контролюються тестами, викладачів оцінюють через рейтинги, індекси цитування тощо, а «живе» спілкування професорів
із студентами максимально скорочується [155].
Широке застосування інформаційно-комунікаційних технологій. Сучасні інформаційні технології є потужним джерелом змін
усіх сфер людської діяльності, в тому числі споживчої. Ця зміна
повсякденного життя людей і їх ціннісних орієнтацій передбачає
такі компоненти, як дистанційна праця, навчання, лікування, мешкання в «електронному котеджі», електронну комерцію (e-commerce), використання електронних засобів навчання (e-learning),
спілкування (соціальні мережі, e-mail, Skype), цілодобовий доступ
до банківської та торговельної мереж, інтерактивне телебачення і
багато іншого, що стало можливим завдяки інформаційним технологіям й Інтернету. Значною мірою це стосується і трансформації
потреб населення, серед яких найбільш значущими є: потреба бути
завжди проінформованим (йдеться не про примноження знань, а
тільки про постійний доступ до отримання інформації); потреба в
постійному спілкуванні – як реальному, так і віртуальному.
Глобальна мережа Інтернет є тут ключовим комплексом технологій. В Україні згідно зі статистичними даними Інтернетасоціації України на кінець 2012 р. нараховувалося майже 19,7 млн
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чол. старше 15 років, які регулярно користувалися Інтернетом не
рідше ніж раз на місяць, що становить більше половини дорослого
населення країни. У групі 15-29 років частка активних користувачів становить 51% [86].
Темпи розвитку в ІТ-галузі значно випереджають показники
інших галузей економіки України. Обсяг реалізованих послуг у
сфері інформатизації зріс з 2005 по 2012р. в 8,4 раза(з 1183,3 до
9920 млн грн); у 3,5 раза збільшився обсяг цих послуг, реалізованих населенню (з 139,2 до 493,1 млн грн) [251, с. 156].
Інформація перетворилася на соціогуманітарний інструмент.
Нові on-line-інструменти маркетингових комунікацій (сайти з архітектурою web-2.0, форуми, блоги, тематичні соціальні мережі,
групи в них) дозволяють не тільки вчасно дослідити і прогнозувати тенденції змін у потребах населення (найбільш активного її
прошарку), але і використовувати їх для просування товарів і послуг для окремих контингентів споживачів. Вони надають можливість найбільш ефективно перейти від методів масового впливу на
широку аудиторію на користь персоналізації – встановлення довірливих відносин із клієнтами. Адже більш ніж дві третини користувачів Інтернету мешкають у великих містах України, мають доходи вище середнього і є привабливим об’єктом маркетинговій
активності.
Спостерігається також динамічний розвиток якісно нових
форм діяльності, пов’язаних із поняттями «інтелектуальна праця»,
«інтелектуальний продукт», «інтелектуальна власність», які впливають на потреби і споживання.
Процес трансформації потреб населення, що відбувається
під впливом дії всіх розглянутих чинників, прискорюється завдяки
ефекту синергії та поступово формує зрушення у споживчій поведінці. Сьогодні все частіше спостерігається неоднозначний і суперечливий зміст цього впливу на соціальні, економічні, політичні й
гуманітарні процеси в суспільстві. Їх перебіг супроводжується появою суттєвих проблем, які в Україні мають такі прояви.
1. Підвищення рівня інформаційної асиметрії на ринках інноваційних товарів. Постійний потік інновацій призводить до появи так званих ринків з асиметричною інформацією, коли виробник і продавець володіють значно більшою інформацією щодо їх
товару чи послуги, ніж споживач. Це стосується як складних висо339

котехнологічних товарів, так і продуктів харчування, ліків, будівельних матеріалів, деяких видів послуг тощо. Асиметрія інформації
є найважливішим фактором, який визначає поведінку економічних
суб’єктів у споживчій сфері та параметри ринкової рівноваги.
Чим вищий рівень інформаційної асиметрії у взаємовідносинах споживачів і виробників, тим ширші можливості для викривлення інформації, недобросовісної конкуренції та інших форм
опортуністичної поведінки у більш інформованої сторони – виробника, яка проявляється у формі створення видимості високої якості
й одночасному недотриманністандартів якості та безпеки товарів і
послуг.
За висновками економічної теорії такі ринки поступово перестають існувати взагалі, якщо вони не будуть свідомо підтримуватися зацікавленими групами, адже на них зникають стимули виробляти високоякісні товари. На ринку залишаються тільки низькоякісні товари, попит на які може зникнути зовсім, що і визначає
зникнення цього ринку. Самі виробники вже зізнаються з приводу
невідповідності стандартам і в цілому зниження якості продукції
навіть відомих брендів ТНК, які працюють на ринках країн, що
розвиваються, передусім – на китайському. ТНК, які зазвичай відомі якістю своєї продукції і дорожать своїми клієнтами, тут послабляють свою відповідальність і знижують стандарти безпеки та
якості товарів, завдаючи тим шкоди інтересам споживачів країн,
що не належать до «золотого мільярда» [208].
2. Штучне стимулювання споживчого попиту на інноваційні
товари і послуги, засноване на так званому механізмі «запланованого зістарювання товарів».
Цей механізм став широко розповсюдженим у розвинутих
країнах починаючи ще із середини 50-х років ХХ ст. Технології
штучного стимулювання попиту на нові (часто і справді інноваційні) товари шляхом обмеження довговічності (терміну експлуатації товарів) задля скорочення періодичності покупок призводять до погіршення споживчих ознак товару при збереженні зовнішніх ознак інноваційності.
Велику роль у функціонуванні даного механізму відіграють
маркетингові технології, які поступово стаютьусе більш витонченими, насправді інноваційними, заснованими на ретельному вивченні психологічної природи людини. При цьому спектр цих тех340

нологій постійно розширюється. Для розпалювання інтересу та
попитувикористовуються нетрадиційні комунікації, іноді дуже
провокаційні, зокрема технології маніпулятивної інтриги. Результатом таких маркетингових ходів є скорочення терміну життєвого
циклу товарів, що дає можливість достатньо швидко вивести на
ринок новий товар із «покращеними» споживчими властивостями,
підвищити виробництво й обсяги продажів через підтримку стабільних темпів зростання товарообороту.
Дія розглянутого механізму в масштабах усього світу призводить до руйнівних наслідків, у першу чергу – в країнах наздоганяючого розвитку, до яких відносять і Україну. Найзначнішиміз
них,є втрата необхідності якісної, висококваліфікованої праці при
виробництві більшості товарів широкого вжитку, тобто криза професіоналізму, який вже не посідає гідного місця в ієрархії цінностей і переглядається через домінування утилітарних відносин й
опортуністичної поведінки. Існує також низка причин, які обумовлюють кризу професіоналізму та пов’язані із глобалізаційними
процесами у світі: широкомасштабна міграція некваліфікованої
робочої сили; зникнення закритих ринків, основою яких є династійний бізнес, що зберігає досвід багатьох поколінь; перенесення
трудомістких виробництв у країни з дешевою і некваліфікованою
робочою силою завдяки спрощенню всіх технологічних процесів;
розповсюдження нестійких форм зайнятості [99; 128].
У зв'язку з вищезазначеним процес трансформації інституту професіоналізму закономірно вплітається в «магістральний»
процес втрати цінності якості товарів і потреби в ній у широких
мас населення в сучасному суспільстві.
Таким чином, виробництво якісних, довговічних, екологічних товарів, як атрибутів сталого розвитку, невигідне виробнику, а
їх споживання недоступне масовому споживачу країн, населення
яких має низькі доходи. ТНК сьогодні дотримуються практики подвійних, а то і потрійних стандартів, прийнятих у цих країнах щодо товарів, які виробляються для власних споживачів й експортованої продукції. У Японії діє жорстка система класифікації продуктів, згідно з якою першокласні товари продаються на внутрішньому ринку, другосортна продукція – в Західній Європі та США,
а решта – в інших країнах [208]. Подібну позиціюнавіть на законодавчому рівні (кримінальна відповідальність лише за неякісний
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продукт на внутрішньому ринку) займають багато розвинутих країн.
Отже, виникає пастка постіндустріального попиту – усіма
способами стимулюється попит на новий і обов’язково недовговічний товар, а таким він може бути лише на засадах інновацій,
адже традиційні технології зазвичай передбачають довговічність.
Інновації надають товарам широкого вжитку новизни (щоб купували), дешевизни (щоб товар був масово доступним) і недовговічності (інакше неможлива в більшості випадків дешевизна і складніше стимулювати попит).
У результаті задоволення людських потреб перетворюється
на безперервне створення нових псевдопотреб, які служать єдиній
меті – «тріумфу самодостатньої економіки» [16]. Основними аргументами, які висуваються прихильниками такого штучного стимулювання споживчої активності, є тези про те, що подібні заходи
запобігають кризам у сфері виробництва, вирішують проблему
безробіття і гарантують економічне зростання не тільки виробникам країни, але і в масштабах світової економіки. Однак з позицій
сталого розвитку економічна система, основу якої становить установка на виробництво товарів майже одноразового використання,
підкріплена пропагуванням безмежного споживання, призводить
до невиправданого витрачання ресурсів і тому не може вважатися
ефективною. До того ж заповнення ринку одноразовими «новинками» спричиняє проблему їх наступної утилізації з екологічними
наслідками у світових масштабах.
3. Переміщення ІКТ із сфери соціальних комунікацій у сферу
маніпулювання.
Інтеграція різних ІКТ, коли комп'ютер, телевізор, мобільний
телефон з'єднуються в щось єдине завдяки Інтернету, створює
можливості значного впливу на свідомість людини та її поведінку,
в тому числі споживчу.
Найбільша небезпека полягає в тому, що в процесі розвитку
ІКТ широкі можливості для отримання інформації створюють
умови для необмежено небезпечного деструктивного впливу інформаційного простору на свідомість людини і програмують тим
самим «управління сприйняттям» індивідом соціальної і культурної реальності, навіть конструюючи штучну соціальну реальність.
В умовах втрати достовірності й довіри до реальних масових ко342

мунікацій люди все частіше звертаються до віртуального спілкування, стаючи майже їх заручниками й одночасно пропагандистами. На численних форумах учасники обмінюються думкою щодо
якості будь-яких товарів чи послуг, явищ культури, мистецтва,
спорту тощо і разом формують їх спільну оцінку. Дане явище виникло на вільних, спонтанних засадах, але зараз уже повною мірою використовується в маркетингових цілях. Для цього створюються спеціальні (короткочасні) онлайнові спільноти, які розміщуютьу чатах, на форумах, у новинах повідомлення необхідного
змісту, укорінюючи його в суспільній свідомості. Потім через користувачів мереж розповсюджуються ідеї, які буде підтримано і
ретрансльовано великою кількістю таких самих користувачів, що
вводяться в оману. Таке активне управління думкою громадськості, навіть створення штучної громадської думки, отримало назву
«астротурфінг» і доволі часто використовується бізнес-структурами [99]. Трансмісійний механізм астротурфінгу заснований на
високому рівні довіри користувачів соціальних мереж один до одного. Хоча ступінь довіри до ЗМІ за даними українського моніторингу є досить високим, колеги, сусіди і, звісно, сім’я та друзі мають значно більші індекси довіри, які не мають тенденції до зниження [252].
Існують і деякі інші технології інформаційного маніпулювання свідомістю Інтернет-користувачів – спеціальний найм Інтернет-коментаторів (у Китаї їх кількість досягає декількох десятків
тисяч – «50-центова армія»), навіть є відомості про створення
центрів для їх підготовки [99].
Іншим шляхом формування необхідної аудиторії, а в даному
контексті – аудиторії з необхідними потребами є можливості оперативно отримувати, систематизувати й ефективно використовувати необхідну інформацію про користувачів Інтернету: пошукові
замовлення та адреси, зміст повідомлень електронної пошти, використана відео-аудіо-текстова інформація, в тому числі про переглянуту рекламу в мережі, контакти та багато іншої інформації
приватного змісту. У перспективі це надає можливості для тоталітарного контролю за приватним життям та маніпулювання – створення певних потреб і зменшення цінності інших.
Таким чином, в ІКТ уже сформовані технології, спрямовані
на формування потрібних бізнесу смаків і потреб, які б швидко і
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без особливих ризиків забезпечували його дійсний інтерес – прибутки. Товари конкурують уже не на основі їх реальних споживчих властивостей і адекватної раціональної про них інформації, а в
рамках ірраціональності, сформованої за допомогою інноваційних
маркетингових технологій різного характеру. На формування цієї
ірраціональності, що додає чималих прибутків виробникам, прямонацілена рекламна діяльність, обсяги реалізованих послуг якої
зросли в 5,15 раза тільки за період 2005-2012 рр. [251, с.156].
Розглянути весь спектр проблем, спричинених впливом інноваційних чинників, майже неможливо. Однак слід відзначити
важливу особливість щодо перебігу будь-яких процесів у сучасному суспільстві: кожен процес завжди супроводжується процесом
протилежної дії. Наслідком такої діалектичної єдності протилежних тенденцій є розвиток системи, в даному випадку – системи
потреб і пов’язаної з нею сфери споживання.
Так, своєрідною протидією «макдональдизації» стало прагнення певних верств населення, передусім елітних, до максимальної індивідуалізації і навіть ексклюзивності у споживанні. Цей
процес спостерігається у все більших масштабах, має багато проявів, спираючись як на національні традиції, так і на високі технології. За допомогою ЗМІ такий стиль життя тиражується і пропагується як зразковий. Тобто разом із нав’язуванням певних споживчих стандартів, які активно рекламуються відповідно до інтересів
глобальних ТНК, зразковими для населення виступають будь-які
еліти, споживча поведінка яких, навпаки, намагається якнайдальше відійти від стандартів. У цьому середовищі також формуються
свої стандарти, але вони більш рухливі, адже головне в них – це
постійні зміни.
На більш високому щаблі розвитку при задоволенні першочергових потреб стають усе більш затребуваними диференційовані
товари і послуги. Індивідуалізація товарів і послуг може служити
одночасно демасифікації та дестандартизаціївсіх сторін буття.
Саме ІКТ стають основою подвійних тенденцій, які можна спостерігати і на рівні людської особистості.
Суперечливі тенденції пов’язані також із трансформацією
інституту професіоналізму – одночасно з його кризою в певних
сферах різко зросла потреба у висококваліфікованій, інтелектуальній, креативній праці. Це неминуче породжує соціально-економіч344

ну стратифікацію населення за інтелектуально-професійною ознакою та стає основою нової поляризації суспільних груп і формування стійкого класу низькопрофесійних працівників, з одного боку, й інтелектуальної еліти – з іншого.
8.3. Еволюція сучасної системи споживання та вимоги
до неї з позицій сталого розвитку
За останнє століття система споживання пройшла декілька
етапів свого розвитку.
Перший етап – 20-50-ті роки ХХ ст. – перехід від традиційної моделі споживання, зорієнтованої на задоволення дійсних базових потреб людини, до моделі суспільства споживання. Інтенсивний розвиток індустріальної економіки створює можливості
для кращого задоволення потреб людини. Однак обмежений рівень доходів, тривалі війни (Перша та Друга світові війни), економічна криза 1929-1933 рр. обумовлювали значні проблеми у
задоволенні базових потреб для більшості населення. Тому споживання в більшості випадків не виходить за межі традиційної
моделі, виконуючи функцію задоволення різноманітних потреб
людини, необхідних для забезпечення її існування і розвитку. Домінуючі в цей час економічні теорії споживання в рамках неокласичної та кейнсіанської шкіл трактують споживача як раціонального суб’єкта, який планує свої дії, метою якого є максимізація
корисності.
У цей же період відбувається поширення соціологічних
трактувань споживання, які підкреслюють його залежність від
соціальних норм, цінностей, установок, що не відповідають економічним принципам раціональності. У працях М. Вебера, Т. Веблена, Дж. Дюсенберрі та ін. розглядається залежність споживання від системи норм і цінностей тієї соціальної страти, куди входить споживач, посилення ролі демонстраційного, статусного
споживання.
Паралельно відбувається формування перших ознак суспільства споживання. У 20-30-х роках ХХ ст. у Сполучених Штатах
формується справжня споживацька культура в суспільстві. У зв'язку з економічним процвітанням і фордизмом створюється спо345

живацький середній клас. Бурхливий технічний розвиток і зростаючий асортимент товарів споживання (передусім приладів для
домогосподарства, радіо та автомобілів) змушують споживача все
більше прагнути до нових товарів [213]. Поступово споживацька
культура поширюється і на Європу, особливо активно ці процеси
відбувалися після Другої світової війни.
Другий етап – друга половина ХХ ст., яка характеризується
утвердженням у розвинутих країнах та розповсюдженням в інших
моделі суспільства споживання. Cуспільство споживання (англ.
consumer society) – сукупність суспільних відносин, заснованих на
принципі індивідуального споживання, що характеризується масовим споживанням матеріальних благ і формуванням відповідної
системи цінностей та установок [244]. Масове споживання, яке
виходить далеко за межі потреб для існування (виживання) людини, є однією з рис сучасного суспільства. Сформована в розвинутих країнах модель суспільства споживання стрімко розповсюджується на інші регіони світу. На неї зараз орієнтуються багато
країн Азії, Африки, Латинської Америки. Незважаючи на невідкладні імперативи скорочення споживання ресурсів на планеті,
ідеології всіх без виключення держав налаштовані на підвищення
рівня споживання, комфортності життя. «Успіх, багатство, надмірне споживання – ось що стало бажаним для всіх, а глобальна
машина споживання, що стимулює, зробила фактично неможливим реверс назад. Навіть найбільш закриті суспільства (Корея,
Куба, Іран) не витримують і вимушені по-своєму розкриватися»
[67].
Споживання стає індустрією, а світ перетворюється на великий магазин. Агресивні форми маркетингу розкручують спіраль
споживання. Споживача змушують міняти товари, які у нього вже
є і які не втратили своєї споживчої цінності, своєї практичної корисності, на нові [266, с.267]. При цьому суттєво змінюється природа споживання, оскільки здебільшого споживаються не споживчі якості товару, а символи, бренди.
Споживання стає безмежним, ірраціональним, безконтрольним, перетворюючись на виснажливо-розтратне споживацтво,
позбавлене сенсу надспоживання [266, с.268]. Як відзначає
Ж. Бодрійяр [15], у споживання немає меж. Наївно було б припускати, що воно може бути насичене і задоволене. Ми знаємо, що це
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не так: ми бажаємо споживати все більше і більше. Це нав'язливе
прагнення споживати не є наслідком деяких психологічних причин або чогось ще подібного і не викликане тільки силою наслідування. Якщо споживання представляється чимось неприборканим, то тому, що це повністю ідеальна практика, яка не має нічого
спільного (після певного моменту) ні із задоволенням потреб, ні з
принципом реальності. Отже, бажання «приборкати» споживання
або виробити норми системи потреб є наївним і абсурдним моралізмом.
Основними рисами суспільства споживання є такі:
споживання все більшою мірою спрямоване на задоволення
не дійсних матеріальних і соціальних потреб людини, а симулятивних (фіктивних);
суттєво розширюється асортимент продукції, а застосування
інноваційних технологій дозволяє випускати в кожній товарній
групі масу різноманітних виробів;
населення все більше втягується у процес купівлі товарів,
шопінг перетворюється на стиль життя і форму дозвілля;
значно скорочуються строки використання товару, нормою
стає періодичне оновлення товару незалежно від його функціональної здатності;
реалізація основної маси товарів здійснюється через великі
торговельні заклади, які перетворилися на торгово-розважальні
центри;
система торгівлі та споживання масово опосередковується
системою кредитування, що суттєво знижує економічні бар’єри
споживання.
Третій етап – початок ХХІ ст., пов'язаний із формуванням
постіндустріальної моделі споживання, яка ще немає чіткого теоретичного визначення. Низка дослідників виявляє певні риси
споживання в постіндустріальному суспільстві.
Так, Є. Гужва відзначає зростаючу роль природних і соціокультурних чинників споживання [51]. Д. Володіна виокремлює
дванадцять типів споживача постіндустріальної економіки, який
відрізняється специфікою поведінки на ринку (споживач-космополіт, споживач-аналітик та ін.) [31]. Однак слід відзначити, що
виокремлені типи споживача мають місце і в індустріальній еко347

номіці, вони недостатньою мірою відповідають іманентній сутності постіндустріального суспільства.
Більш відмітні риси споживання в постіндустріальному суспільстві розглянуто в публікаціях О. Рибалкіна [197] та Я. Зоська
[82]. У статті О. Рибалкіна виокремлено дві нові групи споживачів, які формують постіндустріальну модель споживання:
проспоживач, як новий тип споживача у постіндустріальній
економіці, якого називають професійним споживачем, що характеризується високою інформаційною обізнаністю, прогресом щодо новинок на споживчому ринку, ініціативністю в оцінці діяльності фірм-виробників, в окремих випадках – участю в розробці та
створенні конкретної модифікації;
просьюмер, який являє собою економічний симбіоз виробника та споживача в особі одного суб'єкта, дає певний синергетичний ефект. Останній полягає в чіткому уявленні того, які індивідуалізовані потреби можна задовольнити найбільш повно і за рахунок яких ресурсів, як здійснити вибір найбільш ефективної
комбінації цих ресурсів.
Як відзначає О. Рибалкін [197], на зміну покупцеві-консьюмеру (який довіряє рекламі, продавцям і є шанувальником світових брендів) приходить просьюмер із принципово іншою купівельною поведінкою: він несліпо довіряє рекламі, знається на товарі
краще продавців і все частіше здійснює покупки через Інтернет.
Виникнення нових типів споживачів є характерним явищем постіндустріальної цивілізації, яке необхідно ретельно вивчати і враховувати, активно використовувати в діяльності всіх інститутів
споживчого ринку.
Я. Зоська відзначає формування неотрадиціоналізму у споживанні, який пов'язаний із трьома типами соціальних практик
споживання [82]:
перший являє собою традиційний за мотивами, але сучасний за набором речових об’єктів, що споживаються. Тобто людина споживає виключно через мотиви забезпечити себе найнеобхіднішими речами для нормального життя;
другий тип включає, крім речових об’єктів, споживання знаків і символів, які входять в асортимент, набір об’єктів, необхідних
для зміцнення і підтримки соціальної ідентичності та збереження
звичних соціальних комунікацій;
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третій тип випливає з необхідності ощадливо використовувати екологічні ресурси. Мотивація звуженого споживання найнеобхіднішого для життя спирається на метафізичну відповідальність за майбутнє і перед майбутнім.
Другий і третій типи споживання є постмодерними за своєю
сутністю і відповідають засадам сталого розвитку.
Відповідальний споживчий неотрадиціоналізм є проявом і
результатом активізації у сфері екології діячів культури, відповідальних політиків, лідерів суспільної думки, інтелігенції, частини
населення. Стає усталеним уявлення про необхідність знижувати
техногенні ризики, стримувати за рахунок обмеження споживання
експансію економіки, запобігти виснаженню природних ресурсів.
Еліта не тільки виробляє, але і поширює ідеї стриманого культурного споживання, неотрадиціоналістського за своїм характером.
Зміна потреб та інтересів перетворює систему цінностей. Масштаби цього типу неотрадиціоналізму, на погляд Я. Зоська, зростатимуть.
Отже, в системі споживання постіндустріального суспільства, яка формується в сучасних умовах, проявляються риси: професійного підходу до вибору товарів для споживання; стриманості й
поміркованості у споживанні; більшої орієнтації на споживання
соціальних і культурних благ. Формування в постіндустріальному
суспільстві нових рис споживання відповідає вимогам переходу
до сталого розвитку.
Споживання безпосередньо пов’язане з можливостями сталого розвитку. Значна кількість дослідників відзначає, що головна
причина екологічної кризи, яка стрімко наростає, полягає у споживчому характері, оскільки саме розкручене колесо споживчого
попиту і прагнення його задовольнити стало підставою цієї кризи.
З їх точки зору, між екологічними обмеженнями і прагненням до
задоволення споживчого попиту найчастіше перемагає останнє,
що призводить до деградації навколишнього середовища. Винищуються лісові масиви без збереження умов для їх самовідновлення, знищуються популяції тварин і риб, стають непридатними для
життя величезні простори суші та Світового океану. Сьогодні на
планеті залишилося лише 40% територій суші з непорушеними
екосистемами, а без урахування льодовиків, скель і голих земель –
лише 27%. За останні півстоліття знищено 2/3 лісів, втрачено 2/3
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земель сільськогосподарського призначення, украй виснажені біоресурси Світового океану, морських водоймищ і річок. Вміст кисню в повітрі над мегаполісами скоротився приблизно на 20% [57].
На сучасному етапі все більше дослідників розглядають
споживання у зв'язку з екологічними й соціальними проблемами та
переходом до постіндустріального суспільства. У роботах Ж. Бодрійяра, Гі Дебора аналізується суперечлива роль споживання в сучасному суспільстві. Проблематиці споживання присвячено роботи Т. Заславської, А. Кундінової, Є. Суїменка, Р. Рибалкіна,
Н. Демченко та багатьох інших науковців.
Певна модель споживання формується під впливом розвитку
продуктивних сил, виробництва, динаміки потреб та рівня їх задоволення, соціокультурного середовища. Як відзначає А.Коломієць
[93], національною моделлю споживання є культурний патерн, що
відображає відносини учасників споживчого ринку. У національній моделі можна виділити 4 основних компоненти, які характеризують спосіб споживання в певній країні: соціальний, економічний, ресурсний і екологічний.
Соціальна складова споживання пов’язана із задоволенням
потреб людини. Слід відзначити, що потреби на сучасному етапі
динамічно розвиваються. Виникнення потреб у нових товарах і
послугах, а отже, споживчого попиту, створюється самими ж виробниками цих товарів і послуг. Суттєво впливає на формування
потреб трансформація соціокультурних чинників під впливом глобалізації, яка обумовлена взаємною проникливістю культур, запозиченням соціальних стандартів, норм і стилів поведінки. Під
впливом глобалізації змінюються національні традиції, моральнокультурні норми, ментальні стереотипи.
На Європейському культурному конгресі (вересень 2011 р.,
м. Вроцлав, Польща), соціолог З. Бауман підкреслив, що сучасна
культура займається створенням нових потреб, спокус, розваг та
«піаром», а не нормативним регулюванням, контролем і примусом, як це було раніше [65]. При цьому головною функцією культури стає не задоволення потреб, які нею створені, а збудження
нових і збереження незадоволеними попередніх.
Економічна складова споживання пов’язана з розвитком
продуктивних сил, виробничим процесом та бізнесом. Тривалий
період людство мало змогу виробляти, при низькому розвитку
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продуктивних сил, такий обсяг товарів та послуг, якого ледве вистачало на задоволення базових потреб. Розвиток виробництва на
основі науково-технічного прогресу і капіталістичних відносин
зміг суттєво розширити межі споживання.
Нині найбільший вплив на споживання мають технікотехнологічні інновації, які проникають в усі сфери економічної
діяльності, обумовлюючи появу нових продуктів або послуг: побутової техніки, інформаційних і культурно-рекреаційних послуг,
лікарських засобів тощо. Суттєво також впливають конкурентні
стратегії бізнесу, які з метою збільшення прибутку стимулюють
зростання споживання, використовуючи різноманітні маркетингові
технології.
Усе більший асортимент (чи його імітація) товарів і послуг,
різноманіття способів його пропонування і просування, розгалужена мережа комунікацій, через яку відбувається це просування,
застосування в цьому процесі новітніх, не тільки інформаційнокомунікаційних, але і нейролінгвістичних технологій підвищують
інтерес до самого процесу вибору і купівлі товару чи послуги,
стимулюючи споживання. Відбувається не просто розширення
асортименту споживчих товарів, а формування нових потреб, які
не завжди позитивно впливають на розвиток самої людини.
Ресурсна складова споживання пов’язана з наявністю життєво важливих ресурсів: води, електроенергії, тепла, продуктів харчування, що споживаються із зовнішнього середовища. Сам факт
наявності ресурсів значною мірою обумовлює характер і спосіб
виробництва та споживання. Сучасні обсяги ресурсів, необхідних
для забезпечення виробництва і споживання, стрімко зменшуються. Так, на сьогодні можливості розширення площі ріллі практично
повністю вичерпані, а в багатьох районах її частка перевищує допустимі, з точки зору природної рівноваги, пропорції [112, с.14]. У
зв’язку із збільшенням чисельності населення площа орних земель
на одного жителя зменшується. Скорочуються запаси викопних
природних ресурсів (нафти, газу, вугілля, металевих руд тощо).
Існує гостра проблема нерівномірного доступу окремих країн і регіонів світу до природних ресурсів та нерівномірного їх споживання.
Екологічна складова споживання пов’язана як із зменшенням природних ресурсів, так і з деградацією навколишнього сере351

довища. Унаслідок виснаження і деградації природних ресурсів у
багатьох регіонах світу сотні мільйонів людей потерпають від дефіциту питної води, палива та продуктів харчування.
Нераціональна господарська діяльність, багаторазово посилена в наш час здобутками науково-технічного прогресу, призвела
до пошкодження й вичерпання природних ресурсів, регенераційних можливостей і механізмів біосфери, деформації природного
кругообігу речовин та енергетичних потоків на планеті, який формувався протягом багатьох мільйонів років, порушення динамічної
рівноваги глобальної земної соціо-екосистеми. Унаслідок цього
розпочалося прогресуюче руйнування біосфери Землі, що загрожує стати незворотним і призвести в найближчому майбутньому
до такого ступеня деградації навколишнього природного середовища, що воно стане непридатним для подальшого існування людей [112, с.12-13].
8.4. Науково-методичні підходи до формування нової
моделі споживання, відповідної засадам сталого
розвитку
Постіндустріальний розвиток суспільства безпосередньо
пов’язаний із сталим розвитком, під яким розуміється збалансований економічний, соціальний і екологічний розвиток на основі
коеволюції суспільства та природи, ефективного й ощадливого
використання наявних обмежених ресурсів, збереження ресурсних
можливостей для розвитку наступних поколінь, підтримки екологічної безпеки та формування самовідтворювальної цілісної екосоціо-економічної системи [42].
Сталий розвиток спрямований на попередження невідворотних процесів деградації природного середовища людства, обумовленого надмірним, неефективним та нераціональним виробництвом і споживання.
Сформована модель суспільства споживання завдає суттєвої
шкоди суспільному прогресу, найбільші прояви якої полягають у
такому:
вкрай нераціонально та нерівномірно використовуються
обмежені природні ресурси. 80% світового виробництва ВВП
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сконцентровано в розвинутих країнах, саме тут використовується
абсолютна більшість природних ресурсів, спрямованих на задоволення надмірних та здебільшого фіктивних потреб лише 15%
всього населення Землі [112, с.20]. Для населення менш розвинутих країн ресурсів не вистачає на задоволення навіть базових потреб. Як зазначалося на Ріо+20, сьогодні більше мільярда людей
планети живе в умовах крайньої злиденності, а 14% страждає від
хронічного недохарчування [20];
надмірне споживання продуктів харчування, особливо фастфудів, продуктів із різноманітними хімічними добавками, обумовлює погіршення здоров'я населення, розвиток серцево-судинних,
ендокринних та інших хвороб;
бум споживання, підтриманий системою масивних споживчих кредитів, обумовлює періодичні фінансово-економічні кризи,
посилює нестабільність розвитку;
невід'ємним наслідком споживання є побутові відходи, які
динамічно зростають. На сучасному етапі лише населення міст
планети щорічно формує 1,3 млрд т побутових відходів, а до
2025 р. їх обсяги зростуть до 2,2 млрдт. Щодня кожен мешканець
міста викидає 1,2 кг побутових відходів [139]. Отже, значна частка дефіцитних ресурсів перетворюється на сміття, яке забруднює
навколишнє середовище та займає величезні території;
консьюмеризація (насадження споживацьких цінностей)
суттєво змінює морально-духовні засади суспільства, моделі поведінки. Тотальне споживання, його логіка, цінності проникають в
усі сфери людського буття, вплітаються в інші сфери, формують
нові суспільні явища і стилі життя. Насолодження, задоволення
витісняють вищі духовні цінності, розвиток інтелектуальних і моральних якостей особистості підміняється розвитком споживчих
навичок [266, с.265, 266].
Отже, сучасна модель споживання не відповідає засадам
сталого розвитку і потребує суттєвої модернізації, яка має охопити всі процеси, пов’язані зі споживанням: формування потреб,
виробництво товарів і послуг, безпосередній процес їх споживання тощо. Має бути сформована і впроваджена в суспільну практику нова модель споживання, відповідна засадам сталого розвитку.
Для уникнення глобальної ноосферної катастрофи необхідна кардинальна зміна сучасної моделі споживання. Про це все го353

лосніше заявляють вчені, громадські діячі та прогресивні політики. Також це визначено як основну мету в підсумковому документі Конференції ООН із сталого розвитку Ріо+20.
Потрібне формування моделі споживання, адекватної сталому розвитку. Вітчизняні науковці підкреслюють принципову
необхідність зміни моделі споживання. Для збереження самовідтворювального потенціалу екосистеми Землі людському суспільству варто або призупинити зростання населення планети, або навчитися так якісно трансформувати виробничий процес (заодно і
потреби населення), щоб питоме екологічне навантаження (в розрахунку на одного мешканця), яке впливає на природу планети,
скорочувалось хоча б із тією швидкістю (краще – ще швидше), з
якою зростає кількість населення Землі [214, c.91].
Метою нової моделі споживання має бути формування такої системи потреб, мотивів і поведінки споживача, яка б сприяла
найбільш повному задоволенню матеріальних, соціальних і духовних потреб нинішнього покоління за умови збереження природних ресурсів і навколишнього середовища та не обмежувала можливості споживання прийдешніх поколінь.
Слід відзначити, що в науковій літературі проблему споживання в контексті сталого розвитку досліджено недостатньо, не
визначено якісні характеристики споживання, які б забезпечували
збалансованість соціального, економічного та екологічного розвитку. Таке споживання має формуватися згідно зпринципами:
екологічності – йому відповідає ресурсозберігаюча модель
виробництва і споживання, яка забезпечує економне й раціональне використання ресурсів природи, мінімізацію та повторне використання відходів, їх максимальну утилізацію та відтворення екосистеми;
економічності – використання таких технологій споживання, які забезпечують мінімізацію необхідних для задоволення потреб ресурсів (матеріальних, енергетичних та ін.), не зменшуючи
при цьому рівня задоволення дійсних потреб та якості процесу
споживання;
помірності та достатності – споживання товарів і послуг
має обмежуватися достатнім для задоволення різноманітних сформованих дійсних потреб людини обсягом споживчих благ, які
забезпечують нормальні умови відтворення населення;
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людського розвитку – споживання має сприяти розвитку фізіологічних, інтелектуальних, духовних, соціальних параметрів
людини, соціальній згуртованості, взаєморозумінню;
безпечності – споживання будь-яких товарів та послуг не
може завдавати шкоди життю та здоров'ю людини, можливостям
її розвитку, навколишньому середовищу. Воно не сумісне з надмірним споживанням будь-яких благ, споживанням асоціальних
товарів (тютюнових та алкогольних товарів, наркотиків);
комфортності – споживання товарів і послуг має поліпшувати умови життєдіяльності людини, полегшувати домашню працю, створювати умови для збільшення вільного часу, необхідного
для розвитку людини.
Основними шляхами формування моделі споживання, відповідної принципам сталого розвитку, мають бути:
перехід на інноваційний тип розвитку з широким запровадженням ресурсозберігаючих технологій в усі сфери виробництва
і життя, які забезпечать економне й ефективне використання виробничих ресурсів, а в побуті – води, тепла, електроенергії та всіх
інших необхідних для життєдіяльності людини ресурсів;
цілеспрямована трансформація попиту, переорієнтація його
на такі товари, яким найбільшою мірою притаманні атрибути сталого розвитку (нешкідливість, енергоекономічність, можливість
утилізації тощо) [214, с.832]. Для забезпечення орієнтації споживчого попиту в напрямі сталого розвитку необхідні: широка
роз’яснювальна робота щодо сутності та безальтернативності сталого розвитку; масове виробництво продукції, яка містить атрибути стійкості; інформаційна підтримка такої продукції на шляху до
споживача;
формування нового типу споживача – відповідального, грамотного, еколого-орієнтованого, який розуміє та підтримує принципи стійкості та дотримується їх у своїй повсякденній споживчій
практиці. Виявлені типи неотрадиціоналізму у споживанні свідчать про процеси формування такого споживача;
формування нової психології споживання, пов’язаної із
свідомим обмеженням надмірного споживання, що є найбільш
складним завданням, оскільки воно зачіпає глибинні підвалини
соціокультурної сутності. Фахівці відзначають, що для зменшення
рівня споживання необхідні зміни у стилі життя людей. Саме га355

бітуальні переключення і зміни в стилі життя слід розглядати як
найбільш реальний шлях подолання кризи суспільства споживання і пов'язаної з цим екологічної кризи. Існує гіпотеза, що вирішити проблему екологічної кризи може екологізм як стиль життя,
який проявляється в демонстративному недоспоживанні як ознаки
приналежності до певної соціальної групи. Однак реального подолання екологічної кризи можна чекати лише якщо ця група з
часом стане займати не маргінальні, а центральні, елітні позиції,
та її стиль життя почне сприйматися в суспільстві як еталонний і
охопить великі маси населення [9].
На основі результатів дослідження розроблено теоретичну
модель системи споживання, відповідної принципам сталого розвитку (рис.8.1).
Проблема модернізації споживання на засадах стійкості є
надзвичайно складною, вона потребує подальших теоретичних
досліджень, пошуку конкретних шляхів поступової трансформації
всієї складної сукупності процесів усвідомлення, формування та
задоволення потреб людини.
Для України важливим є формування такої моделі споживання, яка б відповідала засадам людського і сталого розвитку. Її
основу має становити задоволення матеріальних потреб людини
найбільш раціональним способом, стимулювання розвитку соціальних і духовних потреб та можливостей їх задоволення, поступове звуження ролі симулятивного споживання. Особливу роль при
цьому має відігравати ідеологія підтримки і розвитку системи суспільних цінностей, які мотивують до соціально відповідального
споживання. Сучасні комунікаційні технології надають нові впливові можливості формування цивілізованого споживача, зростання громадянської активності й відповідальності у сфері споживання.
Для створення системи споживання, заснованої на принципах сталого розвитку, має формуватися відповідне економічне,
інституційне, соціокультурне, інформаційне середовище.
Економічне середовище має матеріально забезпечити можливість утвердження нової моделі споживання. Це, передусім,
стосується виробництва споживчих товарів, яке має бути спрямоване на випуск: екологічно безпечної продукції, яка підлягає пов356

Недоліки суспільства споживання:









усе більша орієнтація на задоволення не дійсних, а симулятивних потреб;
гіперболізація задоволення матеріальних потреб на шкоду соціальним і
духовним;



Потреби сталого розвитку:

забезпечення збалансованого розвитку економічної соціальної та екологічної
складових суспільства;
збереження рівних прав і можливостей нинішнього і майбутнього поколінь
для використання природних ресурсів;

нераціональне та хижацьке використання природних ресурсів;



забруднення і деградація навколишнього середовища;





ефективний економічний розвиток на
основі раціонального використання природних ресурсів;



забезпечення більшої справедливості
при розподілі доходів та подолання бідності;

споживання у борг (за рахунок
кредитів), що породжує фінансово-економічні кризи;



підпорядкування морально-духовних засад, норм і цінностей суспільства
споживацькій філософії

МЕТА:
формування такої системи потреб,
мотивів і поведінки споживача, яка б
сприяла найбільш повному задоволенню матеріальних, соціальних і духовних
потреб нинішнього покоління за умови
раціонального використання природних
ресурсів, збереження навколишнього
середовища і не обмежувала можливості споживання прийдешніх поколінь



людський розвиток на основі збереження суспільних і культурних систем;



забезпечення життєздатності екосистеми та її здатності до відтворення

ПРИНЦИПИ
нової системи споживання:
екологічності;
економічності;
помірності та достатності;
людського розвитку;
безпечності;
комфортності

ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ НОВОЇ СИСТЕМИ СПОЖИВАННЯ
 перехід на інноваційний тип розвитку з широким запровадженням ресурсозберігаючих технологій в усі сфери виробництва і життя;
 цілеспрямована трансформація попиту, переорієнтація його на такі товари, яким найбільшою
мірою притаманні атрибути стійкості (нешкідливість, енергономічність, утилізація тощо);
 формування нової психології споживання та нового стилю життя більшості населення,
домінантна споживча поведінка якого є свідомим обмеженням надмірного споживання;
 формування еколого-орієнтованого та відповідального типу споживача на засадах неотрадиціоналізму у споживанні

Рис. 8.1. Модель споживання, відповідна принципам
сталого розвитку
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ній утилізації; товарів, при використанні яких у побуті забезпечується економне і раціональне використання природних ресурсів
(води, газу), енерго- та теплоресурсів. Виробничі підприємства
побутової техніки мають запровадити систему післяпродажного
обслуговування та утилізації власної продукції.
Важлива роль у формуванні нової моделі споживання належить житлово-комунальній системі, яка шляхом модернізації матеріально-технічної бази інфраструктури, впровадження ефективної контрольно-обчислювальної техніки має суттєво скоротити
втрати в процесі виробництва, постачання та споживання води,
газу, тепла й електроенергії.
Актуальними напрямами розвитку є запровадження новітніх
організаційних і технологічних підходів у системі збору, переробки та утилізації побутових відходів, сприяння широкому запровадженню у сферу споживання інноваційних технологій, які забезпечують ефективне і раціональне використання необхідних для життєдіяльності людини ресурсів, знижуючи побутові потреби в електроенергії, воді, газі, полегшують домашню працю, збільшують
вільний час та підвищують комфортність життя.
Інституційне середовище стосується формування необхідної організаційно-правової бази для переходу до нової моделі
споживання: доцільно розробити Національну концепцію формування сучасної моделі споживання населення України, відповідно
до неї внести зміни до законів, що регулюють виробництво, реалізацію та споживання товарів для населення, спрямовані на раціоналізацію даних процесів, їх екологічну безпечність; необхідно
розробити та ввести в дію систему стандартів виробництва і споживання продукції, відповідних принципам стійкості. Важливе
значення також має вдосконалення правового регулювання реклами, зниження рівня її нав’язливості та агресивності.
Соціокультурне середовище пов’язане з формуванням морально-етичних, соціоментальних рис споживача, відповідних вимогам сталого розвитку. До них слід віднести поміркованість і стриманість у споживанні, добровільні обмеження споживання тих
товарів, які пов'язані з використанням дефіцитних невідновлювальних ресурсів або які завдають надмірної шкоди навколишньому
середовищу. Це досягається як системою виховання, так і відповідною політикою засобів масової інформації.
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Інформаційне середовище має забезпечити поступове формування в суспільстві такої загальнокультурної та споживацької
поведінки, яка б відповідала базовим принципам сталого розвитку. Це потребує нового формату і змісту діяльності всіх форм
ЗМІ, зменшення в їх діяльності обсягів настирливої реклами, збільшення обсягів культурно-інформаційної продукції, розширення
ноосферної тематики передач та публікацій.
Україна має сприятливі умови для формування нової моделі
споживання, відповідної сталому розвитку. Це обумовлено тим,
що:
«хвороба» споживацтва в Україні поки що не набула значного поширення. Ще за радянських часів у свідомості населення
було сформовано риси аскетизму та помірності. Період ринкових
трансформацій, який супроводжувався глибоким падінням доходів населення, підігрівав економічні можливості нестримного
споживання;
низький рівень життя широких верств населення не створює
можливості для культивування консьюмеристської моделі споживацької поведінки. Вона має поширення у високодохідної групи
населення, яка в Україні є незначною;
на сучасному етапі «мода» на споживацтво минає. У країнах
ЄС найбільша активність споживацької установки припадала на
70-80-ті роки ХХ ст. Останніми десятиліттями вона зазнає жорсткої критики, тому в європейських країнах здійснюється відмова
від надмірного споживання. Євроінтеграція України сприятиме
утвердженню такої моделі споживання і серед українського населення.
8.5. Сучасні проблеми споживання в Україні
та її промислових регіонах
Україна має певні тенденції та проблеми у споживанні населення, обумовлені станом розвитку економіки, дією економічної
кризи, впливом інноваційних та глобалізаційних процесів. Зростають обсяги споживання різноманітних товарів та послуг, змінюється їх структура, споживання пересічного українця все більше
наближається до моделі споживання мешканця західних країн.
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Цьому сприяє динамічний розвиток торговельного бізнесу, інтеграція України у світовий ринок. Усе більший асортимент товарів і
послуг, різноманіття способів його пропонування і просування,
розгалужена мережа комунікацій, через яку відбувається це просування, задіяні в цьому процесі, новітні інформаційно-комунікаційні технології підвищують інтерес до самого процесу вибору і
купівлі товару чи послуги. Як наслідок, торговельно-розважальні
центри стають осередками найбільш привабливих для населення
форм проведення дозвілля, а саме суспільство – суспільством споживання. Однак уданому процесі в результаті системної соціальноекономічної деформації в країні, з одного боку, можливостіспоживання у значної кількості людей звужені, а з іншого – з’явився
прошарок населення, стандарти життя якого значно перевищують
такі у пересічних українців. Уданій ситуації формуються різні моделі споживання, які залежать від матеріального становища споживачів і соціально-культурного середовища, в якому вони перебувають. Як відзначають інші дослідники, сучасна модель споживання, що складалася в суспільстві впродовж двох останніх десятиріч, виглядає викривленою з точки зору як корисності для споживача, так і впливу на ефективність функціонування національної
економічної системи.
Сучасна система споживання населення України не відповідає вимогам ані гідного рівня життя, ані сталого розвитку. Можна
виокремити такі найбільш суттєві проблеми споживання:
1. Нестача коштів у значної частки населення для задоволення найнеобхідніших потреб.
Переважна більшість населення України має низькі доходи.
У 2011 р. середньодушові грошові доходи склали 1636 грн, що
становило 1,7 прожиткового мінімуму, 13,7% населення мали
грошові доходи нижче прожиткового мінімуму, а 23,1% – нижче
національної межі бідності [252]. Такий рівень доходів не дає змоги споживати достатньоюмірою необхідні товари та послуги. Соціологічний моніторинг Інституту соціології НАНУкраїни в рамках проекту «Українське суспільство: моніторинг соціальних змін»
надає можливість використовувати аналіз динаміки рівня задоволеності потреб майже за 20 років. Умежах блоку питань «Чого з
наведеного Вам не вистачає?» частина запитань стосується споживання.
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Дані моніторингу свідчать, що значній частці населення внаслідок низьких доходів не вистачає найнеобхіднішого (% до опитаних):
2000 р.
2010 р.
2012 р.
можливості купувати най57,8
32,4
31,2
необхідніші продукти
можливості харчуватися
72,8
49,8
51,2
відповідно до своїх смаків
Порівняно з 2000 р. можливість купувати найнеобхідніші
продукти поліпшилась, однак і в 2012 р. майже третина населення
такої можливості не мала.
2. Недостатність, незбалансованість та низька якість і
безпечність продуктів харчування.
Потреба в продуктах харчування є однією з головних базових. Витрати на харчування – найбільш вагома частина всіх витрат
населення України. Медичні дослідження свідчать про те, що недостатнє і незбалансоване харчування може за своєю роллю бути
співставленим із генетичними факторами й активними хімічними
або інфекційними впливами на людину.
В Україні харчування населення має такі особливості:
невідповідність раціональним нормам споживання, що не
забезпечує повноцінне надходження в організм необхідних поживних речовин, мінералів, вітамінів та не сприяє зміцненню здоров'я
населення. В останнє десятиліття фактичне споживання основних
продовольчих груп поліпшувалося, однак не вийшло на показники
раціональних норм, рекомендованих Міністерством охорони здоров'я України. Протягом багатьох років спостерігається суттєве
недоспоживання молока і молокопродуктів (54% від раціональної
норми), плодів, ягід (59%), м'яса і м’ясопродуктів (61%), риби і
рибопродуктів (67%). Споживання в Україні найбільш цінних продуктів харчування значно відстає від європейського рівня, де споживання м'яса і м’ясопродуктів складає 80-90 кг/чол., молокопродуктів – 300-400 кг;
незбалансованість структури харчування, яка є переважно
вуглеводною та білково дефіцитною, оскільки споживання продуктів, які містять тваринний білок, є суттєво нижчим раціональних
норм, натомість суттєво переважає споживання продуктів із значним вмістом вуглеводів (картоплі, хлібопродуктів) (рис.8.2). Не361

збалансованість структури споживання не забезпечує організм людини достатньою кількістю необхідних речовин. Важливим показником якості харчування та індикатором рівня життя населення є
споживання протеїну (білка). Загальна кількість протеїну в раціоні
харчування населення України нижча фізіологічно допустимої
межі та складає в останні два десятиліття менше 80 г на добу.Аналіз свідчить, що внаслідок зменшення споживання м’яса і
риби відбулася заміна тваринного білка рослинним, який міститься
в картоплі, крупах, хлібопродуктах, споживання яких є вищим рекомендованої норми. Оскільки білок рослинного походження є
менш цінним, тому що не містить усього необхідного людині набору амінокислот, його заміну в харчових продуктах також не
можна вважати повноцінною. Вміст інших основних мікро- і макроелементів у раціоні не тільки не відповідає потребам людини,
нормам раціонального харчування, але і в деякі роки підходив уже
до критичної межі;

Рис. 8.2. Співвідношення фактичного споживання продуктів
харчування до раціональних норм у 2011 р., %
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погіршення якості та безпечності продуктів харчування, що
обумовлено широким використанням у виготовленні харчових
продуктів різноманітних хімічних добавок (консервантів, барвників, емульгаторів тощо), збільшеннямчастки штучних наповнювачів, генномодифікованої продукції. Цьому також сприяє збільшення споживання, внаслідок зниження рівня життя, дешевих харчових продуктів та напівфабрикатів, які містять велику кількість жирів і замінників натуральних складових.
Значна частка товарів не відповідає вітчизняним стандартам
і є неякісною – це стосується як продовольчих товарів, так і побутової техніки, одягу тощо. Найуразливішим споживач стає при покупці продовольчих товарів. За словами представника Товариства
захисту прав споживачів м. Києва, із скаргами на продукти харчування звертаються близько 53% споживачів. За 9 місяців 2012 р.
управлінням Державної інспекції з питань захисту прав споживачів було забраковано і знято з реалізації 36% від перевіреної кількості продовольчих товарів [59].
Реальна кількість і якість продуктів харчування в Україні не
задовольняє потреб населення у здоровому способі життя, однієюіз головних складових якого є здорове харчування.
Погіршення якості продуктів, забруднення довкілля, зниження якості й доступності медичних послуг спричиняють зростання окремих видів захворювань. Так, у 2011 р. порівняно з
1990 р. більш ніж у два рази зросли випадки захворювання в розрахунку на 100 тис. жителів: на хвороби крові та кровотворних
органів (на 214%), хвороби системи кровообігу (232%), хвороби
сечостатевої системи (194%), вагітність, пологи і післяпологовий
період (153%), природжені аномалії (дефекти розвитку), деформації і хромосомні порушення (154%), новоутворення (154%), хвороби органів травлення (125%), хвороби кістково-м'язової системи і
сполучної тканини (123%) [232].
3. Погіршення якісної структури споживання внаслідок
зниження витрат на товари і послуги соціально-культурного характеру.
Дослідники вказують на практично повну відмову від послуг
і товарів соціально-культурної сфери, натомість простежується
активне витрачання вільних коштів на розваги в кафе і ресторанах;
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обмежене інвестування в розвиток людини незалежно від рівня
добробуту [117]. Це обумовлено як низьким рівнем доходів населення, так і низькою культурою споживання.
Середньостатистичний житель України на базові потреби
(харчування й оплату житла) витрачає дві третини своїх доходів,
що не дозволяє основній масі населення задовольнити потреби у
проведенні вільного часу на свій смак, подорожувати, відвідувати
кінотеатри, театри, розважальні заклади. За даними моніторингового опитування населення України, можливостей повноцінно
проводити відпустку не вистачало в 2012 р. 60,6% опитаних, а повноцінного дозвілля вже протягом 15 років – близько половині
опитаних [252].
У структурі реалізованих населенням послуг дуже низькою є
частка послуг, пов’язаних із культурним розвитком людини. У
2010 р. частка витрат на послуги закладів культури і спорту, відпочинку і розваг складала 4,3%, освіти – 5, туризму – 2,5% від
усього обсягу наданих населенню послуг [28].
Кількість театрів, музеїв, концертних організацій за останні
десятиліття невпинно збільшувалась, особливо музеїв (тільки за
роки незалежності їх кількість збільшилась з 214 до 546 од.). Але
одночасно високими темпами відбувалося зменшення відвідувань
цих об’єктів культури, що можна трактувати як зменшення потреби населення в безпосередньому зв’язку з живою культурою.Це
суперечить сучасній тенденції культурного розвитку західних країн, де дуже поширені цілком нові формати діяльності музеїв, театрів, виставкової діяльності, розроблено багато методів залучення й
заохочення дітей і молоді до сфери класичного та сучасного мистецтва. У більшості європейських музеїв відвідування для дітей і
молоді до 19 років є безкоштовним, і це притому, що для дорослих
категорій населення воно становить близько 10 євро. Розроблено
багато програм, спрямованих на сімейні відвідування. Більшість
цих програм розраховано на вітчизняних відвідувачів, а не на туристів (річні абонементи, пільги для родин із дітьми тощо). За всіма цими фактами стоять ретельно розроблені стратегії не тільки
підтримки своєї національної культури і мистецтва, а в першу чергу – виховання у людини з перших років життя (є програми для
зовсім маленьких відвідувачів закладів культури) потреби в підвищенні свого культурного рівня.
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До негативних зрушень у культурній сфері України можна
віднести постійне «споживання» найгірших взірців іноземної культури у вигляді ліцензованих розважальних телевізійних форматів, фільмів, перекладів книжок, сучасного мистецтва, байдужість
до питань можливості бути причетним до своєї національної культури (за даними моніторингу ці питання не цікавлять близько 16%
населення).
Такий стан споживання послуг соціокультурної сфери не
може не призвести до певних наслідків у культурно-ментальній
складовій усього суспільства. Усе більша частина населення відтісняється від участі у формуванні умов суспільного розвитку,
творчої, суспільно-активної діяльності та відкидається в соціальну
резервацію із сурогатними, стандартизованими, віртуальними формами життєдіяльності, які лише імітують інтелектуально-творчу,
соціально-політичну активність.
4. Суттєве розмежування обсягів, структури та якості
споживання в різних верств населення.
На сучасному етапі відбувається стрімке розмежування населення за кількісними та якісними характеристиками споживання.
Так, у 2010 р. у першій децильній групі з найнижчими доходами
56,1% домогосподарств постійно відмовляли собі в найнеобхіднішому, крім харчування, а 7,6% не могли забезпечити достатнього
харчування; у десятій децилі таких було 16,3 і 0,4% [10, с.205].
Нижні децильні групи населення (із найнижчими доходами) мають
можливість забезпечити лише найнеобхідніші потреби, в них відсутні можливості споживання сучасної побутової техніки, якісних
послуг, освіти, охорони здоров'я, рекреації, культури. Споживання
високодохідних груп населення суттєво відрізняється, воно орієнтоване на якісні та престижні товари переважно зарубіжного походження. За змістом і формою воно є демонстративним, надмірним,
а часто – і аморальним, що роз’єднує суспільство.
Престижне споживання, гонитва за модою, гламурний світ,
створений рекламою і ЗМІ, підточують елементарну мораль суспільного життя і спілкування людей, що сприяє поширенню різних
девіантних проявів, злочинності [40].
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5. Суттєве зростання побутових відходів унаслідок збільшення та змін у характері споживання.
Побутові відходи є продуктом споживання. Збільшення обсягів споживання, зменшення життєвого циклу використання промислових товарів (одягу, побутової техніки та ін.), розширення
випуску товарів в одноразовій упаковці – ці та інші зміни в системі
виробництва та споживання призводять до інтенсивного зростання
обсягів твердих побутових відходів (ТПВ). Науково-дослідним
Київським технічним інститутом у 2004 р. було визначено середню річну розрахункову норму нагромадження ТПВ для міст України –1,5 м3 на 1 жителя і для селищ – 0,5 м3при середнійщільності
відходів 250 кг/ м3 [264].
Україна має великі труднощі у сфері управління відходами,
зокрема запобіганням, збиранням, сортуванням, переробкою та
остаточним знищенням [134]. Гострою проблемою є не тільки
утворення відходів у регіонах країни, але і нездатність ними розпорядитись як ресурсами.
Важливими питаннями є обмеженість та неефективність послуг щодо збирання відходів; низький рівень переробки й утилізації; неправильне розміщення відходів, що спричиняє негативний
вплив на навколишнє середовище та здоров'я людей; відсутність
цілей та завдань розвитку системи поводження з відходами, а також стратегічного інтегрованого планування управління ТПВ
[151].
6. Ще одна проблема пов’язана з включенням України в глобалізаційні процеси, завдяки яким вона швидкими темпами перетворюється на суспільство споживання.Це відбудеться значно
скоріше, ніж її перетворення на суспільство знань або інформаційне. Суспільство споживання, сформоване в розвинутих країнах
Заходу, показало свою неспроможність вирішувати зростаючі проблеми соціально-економічного та природно-екологічного розвитку
людства. Глобальний фінансово-економічний механізм дійсно не
здатен далі забезпечувати свій саморозвиток на основі споживчих
моделей економічного зростання. Адже економічним наслідком
такої моделі за два-три останні десятиліття стало «проїдання»
прибутку, який ще повинні отримати майбутні покоління. Спекулятивна кредитно-споживча модель уже привласнила частину до366

ходу майбутнього, задовольнивши «роздуті» потреби тих, які живуть нині [67].
Отже, утвердження в Україні моделі суспільства споживання
західного зразка сприятиме поглибленню негативних процесів:
прискоренню виснаження природних ресурсів; нагромадженню
промислових і побутових відходів в екосистемі; деформації та деградації духовно-інтелектуальних і морально-етичних засад суспільства; привласненню та проїданню частини прибутку майбутніх
поколінь.
7. Віртуалізація споживання.
За останніх 2-3 десятиліття характер споживання у світі істотно змінився, відбувся якісний стрибок – від задоволення переважно базових матеріальних потреб до символічного споживання.
Бурхливий розвиток інформаційних технологій, Інтернету обумовив виникнення нового явища – віртуалізації споживання. З'явився
термін «найновіша економіка», яка з'єднується з процесами віртуалізації та характеризується заміщенням реальності її симуляцією,
тобто образом реальності [83].
Зараз відбувається інтеграція різних ІКТ, коли комп'ютер,
телевізор, мобільний телефон з'єднуються в щось єдине завдяки
Інтернету. Цілком природно, що такого роду об'єднання різних
ІКТ впливає значною мірою на свідомість людини та її поведінку
[161]. Нейросистеми на основі нанотехнологій відкривають можливості з'єднання мозку з комп'ютером, створення нових форм віртуальної реальності та штучного інтелекту нового покоління [122].
Формується віртуальна система економічних і соціальних відносин, яка опосередковує процеси торгівлі (інтернет-магазини), споживання послуг (дистанційне навчання, інтернет-розваги тощо),
трудової діяльності, спілкування, що суттєво розширює можливості людини.
Однак віртуалізація системи споживання має і негативні наслідки, а саме: вона нав’язує певні моделі споживацької поведінки
широким масам населення; віртуальні, соціальні мережі наче затягують у своє павутиння людей, особливо молодь, відволікаючи їх
від реального життя.
Отже, досягнутий рівень, якість і структура споживання в
Україні не забезпечує задоволення потреб на достатньому рівні
для більшості населення. Разом із позитивними зрушеннями у
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споживанні наростають і негативні процеси, які перешкоджають
розвитку та підвищенню якості людського потенціалу України.
Регіони України суттєво відрізняюся за рівнем і якістю споживання. Свою специфіку у споживанні мають промислові регіони, такі як Донецька, Дніпропетровська, Запорізька і Луганська
області, економіка яких характеризується певними особливостями:
у структурі видів економічної діяльності цих областей переважають галузі індустріального типу: добувна, металургійна, енергетична, машинобудівна, хімічна;
на сучасному етапі провідні галузі економіки мають низький
техніко-технологічний рівень розвитку та потребують модернізації. Їх функціонування негативно впливає на навколишнє середовище через більш високий рівень промислового забруднення;
більша частка економічноактивного населення зайнята в індустріальних галузях промисловості на великих підприємствах, які
хоч і забезпечують відносно вищу заробітну плату, однак мають
гірші умови праці.
Найважливішу роль у забезпеченні рівня споживання відіграють доходи населення, витрати, можливості заощадження. Дані
за цими показниками наведено в табл. 8.1.
Аналіз даних таблиці свідчить, що наявний дохід у розрахунку на одну особу у трьох областях, окрім Луганської, є вищим
від середнього рівня по Україні. Це обумовлено більш високою
зайнятістю та заробітною платою в цих регіонах, яку поки що забезпечують індустріальні галузі. Однак значною є частка населення із грошовими доходами нижче прожиткового мінімуму. З 2006
по 2008 р. цей показник скорочувався, а внаслідок економічної
кризи у 2009-2010 рр. суттєво зріс. Більш динамічною негативна
тенденція збільшення частки населення з грошовими доходами
нижче ПМ була у Дніпропетровській (зростання на 43%) та Луганській областях (зростання на 26%).
Промислові регіони мають нижчий рівень розвитку сільського господарства, що впливає на забезпеченість населення харчовими продуктами та їх рівень цін. Тому вони мають не найкращу
ситуацію із забезпеченням споживання основних продуктів харчування, яке не досягає рівня обґрунтованих раціональних норм.
Особливо це стосується споживання молочних продуктів, яке у
2010 р. становило11 кг на місяць (Луганська область – 10,3), у той
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час як норма споживання складає 32 кг. Споживання цих продуктів на 17-20% нижче за середньоукраїнський рівень. Споживання
м'яса і м’ясопродуктів населенням промислових регіонів складає
60-80% від раціональної норми [28].
Таблиця 8.1
Динаміка основних економічних показників, що визначають рівень
споживання населення промислових регіонів1
Області
2006
2007
2008
2009
2010
Наявний дохід у розрахунку на одну особу на рік, грн
Україна
7771
10126
13716,3 14606,2
18347
Дніпропетровська 8632,3 11439
15459,9 16646,6
20687,4
Донецька
8855,9 11625,7 16220,1 17380,9
21258,2
Запорізька
8693,6 11276,2 15265,2
16174
19856,6
Луганська
7343,4
9620
13411
14368,4
17836,1
Частка населення із грошовими доходами нижче ПМ, %
Україна
59,4
39,8
25,6
30,4
30,7
Дніпропетровська
53,7
31,7
16,7
22,1
23,9
Донецька
59,9
22,9
16,2
19,9
18,0
Запорізька
58,4
33,8
24,3
26,8
25,7
Луганська
68,6
36,5
22,4
24,9
28,3
Обсяг реалізованих послуг, грн
Україна
728
932
1132
1171
1301
Дніпропетровська
615
692
870
877
1013
Донецька
574
642
816
701
737
Запорізька
588
653
811
803
862
Луганська
352
434
544
459
490
Заощадження населення, грн
Україна
2296,6 3553,8
4679,6
4676,4
6033,0
Дніпропетровська 3153,3 4795,8
6331,2
6667,9
7253,7
Донецька
1891,1 2871,2
3820,1
4026,2
5732,0
Запорізька
1686,2 2621,6
3487,5
3620,9
4899,7
Луганська
1129,4 1682,9
2112,4
2189,0
3094,5
1

Розраховано за даними статистичних щорічників України за відповідні роки.

Дані табл. 8.1 також свідчать, що в досліджуваних регіонах
значно менші обсяги споживання послуг, ніж у середньому по
Україні: у Луганській області вони становили у 2010 р. 38%, а в
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Донецькій – 57%. На сучасному етапі побутові послуги відіграють
важливу роль у життєдіяльності людини, тому низький рівень їх
споживання знижує комфортність життя.
Населення промислових регіонів має також менші можливості заощаджень. Увсіх досліджуваних областях, окрім Дніпропетровської, обсяги заощаджень у вигляді строкових депозитних
вкладів є нижчими, ніж у середньому по Україні (у Луганській області – майже вдвічі, у Запорізькій – на 19%). Обмеженість заощаджень позначається на можливостях придбання капітальних благ
(житла) та товарів тривалого користування (побутової техніки, автомобілів). Тому не випадковим є те, що забезпеченість населення
житлом за показником «м2 загальної площі/чол.» є нижчою від середнього рівня по Україні (23,3 м2 у 2010 р.) у Донецькій області
(22,7 м2) та Запорізькій (22,4 м2). Це стосується і забезпеченості
легковими автомобілями, яких у розрахунку на 1000 населення
було в 2010 р.: у середньому по Україні – 142 шт., у Донецькій області – 132, Луганській – 136 шт. [232].
Згідно з результатами самооцінки домогосподарствами достатності своїх доходів для забезпечення основних потреб більша їх
частка у промислових регіонах негативно оцінює достатність власних доходів. Особливо це стосується Донецької та Запорізької
областей, які порівняно з більшістю інших регіонів значно гірше
оцінили рівень своїх доходів (рис. 8.3). Для порівняння взято середній рівень по Україні та Львівську область. У цілому по Україні
для 54,6% обстежених домогосподарств коштів достатньо, у
Львівській області – для 68,9, а в Донецькій – для 41,6%. Кращі
оцінки мали місце в Луганській області, однак це може бути наслідком нижчих життєвих стандартів.
Отже, населення промислових регіонів, незважаючи на
більш високі заробітки, має значні проблеми у сфері споживання.
Вони обумовлені більш високими цінами та вартістю життя, більш
суттєвими проблемами зі здоров'ям та необхідністю витрачати
значні кошти на лікування, накопиченням житлово-комунальних
проблем та іншими причинами. Тому в цих регіонах регулювання
сфери споживання з метою підвищення його рівня та якості має
бути одним із пріоритетів регіональної політики.
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Рис. 8.3. Рівень достатності доходів за самооцінкою
домогосподарств у 2010 р., % до опитаних [199]
8.6. Удосконалення державного регулювання процесу
споживання відповідно до вимог гідного рівня
життя та сталого розвитку
Споживання є надзвичайно важливою і складною сферою
соціально-економічної системи країни, яка потребує виваженого
регулювання. Як переконує зарубіжний досвід, обов’язковим компонентом політики в цьому напрямі в більшості розвинутих країн
світу виступає державне регулювання. Оскільки саморегулювання
в ринкових відносинах не завжди відбувається належним чином,
держава бере за себе певні функції в підтримці споживчого сектору.
Державна політика у сфері споживання охоплює баланс інтересів виробника, продавця товарів або послуг та інтереси населення, тобто їх споживача. За своїм призначенням вона виконує
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багатогранні функції життєзабезпечення населення, випереджаючий розвиток якого є передумовою прискорення темпів економічного зростання [258]. Неефективне регулювання споживання може
спричинити макроекономічні диспропорції та структурні деформації соціально-економічного розвитку, зниження конкурентоспроможності національної економіки та добробуту населення.
Саме тому постає необхідність розробки теоретико-методичних
підходів до вдосконалення механізму державної споживчої політики задля поліпшення життєвих стандартів українського населення.
В Україні регулювання системи споживання в основному
спрямоване на захист прав споживачів відповідно до міжнародних
норм. Захист споживачів (англ. consumer protection) – правові положення ЄС щодо захисту прав споживачів. Положення про захист
споживачів містяться у ст. 153 Договору про заснування Європейської Спільноти (колишня стаття 129а), яку було додано Маастрихтським договором. Її положення відображають прагнення забезпечити здоров'я, безпеку, захист економічних і юридичних інтересів
споживачів та їх право на інформацію. Процес становлення та формування системи захисту прав громадянина ґрунтується на ст. 42
Конституції України, згідно з якою держава захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю і безпечністю продукції та всіх
видів послуг і робіт.
Україна одна з перших серед республік колишнього СРСР
ухвалила Закон «Про захист прав споживачів». Так, для практичної реалізації закону було створено Державну інспекцію із захисту
прав споживачів, яка в 1992 р. набула статусу Державного комітету України у справах захисту прав споживачів. У 2008 р. було
створено Державну житлово-комунальну інспекцію, яка здійснює
захист прав споживачів житлово-комунальних послуг.
На сучасному етапі захист та нагляд за дотриманням прав
споживачів здійснюють: Держспоживстандарт України, Антимонопольний комітет України, Державна житлово-комунальна інспекція та інші органи.
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Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики1 (Держспоживстандарт України) є основним органом, який забезпечує регулювання комплексного процесу споживання. Його діяльність спрямована на реалізацію стратегії, визначеної Президентом України та урядом, у частині побудови сучасної моделі вітчизняної економіки на основі
інноваційно-інвестиційного розвитку, підвищення конкурентоспроможності, поліпшення якості вітчизняної продукції, забезпечення безпеки продукції та послуг для здоров’я і життя громадян,
навколишнього середовища та національної безпеки.
У системуДержспоживстандарту Українивходять такі організації та підприємства:
державне підприємство «Український науково-дослідний і
навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості»
(ДП «УкрНДНЦ», м. Київ);
державне підприємство «Український центр з питань сертифікації та захисту прав споживачів»;
Національний науковий центр «Інститут метрології» (ННЦ
«Інститут метрології», м. Харків);
державне підприємство «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем» (ДП «НДІ «Система»,
м. Львів);
28 державних центрів стандартизації, метрології та сертифікації;
27 територіальних управлінь у справах захисту прав споживачів та ін.
Окрім основних органів, регулювання та догляд за правами
споживачів здійснює також:
Координаційна рада з питань якості та безпеки життя
людини, яка є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України, її діяльність регламентується Постановою Кабінету Міністрів України № 1393 від 26 грудня 2011 р.;
Всеукраїнська громадська організація «Союз споживачів
України»2– це незалежна, недержавна, некомерційна громадська
1
2

http://www.dssu.gov.ua/.
http://consumerunion.com.ua.
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організація, створена з метою захисту прав та інтересів громадян
України як споживачів, підвищення безпеки і поліпшення якості їх
життя, а також пропаганди пріоритету прав людини у трикутнику
«влада-бізнес-споживач».
Нормативною базою державного регулювання системи споживання є:
Закон України «Про захист прав споживачів» від
12.05.1991 р. № 1023-XII, поточна редакція від 02.12.2012 р., підстава 5463-17);
Закон України «Про безпечність та якість харчових продуктів», документ 771/97-вр, поточна редакція від 04.11.2012 р., підстава 5316-17;
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку етикетування харчових продуктів, які містять генетично модифіковані організми або вироблені з їх використанням
та вводяться в обіг» від 13 травня 2009 р. № 468.
Сфера споживання регулюється також такими міністерствами: Міністерство соціальної політики, яке визначає основні соціальні стандарти (прожитковий мінімум, мінімальну заробітну плату
і пенсію), що безпосередньо впливають на рівень споживання; Міністерство охорони здоров'я, яке розробляє раціональні норми
споживання.
Наведений перелік органів та нормативних актів свідчить,
що в Україні державне регулювання сфери споживання в основному здійснюється за напрямами:
розробки стандартів продукції;
встановлення певних вимог до діяльності підприємств і організацій, які діють на споживчому ринку;
забезпечення контролю за дотриманням відповідності стандартам і вимогам.
Усе це має забезпечити захист українського споживача від
недобросовісних виробників і продавців товарів народного споживання, достатній рівень безпечності продукції та підвищити якість
споживання. Однак фахівці відзначають, що сучасна система регулювання споживчого ринку є надзвичайно обтяжливою і громіздкою, при цьому вона не забезпечує підвищення якості споживання
населення України, а також не спрямована на формування сучасної моделі споживання, відповідної принципам гідного рівня жит374

тя, сталого розвитку та потребам створення в Україні постіндустріального суспільства знання. Вищезазначене обумовлює необхідність модернізації механізму державного регулювання процесу
споживання.
8.7. Рівень споживання житлово-комунальних послуг
як індикатор якості життя населення
Суттєвою характеристикою якості життя населення є житлове середовище, його технічні, естетичні, санітарно-гігієнічні якості, що прямо або опосередковано впливають на збереження та розвиток людського потенціалу і певною мірою відображають рівень
соціально-економічного розвитку країни. Тісний взаємозв’язок
житлово-комунальної сфери зі сферою домашнього господарства,
сімейною та побутовою життєдіяльністю висуває до пріоритетних
завдань вирішення проблеми забезпечення населення якісним та
доступним житлом, що становить матеріальну основу людського
розвитку.
Визначальною характеристикою матеріальної основи життєдіяльності населення в широкому розумінні слід розглядати належне житло, яке означає: окреме житло, належну площу проживання; фізичну доступність; належну безпеку; освітлення, опалення і
вентиляцію; належну базову інфраструктуру, зокрема водопостачання, санітарію та знищення відходів; відповідну якість навколишнього середовища та фактори, що впливають на здоров'я, а також
належне і доступне місце розташування житла по відношенню до
місця роботи, підприємств сфери обслуговування. Усе це має бути
доступним за прийнятними цінами.
З урахуванням глобалізаційних процесів та євроінтеграційного вибору України при дослідженні механізмів та проблем формування матеріальних (зокрема, житлових) умов життя населення
слід спиратися на міжнародні програмні документи, у яких викладено стратегічне бачення розвитку міст та регіонів.
В останні десятиліттясвітовою спільнотоюбула проведенавелика роботаз осмисленняситуації, в якійопинилася нашацивілізація. Виділеноключові проблеми, зміст яких викладено у прийнятійсвітовимспівтовариствомпрограмі «Порядок денний на XXI
століття» [159]. Основними темамидругої зазначимістю світовоїп375

рограми «Порядок денний Хабітат» стали розвитокміст іжитлова
проблема.
У 1996 р.уСтамбулівідбулася конференціяООНпо населених
пунктах–Хабітат-II,
наякійбуло
розвинутоважливі
напрями«Порядку денного на XXI століття», пов'язані з вирішенням житлової проблемивглобальному масштабі та сталим розвитком населених пунктів вурбанізованомусвіті [230]. Одним із важливих
результатівКонференціїєГлобальнийпландійщодополіпшення умов
життя населенняміст і сільських поселень, атакожсформульованівимоги,
якиммає
задовольнятиналежнежитло–
головнийкомпонентбудь-якогонаселеного пункту.
Глобальний план дій, прийнятий на Стамбульській конференції, та стратегії його здійснення спрямовані на забезпечення належним житлом, реалізацію житлової політики, удосконалення
системи забезпечення житлом, яка охоплює стимулюванняроботиринків, сприяннябудівництву житласиламигромад, забезпечення доступу до землі, мобілізаціюджерел фінансування, підвищенняякості планування, проектно-конструкторських робіт, будівництва, технічного обслуговуваннята відновлювальних робіт.
Згідно з настановами міжнародних документів щодо розробки та здійснення житлової політики органам влади навсіх відповідних рівнях, включаючимісцеві органи влади, необхідно:
1) координувати і погоджуватижитлову політикутаполітику
у сферінаселених пунктівз іншими суміжниминапрямами політики, такими якнародонаселеннятарозвиток людських ресурсів, навколишнє середовище, культура, землекористування, інфраструктура,міське та сільськепланування, атакожініціативищодо забезпечення зайнятостівприватномуі/абодержавномусекторах;
2) повністювраховуватинеобхідністьекономічного та соціального розвитку, охорони навколишнього середовищаідосягнення
метизабезпеченнявсіхналежним житлом, атакожпринципи сталого
розвиткунаселених пунктівтаосновніпотреби розвитку особистостійохорониздоров'я;
3) прийнятиполітику, що забезпечуєдоступособаміз фізичними вадамидо новопобудованихгромадськихбудівель та приміщень,державнихжитлових
будівельігромадськихтранспортнихсистем;
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4) заохочувати розвитокекологічно безпечнихі недорогихметодівбудівництва, атакожвиробництво і розповсюдженнявідповіднихбудівельних матеріалів, включаючи розширеннявиробництвамісцевих
будівельних
матеріалівнаосновімаксимальноговикористання наявних ресурсівнамісцях;
5) заохочувативільний обмін інформацієюз усього комплексуекологічних аспектівбудівництва, включаючирозробку та
розповсюдженнябазданихщодонегативних екологічних наслідківвикористаннябудівельних матеріалівза рахунокспільних зусильприватного та державного секторів.
Незважаючи на те що міжнародне співтовариство неодноразово підтверджувало важливість забезпечення повної поваги права
на достатнє житло, зберігається значний розрив між стандартами,
що склалися в багатьох країнах світу. Найчастіше ці проблеми
мають гострий характер у ряді країн, що розвиваються, які стикаються з дією стримуючих факторів, пов'язаних із ресурсами та іншими компонентами.
Соціально-економічну характеристику реалізації права на
житло, оцінку рівня та якості житлово-комунальних послуг визначають такі аспекти:
1. Наявність розвинутої законодавчої та нормативно-правової бази у сфері регулювання житлових правовідносин, здійснення
державної та регіональної житлової політики, реформування житлово-комунального господарства.
2. Високий рівень забезпечення домогосподарств власним
житлом. У власному житлі проживають 95% домогосподарств.
Переважна більшість домогосподарств України (94%) має окреме
житло (окрему квартиру або індивідуальний будинок). Разом з тим
3% домогосподарств усе ще мешкають у комунальних квартирах
та гуртожитках [221].
3. Найбільша частина домогосподарств мають дво- або трикімнатне житло (по 35% відповідно), 16% домогосподарств проживає в чотирьох і більше кімнатах, 14% – в одній кімнаті. Проте
рівень забезпеченості населення окремими кімнатами є найнижчим у Європі: 0,8 кімнати на 1 особу [221].
4. Середній рівень забезпеченості житлом становить 23,5 м2
загальної площі/чол., що значно менше, ніж у розвинутих країнах.
За цим показником Україна поступається багатьом європейським
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країнам, де він перебуває в діапазоні від 24 (Польща) до 66 м2
(Люксембург).
5. Низький рівень забезпеченості житловою площею. Майже
40% сімей забезпечені житловою площею, меншою за норму, яка
передбачена ст. 47 Житлового кодексу України (13,65 м2/чол.).
При цьому 10% сімей мешкають у житлі, у якому на одну особу
припадає менше 7,5 м2житлової площі.
6. Кількість сімей та одинаків, які перебувають на квартирному обліку, становить 1,084 млн, а з урахуванням середнього розміру домогосподарств можна стверджувати, що ця кількість зростає до 3 млн чол., з яких менше 1,0% можуть поліпшити свої житлові умови протягом поточного року.
7. Висока вартість житла по відношенню до середньої заробітної плати. За рівнем доступності такого товару, як житло, Україна значно поступається іншим країнам Європи. Ринкова вартість
1 м2 житла у новобудові перевищує розмір сукупного місячного
доходу середньостатистичної сім’ї. Для придбання квартири загальною площею 60 м2середньостатистичний житель України повинен накопичувати від 20 до 30 років. У країнах Європи цей показник коливається в межах від 4 (Швеція) до 6,5 року (Нідерланди).
Загальну характеристику реалізації житлової політики в
Україні може бути доповнено деякими особливостями, більшою
мірою притаманними промисловим регіонам. Так, спостерігається
значне скорочення обсягів житлового будівництва, що обумовлює
низький рівень доступності житла. Стрімко знизилася частка житла, побудованого за державні кошти та кошти підприємств і організацій. Унаслідок цього щорічний обсяг введеного житла в розрахунку на 1000 населення становить у середньому по Україні
204 м2, а у промислових регіонах (Донецькій та Луганській областях) – 64-66 м2, що дорівнює площі стандартної двокімнатної квартири.
Характерною особливістю житлового фонду індустріальних
міст промислових регіонів є наявність ветхого та аварійного житла. Із загальної кількості ветхих житлових будинків в Україні 59%
розташовано у промислових регіонах. При цьому їх площа становить 63,1% від загальної площі такого житла в країні. Питома вага
аварійного житла, розташованого у промислових регіонах, перевищує 44% від усього аварійного житла в Україні.
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Висока питома вага ветхого та аварійного житлового фонду
в комунальній власності міських поселень промислових регіонів
створює суттєві труднощі для міських бюджетів, коштів яких не
вистачає для підтримки житла в належному стані, а органи місцевої влади позбавлені можливості надати інше житло мешканцям
таких будинків.
Україна має значні проблеми у сфері забезпечення населення житловою площею та комунальними послугами. Наявність великої частки ветхого житлового фонду, значний фізичний та моральний знос житлово-комунальної інфраструктури, зменшення
обсягів житлового будівництва загострюють проблему забезпечення населення якісним житлом. Житлові проблеми мають місце
в усіх регіонах України, однак особливо гостро вони проявляються
в індустріальних містах, де основний житловий фонд формувався
ще за часів індустріалізації та післявоєнної відбудови (30-40-ті, 5060-ті роки ХХ ст.).
Житлово-комунальна сфера уособлює перетинання економічних, соціальних та екологічних інтересів, оскільки головна мета її функціонування має соціальну спрямованість. З іншого боку,
послуги ЖКГ виробляються суб’єктами господарювання, функціонування яких має бути беззбитковим, економічно доцільним та
екологічно прийнятним з точки зору ефективного використання
загальнонаціональних ресурсів.
Значний знос основних виробничих фондів та нераціональна
організація економічної діяльності обумовлюють зростання витрат
і тарифів. З іншого боку, низький рівень доходів населення поглиблює проблему повної оплати послуг житлово-комунального
господарства, обмежує можливості для нагромадження інвестиційних ресурсів та модернізації житлового фонду.
Важливого значення набувають питанняякостізабудови населених пунктів, зокрема індустріальних міст, як осередків сконцентрованого промислового виробництва. Історично склалося, що
в багатьох індустріальних містах України, зокрема у старопромислових регіонах, потужні підприємства добувної, металургійної галузей та інших екологонебезпечних виробництв розташовані в
межах міста.
Економічні аспекти розташування підприємств у містах полягають у здешевленні комунальних послуг, зокрема опалення та
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гарячого водопостачання, які підприємство надає населенню. Соціальні аспекти мають полярний характер: позитивний – у забезпеченні працевлаштуванням, користуванні соціальною інфраструктурою підприємства, а негативний вплив відчувається на стані
здоров’я, якості води, ґрунтів та повітря.
Длявдосконаленнясистемзабезпечення житломнаселення органам владинавідповіднихрівняхнеобхідно:
використовуватистимулюючий підхіддо розвиткужитловогосектору, включаючионовлення, відновлення, модернізацію таполіпшенняіснуючого житлового фонду;
розробитиналежні організаційні механізми длясприяння інвестуваннюв житлове будівництво, що здійснюєтьсяприватнимі
некомерційним секторами;
періодично оцінювати і за необхідності переглядати політику та системи житлового фінансування, зважаючи на їх вплив на
охорону навколишнього середовища, економічний і соціальний
розвиток регіонів;
заохочувати розвиток екологічно безпечних та недорогих
методів будівництва та виробництва і розподілу будівельних матеріалів, у тому числі зміцнення місцевих підприємств з виробництва будівельних матеріалів, ґрунтуючись максимально можливою
мірою на ресурсах, наявних на місцях;
заохочувати використання трудомістких будівельних та експлуатаційних технологій, що ведуть до створення робочих місць у
будівельному секторі для недостатньо зайнятої робочої сили в більшості великих міст, сприяючи в той же час підвищенню кваліфікації кадрів у будівельному секторі;
активізувати створенняфондудоступного житладляздачіворендуідотримання
юридичнихправтазобов'язаньякквартиронаймачів, таківласників.
Для забезпечення населення належним житлом та якісними
житлово-комунальними послугами необхідно:
здійснювати модернізацію житлово-комунального господарства з урахуванням інтересів кожної конкретної людини, широке
роз'яснення процесу і результатів реформ населенню;
удосконалити нормативно-правову базу з метою врегулювання правовідносин у житловій сфері;
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розробляти та реалізувати програми будівництва житла з
урахуванням демографічної ситуації та потреб різних верств населення в поліпшенні житлових умов;
розробити та впровадити державні соціальні стандарти у житлово-комунальній сфері, у тому числі норми забезпеченості житловою площею для визнання громадян такими, що потребують
поліпшення житлових умов;
розробити загальнодержавні та місцеві програми розвитку
житлового фонду соціального призначення; відпрацювати механізми фінансування витрат, пов'язані з формуванням та утриманням
житлового фонду соціального призначення;
удосконалити фінансово-кредитний механізм реалізації житлової політики, форми інвестування житлового будівництва;
упровадити в практику будівництва житла та об’єктів соціально-культурного призначення санітарних паспортів, які підтверджують безпеку для населення використаних при будівництві та
облаштуванні об’єктів, матеріалів і технологій;
створити інститут громадського контролю за діяльністю органів влади та суб’єктів господарської діяльності, які надають житлово-комунальні послуги.
Для визначення напрямів досягнення головної мети сталого
розвитку промислового регіону дуже важливим є також вивчення і
постійний моніторинг суспільної думки населення регіону про потреби в соціальних послугах, урахування уявлення про системні
настанови громадян, які очікують поліпшення свого благополуччя
у зв’язку з розвитком економіки регіону та зростанням його потенціалу, подальшим розвитком освіти, науки та культури, а також
забезпечення безпеки та поліпшення якості середовища проживання (включно з якістю довкілля).
Реалізація соціальної складової сталого розвитку обумовлює
формування життєвого середовища для сучасного та наступного
поколінь населення країни. Спрямованість цього процесу на поліпшення умов життя потребує ефективної реалізації житлової політики в країні в цілому та її регіонах з урахуванням регіональних
особливостей та відмінностей, обумовлених економічними, демографічними, екологічними та іншими факторами. Сучасний стан
житлово-комунальної сфери, головне призначення якої полягає у
формуванні якісних та безпечних умов проживання населення, ві381

дображає відсутність комплексного вирішення соціальних, економічних та екологічних проблем життєзабезпечення населення, що
стає на заваді сталому розвитку промислових регіонів.
З урахуванням положень міжнародних документів та Концепції сталого розвитку населених пунктів для формування матеріальних умов життя населення необхіднозабезпечити:
будівництво житла, якеможе служитифункціональнимробочим місцемдляжінокічоловіків;
створеннясприятливих умовдляорганізаціїта розвитку приватного
секторужитла,
атакожвизначеннятапідвищенняйогоролідлясталого розвитку населених пунктів;
сприяннязастосуваннюенергозберігаючих технологійтаальтернативних/відновлювальних джерел енергії, зниження негативноговпливу промислового виробництва івикористанняенергіїна
здоров'я людинита навколишнє середовище;
розвитокенергетичнобезпечнихі недорогихметодівбудівництва, виробництва та розповсюдженнявідповіднихбудівельних матеріалів, виробництвомісцевих будівельних матеріалівнаоснові
максимального використаннямісцевихресурсів;
удосконалення та прийняття стандартівінормативних актівубудівництві дляактивізації використаннянедорогихмісцевих будівельних матеріалів.
Реалізація зазначених пріоритетних напрямів дозволить поліпшити житлові умови громадян, підвищити темпи забезпечення
населення доступним житлом, створити умови для безпечного надання житлово-комунальних послуг за доступними цінами, що
сприятиме створенню надійної економічної основи та належних
матеріальних умов для формування соціального потенціалу сталого розвитку.
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Розділ 9. ДУХОВНО-КУЛЬТУРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ
СТАЛОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ
І РЕГІОНУ: ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ,
АКТИВІЗАЦІЇ ТА ЗАЛУЧЕННЯ
9.1. Духовно-ціннісне підґрунтя сталого розвитку
в антикризових стратегіях держави та регіону
Драматичні події, що відбуваються в Україні починаючи з
листопада2013р., демонструють величезну значущість для суспільства механізмів, здатних збалансувати різні аспекти його життєдіяльності, гармонізувати розвиток та уникати гострих політичних
і соціально-економічних протиріч. Основою створення таких механізмів може стати ідеологія сталого розвитку. У ситуації «гасіння пожежі» та подолання гострої системної кризи питання сталого
розвитку (з його ідеєю збалансування соціального, економічного й
екологічного аспектів розвитку та яскраво вираженою стратегічною орієнтацією) можуть здаватися неактуальними. Але необхідно
враховувати, що, по-перше, концепція сталого розвитку є за своєю
сутністю антикризовою концепцією, по-друге, саме вона є визнаною у світі основою визначення стратегічних орієнтирів та критеріїв прийняття рішень практично у всіх сферах життєдіяльності
суспільства у ХХІ ст. Крім того, саме концепція сталого розвитку
містить засадничі принципи, покладені в основу розробки та реалізації європейської політики розвитку. Тож у контексті європейського вибору, який зробила Україна, використання концепції сталого розвитку як основи розробки та реалізації антикризових програм і стратегій є цілком обґрунтованим.
При цьому слід відзначити, що концепт сталого розвитку
формується суспільством поступово і є ще далеко не завершеним,
являючи собою значною мірою світоглядну ідеологію майбутнього, що передбачає наближення до відповідної парадигми соціально-економічного розвитку [229, с. 7]. При розробці антикризової
стратегії сталого розвитку України необхідно враховувати сучасний стан теорії та практики його забезпечення й основні тенденції,
які існують у цій сфері. Наразі можна виділити два ключових тренди– зростання уваги до духовно-культурного аспекта забезпечення
383

сталого розвитку та визнання вирішальної ролі регіонального і місцевого рівнів у створенні дієвих механізмів його забезпечення.
Підтвердженням актуальності розробки стратегії сталого
розвитку України є низькі оцінки населенням сфер життя, що належать до аспектів сталого розвитку (зокрема, економічної та соціальної). Так, згідно з даними всеукраїнського соціологічного моніторингу, проведеного Інститутом соціології НАН України, у
2013 р. середній бал оцінки респондентами матеріального рівня
життя своєї сім'ї склав 3,4 за 10-бальною шкалою, а середній бал
оцінки успішності становлення України як соціальної держави –
2,2 за 5-бальною шкалою1. При цьому «безлад», «злидні» та «розруха» є майже незмінними лідерами серед характеристик образу
сучасного українського суспільства. Крім того, про важливість
урахування проблем, пов'язаних із регіональним аспектом, особливо в розрізі міжрегіональних відмінностей, свідчать відповіді
респондентів щодо збільшення віддалення між сходом і заходом
України (32,4% опитаних) та відсутності змін у цьому аспекті
(33,2%), в той час як лише 17,7% опитаних помітили зближення
між ними.
Виходячи з цього розробка та реалізація Україною власної
стратегії сталого розвитку має враховувати, по-перше, вирішальну
значущість духовно-культурного аспекта його забезпечення, подруге, необхідність створення механізмів сталого розвитку на регіональному та місцевому рівнях. Відповідно, до ключових напрямів практичної діяльності в рамках такої стратегії мають увійти
залучення (а іноді – створення) духовно-культурного підґрунтя
сталого розвитку, активізація та залучення його ціннісно-мотиваційного потенціалу, а також розробка й упровадження регіональних та місцевих стратегій і програм сталого розвитку з відповідними механізмами їх реалізації.

1

На жаль, питання, пов'язані з оцінкою респондентами
екологічної ситуації, не увійшли до анкети, яка використовувалася при проведенні моніторингу у 2013 р. Однак результати моніторингу в попередні роки свідчать про стурбованість українців станом екології за місцем їх проживання.
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Зараз зусилля України щодо забезпечення сталого розвитку є
вкрай недостатніми. Сталий розвиток не включено до пріоритетів
державної та регіональної політики, незначними та фрагментарними є конкретні дії щодо виконання міжнародних зобов’язань у цій
сфері. В Україні фактично відсутній орган, до обов'язків якого
входило б забезпечення сталого розвитку, координація діяльності
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, комерційних організацій та недержавних організацій із цих питань. У
2013 р.знову було ліквідовано Національну раду із сталого розвитку України, яка була єдиною спеціалізованою владною установою
у сфері сталого розвитку1, хоча і з обмеженими повноваженнями,
оскільки мала статус консультативно-дорадчого органу при Кабінеті Міністрів України. Також в Україні на даний момент відсутня
діюча національна стратегія сталого розвитку або документ, що її
замінює, хоча починаючи з 1997 р. було розроблено декілька проектів таких стратегій і концепцій.
Ситуація суттєвого реформування всієї системи влади та інтенсифікація євроінтеграційних процесів також певною мірою
ускладнюють розробку та практичну реалізацію стратегії сталого
розвитку України – питання її реалізації потребують наявності
усталеної системи державної влади та механізмів взаємодії її елементів. Таким чином, до завершення реформи системи влади досить проблематично вести мову про створення повноцінної стратегії сталого розвитку України, особливо в частині механізмів її
практичної реалізації.
Проте у проблеми забезпечення сталого розвитку України є
не менш важливий аспект – науковий. Одна з причин відсутності
діючої національної стратегії сталого розвитку України полягає в
недостатній розробленості її концептуальних засад, які б дозволяли враховувати культурні, соціальні, економічні, природні та інші
особливості українського суспільства, виявляти ключові ресурси
та розробляти дієві механізми їх залучення і використання для за1

Постанова Кабінету Міністрів України «Про
ліквідацію деяких консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, утворених Кабінетом Міністрів
України»№ 180 від 13 березня 2013 р.
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безпечення сталого розвитку. Незважаючи на наявність окремих
наукових праць, присвячених проблемам сталого розвитку України [3;12; 105;214; 225; 255], питання активізації духовнокультурного потенціалу його забезпечення є фактично недослідженим. Практична діяльність із створення необхідного для реалізації сталого розвитку духовно-культурного та ціннісно-мотиваційного підґрунтя не здійснюється. Незадовільною є також ситуація щодо створення регіональних та місцевих механізмів сталого
розвитку. У результаті відсутності таких механізмів незатребуваними залишаються найцінніші соціальні ресурси, необхідні для
забезпечення сталого розвитку, – соціальна активність, ініціатива,
творчість, організаційні та інші здібності різних суб’єктів сталого
розвитку.
У зв'язку з цим зростає актуальність якнайшвидшого усвідомлення суспільством необхідності зміни системи цінностей усіх
суб'єктів соціальних відносин, яка сприяла б практичній реалізації
принципів сталого розвитку. Це, у свою чергу, обумовлює необхідність розробки та реалізації системи заходів, метою яких є визначення та сприяння становленню відповідної системи цінностей
усіх ключових учасників процесу забезпечення сталого розвитку
на різних рівнях, зміцнення духовно-культурного підґрунтя сталого розвитку. Інакше кажучи, у практичній реалізації ідеї сталого
розвитку має бути задіяний духовно-культурний потенціал, який
включає відповідні базисні світоглядні цінності, норми, стандарти
поведінки, принципи взаємодії тощо. Без перебільшення можна
стверджувати, що духовно-культурний потенціал є ключовим елементом соціального потенціалу сталого розвитку.
Вирішення зазначених проблем можливе лише на основі
міждисциплінарного підходу і потребує об’єднання дослідницького потенціалу різних наукових підходів та шкіл. Українські фахівці
відзначають, що «проблеми забезпечення сталого розвитку держави та відтворення її цілісності лежать у площині взаємозв'язків
«середовище – людина – суспільство», у межах яких формується
система природно-господарських та соціально-економічних взаємовідносин. Осмислення і розв'язання цієї проблеми потребує застосування в дослідженні міждисциплінарних підходів, які стосуються вивчення духовно-культурологічного підґрунтя сталого роз386

витку і виходять за рамки вивчення суто економічних процесів»
[229, с. 18-19].
Таким чином, у контексті окресленого кола проблем необхідними є концептуальне визначення духовно-культурного потенціалу сталого розвитку, виявлення й обґрунтування перспективних
напрямів та відповідних наукових підходів до його подальшого
дослідження, оцінки стану, активізації та залучення як інтеграційного і мотиваційного ресурсу забезпечення сталого розвитку України, в першу чергу – на регіональному та місцевому рівнях.
Загальновизнаною є точка зору, згідно з якою культура є основним елементом системи соціальної регуляції, що забезпечує
здійснення і відтворення соціальної взаємодії, створює єдину впорядковану картину світу, спільну систему орієнтирів діяльності та
обумовлює критерії оцінки поведінки [81, c. 205]. Фактично культура служить механізмом збереження і трансляції соціального досвіду, набутого суспільством у процесі історичного розвитку, механізмом взаємодії особистості та спільноти з оточуючим середовищем (природним, матеріальним, соціальним).
Принципове значення культури як одного з ключових чинників сталого розвитку визнається на всіх рівнях діяльності щодо
його забезпечення – міжнародному, національному, регіональному, місцевому. Дослідники акцентують увагу на вирішальній ролі
духовно-культурного підґрунтя сталого розвитку [229, с. 27] та
відзначають, що недостатньо вдалий досвід практичної реалізації
положень сталого розвитку, набутий на цей момент, свідчить, що
одних тільки технологічних інновацій замало – необхідно трансформувати цінності, переконання та очікування відповідно до вимог сталого розвитку [307, с. 2].
У резолюції Генеральної Асамблеї ООН «Культура і розвиток», прийнятій у 2011 р. [103], особливо відзначено «важливий
внесок культури у забезпечення сталого розвитку і вирішення національних завдань у сфері розвитку, а також досягнення узгоджених на міжнародному рівні цілей у сфері розвитку». З огляду на
це, у зазначений резолюції пропонується продовжувати аналізувати внесок культури в забезпечення сталого розвитку на основі збору кількісних даних, включаючи розрахунок показників і підготовку статистичної інформації, в цілях їх використання при розробці
стратегій розвитку і підготовці відповідних доповідей.
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У доповіді Департаменту з економічних і соціальних питань
ООН стверджується, що технологічні та соціальні перетворення,
необхідні для екологізації економіки й забезпечення сталого розвитку та скорочення масштабів бідності, не перевищуючи меж
можливостей Землі, не видаються здійсненними без змін у системі
соціальних цінностей. Крім того, у доповіді зазначається, що зміна
особистісних і соціальних цінностей, ймовірно, стане ще більш
серйозною проблемою, ніж перетворення технологій, виробничих
процесів і моделей споживання [143].
Проблеми, пов’язані з активізацією та залученням духовнокультурного та, зокрема, ціннісно-мотиваційного підґрунтя сталого розвитку, широко обговорювались практично на всіх етапах підготовки та проведення міжнародного саміту «Ріо+20». Автори
підсумкового документа Конференції ООН зі сталого розвитку
«Ріо+20» зазначили, що всі культури і цивілізації здатні зробити
свій внесок у сталий розвиток [20]. Учасники конференції також
констатували, що однією з умов забезпечення сталого розвитку є
відповідна зміна ментальності та мотиваційної сфери. До ключових питань належать такі як побудова економічної системи, заснованої на цінностях, а також соціальних парадигм, необхідних для
забезпечення сталого розвитку. Як один з основних напрямів вирішення цих завдань постає необхідність створення позитивної
альтернативи суспільству споживання, яка була б достатньо привабливою для того, щоб подолати спротив та звички, які вже склалися. Дана альтернатива має об’єднати індивідуальну трансформацію та соціальну дію, а також мати мотиваційний потенціал, достатній для цього [283].
Учасники Міжнародного конгресу «Культура: ключ до сталого розвитку», організованого ЮНЕСКО у м. Ханчжоу (КНР) у
2013 р., у підсумковій декларації відзначили необхідність розробки нових підходів до забезпечення сталого розвитку, які мають
повністю враховувати роль культури як системи цінностей і як ресурсу для забезпечення дійсно сталого розвитку, визнавати необхідність використання досвіду минулих поколінь, а також розглядати культуру як частину глобальних і місцевих спільних цінностей і як джерело творчої енергії та оновлення[142]. Як зазначено в
Декларації Ханчжоу, різні культурні установки приведуть до різних шляхів розвитку, тому культурна складова має систематично
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враховуватися при визначенні сталого розвитку і добробуту, а також при розробці політики та програм у сфері сталого розвитку,
при їх здійсненні та вимірюванні результатів. Це потребує створення ефективних міжустановних координаційних механізмів на
глобальному і національному рівнях, розробки всеохоплюючих
статистичних рамок із відповідними цілями і показниками, виконання фактологічно обґрунтованого аналізу та створення потенціалу на всіх рівнях [142].
Слід зазначити, що широковживані системи вимірювання
сталого розвитку1 не включають до системи індикаторів показники, що відображали б стан культурних засад сталого розвитку (його духовно-культурного потенціалу, ціннісно-мотиваційних складових). Системи статистичного вимірювання стану культури2, що
використовують визначення культури для статистичних цілей–
галузь культури як сукупності культурних (креативних) індустрій,
також не відображають потрібний аспект культури (а саме духовної культури, її ціннісний вимір), через що результати їх застосування проблематично використовувати для оцінки духовнокультурного потенціалу сталого розвитку.
1

Див., наприклад: Методологія ООН з розробки та використання індикаторів сталого розвитку [292], Індекс сталого розвитку, запропонований Світовим центром даних з
геоінформатики та сталого розвитку (СЦД-Україна) при КПІ
[202].
2
Серед систем статистичної оцінки культури слід відзначити перш за все такі проекти: Система статистики культури ЮНЕСКО (ССК) [206]; Робоча група«Мережа Європейської статистичної системи з культури» (European Statistical
System Network on Culture (ESSnet-Culture)) [287]; Система
статистики культури Євростат [282]; «Культурні індикатори
та Порядок денний XXI столлітя для культури» Комітета з
культури Спілки міст та муніципальних утворень [104];
«Статистичні
індикатори
для
мистецької
політики»Міжнародної федераціїмистецьких радта культурнихагентств (IFACCA) [308].
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Таким чином, проблема аналізу внеску культури (в тому числі її ціннісної складової) в забезпечення сталого розвитку на основі фактологічних даних, у цілях використання його результатів
при розробці стратегій сталого розвитку залишається досі невирішеною. Але незважаючи на фактичну відсутність результатів досліджень, що демонстрували б однозначні зв'язки між окремими
компонентами духовно-культурного потенціалу сталого розвитку і
його станом у цілому та результатами діяльності щодо забезпечення сталого розвитку на різних рівнях, значення культури для забезпечення сталого розвитку є загальновизнаним.
Розуміння значущості культури дозволяє дещо під іншим
кутом розглянути друге ключове питання забезпечення сталого
розвитку – створення механізмів його забезпечення на регіональному та місцевому рівнях. Дослідники відзначають, що «розвиток
визначається культурою і місцевими умовами, які впливають на
результати розвитку» [142]. Саме регіональна культурна специфіка
значною мірою визначає результативність регіонального розвитку,
в тому числі щодо забезпечення сталого розвитку регіону (а для
України, з урахуванням наявності в її складі регіонів із яскраво
вираженою культурною та соціально-економічною специфікою,
регіональний рівень набуває принципового значення).
Відповідно зростає увага, яка приділяється регіональному та
місцевому рівням забезпечення сталого розвитку в міжнародних
документах, наукових публікаціях та практичній діяльності. Так, у
підсумковому документі Конференції ООН зі сталого розвитку
«Ріо+20», яка проходила 20-22 червня 2012 р., було визнано важливу роль місцевих і субнаціональних (регіональних) органів влади в забезпеченні сталого розвитку та необхідність їх залучення до
планування і здійснення стратегій сталого розвитку [20, п. 42].
Аналогічна ідея зафіксована в переглянутій Стратегії сталого розвитку ЄС (затвердженій 26 червня 2006 р.). Зокрема, у Стратегії
зазначається, що спільна мета полягає у створенні сталих громад у
міських і сільських районах, де громадяни живуть і працюють та
спільно створюють високу якість життя [303, п. 29]. У документах
ООН також зазначається, що субнаціональні та місцеві рівні влади
відіграють надзвичайно важливу роль у справі інтеграції національних стратегій сталого розвитку до практичних програм дій на
місцях в інтересах міського та сільського планування й управлін390

ня, а також у сприянні підключенню громад та громадянського
суспільства до участі в цих програмах [203].
У контексті європейського вибору України слід зазначити,
що останніми роками забезпечення сталого розвитку стало засадничим принципом на всіх рівнях розробки та реалізації соціальної,
економічної, екологічної, промислової, підприємницької, регіональної політики ЄС. Так, основоположним стратегічним документом ЄС є Стратегія соціально-економічного розвитку Європейського Союзу на період до 2020 року «Європа 2020. Стратегія для
розумного, сталого та інклюзивного зростання» [288]. У ньому,
зокрема, виділяється національний та регіональний рівні, для яких
пропонуються власні завдання та пріоритети щодо забезпечення
розвитку.
Здійснюються численні дослідження щодо ефективності використання для забезпечення сталого розвитку різноманітних інструментів розвитку ЄС, зокрема, ресурсів Європейського фонду
регіонального розвитку, Європейського соціального фонду, інструментів забезпечення політики згуртованості, інших структурних фондів, операційних програм тощо. Одним із дієвих механізмів залучення ресурсів є також створення тематичних мереж між
зацікавленими сторонами, зокрема, органами влади певного рівня,
в тому числі регіональних. Як зазначається, таке «м'яке» інвестування сприяє більш ефективному використанню знань, діалогу між
зацікавленими сторонами, обміну даними і провідною практикою,
що може привести до значної вигоди стосовно енергоефективності
та сталого розвитку. Регіональні комітети моніторингу політики
можуть отримати вигоду з більш активного залучення соціальноекономічних партнерів, які безпосередньо беруть участь в обговоренні питань сталого розвитку. Інший підхід до вдосконалення
регіонального управління полягає у використанні мереж і платформ через технічну допомогу Європейського фонду регіонального розвитку (ERDF Technical Assistance). Створення наскрізних
мереж для сприяння інтеграції екологічної політики є ефективним
засобом взаємодії з широким колом зацікавлених сторін. Через
більш активне залучення субнаціональних (регіональних) органів
влади можуть бути підтримані національні стратегії адаптації до
змін клімату та стратегії сталого розвитку [302].
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Значущість регіонального рівня для забезпечення сталого
розвитку чеські дослідники обґрунтовують тим, що взаємодія між
місцевим та національним рівнями публічної адміністрації є мінімальною: національні стратегії сталого розвитку часто сформульовані занадто розпливчасто, в той час як місцеві процеси часто вирішують часткові аспекти, рідко викликаючи необхідні зміни в
більшому масштабі [291]. У літературних джерелах також констатується, що регіон має оптимальний розмір для успішної реалізації
заходів, спрямованих на забезпечення сталого розвитку: досить
малий, щоб бути конкретним і стосуватися безпосередніх інтересів
жителів, і досить великий, щоб мати критичну масу для колективних дій і творчих рішень. Крім того, субнаціональні уряди, завдяки
їх проміжному становищу між національним та місцевим рівнями,
особливо добре підходять для виявлення потреб і сильних сторін
своїх суспільств щодо сталого розвитку [319].
Українські вчені відзначають, що «незважаючи на те що суспільно-культурні цінності та традиції формуються у великих суспільних групах, базисні ідентифікаційні особливості народу, приховані в мові, традиціях, культурі та духовності, є найбільш сталими на найнижчих рівнях (наприклад, село, містечко)» [229,
с. 28].
Таким чином, саме регіональний та місцевий рівні найбільшоюмірою дозволяють ураховувати такий ключовий аспект сталого розвитку, як духовно-культурний та, зокрема, ціннісно-мотиваційне підґрунтя його забезпечення. Саме на цих рівнях завдання
створення дієвих механізмів активізації та залучення потенціалу
духовно-культурних ресурсів сталого розвитку є найбільш перспективним для України.
9.2. Проблеми і перспективні напрями дослідження
та становлення духовно-культурних засад сталого
розвитку
У широкому розумінні під духовною культурою розуміють
усю сукупність продуктів духовної та інтелектуальної діяльності
людини, які не мають предметного, речового характеру: релігійні
системи, міфи, філософські концепції, наукові теорії, моральні
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принципи, звичаї, системи соціальної організації, цінності, установки, що регулюють поведінку людей та груп, тощо. ЮНЕСКО визначає культуру як сукупність властивих суспільству або соціальній групі відмітних ознак – духовних і матеріальних, інтелектуальних й емоційних; окрім мистецтва і літератури, вона охоплює
спосіб життя, «вміння жити разом», системи цінностей, традиції та
вірування [32].
У сучасних гуманітарних (політичних, соціологічних, культурологічних, економічних тощо) дослідженнях ідеали, цінності,
переконання та інші духовно-культурні регулятори поведінки розглядаються як один із різновидів ресурсів, наявність, відсутність
або характер яких визначає спрямованість, ефективність та успішність певної діяльності людей і спільнот, у тому числі діяльності
щодо забезпечення сталого розвитку. Так, український соціолог
А. Ручка зазначає, що ціннісні пріоритети людей є найважливішими орієнтирами бачення, розуміння і відчування їх життєвого світу, а також суттєвим потенційним регулятивом людської поведінки, діяльності та спілкування [195, с. 203].
При розробці індикаторів духовно-культурного потенціалу
сталого розвитку, які б забезпечували реальний вплив на реальну
політику і практику, постають такі самі проблеми, що і при розробці та використанні індикаторів сталого розвитку взагалі. Як
зазначають дослідники, при цьому виникає низка проблем, які поділяють на інституційні, методологічні й технічні [301].
З інституційної точки зору, ключовим завданням є забезпечення індикаторів сталого розвитку, які інтегровані в основні механізми політики, замість екологічних «доповнень» до вже існуючих і таких, що використовуються, статистичних, вимірювальних і
звітних систем. Крім того, установа чи організація, яка пропонує
або затверджує індикатори, повинна мати відповідний статус та
повноваження, щоб забезпечити використання індикаторів при
прийнятті ключових політичних рішень, таких як розробка та затвердження бюджетів, планів і стратегій сталого розвитку.
З методологічної точки зору, продовжують мати місце невизначеність і дискусії про те, що і як вимірювати, як пов'язати конкретні показники з конкретними термінами та пороговими значеннями. Співставність систем індикаторів залишається обмеженою
використанням різних структур індикаторів, які часто мінімально
дотримуються стандартів стосовно того, як одні й ті самі змінні
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мають бути виміряні. Агреговані показники є привабливими для
комунікації з громадянами, але потребують високоякісних даних
для послідовних, співставних та повних наборів індикаторів, а також політичного консенсусу стосовно значущості індикатора, що є
важкодосяжним у міжнародному або навіть національному або
субнаціональному масштабі.
Індикатори сталого розвитку та його духовно-культурного
потенціалу також залишаються під впливом серйозних технічних
проблем, зокрема пов'язаних з інформацією, необхідною для побудови і використання індикаторів. Вони включають проблеми наявності та якості даних, а також проблеми із загальними визначеннями та відсутністю довгострокових, узгоджених механізмів моніторингу, які надаватимуть дані з адекватною часовою та просторовою роздільною здатністю. Питання, однак, не лише у відсутності
або недостатності належного типу та якості даних, але також у тому, що в деяких випадках дані, які збираються із значними витратами, слабо використовуються в подальшому процесі прийняття
рішень.
Значний прогрес за будь-яким із зазначених питань потребує
більш серйозних вкладень часу та зусиль, а також скоординованих
дій багатьох установ – від глобального до національного і часто
субнаціонального рівня. Завдання відповідальної організації полягає в тому, щоб зрозуміти, яку нішу вони можуть із найбільшою
користю заповнити, враховуючи наявні повноваження й обмеження можливостей.
Значна частина західних досліджень присвячена вивченню
загальних духовних, етичних та ціннісних засад сталого розвитку.
Над цим питанням, зокрема, працюють фахівці Інституту людських цінностей Якова Соетендорпа спільно з робочою групою Хартії Землі (однієї з ініціатив ООН) з питань релігії, духовності та
етики. Ними започаткований проект «Духовні виміри сталого розвитку», метою якого є створення глобального альянсу релігійних,
духовних й етичних організацій з метою поглиблення розуміння,
інформування громадськості та практичного застосування етичних
і духовних основ сталого розвитку [314]. Також проводиться робота над визначенням ключових цінностей, що сприяють забезпеченню сталого розвитку [297].
Серед ключових проблемних питань, які постають при спробах втілити в життя принципи сталого розвитку, також слід від394

значити так званий «розрив між цінностями та діями» [278; 280;
295]. Суть проблеми полягає в невідповідності між цінностями, які
декларують ті чи інші суб’єкти розвитку, та їх реальними діями.
Так, українські соціологи А. Ручка та М. Наумова зазначають, що коли йдеться про реалізацію ціннісних пріоритетів, істотне значення має їх життєва ситуація, яка визначає можливості та
обмеження щодо задоволення людських потреб й інтересів [196].
Дослідники та практики в процесі розробки та реалізації
програм і стратегій сталого розвитку (національних, регіональних,
місцевих) виявили, що обізнаність різних суб’єктів щодо принципів сталого розвитку та навіть визнання ними цих принципів на
практиці не призводили до відповідної зміни їх діяльності (або ці
зміни мали поверхневий, демонстраційний характер). Це свідчить,
що таке визнання має суто декларативний характер, але не має мотиваційного впливу, достатнього для реальної зміни своєї повсякденної життєдіяльності.
Західні дослідники, які працюють над проблемою розриву
між цінностями та реальними діями, відзначають, що одного тільки знання щодо принципів сталого розвитку недостатньо для зміни
діяльності, воно має бути підкріплене відповідними цінностями
[318]. Саме цінності й етичні принципи можуть служити джерелом
мотивації щодо зміни індивідуальних стилів життя і є необхідним
елементом духовно-культурного підґрунтя діяльності із забезпечення сталого розвитку.
Важливим концептом у дослідженні та вирішенні проблеми
розриву між цінностями та діями стало поняття «стиль життя», а
відповідним напрямом досліджень та практичної діяльності – проблеми та механізми формування так званого «стилю життя відповідно до сталого розвитку» або «поведінки відповідно до сталого
розвитку».
У широкому розумінні категорія «стиль життя» відображає
засоби діяльності, споживання, використання та прояву. Стиль
життя, що відповідає сталому розвитку, має на меті таку діяльність, споживання, використання та взаємодію, які задовольняють
потреби людей, підвищуючи якість їх життя, та одночасно мінімізують витрати природних ресурсів, шкідливі викиди, кількість
сміття і гарантують збереження ресурсів для наступного покоління
[312, с. 23; 305, с. 1].
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У той же час аналіз досліджень і пілотних проектів щодо
стилю життя в контексті сталого розвитку свідчить, що переважна
більшість авторів при аналізі стилю життя найбільшу увагу приділяє споживацькій поведінці (тобто стилю або моделі споживання).
Науковці вказують на тісний зв'язок між стилем життя та стилем
споживання [312, с. 24], і саме цей аспект є на даний момент найбільш дослідженим (наприклад [299; 305]).
Зміна цінностей та мотивації також є одним із ключових питань, над яким працюють дослідники стилю життя в контексті сталого розвитку. Визнаючи необхідність таких змін, вони стверджують, що це завдання є одним із найскладніших, бо потребує відповідних змін на загальносистемному інституціональному рівні,
адже саме на цьому рівні встановлюється, яка поведінка є нормальною, а яка – ні. Сьогодні багато стилів життя, які не відповідають вимогам сталого розвитку, вважаються цілком нормальними і
не засуджуються суспільством. Зокрема, значна кількість цінностей, норм, соціальних практик прив’язані до існуючих на даний
момент інституціональних та інфраструктурних умов (міський
устрій, системи постачання, міська інфраструктура та ін.), які просто не дозволяють змінити стиль життя та на практиці реалізовувати принципи сталого розвитку [312, с. 97]. Розуміючи, що «взаємопов’язані питання потребують взаємопов’язаних рішень» [307,
p. 2], західні вчені намагаються враховувати велику кількість факторів, що формують стиль життя та його прояви.
У результаті поєднання певного переліку основних цінностей та відповідних сфер життєдіяльності людини, у яких ці цінності мають проявити себе, формуються набори індикаторів, що досліджуються. Інколи кількість таких індикаторів може бути досить
значною. Наприклад, у рамках дослідницького проекту, присвяченого розробці індикаторів сталого розвитку, заснованих на цінностях, здійсненого Брайтонським університетом, запропоновано перелік із 166 індикаторів [298]. Індикатори, що розробляються в
такий спосіб, повністю залежать від контексту проекту або дослідження, що реалізується, та не мають універсального характеру.
Крім того, їх використання дозволяє певним чином відстежувати
процеси зміни цінностей та їх динаміку, але не вирішує ключове
питання – подолання розриву між цінностями та діями.
Задля розробки таких контекстно-орієнтованих індикаторів
дослідники пропонують такий алгоритм [315]:
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визначення загального контексту дослідження або проекту;
збір первинної інформації щодо реалізації проекту та розуміння його цілей учасниками;
визначення ключових цінностей та встановлення їх пріоритетності;
визначення основних індикаторів до ключових цінностей;
польові випробування індикаторів;
доопрацювання системи індикаторів з урахуванням польових досліджень.
Не викликає сумнівів, що розробка системи оцінювання духовно-культурного потенціалу сталого розвитку потребує наявності загального контексту діяльності, спрямованої на забезпечення
сталого розвитку. Але такий контекстно-орієнтований підхід може
бути ефективним лише при вирішенні локальних проблем і суттєво не впливає на базисні смисложиттєві цінності, щозрештою і визначають поведінку людини. Фактично це дослідницький підхід,
який не містить механізмів впливу на базисні цінності.
У практичній діяльності зміна цінностей з метою забезпечення сталого розвитку реалізується методами, які вже стали традиційними, і єдина їх відмінність – те, що вони фокусуються на
створенні мотиваційно-ціннісного підґрунтя сталого розвитку в
певних спільнотах. Основними серед цих методів є:
методи соціального маркетингу;
система освіти;
залучення людей до громадської активності, спрямованої на
забезпечення сталого розвитку;
створення та підтримка недержавних об’єднань, метою яких
є сприяння сталому розвитку;
різні методи групової роботи.
Важливим напрямом діяльності вважається також перехід до
лідерства, заснованого на цінностях, – на зміну домінуючим зараз
авторитарним, патерналістським та маніпулятивним стилям лідерства.
Таким чином, у сучасних роботах західних дослідників визнається велика значущість ідеалів, цінностей та інших духовнокультурних регуляторів поведінки для забезпечення сталого розвитку. Більшість дослідників погоджуються з тим, що цінності більшою мірою визначають моделі поведінки людей, їх відповідність вимогам забезпечення сталого розвитку.
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У той же час проблема подолання розриву між цінностями
та реальною діяльністю суб’єктів соціально-відтворювального
процесу без перебільшення стала справжнім викликом для дослідників і практиків сталого розвитку і, незважаючи на значну кількість досліджень і пілотних проектів та набутий певний досвід
практичної діяльності, на даний момент залишається фактично
невирішеною. Причина цього, скоріше за все, полягає втаких двох
моментах, які фактично не враховуються при здійсненні цих досліджень.
1. Справжньою мотивуючою силою володіють тільки базисні цінності, які є смисложиттєвими для людини. Однак саме цей
аспект фактично залишається поза увагою дослідників. Усі набори
цінностей та відповідних індикаторів є контекстно-орієнтованими
та розробляються виходячи з мети дослідження або пілотного проекту (тобто цілеполягання передує конструюванню відповідних
цінностей та індикаторів – формується контекстна орієнтованість
дослідження, про що зазначено вище). У реальному житті ж навпаки – «будь-які цілі не є першоосновою розвитку, оскільки вони
завжди базуються на системі цінностей і є вторинними в ієрархічній структурі «цінності – цілі – пріоритети – розвиток» [229, с. 27].
2. Явно чи неявно автори проаналізованих досліджень виходять з універсалістського припущення, що духовно-культурна та,
зокрема, ціннісно-мотиваційна основа сталого розвитку має універсальний, загальний для всіх характер. Але універсальний характер має лише саме завдання – збалансування соціального, економічного та екологічного розвитку, а не духовно-культурне підґрунтя його вирішення; відповідно не є універсальними і механізми
практичного вирішення цього завдання. Дослідники відзначають,
що «досвід становлення господарств різних країн показав, що
тільки орієнтація на власні шляхи розвитку може бути ефективною
і спрямованою на реалізацію інтересів конкретного народу» [229,
с. 18]. Таким чином, завдання активізації духовно-культурного
потенціалу сталого розвитку України та її регіонів може бути вирішене лише на власній духовно-культурній основі (тобто на основі притаманної українському суспільству світоглядної картини світу та базисних смисложиттєвих цінностей). І лише притаманні
українському суспільству базисні цінності можуть мати мотиваційний потенціал, достатній для принципової зміни поведінки
398

суб’єктів соціально-відтворювального процесу в напрямі забезпечення сталого розвитку.
Цінності як ключова складова духовно-культурного потенціалу сталого розвитку можуть виступати мотивуючим чинником
сталого розвитку (спонукаючи людей та/або соціальні групи до
діяльності у відповідному напрямі) або інтегруючим (виступаючи
основою об'єднання зусиль на основі співпадіння бачення цілей та
способів їх досягнення).
Як підтвердження цієї тези можна навести дані експертного
опитування щодо соціальної відповідальності, проведеного фахівцями Інституту економіки промисловості НАН України у 20122013 рр. Так, одним із висновків дослідження є те, що реалізація
принципів сталого розвитку в Україні можлива при модернізації
систем управління та суспільних відносин на засадах соціальної
відповідальності, коли будуть задіяні мотиваційні механізми до
соціально відповідальної поведінки в цій сфері особистості, суспільства, бізнесу, держави [61, с. 48]. У той же час серед чинників,
що найбільше впливають на формування соціальної відповідальності в українському суспільстві, експерти відзначили, перш за
все, «Систему духовно-морального виховання, освіту, родину»
(62% опитаних), а також «Національний характер (ментальність),
традиції та історичний досвід населення України» (53,2%) [61,
с. 89]. Зазначені чинники вказують, з одного боку, безпосередньо
на ключову роль духовно-ціннісних засад для становлення соціальної відповідальності як передумови сталого розвитку, а з іншого – на механізми їх формування та збереження.
У Декларації тисячоліття ООН [54] зафіксовано цінності, які
мають важливе значення для міжнародних відносин у ХХІ ст. та
забезпечення сталого розвитку. До цих цінностей належать: свобода; рівність; солідарність; терпимість; повага до природи; спільні
зобов'язання.
Але такий перелік містить надто загальні та неконкретні категорії, які важко дослідити емпірично.
Слід відзначити, що спеціальні масштабні дослідження базисних смисложиттєвих цінностей у контексті сталого розвитку
фактично відсутні, тому є сенс розглянути існуючі порівняльні
дослідження цінностей та проаналізувати їх результати з точки
зору проблем активізації та залучення духовно-культурного потенціалу сталого розвитку.
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Найбільш масштабним порівняльним дослідженням цінностей у світі є Всесвітній огляд цінностей (WVS) – дослідницький
проект, започаткований у 1981 р., спрямований на вивчення цінностей та їх вплив на соціальне і культурне життя. В останній хвилі
дослідження (WVS Wave 6 (2010-2014), яка ще не завершена) на
даний момент взяли участь 52 країни світу. Це дослідження демонструє зміни у світогляді людей, у тому, чого вони хочуть від
життя. Вивчаються зміни в цінностях, що стосуються релігії, відносин між чоловіками і жінками, трудової мотивації, демократії,
системи управління в країні, соціального капіталу, участі в політичному житті, толерантності, захисту оточуючого середовища,
суб'єктивного відчуття благополуччя тощо.
Однією з теоретичних засад Всесвітнього огляду цінностей є
теорія постматеріалізму, запропонована керівником дослідження в
70-х роках. Постматеріалізм являє собою істотне зрушення у стратегіях виживання – увага до економічних параметрів життя зменшується, на перший план виходять аспекти суб’єктивного благополуччя: системи цінностей змінюються; на перший план виходять
«постматеріальні» цінності; інституціональна структура, що базується на ієрархічній бюрократичній організації, втрачає підтримку
населення і все менше відповідає системі цінностей, що змінюється. Безпрецедентний ступінь економічної безпеки, якого досягло
післявоєнне покоління в індустріальних суспільствах, призвів до
поступового зрушення пріоритету від «матеріалістичних» цінностей (коли акцент робиться перш за все на економічній і фізичній
безпеці) до цінностей «постматеріальних» (коли на перший план
висуваються самовираження і якість життя) [85].
Як зазначає Р. Інглхарт, ані цінності індивіда, ані цінності
суспільства в цілому не змінюються миттєво. Фундаментальна
зміна цінностей здійснюється поступово, в масштабному вигляді
це відбувається в міру того, як на зміну старшому поколінню приходить молоде [85]. При цьому обов'язковою умовою зміни цінностей є зміна культурних та інституційних умов: у випадку дихотомії «матеріальні-постматеріальні цінності» зростання суб'єктивного відчуття безпеки (економічної, фізичної тощо) сприяє вкоріненню постматеріальних цінностей, а руйнування безпеки призводить
до «відкату» матеріальних цінностей. Як наголошує Р. Інглхарт,
поява постматеріалізму відображає не обертання полярностей, а
зміну пріоритетів: економічній і фізичній безпеці постматеріалісти
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надають зовсім не негативної цінності – вони оцінюють її позитивно, але, на відміну від матеріалістів, вони ще більш високий
пріоритет відводять самовираженню та якості життя.
При цьому, навіть із поправками на результати соціальноекономічного розвитку, спостерігається наявність досить стійких
«культурних зон»із власними ціннісними системами, які утворюють країни зі схожими історико-релігійними особливостями [84,
с. 37].
Як пріоритет економічної та фізичної безпеки, так і надання
переваги самовираженню та якості життя узгоджуються із принципами сталого розвитку. Для перевірки того, яка система цінностей більше сприяє забезпеченню сталого розвитку, оцінено зв'язок
між даними щодо системи цінностей населення різних країн та
рівнем сталого розвитку в цих країнах. Для цього використано дані
Всесвітнього огляду цінностей (6 хвилі, у якій у 2011 р. брала
участь Україна)1, а також дані щодо індексів сталого розвитку, що
розраховуються Світовим центром даних із геоінформатики та
сталого розвитку (СЦД-Україна) при КПІ [201].
Авторами Всесвітнього огляду цінностей розраховується
комплексний показник, завдяки якому респонденти з кожної країни поділяються на три групи: носії матеріалістичних цінностей,
змішані та постматеріалістичні. Так, в Україні у 2011 р., за даними
опитування в рамках Всесвітнього огляду цінностей, носіями матеріалістичних цінностей виступали 46,2% населення, змішаних –
50,1 та постматеріалістичних – лише 3,7% опитаних українців.
Як узагальнена характеристика системи цінностей країни на
основі вказаного показника обчислено індекс за формулою
N
N
N
IV  m
 (1)  mix
 0  pm
1 ,
Ns
Ns
Ns

1

В опитуванні, проведеному в рамках проекту
Worldvaluessurvey компанією Research&BrandingGroup у листопаді 2011 р., взяли участь 1500 українців. Результати опитування як в Україні, так і в інших країнах світу викладено
на
сайті
проекту:
http://www.worldvaluessurvey.org/
WVSContents.jsp.
401

де Iv – індекс, що характеризує систему цінностей за шкалою «матеріалістичні-постматеріалістичні»1;
Nm – кількість респондентів, які є носіями матеріалістичних
цінностей;
Nmix – кількість респондентів, які є носіями змішаної системи
цінностей;
Npm – кількість респондентів, які є носіями постматеріалістичних цінностей;
Ns – загальний обсяг вибірки по країні.
Значення індексу розраховані для країн, населення яких брало участь в опитуваннях 6 хвилі дослідження, проведених у 20112012 рр.2У результаті до групи країн, для яких наявні і дані опитувань Всесвітнього огляду цінностей, і значення індексу сталого
розвитку, увійшли 32 країни: Австралія, Азербайджан, Вірменія,
Естонія, Зімбабве, Іспанія, Казахстан, Киргизстан, Китай, Кіпр,
Колумбія, Малайзія, Марокко, Мексика, Нігерія, Нідерланди, Нова
Зеландія, Пакистан, Перу, Польща, Російська Федерація, Румунія,
Словенія, США, Трінідад і Тобаґо, Туреччина, Узбекистан, Україна,Уругвай, Філіппіни, Чилі, Швеція.
Згідно з виконаними розрахунками постматеріалістична система цінностей більшою мірою сприяє забезпеченню сталого розвитку.Значення коефіцієнтів кореляції між індексом Iv та інтегральним і частковими індексами сталого розвитку наведенов
табл. 9.1.
1

Індекс Iv може набувати значень від «-1» (у суспільстві домінують матеріалістичні цінності) до «1»
(домінують постматеріалістичні цінності); значення індексу,
що дорівнює «0», означає домінування змішаної системи
цінностей, яка об'єднує як матеріалістичні, так і постматеріалістичні цінності. Наприклад, значення розрахованого
індексу Iv для України складає -0,425, що свідчить про досить
виражену перевагу матеріалістичної та змішаної систем цінностей.
2
Опитування саме цих років обрано тому, що індекс
сталого розвитку, який розраховується СЦД-Україна, обчислений за даними 2011-2012 рр.
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Таблиця 9.1
Значення коефіцієнта кореляції між параметрами сталого
розвитку та характером системи цінностей суспільства
Індекс «матеріалістичніПоказники
постматеріалістичні
цінності» (Iv)
Комплексний показник «Якість життя»
0,65*
(Cql)
Комплексний показник «Безпека жит0,49*
тя» (Csl)
Ступінь гармонізації (G)
0,21
Індекс екологічного виміру (Ie)
0,63*
Індекс економічного виміру (Iec)
0,6*
Індекс соціально-інституційного виміру
0,56*
(Is)
Інтегральний показник сталого розвит0,63*
ку (Isd)
* Коефіцієнт кореляції значущий на рівні p<0,05.

Найбільш тісно співвідношення матеріалістичних та постматеріалістичних цінностей (набуття більшої розповсюдженості
постматеріалістичними цінностями) пов'язане з показниками, що
характеризують якість життя й екологічний вимір сталого розвитку, а також інтегральним показником сталого розвитку. Дещо
менш тісним є зв'язок між характером системи цінностей та індексами економічного, соціально-інституційного виміру, а також
комплексним показником «Безпека життя». Найнижчим та статистично незначущим виявився лише коефіцієнт кореляції між системою цінностей та показником ступеня гармонізації вимірів сталого
розвитку.
Стосовно регіонів України репрезентативні дані щодо систем цінностей жителів, а також суб'єктивного відчуття економічної
і фізичної безпеки відсутні. Аспект безпеки певним чином відображають окремі статистичні дані, наприклад, кількість зареєстрованих злочинів у розрахунку на тисячу населення (аспект фізичної
безпеки), а також валовий регіональний продукт у розрахунку на
одну особу та індекси фізичного обсягу регіонального продукту в
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розрахунку на одну особу (аспект економічної безпеки). Відповідні аспекти опосередковано, безсумнівно, впливають на суб'єктивне
відчуття безпеки, хоча в даному випадку і не відображають довгострокових тенденцій, на яких акцентує увагу Р. Інглхарт.
Таким чином, аналіз основних тенденцій, які існують у світовій теорії та практиці забезпечення сталого розвитку, дозволяє
зробити висновок про визнання вирішальної значущості духовнокультурних та, зокрема, ціннісно-мотиваційних засад забезпечення
сталого розвитку, тобто духовно-культурного потенціалу сталого
розвитку, а також відповідне зростання уваги до питань створення
та залучення такого потенціалу.Однакпроблема створення духовно-культурного підґрунтя все ще залишається фактично невирішеною.
Вирішення проблеми створення та залучення духовнокультурного потенціалу сталого розвитку можливе лише на основі
базисних цінностей того чи іншого суспільства, бо саме вони мають найбільшу мотивуючу силу. Але тут виникає додаткова проблема, бо загальновизнаною стала точка зору, згідно з якою ці базисні цінності є унікальними для кожної макроспільноти – від
Таблиця 9.2
Значення коефіцієнта кореляції між параметрами сталого
розвитку та показниками, що характеризують фізичну
й економічну безпеку в регіонах України
Кількість зареєстро- Валовий регіона- Індекси фізичного обсягу
ваних злочинів у
льний продукт у
валового регіонального
Показники
розрахунку на тися- розрахунку на
продукту в розрахунку на
чу населення (2011) одну особу (2011) одну особу (2011 до 2010)
Комплексний показник «Якість
0,27
0,74*
-0,4*
життя»
(Cql)
Комплексний показник «Безпе-0,11
-0,23
0,12
ка життя»
(Csl)
Ступінь
0,11
0,17
-0,07
гармонізації
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(G)
Індекс екологічного
виміру (Ie)
Індекс економічного
виміру (Iec)
Індекс соціальноінституційного виміру
(Is)
Інтегральний показник сталого
розвитку
(Isd)

-0,12

-0,27

0,13

0,18

0,67*

-0,33

0,3

0,26

-0,23

0,18

0,6*

-0,32

* Коефіцієнт кореляції значущий на рівні p<0,05.

цивілізаційного до регіонального рівня. Фактично це означає, що
проблема створення духовно-культурного підґрунтя сталого розвитку, здатного забезпечити збалансування ключових аспектів
сталого розвитку (соціального, економічного, екологічного), не
має універсального розв’язання та має вирішуватись самостійно в
кожному окремому випадку. Тобто духовно-культурне підґрунтя
сталого розвитку України не може бути запозичене – українське
суспільство має створити його своїми силами на основі власних
базисних цінностей, з урахуванням глобалізаційного контексту.
Розв'язання цього завдання, у свою чергу, потребуватиме реалізації таких напрямів дослідницької діяльності:
1) розробка теоретичної моделі духовно-культурного потенціалу сталого розвитку;
2) дослідження базисних цінностей українського суспільства
в контексті необхідності збалансування соціального, економічного
й екологічного аспектів сталого розвитку та з урахуванням регіональної культурної специфіки українського суспільства.
Для України регіональний аспект є одним із ключових, й
урахування регіональної культурної специфіки є принципово важливим для досягнення успіху в забезпеченні сталого розвитку.
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9.3. Духовно-культурний потенціал як інтеграційний
та мотиваційний ресурс забезпечення сталого
розвитку
Сталий розвиток, окрім загальновизнаних економічної, соціальної та екологічної складових, характеризується ще й спільними
духовно-культурними засадами практичного втілення даних складових розвитку, а також діяльності щодо їх узгодження та збалансування. Ці засади є не окремим аспектом, а спільною ключовою
передумовою забезпечення окремих складових сталого розвитку та
їх балансування між собою. Механізми забезпечення сталого розвитку також мають ураховувати стан і необхідність відповідних
змін духовно-культурних засад сталого розвитку.
Таким чином, духовно-культурні передумови виступають
ресурсом діяльності щодо забезпечення сталого розвитку і залежно від їх структури та змісту можуть сприяти або перешкоджати
здійсненню цієї діяльності. У той же час по відношенню до діяльності, яка планується чи не завершена (це стосується і стану діяльності із забезпечення сталого розвитку в Україні), духовнокультурні засади є таким ресурсом, що може бути потенційно задіяним, тобто більш доречним буде їх визначення як духовно-культурного потенціалу.
Виходячи з вищенаведеного під духовно-культурним потенціалом сталого розвитку пропонується розглядати сукупність значущих для людини, спільноти або суспільства ідеалів, уявлень про
належне, принципів, цінностей, цілей, поведінкових установок,
зразків поведінки та взаємодії, які можуть бути використані як ресурси для забезпечення сталого розвитку України та її регіонів.
В умовах України підходи до забезпечення сталого розвитку,
запозичені в західних країнах, не враховують особливостей духовно-культурного потенціалу України та її регіонів, орієнтовані на
характерну для сучасного західного суспільства систему ідеалів,
цінностей, зразків поведінки, які не сприймаються українською
спільнотою. Результати культурологічних досліджень свідчать, що
базисні цінності українського соціуму суттєво відрізняються від
цінностей сучасного західного суспільства [63; 269]. Саме через це
пряме запозичення західних моделей не дозволяє використовувати
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інтеграційні та мотиваційні ресурси духовно-культурного потенціалу українського суспільства для забезпечення його сталого розвитку.
Незважаючи на всі фактори, які ускладнюють дослідження
духовно-культурного потенціалу сталого розвитку, його сильних
та слабких сторін, без нього обґрунтування та визначення адекватних механізмів державного і регіонального управління сталим розвитком, а також подальші кроки вданому напрямі є неможливими.
При цьому важливо враховувати різницю елементів духовно-культурного потенціалу за змістом. Так, у різних сферах діяльності суб'єкта (індивіда, організації, соціальної групи) мають і можуть домінувати різні цінності, від чого залежить прогноз поведінки суб'єкта та його реальні дії. Звісно, загальновизнаними є відмінності за структурою та змістом елементів духовно-культурного
потенціалу між різними соціальними групами (етнічними – ментальність, культура; колективами та професійними групами – корпоративна культура; віковими –відмінності між поколіннями тощо).Тому виникає необхідність вивчення духовно-культурного
потенціалу сталого розвитку саме українського суспільства з усіма
притаманними йому особливостями. Це дозволить визначити елементи духовно-культурного потенціалу суспільства й окремих
груп, які сприяють чи перешкоджають забезпеченню сталого розвитку України та її регіонів з урахуванням унікальної для країни
композиції внутрішніх та зовнішніх умов, і на цій основі виробити
адекватні механізми досягнення сталого розвитку.
Виходячи з наявності різних рівнів, на яких здійснюється діяльність із забезпечення сталого розвитку, а також характеру елементів духовної культури, у структурі духовно-культурного потенціалу сталого розвитку доцільно виокремити такі складові:
1. Загальні (такі, що обумовлюють людську діяльність у цілому, в тому числі у сфері забезпечення СР): базисні цінності суспільства, ставлення до релігії, схильність довіряти оточуючим,
консерватизм або інноваційність тощо, тобто такі характеристики,
що не завжди рефлексуються та змінюються протягом довгого часу.
2. Специфічні (такі, що регулюють діяльність із сталого розвитку як специфічного явища та результату; стосовно певного аспекта сталого розвитку – соціального, економічного, екологічно407

го – або прагнення до їх збалансування): екологічна культура, економічна культура, цінності справедливості, рівності, толерантності, тобто такі елементи, що часто є основою ідеологічних концепцій та зміна яких можлива в середньостроковій перспективі.
3. Конкретні (такі, що стосуються окремих аспектів та відповідних показників (індикаторів), за якими оцінюється стан сталого
розвитку в країні/регіоні, або актуальних проблем, що мають стосунок до сталого розвитку): статистичні показники у сфері економіки, екології, соціального розвитку, тобто це переважно такі елементи, що пов'язані зі змістом стратегій та програм сталого розвитку, не завжди є значущими для індивідуальної чи масової свідомості та досить легко замінюються один на одного.
Для розуміння сутності духовно-культурного потенціалу,
його взаємозв'язку із соціальними процесами актуальною є розробка його моделі, яка дозволила б структурувати та змістовно
описати таке багатопланове і багатоаспектне явище, як духовнокультурне підґрунтя сталого розвитку. Першим кроком у напрямі
розробки такої моделі та подальшого дослідження духовнокультурного потенціалу сталого розвитку має стати визначення
його ключових структурних елементів. Крім того, необхідне розуміння того, хто є носіями духовно-культурного потенціалу.
При визначенні структури духовно-культурного потенціалу
сталого розвитку доцільно базуватися на трьох складових:
1) змістовне наповнення духовно-культурного потенціалу як
сукупності значущих для суспільства ідеалів, уявлень про належне, принципів, цінностей, цілей, поведінкових установок, зразків
поведінки та взаємодії з тих чи інших питань, соціальних практик,
що склалися. Саме ці елементи вирішальнимчином визначають
поведінку людей, у тому числі у сфері сталого розвитку;
2) основні аспекти сталого розвитку: економічний, соціальний, екологічний. Кожному з цих аспектів відповідає і певний духовно-культурний потенціал як сукупність ідеалів, принципів, цінностей, цілей, поведінкових установок тощо, які залежно від свого
змісту сприяють або не сприяють забезпеченню сталого розвитку;
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3) ключові суб'єкти, що впливають на забезпечення сталого
розвитку1:
органи влади різного рівня (сфера розробки, прийняття та
реалізації управлінських рішень щодо забезпечення сталого розвитку);
бізнес-структури (сфера господарської діяльності та економічного розвитку);
громадянське суспільство (сфера громадської активності та
самоорганізації, інститути громадянського суспільства);
людина (сфера повсякденного життя, повсякденні життєві
практики).
Виходячи із зазначених складових елементів структурна модель духовно-культурного потенціалу сталого розвитку може бути
представлена у вигляді схеми (рис.9.1).
Подальше дослідження духовно-культурного потенціалу з
використанням вказаних структурних елементів (зміст, основні
суб'єкти-носії та ключові аспекти сталого розвитку) дозволить розробити на цій основі теоретичну модель духовно-культурного потенціалу, що міститиме перелік параметрів, через які розкрива-

1

Основу цієї класифікації становить перелік основних
учасників діяльності із забезпечення сталого розвитку, наведений у Підсумковому документі Конференції ООН зі сталого розвитку «Ріо+20» (20-22 червня 2012 р., Ріо-де-Жанейро,
Бразилія).
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АСПЕКТИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ
ДУХОВНОКУЛЬТУРНОГО
ПОТЕНЦІАЛУ СТАЛОГО
РОЗВИТКУ

1
Ідеали.
Уявлення про належне

2
Принципи.
Цінності.
Цілі

3
Поведінкові установки.
Соціально схвалювані зразки
поведінки та взаємодії суб'єктів.
Повсякденні соціальні практики
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Економічний

Соціальний

Екологічний

1.1. Ідеали та уявлення основних суб'єктів щодо економічного розвитку:
 влада;
 бізнес;
 громадянське суспільство;
 людина

1.2. Ідеали та уявлення основних суб'єктів щодо соціального розвитку:
 влада;
 бізнес;
 громадянське суспільство;
 людина

1.3. Ідеали та уявлення основних суб'єктів щодо забезпечення екологічної безпеки:
 влада;
 бізнес;
 громадянське суспільство;
 людина

2.1. Принципи, цінності та
цілі основних суб'єктів щодо
економічного розвитку:
 влада;
 бізнес;
 громадянське суспільство;
 людина

2.2. Принципи, цінності та
цілі основних суб'єктів щодо
соціального розвитку:
 влада;
 бізнес;
 громадянське суспільство;
 людина

2.3. Принципи, цінності та
цілі основних суб'єктів щодо
екологічної безпеки:
 влада;
 бізнес;
 громадянське суспільство;
 людина

3.1. Поведінкові установки,
зразки взаємодії та соціальні
практики основних суб'єктів
щодо економічного розвитку:
 влада;
 бізнес;
 громадянське суспільство;
 людина

3.2. Поведінкові установки,
зразки взаємодії та соціальні
практики основних суб'єктів
щодо соціального розвитку:
 влада;
 бізнес;
 громадянське суспільство;
 людина

3.3. Поведінкові установки,
зразки взаємодії та соціальні
практики основних суб'єктів
щодо екологічної безпеки:
 влада;
 бізнес;
 громадянське суспільство;
 людина

Рис. 9.1. Структурна модель духовно-культурного потенціалу сталого розвитку

тиметься зміст духовно-культурного потенціалу (з урахуванням
особливостей різних суб'єктів розвитку та відповідного аспекта
сталого розвитку – економічного, соціального, екологічного). Це
також дозволить розробити нормативну модель духовно-культурного потенціалу сталого розвитку, тобто яким має бути духовнокультурний потенціал суспільства, який зміг би забезпечити реальне втілення в життя принципів сталого розвитку. При розробці
цієї моделі необхідно враховувати, що базисні цінності та світоглядні картини містяться, по-перше, у світових релігіях, по-друге,
поступово формуються в рамках постнекласичної наукової картини світу. Також обов'язково має бути врахована соціокультурна
специфіка українського суспільства – насамперед, його базисні
ідеали та цінності.
Розроблені моделі (теоретична та нормативна) дозволять
проаналізувати реальний стан духовно-культурного потенціалу
українського суспільства в контексті забезпечення сталого розвитку як на рівні окремих регіонів, так і на рівні суспільства в цілому.
Результати аналізу становитимуть підґрунтя для розробки таких
стратегій і програм сталого розвитку регіонального та національного рівня, реалізація яких дозволить залучити духовно-культурний потенціал до забезпечення сталого розвитку.
Проте вирішення даних завдань та реальне змістовне наповнення цієї моделі, як зазначено вище, потребує використання найновітнішої міждисциплінарної методології досліджень, яку ще потрібно розробити. Основою такої методології має стати постнекласична наукова парадигма.
9.4. Базисні цінності українського суспільства
як ресурс сталого розвитку на місцевому рівні
Модернізація українського суспільства та намагання правлячих еліт здійснювати сталий розвиток завдяки вступу у Європейський Союз відбуваються у складних обставинах внутрішніх і зовнішніх викликів, які загрожують країні розпадом. Так, зокрема,
наявні соціальні та культурні (ціннісно-смислові) конфлікти між
різними групами та прошарками населення, що переростають у
воєнну протидію, відсутність прийнятих усіма групами населення
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інституційних норм та правил регуляції соціальної взаємодії (відносин), які можуть інтегрувати та мотивувати різних учасників
соціально-відтворювального процесу до спільної діяльності.
Без вирішення проблеми забезпечення інтеграції та мотивації різних учасників соціально-відтворювального процесу до взаємодії/співпраці становлення українського суспільства як цілісного
суб’єкта власних соціальних перетворень та сталого розвитку неможливе. Це потребує створення певних моделей інституційних
механізмів регуляції соціальної взаємодії, норми та правила яких
пов’язані з вищими/базисними цінностями українського суспільства.
У зв’язку з вищезазначеним актуальним є виявлення ресурсного потенціалу базисних цінностей українського суспільства, які
можуть інтегрувати та мотивувати учасників соціально-відтворювального процесу в різних сферах життєдіяльності. При вирішенні
даного завдання необхідно враховувати ряд обставин.
Модернізація українського суспільства та його вступ у Європейський Союз відбуваються в період глобальної системної кризи – антропологічної, екологічної, продовольчої, економічної та ін.
Дана криза, яка є наслідком реалізації у всесвітньому масштабіпроекту Модерну, обумовлює пошук нових ціннісних орієнтирів розвитку світової спільноти.
Проект Модерну, який народився в Європі в період Відродження-Реформації-Просвітництва та вперше втілився у життя в
Західній (Євроатлантичній) цивілізації, протягом 300 років тримався на науковій класичній (механістичній та антропоцентричній
суб’єкт-об’єктній) картині Світу і відповідному світогляді, тобто
на певних уявленнях про світоустрій, місце людини у Світі та взаємодію з ним. Дані уявлення розкривають себе через певні базисні
цінності та цілі життєдіяльності людини новоєвропейського типу і
виявляються у її взаємодії зі Світом. Вони вже вичерпали свій ресурсно-творчий смисловий потенціал, який інтегрує та мотивує
суб’єктів соціально-відтворювальної діяльності, а також обумовлюють глобальні кризи та загрози для життя людини. Тепер, зазначає академік В. Стьопін, «від того, як людина будуватиме свої
взаємовідносини з оточуючим світом, залежить саме її існування»
[236, с. 386].
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Усвідомлення елітами (духовними, науковими, громадськими, мистецькими, бізнесовими) проблеми вичерпності ресурсного
потенціалу смисложиттєвих цінностей новоєвропейського типу
людини є підставою для їх переоцінки та пошуку нових ціннісних
орієнтирів, цілей діяльності людини (світової спільноти) та правил
її взаємодії зі Світом, у тому числі з природою та іншими людьми.
Фахівці звертають увагу на те, що «чим глибшою є криза, яка викликала необхідність переходу до нової системи цінностей, тим
складнішими виявляються питання, які доводиться вирішувати» [55, с. 93].
Пошук нових цінностей та відповідних їм норм і правил регуляції взаємодії людини зі Світом здійснюється за різними напрямами. У рамках постнекласичної загальнонаукової холістичної/цілісної картини Світу, яка формується на міждисциплінарній
основі, за методологією універсального/глобального еволюціонізму складаються нові уявлення про світоустрій, цінності нового
типу людини, її місце в Світі та діалоговий суб’єкт-суб’єктний тип
взаємодії з нею, в тому числі з природою та іншими людьми.
Нова ціннісно-смислова основа світоустрою вибудовується,
зокрема, в рамках концепції діалогу цивілізацій, яка з 2001 р. реалізується ООН і підтримується багатьма міжнародними фондами,
форумами та об’єднаннями. Проблемі виходу з глобальних криз та
діалоговому типу взаємодії різних культур на підставі нових ідеалів і цінностей, які ідуть на зміну західним цінностям суспільства
споживання, присвячують свою діяльність Всесвітній конгрес з
глобальної цивілізації, Всесвітній Форум Духовної культури та ін.
Чимало прихильників у світі має концепція етичної глобалізації та
рух за глобальну етику.
Як основне джерело цінностей, необхідних для розробки
норм та правил забезпечення діалогового суб’єкт-суб’єктного типу
взаємодії людини зі Світом, у тому числі з природою та іншими
людьми, що належать до різних культур, розглядаються світові
релігії. Ідея універсальності секуляризації, яка нібито виникає під
впливом модернізації, не відповідає дійсності. Так, зокрема, християнство, за оцінками деяких відомих західних фахівців, має у
ХХІ ст. перспективи на виживання.
Проявом відмови від реалізації однополярної моделі світоустрою, заснованої на цінностях Євроатлантичної цивілізації («зо413

лотого мільярда»), є тенденція деконструкції глобальної доларової
фінансової системи, яка перебуває у кризовому стані, та створення
декількох регіональних валютно-технологічних зон, у тому числі,
навколо таких культурно-цивілізаційних регіонів, як Китай і Росія1.
Заслуговує на увагу тенденція послаблення інститутів ринку,
тобто конкурентного типу соціальних відносин, і формування альтернативного типу взаємовідносин, який реалізується різними соціальними суб’єктами (громадськими, бізнесовими, муніципальними та ін.), за правилами мережевих суб’єкт-суб’єктних структур,
які співвідносяться з певною системою цінностей.
Практична перевірка нових уявлень про людину, її цінності
та діалоговий суб’єкт-суб’єктний тип взаємодії з природою та іншими людьми здійснюється шляхом створення екологічних поселень (общин) у багатьох країнах світу різної культурно-цивілізаційної ідентичності (приналежності).
У сучасних умовах необхідним є збереження та відродження
унікальних культурних відмінностей локальних спільнот, які розглядаються як ресурси розвитку. Дані ресурси, обумовлені культурно-цивілізаційною ідентичністю, виявляють себе в базисних цінностях, неявних знаннях, типі відносин та ін. Залучення ціннісносмислових ресурсів через адекватні інституційні механізми (як
свідчать, зокрема, фундаментальні дослідження Ш. Айзенштадта,
здійснені в різних культурних ареалах [2]) створює необхідні передумови для соціальної інтеграції та мотивації соціальних
суб’єктів до взаємодії у процесі соціально-відтворювальної діяльності та забезпечує успіх інституційних реформ.
Отже, виявлення ресурсного потенціалу базисних цінностей
українського суспільства і створення адекватних діалогових
суб’єкт-суб’єктних моделей інституційних механізмів їх залучення
до процесу взаємодії/співпраці соціальних суб’єктів у різних сферах життєдіяльності має значення не тільки для України. У разі
1

Прогноз відносно створення декількох регіональних
валютно-технологічних зон був виконаний ще на початку
2000-х років у книзі А. Кобякова і М. Хазіна «Закат империи
доллара и конец “Pax Americana”» [92].
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успішного розв’язання цієї проблеми вона може зробити свій внесок у вибір нової системи ціннісних орієнтирів світової спільноти і
розробку відповідних норм та правил регуляції взаємодії/співпраці
країн різної культурно-цивілізаційної ідентичності між собою та зі
Світом.
Розробка та втілення в управлінську практику діалогових
суб’єкт-суб’єктних моделей інституційних механізмів регуляції
соціальних відносин, норми та правила яких пов’язані з базисними
цінностями українського суспільства і залучають їх інтеграційний
та мотиваційний ресурсний потенціал, є дуже складним завданням.
Багато в чому це пояснюється тим, що в Україні домінує владновласницький тип соціальних відносин, взаємопов’язаний із відповідною йому ціннісною системою. Основним суб’єктом даного
типу відносин є корпорація «влада+великий бізнес». В умовах
централізованої системи державного управління вона реалізує
суб’єкт-об’єктну модель взаємодії із суспільством та природою та
руйнує його базисні цінності. Дана корпорація не зацікавлена в
будь-якому впливі з боку громадянського суспільства, в тому числі
у впровадженні суб’єкт-суб’єктних моделей інституційних механізмів регуляції взаємодії органів місцевого самоврядування з територіальною громадою як первинним суб’єктом. Тому всупереч
чинному законодавству місцеве самоврядування не виокремилось
із системи централізованих державних інститутів влади, а територіальна громада не трансформувалася з об’єкта управління у самоврядний суб’єкт сталого розвитку.
Слід також відзначити, що правлячі політичні еліти та оточуючі їх експертно-консультативні кола розглядають західні цінності як зразок для жителів України. Вони вважають за необхідне
набуття українським суспільством західної культурної ідентичності, в тому числі шляхом реалізації інституційних реформ і впровадження західних інституційних моделей, пов’язаних із відповідними їм цінностями.
Зазначені уявлення та наміри підкріплюють, зокрема, результати міжнародних і вітчизняних соціологічних досліджень [84;
121]. Вони встановлюють ступінь невідповідності західним цінностям цінностей українців [198, с. 136] та обґрунтовують необхідність їх зміни на зразок цінностей новоєвропейського типу людини. При такому підході смисложиттєва проблематика українського
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суспільства перебуває на периферії соціологічного знання [272,
с. 56]. Тому його базисні смисложиттєві цінності не виявляються і
відповідні їм моделі інституційних механізмів, необхідні для залучення інтеграційного та мотиваційного ресурсного потенціалу даних цінностей, не розробляються.
Базисні цінності українського суспільства обумовлює його
приналежність до східнохристиянського (православного) культурно-цивілізаційного ареалу, а також із необхідності залучення їхресурсного потенціалу завдяки створенню діалогових суб’єктсуб’єктних моделей інституційних механізмів регуляції взаємодії
суб’єктів соціально-відтворювального процесу шляхом проведення інституційних реформ, у тому числі щодо децентралізації влади
і розвитку місцевого самоврядування. Виходячи з цього мета дослідження полягаєв розробці теоретичних і науково-методичних
підходів до аналізу базисних цінностей та можливостей практичного залучення їх інтеграційного і мотиваційного потенціалу до
процесу взаємодії/співпраці суб’єктів соціально-відтворювальної
діяльності та сталого розвитку на місцевому рівні.
Для досягнення поставленої мети здійснено соціологічне дослідження з використанням методу опитування (стандартизованого інтерв’ю та анкетування). Його об'єктом обрано представників
трьох організаційних структур, що реалізують соціально-відтворювальну діяльність на місцевому рівні у сфері надання соціальної
допомоги незахищеним мешканцям. Це службовці органів місцевого самоврядування, керівники соціально орієнтованих громадських організацій та керівники органів самоорганізації населення
м. Донецька1.
1

Дослідження проводилось у березні-серпні 2012 р.
соціологами Інституту економіки промисловості НАН
України тасоціологічної лабораторії Донецького державного
університету управління. У ньому взяли участь 484 респонденти, в тому числі: 1) 297 службовців органів місцевого самоврядування, які працюють у Донецькому міськвиконкомі
та 9 райвиконкомах м. Донецька в таких підрозділах: управління з питань праці і соціального захисту населення; управління із зв'язків з громадськістю; управління та відділи охо416

Предмет дослідження – ціннісні орієнтації зазначених категорій опитаних, а також їх думки щодо регуляції процесу взаємодії/співпраці структур, до яких вони належать, у сфері надання соціальної допомоги незахищеним мешканцям.
Проведення емпіричного дослідження на прикладі сфери надання соціальної допомоги обумовлене тим, що саме вній (на відміну від інших сфер соціально-відтворювальної діяльності – містобудівної, житлово-комунальної, фінансово-економічної, культурної та інших, окрім природоохоронної) практика взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськими об’єднаннями є
найбільш помітною.
Базисні цінності – це вищі абсолютні (безумовні) смисложиттєві цінності певного ідеального типу людини з приводу того,
що для неї є добром, а що – злом та які шляхи ведуть до добра.
Вони закладені у світових релігіях, які визначають культурну (цивілізаційну) ідентичність тих чи інших суспільств. Тому в суспільствах, які належать до різних культур, базисні цінності не співпадають. Вони утворюють стійке ціннісно-смислове ядро, яке визначає специфічність (своєрідність, унікальність) світовідчуття, світосприйняття, світогляду, пов'язують (інтегрують) людей у суспільстві, мотивують їх до спільної діяльності та зрештою визначають

рони здоров'я; освіти; культури і туризму; у справах сім'ї,
молоді та міжнародних зв'язків; комітети фізичної культури
та спорту; організаційний відділ; служба у справах неповнолітніх; 2) 80 керівників громадських організацій, які діють
на території 9 районів міста; серед них як ті, що здійснюють
свою діяльність за матеріальної та організаційної підтримки
органів влади в рамках відповідних програм (об'єднання ветеранів, "афганців", "чорнобильців", інвалідів, багатодітних
родин), так і ті, що функціонують в основному за рахунок
фінансової підтримки зарубіжних фондів; 3) 107 керівників
мікрорайонних органів самоорганізації населення, які діють
у 9 районах міста; їх діяльність фінансується за рахунок
місцевого бюджету. Вибірка є репрезентативною для кожної
категорії опитаних.
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роль народу у світовій історії. Незалежно від рівня релігійності
носіїв цінностей (або навіть атеїзм) вони передаються із покоління
в покоління.
Базисні цінності українського суспільства обумовлені його
приналежністю до східнохристиянського (православного) культурно-цивілізаційного ареалу. Багато в чому смисл базисних цінностей не усвідомлюється, тому що в реальному житті вони існують у
неявних, прихованих (латентних) формах. Окрім православного
типу культури та відповідних йому базисних цінностей, українському суспільству притаманні інші типи культур, які мають певні
(периферійні) системи цінностей. Кожен тип ціннісної системи
перебуває у взаємозв'язку та взаємообумовленості з адекватним
йому типом соціальності – соціальних зв'язків (взаємодії, відносин). Розкривається смисл різних ціннісних систем через ознаки
відповідних їм типів соціальності – взаємодії людини зі Всесвітом
у таких взаємопов'язаних сферах: «людина – Бог/Дух», «людина –
природа», «людина – людина» і певний тип її активності в цих
сферах.
В українському суспільстві існує чотири основних типи соціальності. Із них неринковий владно-власницький, неринковий
общинний та ринковий є реальними, а синергійний – потенційно
можливим. Кожен тип соціальності має ознаки певного смислу,
обумовлені відповідними цінностями, серед яких найважливіша –
це ключовий принцип, що характеризує тип соціальності. Так, для
владно-власницького типу соціальності характерним є принцип
панування-підпорядкування, для общинного – взаємодопомога,
для ринкового – конкуруюче партнерство, а для синергійного –
духовно-творче взаємодоповнення-взаємопідсилення. Через ознаки типів соціальності певного смислу розкривається смисл пов'язаних із ними цінностей, а також норм та правил, які в рамках відповідних їм моделей інституційних механізмів регулюють взаємодію/співпрацю суб'єктів соціально-відтворювальних процесів у
різних сферах життєдіяльності, в тому числі на рівні місцевого самоврядування (табл.9.3).
У процесі модернізації в Україні відбувається зіткнення різних типів соціальності, як і різних типів ціннісних систем (культур), що з ними сполучені. Результатом намагання правлячих еліт
втілити в життя західні інституційні моделі, тобто норми та прави418

ла регуляції соціальних відносин соціальних суб'єктів певного
смислу (що визначається принципом конкуруючого партнерства та
відповідними цінностями західного типу людини), є домінування
владно-власницького типу соціальних відносин (заснованого на
принципі панування-підпорядкування і певних цінностях), соціальний і культурний розкол українського суспільства, блокування
та розмивання його вищих смисложиттєвих цінностей.
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Таблиця 9.3
Ідеальні типи соціальності українського суспільства1
Ознаки типу соціальності
Ключова цін1. Ключовий
ність, з якою
принцип
взаємопов'язасоціальної
ний тип соціальвзаємодії
ності

Типи
соціальності

1

2
Володіння благами за рахунок
Неринко- ресурсу підповий
рядкування
владно- об'єктів – лювласни- дини, спільнот,
цький
суспільства,
природи, Всесвіту
Спільне виживання за рахунок
ресурсу єдності
з Богом та ВсесНеринковітом, у тому
вий
числі з прирообщиндою та певною
ний
локальною
спільнотою

1

2. Ключові
суб'єкти
прийняття
рішень

3. Ключова
4. Ключові
мета суб'єктів суб'єкти відподіяльності
відальності

3
4
Панування- Корпорація
підпорядку- «влада +
вання
великий бізнес»

5
Доступ членів корпорації до благ –
влади та
власності

Взаємодопомога

Доступ чле- Групова відпонів локальних відальність
спільнот до
гарантованого мінімуму
матеріальних
і соціальних
благ

Локальні
спільноти

6
Корпоративна
відповідальність

5. Спрямованість та
природа соціальних
зв'язків

6. Засоби забезпечення
соціальних
зв'язків та
соціальної
інтеграції

7. Результати
діяльності

7
8
9
Вертикальні, міжосо- Підпорядкуван- Блага для корбистісні, зовнішні,
ня людини,
порації; тотальформальні
спільнот, сус- на відчуженість
пільства як
людини; стагнаоснова привла- ція та розкол
снення та
спільнот, суспірозподілу благ льства
Горизонтальні, міжособистісні, внутрішні, позитивно емоційно забарвлені

Формування
приналежності
людини до
локальної
спільноти як
цілого – основа
взаємодопомоги та отримання благ

8. Можливості для
духовнотворчого
цілісного
розвитку
людини
10
Відсутні

Соціальна заДуже обхищеність
межені
людини; незатребуваність
творчого потенціалу людини;
соціальна згуртованість та
виживання
локальних
спільнот

Під ідеальним типом розуміється «уявна конструкція, що утворюється дослідником
шляхом виділення окремих рис реальності, які використовуються для співвіднесення і
порівняння з конкретними соціально-історичними об'єктами» [216,с. 369].
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Закінчення табл. 9.3
1

2
Зростання споживання за
рахунок ресурсу
ефективного
господарювання
шляхом науково-технологічного овоРинковий
лодіння Всесвітом з позиції
сили як об'єктом
господарювання,
в тому числі
природою та
іншими культурами
Досягнення
духовної цілісності буття
людини за рахунок ресурсу
енергійної духоНеринковно-творчої
вий
суб'єктсинергійсуб'єктної взаєний
модії з Цілим
(Богом), Всесвітом, у тому
числі з іншими
людьми та природою

3
4
Конкуруюче Людина
партнерство

5
6
7
Потенційно Особиста відГоризонтальні, опоможливий
повідальність
середковані, зовнішдоступ кож- людини за себе ні, формальні (зненої людини
особлені)
до матеріальних, соціальних, культурних благ за
власним
вибором

ДуховноЛюдина,
творче взає- спільноти,
модоповнен- суспільство
ня – взаємопідсилення

Доступ кожної людини,
спільнот,
суспільства
до блага
духовнотворчого
цілісного
розвитку

8
Конкуренція,
узгодження
інтересів,
договір про
партнерство як
основа доступу
людини до благ

9
10
Моральне роз- Дуже обкріпачення
межені
людини, відчуження її від
Всесвіту, трансформація в
«одномірну
людину» (за
Г. Маркузе);
постійно зростаючі стандарти
якості життя,
консьюмеризм,
науковотехнічний прогрес
людина, спіль- Вертикально-гориФормування
Духовна транс- Безмежні
нота, суспільст- зонтальні, внутрішні, почуття співформація людиво відчувають інтер-суб'єктивні
причетності
ни (спільнот,
відповідаль(взаємнодоповнюю- людини (спіль- суспільства),
ність за себе,
чі), духовні
нот, суспільст- розкриття дувзаємозв'язок
ва) до Цілого
ховно-творчого
між собою та
(Бога), Всепотенціалу у
Цілим (Богом),
світу – основа взаємозв’язку та
Всесвітом
духовно-твор- гармонії з Цілим
чого взаємодо- (Богом), Всесвіповнення –
том
взаємопідсилення та отримання благ
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При проведенні міжнародних порівняльних соціологічних
досліджень цінностей, у тому числі в Україні, поки ще не враховується, що базисні цінності новоєвропейського типу людини – автономного, самодостатнього та незалежного від Всесвіту суб'єктаіндивіда (формування яких розпочалось в епоху Ренесансу у XIVXVI ст. і завершилось в епоху Просвітництва у XVIII ст.) вже зіграли свою історичну роль у становленні Західної модерної та світової цивілізацій і вичерпали свій творчий потенціал.
Сучасна західна людина– це людина, «що споживає», «одномірна», «економічна», «омасована», «атомізована», «відчужена»
тощо. Її ключовою цінністю, як незалежного від Всесвіту суб'єкта,
є зростання споживання шляхом ефективного господарювання на
основі науково-технологічного (раціонально-інтелектуального)
оволодіння Всесвітом з позиції сили як об'єктом господарювання,
у тому числі природою, а також іншими культурами (засобами
«м'якої сили»).
Виходячи з відірваних від вищих смислів буття раціональнопрагматичних пріоритетів людини західної культури, відповідно
до яких світовій спільноті були запропоновані цінності суспільства споживання і моделі його образу життя, неможливо подолати
численні глобальні кризи, тому що людина даної культури їх сама і
породила.
Незважаючи на це, сучасні міжнародні порівняльні соціологічні дослідження спрямовані на зіставлення цінностей різних культур із цінностями західного суспільства і встановлення ступеня
їх наближення до західних цінностей, які розглядаються як нормативні зразки. При такому підході смисложиттєва проблематика
українського суспільства перебуває на периферії соціологічного
знання. Тому його базисні смисложиттєві цінності не виявляються.
Однак у рамках постнекласичної наукової холістичної/цілісної картини світу на підставі загальнонаукової міждисциплінарної
методології універсального/глобального еволюціонізму формуються нові уявлення про людину, її місце у Всесвіті, відповідні цінності
та суб'єкт-суб'єктний тип взаємодії з ним. Серед них можна виокремити такі:
людина вже не розглядається як автономний самодостатній
суб’єкт, що підкорює Всесвіт як об’єкт господарювання для задоволення своїх постійно зростаючих потреб. Вона є причетною до
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Всесвіту/Цілого/Єдиного та взаємопов’язаною з ним. Така людина
має цілісну свідомість і цілісний світогляд (світоглядну картину
світу), відповідні їм цінності та засоби діяльності (активності), що
не суперечать законам єдності, за якими здійснюється глобальна
еволюція. Цей новий тип цілісної людини– «людини-всесвіту» перебуває в єдності та гармонії зі Всесвітом (в іншому варіанті – з
Богом), у тому числі з людьми та природою, і несе відповідальність за космічну еволюцію;
процес взаємодії нового типу цілісної людини із Всесвітом/Цілим/Єдиним, у тому числі з іншими людьми та природою,
розглядається як діалогічний суб’єкт-суб’єктний, синергійний. Він
має енергійну духовно-творчу природу, коли відбувається обмін
не тільки інформацією, але і вищими духовними смислами як взаємодоповнення та взаємозбагачення людини (частини) і Цілого.
При цьому раціонально-логічна складова не виключається. Визнається можливість (і навіть необхідність) отримання високосинергійних результатів взаємодії – неявного цілісного знання, а також
духовного знання, зокрема, нових цінностей, одержаних при використанні спеціальних транскомунікативних методик шляхом трансцендування (переходу з області поцейбічного буття в область потойбічного);
визнається, що наука і релігія доповнюють одна одну в
пізнанні буття як єдиної цілісності. Релігійний досвід пізнання,
набутий шляхом трансцендування, є джерелом цінностей та вбудовується в корпус наукової теорії.
Нові уявлення, які формуються в постнекласичній науці, у
тому числі наведені вище, поки ще широко не обговорюються.
Дослідження ідеального типу людини східнохристиянської
культури – православного подвижника-ісихаста свідчить, що його
образ як нероздiльно-незливанної частини Цілого та, зокрема, цінності не заперечують, а корелюють із тими уявленнями про людину, що формуються у постнекласичній науці. Так, людину, яка є
ідеалом для східнохристиянської культури, характеризує внутрішня, у стані любові, енергійна (жива) духовно-творча причетність
до Бога/Цілого/Єдиного, а через нього – до Всесвіту, в тому числі
до інших людей та природи, а також суб’єкт-суб’єктна синергійна
взаємодія-взаємообмін духовно-творчою енергією з Богом. Даний
зв'язок є базисною надцінністю-метою, сенсом життя православної
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людини – шляхом до її спасіння. Він встановлюється не раціонально-логічними засобами, а завдяки трансцендуванню: входженню
свідомості людини в особливий стан зверненості, причетності, поєднання енергіями Святого Духу з Богом. У результаті людина
отримує «духовне знання» – «здатність відрізняти добро від зла»,
«володіє вже новими критеріями цінності» та змінюється [138, с.
136] – преображається (рятується). Її раціонально-логічна пізнавальна активність не виключається, але вона здійснюється відповідно до моральних критеріїв.
Суб’єкт-суб’єктна синергійна взаємодія людини з Богом/
Цілим/Єдиним– внутрішня, у стані любові, духовно-творча, взаємодоповнююча та взаємопідсилююча, а через нього – із Всесвітом,
у тому числі з іншими людьми та природою, завдяки чому знімається логічне протиріччя між внутрішнім світом людини та зовнішнім Світом, обумовлює цілісність її свідомості, світогляду, відповідні базисні смисложиттєві цінності-цілі як нероздiльнонезливанної частини Цілого.
Із базисними цінностями-цілями людини східнохристиянської культури пов’язані моральні цінності-засоби: милосердя, співчуття, жертовність, совісність, покаяння, прощення, ненаживання,
безкорисливість, чулість, чуйність, доброзичливість, доброчинність тощо.
Для перевірки гіпотези дослідження стосовно того, що сучасному українському суспільству все ще певною мірою притаманні базисні смисложиттєві цінності, обумовлені його приналежністю до східнохристиянської культури, виявлялися ціннісні орієнтації службовців органів місцевого самоврядування, керівників
соціально орієнтованих громадських організацій та органів самоорганізації населення. А саме з'ясовувались уявлення опитаних
про бажану модель інституційного механізму саморегуляції процесу взаємодії/співпраці структур, до яких вони належать, у сфері
надання соціальної допомоги незахищеним мешканцям. Тобто їх
розуміння того, яким має бути смисл норм та правил даного механізму, що співвідносяться з відповідними системами цінностей та
встановлюють певний тип соціальних відносин (соціальності).
Ціннісне значення для респондентів найбільш бажаної моделі (з чотирьох можливих моделей) інституційного механізму саморегуляції процесу взаємодії виявлялося за допомогою відповідей
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на питання: «Правила, які регулюють взаємодію органів місцевого
самоврядування та організацій, що надають допомогу незахищеним мешканцям, можуть встановлювати різні види відносин між
ними. Який з них є найбільш підходящим для громади Вашого міста?». Крім того, окремо з'ясовувалось ціннісне значення для опитаних найбільш бажаного результату взаємодії/співпраці у сфері
надання соціальної допомоги.
Згідно з даними опитування найменшу цінність становить
модель інституційного механізму саморегуляції процесу взаємодії/співпраці органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян, що має норми та правила, смисл яких обумовлений ринковим типом соціальності, зокрема, принципом конкуруючого партнерства, та відповідними цінностями1 (табл.9.4, 9.5).
Більша частина опитаних орієнтована на ту модель інституційного механізму саморегуляції процесу взаємодії/співпраці органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян у сфері надання соціальної допомоги, що має норми та правила, смисл яких
обумовлений синергійним типом соціальності та сполученими з
ним базисними цінностями українського суспільства. Зміст цієї
моделі дозволяє зробити висновок про те, що опитаних приваблює
діалоговий суб'єкт-суб'єктний тип взаємодії відповідно до принципу духовно-творчого взаємодоповнення-взаємопідсилення учасників. Розроблені на його основі норми та правила регуляції взаємодії/співпраці органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян, скоріше за все, можуть інтегрувати та мотивувати представників цих структур до спільної діяльності, залучити їх духовнотворчі ресурси до вирішення конкретної справи та отримання високосинергійного результату, а саме такого результату, який має
духовне значення (смисл) для всіх – є цінністю/благом для тих, хто
одержує допомогу, надає її, та для громади в цілому. Орієнтація на

1

Дана модель не у всіх країнах Європи сприймається
однозначно. Так, у Польщі «органи місцевої влади суперечливо ставляться до закону про суспільно корисну діяльність,
який створює правові механізми … конкуренції/суперництва
між недержавним сектором та адміністраціями» [171].
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даний результат значної частини опитаних свідчить про те, що
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Таблиця 9.4
Ціннісне значення чотирьох моделей інституційного механізму саморегуляції процесу взаємодії
органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян у сфері надання соціальної допомоги, %
Різновиди моделей
Організації виконують рішення, які прийняли органи місцевого самоврядування, щодо розподілу ресурсів, необхідних для надання соціальної допомоги, обов'язків тощо. При цьому органи місцевого самоврядування несуть
повну відповідальність за кінцевий результат спільної роботи
Організації та органи місцевого самоврядування встановлюють між собою
добрі відносини і співробітничають із почуттям обов'язку, яке спонукає їх
надавати соціальну допомогу незахищеним. Вони використовують наявні
ресурси за необхідності, без чіткого визначення обов'язків і відповідальності
Організації та органи місцевого самоврядування конкурують між собою за
ресурси, необхідні для надання соціальної допомоги. Долучившись до них,
вони узгоджують інтереси, приймають компромісні рішення щодо розподілу
обов'язків і відповідальності за кінцевий результат роботи і співробітничають як партнери
Організації та органи місцевого самоврядування розподіляють між собою
ресурси, обов'язки та відповідальність таким чином, щоб кожен з учасників
вирішував те завдання, яке він може найкраще виконати. Усі учасники співробітничають для задоволення потреб соціально незахищених, діляться досвідом та знаннями і таким чином розвивають один одного і роблять свій
внесок у розвиток всієї громади
Важко відповісти

Розподіл відповідей
Працівники
Керівники
Керівники
органів місцегромадських
ОСН
вого самовряорганізацій
дування
8,8

23,4

25,6

20,0

33,6

9,8

7,5

0,9

6,7

56,3

30,8

49,8

7,6

11,3

8,1
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Таблиця 9.5
Ціннісні орієнтації щодо можливого результату поліпшення взаємодії органів місцевого самоврядування та об’єднаньгромадян при наданні соціальної допомоги незахищеним мешканцям, %
Згоден+Скоріше згоден
Оцінка значення
можливого результату
поліпшення взаємодії
1
Має значення і для тих,
хто надає допомогу, і для
тих, хто її отримує, і для
інших мешканців громади, зв’язуючи їх в одне
ціле – спільноту мешканців, які, проявляючи милосердя і турботу про
інших, самі вдосконалюються духовно і морально
Має значення лише для
встановлення добрих
відносин між тими, хто
надає допомогу, тими, хто
її потребує, та іншими
мешканцями, а також для
розвитку почуття
обов’язку і підвищення
здатності громади до
виживання
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Важко сказати, згоден чи ні

Скоріше не згоден+Не згоден

Праців- Керівники
Керівники
Керівники
Керівни- ники
громадКерівники Працівники
громадКерівники Працівники
громадських
ки ОСН органів ських оргаОСН
органів МСВ ських оргаОСН
органів МСВ
організацій
МСВ
нізацій
нізацій
2
3
4
5
6
7
8
9
10

93,8

77,6

80,4

6,3

21,5

15,5

-

0,9

4,0

56,3

60,8

44,4

23,8

29,0

36,7

20,1

10,3

18,9
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Закінчення табл. 9.5
1
Має значення лише для
зниження бідності й соціального неблагополуччя
проблемних груп мешканців
Має значення лише для
економії коштів міського
бюджету за рахунок зниження витрат на ліквідацію наслідків антисоціальної поведінки осіб з
проблемних груп
Не має жодного значення
для громади

2

3

4

5

6

7

8

9

10

26,3

50,5

33,3

42,6

28,0

35,0

31,3

21,5

31,6

10,1

29,9

20,2

25,0

41,1

33,7

65,0

29,0

46,1

2,6

7,5

5,1

17,5

36,4

26,2

80,1

56,1

68,7
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в них є почуття приналежності до громади, як соціального цілого,
про здатність бачити духовний смисл у людських відносинах, а
також, можливо, є ознакою прихованого тяжіння до набуття власної духовної цілісності.
Зіставлення уявлень про цінності нового типу цілісної людини, бачення якої формується у постнекласичній науці, з цінностями ідеального типу цілісної людини православної культури, та
ціннісними орієнтаціями працівників органів місцевого самоврядування, громадських організацій і органів самоорганізації населення дозволяє стверджувати, що в колективній свідомості суспільства, скоріше за все, ще присутні базисні смисложиттєві цінності, обумовлені його приналежністю до східнохристиянської культури.
Ключова базисна цінність-мета ідеального типу цілісної людини українського суспільства (в її сучасному розумінні) є такою:
досягнення духовної цілісності буття шляхом реалізації синергійного (діалогового суб’єкт-суб’єктного духовно-творчого) типу взаємодії людини з Цілим (Богом), Всесвітом, у тому числі з іншими
людьми та природою, на основі принципу духовно-творчого взаємодоповнення-взаємопідсилення. Виходячи з цього мета сталого
розвитку українського суспільства, а також місцевих спільнот має
полягати у створенні умов, необхідних для становлення даного
типу цілісної людини, тобто таких, які забезпечать доступ кожної
людини до блага духовного-цілісного творчого розвитку та розкриття її духовно-творчого потенціалу. Такі умови слід створювати відповідно до духовно-екологічної концепції сталого розвитку
України[225, с. 441-502], в тому числі шляхом проведення інституційних реформ та втілення в життя побудованих за принципом
духовно-творчого взаємодоповнення-взаємопідсилення діалогових
суб’єкт-суб’єктних моделей інституційних механізмів регуляції
взаємодії органів влади із суспільством, у тому числі на місцевому
рівні, зокрема у сфері надання соціальної допомоги незахищеним
мешканцям.
Дані
соціологічного
дослідження,
проведеного
у
м.Донецьку, свідчать, що на місцевому рівні при вирішенні соціальних питань, спрямованих на поліпшення умов життя мешканців
та надання соціальної допомоги незахищеним верствам населення,
застосовується неформальний інституційний механізм регуляції
взаємодії органів місцевого самоврядування та об'єднань грома430

дян, не закріплений у нормативно-правових актах. Він обумовлений домінуючим в українському суспільстві владно-власницьким
типом соціальності, взаємопов’язаниміз відповідною системою
цінностей. Використання даного механізму не дозволяє систематично залучати ресурси об’єднань громадян – громадських організацій та органів самоорганізації населення (ОСН) і здійснювати їх
співпрацю на постійній основі з органами місцевого самоврядування в рамках відповідних стратегій, цільових програм тощо. Неформальний інституційний механізм регуляції взаємодії встановлює не діалогічні суб’єкт-суб’єктні взаємовідносини працівників
органів місцевого самоврядування з членами громадських організацій та ОСН, а суб’єкт-об’єктні відносини керуючих та підлеглих,
упроваджує виконавчий, а не ініціативний тип діяльності громадських об’єднань.
Найбільш поширеними формами участі громадських структур у розв’язанні соціальних проблем є обговорення рішень, які
підготували органи місцевого самоврядування, та внесення пропозицій до органів влади. Але існуюча практика подання пропозицій
ні до чого владні структури не зобов’язує. Тому три чверті працівників органів місцевого самоврядування не змогли відповісти, як
частіше за все в їх відділах ставляться до ініціативних пропозицій
громадських об’єднань. Об’єктивна інформація з цього приводу
також відсутня. Прозорі процедури втілення соціальних ініціатив в
управлінській практиці не застосовуються. Соціальні ініціативи,
які є найціннішим ресурсом місцевого розвитку, фактично ігноруються. Малозатребуваною є така форма взаємодії/співпраці органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян, як підготовка спільних рішень при розв'язанні соціальних питань.
В умовах включення інституту місцевого самоврядування до
владної «вертикалі» першочерговим завданням службовців органів
місцевої влади є обслуговування інтересів її суб’єктів. Так, на думку керівників громадських організацій, при прийнятті рішень
працівники органів місцевого самоврядування перш за все враховують інтереси центральних органів державної влади (65%), власної установи (53,8%), обласної державної адміністрації (38,8%), а
також великих підприємців, бізнесменів (32,5%). Тільки після цього вони дбають про інтереси незахищених мешканців (30%) та інших соціальних груп населення.
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На рівні місцевого самоврядування відсутня необхідна інфраструктура (зокрема, центри підтримки місцевих ініціатив), функціональні обов’язки службовців тощо, які повинні створювати
можливості для взаємодії/співпраці суб’єктів місцевого розвитку
(органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, комунальних підприємств, бізнес-структур тощо) у різних сферах соціально-відтворювальної діяльності громади – виробничо-економічній, містобудівній, природоохоронній, освітній, надання соціальної допомоги незахищеним мешканцям та інших. Упровадженню
суб’єкт-суб’єктних моделей інституційних механізмів саморегуляції процесу взаємодії місцевої влади з громадою та об’єднаннями
громадян заважає відсутність у службовців навичок діалогової взаємодії та застарілі технократичні методи управління. Наслідком є
нездатність територіальної громади до самотрансформації з об'єкта управління в суб'єкт місцевого самоврядування та сталого розвитку.
Таким чином, базисні смисложиттєві цінності українського
суспільства, обумовлені його приналежністю до східнохристиянської культури, доповнюють та дозволяють краще зрозуміти уявлення про цінності нового типу цілісної людини, бачення якої
складається у постнекласичній науці. У зв'язку з цим базисні цінності українського суспільства слід розглядати як стратегічний
ресурс сталого розвитку. Залучення їх інтеграційного та мотиваційного потенціалу до процесів розвитку, в тому числі через реформування соціальних інститутів, може привести до становлення
діалогових суб'єкт-суб'єктних моделей інституційних механізмів
регуляції взаємодії/співпраціучасників соціально-відтворювальної діяльності, норми та правила яких мають смисл, визначений
принципом духовно-творчого взаємодоповнення-взаємопідсилення, пов’язаниміз базисними цінностями.
Виходячи зі смислу базисних цінностей українського суспільства, ключова мета сталого розвитку України та місцевих спільнот, як зазначено вище, має полягати у створенні умов, які забезпечують доступ кожної людини до блага духовно-цілісного творчого розвитку та розкриття її духовно-творчого потенціалу у процесі реалізації синергійного діалогового суб'єкт-суб'єктного типу
взаємодії зі Всесвітом, у тому числі з іншими людьми та природою. Підвищення рівня добробуту, якості життя людей, ліквідацію
бідності тощо слід розглядати як засоби досягнення цієї мети. Да432

не розуміння ключової мети сталого розвитку українського суспільства та засобів її досягнення (серед яких найголовнішимє застосування діалогових суб'єкт-суб'єктних моделей інституційних механізмів регуляції соціальної взаємодії) має знайти відображення у
програмних документах, розроблених на підставі духовноекологічної концепції сталого розвитку.
Ключову мету сталого розвитку необхідно досягти шляхом
проведення реформи місцевого самоврядування. Її доцільно реалізовувати згідно з певною інституційною траєкторією – створення
проміжних інститутів, які поступово ведуть до поставленої мети.
Це передбачає, зокрема, розробку та поетапне втілення (у тому
числі в рамках пілотних проектів) у різні сфери соціальновідтворювальної діяльності територіальної громади діалогових
суб'єкт-суб'єктних моделей інституційних механізмів саморегуляції взаємодії/співпраці органів місцевого самоврядування з громадою та об'єднаннями громадян, норми і правила яких засновані на
принципі духовно-творчого взаємодоповнення-взаємопідсилення
учасників і пов'язані з базисними цінностями українського суспільства.
Першим кроком у зазначеному напрямі має бути розробка й
апробація в рамках пілотного проекту (у трьох-чотирьох областях
України) діалогової суб'єкт-суб'єктної моделі інституційного механізму саморегуляції процесу взаємодії/співпраці органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян у сфері надання соціальної допомоги незахищеним мешканцям. Дана модель повинна
мати норми та правила регуляції взаємодії, смисл яких визначений
принципом духовно-творчого взаємодоповнення-взаємопідсилення учасників, обумовленим базисними цінностями українського
суспільства. Для втілення цього смислу дані норми та правила мають стати інтеграторами та мотиваторами спільної діяльності
шляхом встановлення на місцевому рівні певного порядку соціальної взаємодії (можливостей та обмежень). Завдяки йому громадські об'єднання та органи місцевого самоврядування повинні мати
можливості розподіляти між собою ресурси, обов'язки та відповідальність таким чином, щоб кожен з учасників вирішував те завдання, яке він може найкраще виконати, і всі учасники мали змогу
співробітничати для задоволення потреб соціально незахищених
мешканців, ділитися досвідом та знаннями, розвивати один одного
і робити свій внесок у розвиток громади. Результати цієї діяльно433

сті мають бути значимими і для тих, хто надає допомогу, і для тих,
хто її отримує, і для інших мешканців громади, зв'язуючи їх в одне
ціле – спільноту мешканців, які, проявляючи милосердя і турботу
про інших, самі вдосконалюються духовно і морально.
Для втілення в управлінську практику даного порядку соціальної взаємодії необхідна розробка й апробація низки взаємодоповнюючих локальних нормативно-правових актів, які визначатимуть:
функціональні ролі учасників взаємодії – силу їх впливу (повноваження, обов'язки, доступ до ресурсів тощо);
порядок спільного прийняття рішень і реалізації спільної діяльності в рамках стратегій, цільових програм, проектів;
в) джерела та порядок фінансування спільної діяльності;
г) порядок контролю та оцінки результатів діяльності – як
спільної, так і окремих учасників;
д) порядок просування та стимулювання громадських ініціатив тощо.
Доцільним є також створення Центру місцевих ініціатив,
розвиток навичок діалогової взаємодії у службовців органів місцевого самоврядування, членів громадських об'єднань та ін.
Успішна апробація діалогової суб'єкт-суб'єктної моделі інституційного механізму саморегуляції процесу взаємодії органів
місцевого самоврядування та об'єднань громадян, створеного на
основі принципу духовно-творчого взаємодоповнення-взаємопідсилення у сфері надання соціальної допомоги, може привести до
використання подібної моделі в інших сферах життєдіяльності
громади.
Обумовлений базисними цінностями українського суспільства принцип духовно-творчого взаємодоповнення-взаємопідсилення, що реалізовуватиметься в процесі взаємодії органів місцевого самоврядування з об'єднаннями громадян та громадою в цілому, може стати методологічною основою для розробки концептуальної моделі територіальної громади як самоорганізованого,
саморегульованого цілісного синергійного мережевого суб'єкта.
Реформування інституту територіальної громади на основі
даної моделі може привести до її трансформації з об'єкта управління в суб'єкт місцевого самоврядування та сталого розвитку,
який має умови для становлення духовно-цілісної особистості.
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ПІСЛЯМОВА
Оцінка сучасного стану та проблем соціального розвитку
свідчить про наявність різких негативних змін і тенденцій у політичній, економічній, соціальній, інформаційній сферах, які в цілому характеризуються як системна криза. Вихід із будь-якого кризового становища потребує глибоких якісних оцінок стану та наукового обґрунтування варіантів стратегій виходу із ситуації за різними сценаріями та вибору з них найбільш придатного для таких
умов і можливостей.
У сучасних умовах нагальнимисоціальними проблемами визначено такі: різке зниження рівня та якості життя населення з поглибленням бідності; зростання безробіття, особливо серед молоді,
та поширення тіньової зайнятості, різка нестача бюджетних надходжень на всі види страхування (пенсійне, безробіття, на відшкодування шкоди постраждалим на виробництві тощо) та фінансування соціальної сфери тощо. Зростає навантаження на бюджети
всіх рівнів через нерозвиненість соціальної відповідальності між
державою, бізнесом та громадянами. Не залучаються приватні інвестиції до фінансування соціальних програм та соціальної допомоги у зв’язку з невідпрацьованістю правової регламентації цих
дій та нестабільною ситуацією в країні. Негативною є динаміка
структури доходів населення, коли скорочується питома вага заробітної плати, а збільшується частка соціальної допомоги та інших
трансфертів. Призупинення діяльності підприємств та згортання
малого і середнього бізнесу обумовили руйнування трудового потенціалу при одночасному зменшенні сплачених податків і можливостей для виплати пенсій, соціальних виплат та субсидій.
Виникли нові проблеми внутрішньої міграції у зв’язку з
переселенням мешканців Криму і сходу країни в інші регіони.
Загострилися потреби в соціальному захисті переселенців, які
потребують соціальної допомоги. Мігранти працездатного віку
стануть конкурентами місцевому населенню на ринку праці та
ринку житла, що обумовить зростання соціальної напруженості та
конфліктів. Погіршення криміногенної ситуації в країні, особливо
на сході, загострює проблему особистої безпеки та потребує кардинальної перебудови діяльності правоохоронців, спрямованої на
її розв’язання. Під загрозою перебуває система життєзабезпечення
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населених пунктів – водо-та електропостачання. До цього додається проблема відходів та звалищ.
Неподолані старі соціальні ризики та різке зростання нових
потребують інноваційних підходів до формування і використання
соціального потенціалу сталого розвитку, зміни напрямів соціальної політики.
На основі результатів дослідження щодо формування та використання соціального потенціалу сталого розвитку зроблено такі
висновки.
1. Концептуальні підходи до формування та реалізації соціального потенціалу сталого розвитку визначили потреби та можливості накопичення соціального потенціалу, розкрили провідну
роль соціально-культурних чинників, які обумовлюють напрями та
стратегії прогресивних змін усіх складових соціального потенціалу
(людського, соціальних відносин та соціальних інститутів, соціальної сфери та інфраструктури). Процес формування соціального
потенціалу передбачає його подальшу реалізацію для досягнення
цілей сталого розвитку. Це обумовлює перехід соціального потенціалу зі стану можливостей до практичного задіяння як соціального ресурсу на етапі його реалізації. Найкращий спосіб реалізації
соціального потенціалу до практичних дій – це перетворення його
на людський та соціальний капітал. Якщо людський потенціал характеризує здатність до досягнення цілей сталого розвитку, то
людський капітал – це вже реалізовані можливості та здібності, які
приносять дохід і статусні переваги й обумовлюють найоптимальніші шляхи впровадження в систему господарювання принципів
сталого розвитку. Соціальний потенціал, перетворений на соціальний капітал, сприяє досягненню цілей сталого розвитку через
конструктивне партнерство, довіру та відповідальність, взаємоузгодженість розвитку економічної, екологічної та соціальної сфер, а
також ініціює високу активність і концентрацію зусиль влади, бізнесу, громадськості щодо збереження людських та природних ресурсів, забезпечення гідного життя нинішньому та майбутньому
поколінням.
2. Теоретико-методологічні узагальнення щодо формування
та використання соціального потенціалу сталого розвитку надали
можливість обґрунтувати вихідні положення щодо перешкод на
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шляху його перетворення на соціальний ресурс та визначити механізми зміни цих процесів. Вони зводяться до такого:
соціально-культурний потенціал українського суспільства є
вкрай слабо задіяним та зорієнтованим на досягнення цілей сталого розвитку, не формуються нові цінності в цьому напрямі, не використовуються інтеграційні та мотиваційні ресурси;
людський потенціал має низькі можливості щодо його залучення до процесів сталого розвитку через наявність і зростання
економічних, соціальних, екологічних ризиків, низький рівень та
якість життя, низьку усвідомленість переваг раціональності буття
над нераціональним, процвітання ідеології споживання, низьку
правову компетентність тощо;
життєвий потенціал людини не має необхідних умов для перетворення його на її життєвий капітал через низьку цінність самого життя, несприятливі умови для якісного та кількісного відтворення населення (погане здоров’я, низька якість та рівень
життя, нездоровий спосіб життя тощо); соціальне відчуження, виключення, залучення; низьку громадську та соціальну активність
тощо;
зниження можливостей зростання освітнього, професійного
рівня, трудових компетенцій, втрати цінності праці та працівника;
низькі прагнення людини до захисту своїх прав, гарантій,
свобод, до саморозвитку, самореалізації, самозахисту;
низька громадянська активність щодо спрямування діяльності об’єднань громадян на процеси переходу України до сталого
розвитку;
низький рівень демократизації процесів сталого розвитку;
відсутність взаємної відповідальності щодо стану та перспектив безпеки і розвитку держави, суспільства, бізнесу, особи, поширення соціально безвідповідальної поведінки серед суб’єктів
сталого розвитку.
3. Науково-методичне забезпечення оцінки соціального потенціалу сталого розвитку базується на запропонованій методиці
оцінки. Результати її апробації відображено у всебічних підходах
до трактування соціального потенціалу. Соціальний потенціал сталого розвитку перш за все визначається як певний рівень
об’єднання ресурсів та можливості їх реалізації для досягнення
сталого розвитку і розкривається через дві підсистеми: формуван437

ня та реалізацію. Формування визначається як ресурсна складова, а
друга визначає рівень його реалізації. Внутрішня структура соціального потенціалу обумовлює побудову трирівневої ієрархічної
моделі інтегрального показника соціального потенціалу сталого
розвитку. Методика визначення інтегрального показника і субіндексів формування та реалізації соціального потенціалу базується
на адитивній функціональній моделі, що дозволяє не тільки проаналізувати тенденції та закономірності зміни їх рівнів, але і виявити вплив внутрішніх індикаторів на ці зміни.
Основними стимуляторами зростання ІпСПСР виступають
трудова сфера і підсистеми, що характеризують матеріальне забезпечення та якість життя, а також ресурси інформаційно-освітнього
потенціалу, при цьому саме ці підсистеми є основним «локомотивом» субіндексу формування соціального потенціалу. Основна
сфера, яка обумовлює зниження ресурсного забезпечення формування соціального потенціалу, – це соціальна інфраструктура. За
останнє десятиліття ресурси соціального потенціалу використовувалися менш ніж наполовину, тобто країна має суттєві резерви для
збільшення рівня соціального потенціалу на етапі його формування.
4. Пропозиції щодо залучення соціального потенціалу до досягнення цілей сталого розвитку обґрунтованоздійсненою оцінкою. Вони полягають у такому:
забезпечити постійне відстеження стану формування й ефективності використання соціального потенціалу;
встановити граничні межі недовикористання соціального
потенціалу, пересягнення яких має класифікуватись як упущення
органів державної та регіональної влади при здійсненні оцінки
ефективності їх діяльності;
визначити серед пріоритетів запровадження сталого розвитку структурну складову соціального потенціалу – трудову сферу,
яка на етапі його реалізації відіграє позитивну провідну роль і виступає основним чинником зростання рівня субіндексу;
виокремити трудову сферу у стратегіях розвитку держави та
регіонів, забезпечити створення умов для її формування і реалізації через підвищення цінності праці, вартості робочої сили, зростання престижу людини праці тощо;
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зберегти та посилити позитивні тенденції щодо розвитку
культурно-інформаційно-освітнього потенціалу на етапі формування та реалізації соціального потенціалу, а також забезпечити
збалансованість зростання на цих етапах, подолати значний розрив
між високими темпами зростання соціального потенціалу на етапі
формування та помірними темпами зростання на етапі його реалізації;
визначити культурно-інформаційно-освітній потенціал у
структурі державної та регіональної соціальної політики, сферах
національної безпеки (соціальній та інформаційній) серед основних напрямів і забезпечити їх реалізацію за рахунок включення у
відповідні стратегії та програми.
Сучасний нестабільний стан в Україні стає найбільш вагомою перешкодою для сталого розвитку, збереження та реалізації
соціального потенціалу. Скорочення терміну досягнення соціальної стабільності є запорукою зменшення втрат соціального потенціалу і досягнення цілей сталого розвитку.
5. Очікування ефективності й адресності соціальної політики
в Україні ні в стабільних умовах, ні в умовах критичної нестабільності не виправдовуються. Сталими є значна кількість недоліків,
притаманних їй. Вони посилюються та поглиблюються в кризових
умовах, до них додатково додаються нові, які поширюють їх
спектр. Ці недоліки соціальної політики держави виявляються через:
незабезпечення соціальної безпеки людини та суспільства,
незорієнтованість на попередження соціальних ризиків та небезпек;
неефективність системи соціального захисту, відсутність адресного цільового характеру, посилення пасивності, відсутність
системи залучення інвалідів до активної трудової та громадської
діяльності тощо;
поширення незахищених серед працюючих та населення;
невключеність розвитку людського потенціалу до пріоритетів державної та регіональної соціальної політики, незорієнтованість її на відтворення і нагромадження людського й інтелектуального капіталів;
дистанційність соціальної політики та сталого розвитку;
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невключеність до національних інтересів і пріоритетів соціальної політики інтересів людини праці та цінності праці, незабезпеченість реалізації права на гідну працю;
незбалансованість державної та регіональної соціальної політики;
нерозвиненість демократизації суспільних відносин, слабкість розвитку громадянського суспільства;
неконкретизованість соціальних обов’язків та соціальної відповідальності громадянина, суспільства, держави, бізнесу, непрестижність у суспільстві бути соціально відповідальною людиною.
6. В Україні особливу роль відіграє соціальна політика, оскільки вона сприяє збереженню суверенітету та цілісності держави і
є за своєю сутністю інструментом, який консолідує суспільство,
сприяє сталому розвитку, підвищує рівень та якість життя, сприяє
зняттю протиріч у взаємовідносинах «центр-регіон», націлює на
соціальну відповідальність тощо.
При розробці державної соціальної політики слід визнати
право регіонів на самостійні рішення щодо соціальної політики
регіону, а соціальна політика держави має бути орієнтована на забезпечення мінімальних соціальних стандартів, за які вона зобов'язана нести повну відповідальність, не перекладаючи виконання
цих зобов'язань на регіони. Регіональна влада повинна взяти ті
повноваження, які зможе виконати найкраще, і відмовитися від
тих, які можуть виконуватися ефективніше іншими органами влади. Сучасна ситуація в Україні вимагає розробки комплексної моделі регіональної соціальної політики, інтегрованої в державну
соціальну політику. На регіональному рівні мають не тільки реалізуватися функції соціальної політики держави, але і самостійно
формуватися регіональна соціальна політика та механізми її здійснення. Процеси саморозвитку регіону в аспекті соціальної політики не є усуненням державних органів законодавчої і виконавчої
влади від участі в управлінні соціальною політикою і перекладанням усієї відповідальності за її стан на регіональні та місцеві органи влади, не є переходом від єдиної державної соціальної політики
до повністю автономної в кожному окремому регіоні. Соціальна
політика при саморозвитку регіону передбачає оптимальне поєднання державного регулювання спільно з регіональним із чітким
розподілом владних повноважень і відповідальності.
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Зростання потреби щодо формування та реалізації нової
державної соціальної політики, спрямованої одночасно на сучасні
соціальні виклики і забезпечення соціальних перспектив розвитку
суспільства, особистості та країни припускає залучення інноваційних підходів до її формування та реалізації з урахуванням активної
політики сприяння входження України в ЄС. Нова соціальна політика держави має забезпечити рівні можливості для самореалізації
особистості в суспільстві, базові соціальні гарантії та життєво важливі інтереси всіх верств населення. Зростання інвестицій у людський капітал, розвиток соціальної інфраструктури, через яку відбувається формування кадрового, соціального, інтелектуального
потенціалу суспільства, може перетворити соціальну політику на
один із провідних чинників подолання системної кризи та забезпечення конкурентоспроможності національної економіки. Такий
підхід до соціальної політики обумовлює залучення нових важелів
при розробці відповідного правового документа України. Запропоновані нові концептуальні підходи до формування соціальної
політики відповідають новим викликам суспільного розвитку, які
базуються на безпеці, людському та сталому розвитку, гідній праці, людському та соціальному капіталі, децентралізації управління,
соціальній відповідальності, громадянському суспільстві тощо.
7. Досягти цілей соціальної орієнтації економіки та переходу
системи господарювання на принципи сталого розвитку стане можливим та реальним, коли визначені в державній політиці та системі національної безпеки як пріоритетні національні інтереси будуть трансформовані в пріоритети та цілі розвитку регіонів. Одночасно регіони самі можуть та повинні ініціювати здійснення цих
процесів. Консолідація зусиль центру та регіонів щодо соціальної
орієнтації економіки та забезпечення сталого розвитку стане запорукою ефективної модернізації системи управління в Україні.
Об’єднуючою концептуальною основою соціальної орієнтації економіки та сталого розвитку є такий процес взаємодії їх сфер,
який забезпечує стан безпеки і сприяє досягненню соціальних цілей без перешкод для економічного розвитку. Особливістю змісту
сталого розвитку є процеси розвитку через забезпечення безпеки
та забезпечення безпеки через розвиток. Ці особливості відрізняються від традиційних уявлень щодо забезпечення безпеки через
захист, які превалюють у сучасній системі національної безпеки
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України. Ідея забезпечити безпеку через розвиток є найбільш плідною для вирішення проблем безпеки. Саме в моделі сталого розвитку співпадає рушійна прогресивна діяльність із забезпеченням
безпеки. Прийняття принципу забезпечення безпеки через розвиток приведе до формування сталого розвитку. Це безальтернативний шлях. Тому сучасну систему національної безпеки необхідно
переорієнтувати на вимоги формування та реалізації моделі сталого розвитку, а в подальшому це має бути єдиний правовий документ з національної безпеки та сталого розвитку.
8. Проголошена децентралізація державного управління в
Україні потребує певних змін у регіонах, які самостійно визначають стратегічні цілі та пріоритети розвитку, формують певні умови та можливості для їх здійснення, реалізують свободу дій і вибору в межах законодавчого поля України. Незважаючи на відсутність прямої правової регламентації в державній регіональній політиці щодо соціальної орієнтації економіки та сталого розвитку,
органи місцевої влади та місцевого самоврядування в регіональних
стратегіях розвитку мають можливість їх визначати та реалізовувати.
У більшості регіональних стратегій розвитку лише задекларована спрямованість на забезпечення сталого розвиту, але заходів
та напрямів для його впровадження не передбачається. Тільки незначна кількість регіонів України визначила за змістом регіональних стратегій пріоритетність запровадження сталого розвитку
(Дніпропетровська, Харківська, Львівська та Луганська області). У
регіональних стратегіях розвитку інших областей встановлено заходи щодо підвищення рівня економічної, соціальної та екологічної сфер ізольовано, без відповідної гармонійності та збалансованості, без дотримання вимог соціальної орієнтації економіки та
сталого розвитку.
Саморозвиток регіону як новий механізм реалізації сталого
регіонального розвитку потребує здійснення таких заходів: розробка регіональної програми саморозвитку; формування управлінської структури з координації процесів саморозвитку; розробка
регіональної стратегії розвитку регіону з акцентом на саморозвиток; встановлення міцних взаємозв'язків між розробниками програм саморозвитку в регіоні та підприємствами області; узгодження програмних заходів із завданнями стратегічного розвитку від442

повідних галузей економіки і соціальної сфери, з визначенням показників ефективності, що відображають реальний внесок від здійснення цих заходів у соціально-економічний розвиток регіону; реалізація конкретних соціально-економічних програм, метою кожної з яких є досягнення чітко визначеної мети; залучення регіональних, національних й іноземних інвестицій; підтримка інноваційних проектів у регіоні (організаційна та фінансова); сприяння організації і розвитку нового бізнесу в регіоні; розвиток співпраці з
бізнесом на основі державно-приватного партнерства; розширення
економічної інтеграції з іншими регіонами; сприяння розширенню
експорту продукції виробників регіону; створення привабливого
іміджу і формування позитивної репутації регіону; сприяння підготовці та залученню висококваліфікованих кадрів; проведення у
середніх навчальних закладах заходів щодо профорієнтації випускників відповідно до потреб економіки регіону; стимулювання
підприємств до наймання студентів, які завершують навчання в
університетах регіону; розробка стратегії розвитку ринку робочої
сили регіону; забезпечення організації житлового будівництва та
реконструкції наявних об'єктів житлового фонду в регіоні; реалізація стратегії саморозвитку регіону.
9. У системі сталого розвитку праця, трудова сфера, людина
праці, якість трудового життя, цінність праці, трудові відносини
тощо знаходять фрагментарне, уривчасте відображення. У системі
інтересів сторін трудових відносин сталий розвиток не є предметом зобов'язання. У процесі праці, під час якого відбувається перетворення природи, немає жорстких вимог і розвиненої нормативно-правової регламентації щодо раціонального та дбайливого ставлення до всіх видів ресурсів, у тому числі до трудових. Упровадження принципів гідної праці в Україні більше має поверхневий
характер, а комплексне впровадження всієї системи показників
гідної праці в трудову практику позитивноб вплинуло на прискорення перетворень щодо досягнення сталого розвитку. Інтеграції
та збалансованості трьох складових сталого розвитку (економічної, соціальної та екологічної) немає, тому, формуючись і реалізуючись одночасно в цих трьох складових, трудова сфера не може
відіграти позитивну роль у досягненні цілей сталого розвитку.
Для підвищення ролі соціально-трудової сфери у формуванні сталого розвитку необхідно:
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внести доповнення і зміни до законодавства про національну
безпеку України щодо соціальної, економічної та екологічної сфер,
включивши до загроз національній безпеці в соціальній сфері руйнування трудового потенціалу, падіння цінності праці, десоціалізацію трудової сфери, тінізацію трудових відносин, високий рівень
безробіття серед молоді та визначивши напрями їх подолання і
мінімізації;
орієнтувати нове трудове законодавство України на використання інструментів реалізації соціальних і трудових факторів у
моделі сталого розвитку;
забезпечити прийняття проекту Концепції сталого розвитку
України з включенням до нього положень, які визначають соціальну і трудову сферу як чинник сталого розвитку;
внести зміни та доповнення до Положення про діяльність
Міністерства соціальної політики, які поширюють зобов’язання
Міністерства щодо розвитку соціально-трудової сфери в контексті
вимог сталого розвитку;
визначити в проекті Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року серед пріоритетних напрямів регіональної політики перехід системи господарювання на засади сталого розвитку із залученням у пріоритетах і механізмах досягнення розвитку соціально-трудової, економічної та екологічної сфер;
включити до Генеральної угоди в обов’язки сторін партнерства розробку та реалізацію рекомендацій для регіональних угод
щодо розвитку соціально-трудової сфери в контексті сталого розвитку;
забезпечити реалізацію міжнародного стандарту із соціальної відповідальності ISO-26000 у трудовій сфері з орієнтацією на
формування умов сталого розвитку.
10. Соціальні та екологічні чинники сталого розвитку, за
оцінками населення України, є недостатньо вивченими, некерованими та незалученими до практики управління. Вони не відстежуються, не вивчаються через соціологічні дослідження та не сполучаються зі статистичними оцінками. Але вони мають унікальний
інформаційний потенціал, який найбільш достовірно відтворює
сподівання та очікування населення України щодо оптимістичних
перспектив розвитку країни, пов’язаних зі становленням сталого
розвитку. Це потребує включення до проекту Концепції сталого
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розвитку положень щодо відстеження думок та оцінок населенням
стану і перспектив сталого розвитку шляхом становлення соціологічного моніторингу зі сталого розвитку, врахування і залучення
його результатів до прийняття управлінських рішень на всіх рівнях
управління.
За оцінками експертів із соціальної відповідальності встановлено перешкоди щодо виконання міжнародних зобов’язань України зі сталого розвитку через незалученість соціальної відповідальності до цих процесів. Такими перешкодами є: непрофесійність
управлінців, безвідповідальність органів влади на всіх рівнях
управління; низький рівень патріотизму, культури та моралі перших осіб держави, правової та економічної культури управління;
нерозуміння масштабу загроз для України, обумовлених традиційною системою економічного розвитку; неспівпадіння національних інтересів зі сталого розвитку з інтересами олігархії; невизначеність ідеології споживання на засадах сталого розвитку; низький
рівень розробленості нової економічної парадигми за принципами
розвитку без зростання; відсутність любові до народу з боку осіб,
які мають владу та володіють капіталом.
Необхідна мобілізація управлінського та наукового потенціалу й регіонів України щодо ініціювання і вирішення проблеми
впровадження в практику державного регіонального управління
соціологічного моніторингу в розрізі регіонів України, дані якого
були б оцінкою соціального стану та проблем у регіонах України.
Крім того, вони стали обґрунтуванням для формування стратегічних цілей та пріоритетних напрямів у регіональних стратегіях розвитку, Угодах регіонального розвитку, стратегіях територіального
маркетингу.
11. У формуванні соціального потенціалу сталого розвитку
важливу роль відіграють рівень та якість життя населення. Поглиблення теоретико-методологічних підходів до визначення його
сутності дало змогу розмежувати терміни«рівень життя», що розглядається як рівень задоволення особистих потреб і відповідний
йому рівень доходів, та «якість життя»– складна соціоекономічна
та філософська категорія, що характеризує весь комплекс цінностей, інтересів та потреб людини, який визначає сенс її існування та
ступінь задоволеності людиною всіма аспектами життєдіяльності.
Обґрунтовано, що в умовах сталого розвитку має змінюватися са445

ме розуміння рівня та якості життя. Задоволення потреб людини,
яке визначає рівень життя, не може бути необмеженим і нераціональним. Якість життя також має змістити акцент із матеріального
благополуччя людства на його духовний розвиток та благополуччя
всієї еко-соціо-економічної системи Землі.
Запропоновано авторську методику оцінки рівня та якості
населення регіонів, яка відрізняється від інших методик переліком
показників та застосуванням двох критеріїв їх нормування: на основі порогових значень та цільових орієнтирів. Здійснені на їх основі розрахунки інтегральних індексів рівня та якості життя населення регіонів свідчать, щобільшість регіонів України можна охарактеризувати як регіони з низьким та малозадовільним рівнем
життя. До параметрів гідного рівня життя вони наближені на 5060%. При цьому відсутня тенденція до поліпшення рівня матеріального забезпечення населення. Це обумовлено низькою вартістю
робочої сили та високою вартістю життя, затяжною економічною
кризою. За показниками якості життя населення регіонів також
перебуває на низькому рівні, їх наближеність до цільових орієнтирів складає 60-70%. Згідно з розрахованими інтегральними індексами якості життя в регіонах простежується диференціація регіонів, однак вона не є надмірною, діапазон ІЯЖ коливається в
2012 р. у межах 0,713-0,565. Усі області України мають відносно
низькі рівень та якість життя. У більшості регіонів мають місце
негативні демографічні процеси, низька тривалість життя, поширеність бідності, недостатня розвиненість соціальної інфраструктури, у багатьох регіонах – надмірне забруднення навколишнього
середовища.
Дослідження нормативно-правової бази у сфері рівня життя
свідчить, що в Україні сформовано правове поле, яке регулює добробут населення. Однак воно не забезпечує гідного рівня життя:
затверджені соціальні стандарти, гарантії є нижчими від їх необхідного рівня та норм розвинутних країн; держава гарантує доходи
для малозабезпечених громадян на значно нижчому рівні, ніж ПМ;
не виконується в повному обсязі соціально-трудове законодавство.
У зв'язку з цим необхідне його вдосконалення.
12. Для підвищення життєвого рівня населення регіонів необхідно забезпечити вдосконалення державної та регіональної
соціальної політики, посилити її спрямованість на забезпечення
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зростання якості життя населення кожного регіону України. Це
можливо шляхом:
забезпечення економічного зростання та ефективної зайнятості в регіоні;
урахування регіональних особливостей при формуванніта
реалізації політики добробуту;
збільшення валового регіонального продукту, забезпечення
більш соціально орієнтованого його розподілу і перерозподілу;
підвищення економічної активності населення, конкурентоспроможності робочої сили регіону;
модернізації та розвитку соціальної інфраструктури, пріоритетного розвитку тих закладів, які забезпечують культурний, інтелектуальний, фізичний розвиток людини;
розробки і запровадження моніторингу рівня та якості життя
населення регіонів України;
здійснення типологізації регіонів за рівнем і якістю життя
населення, визначення пріоритетних напрямів регіональної соціальної політики, спрямованої на підвищення рівня життя за кожним
типом регіонів;
забезпечення розробки критеріїв (еталонів) гідного рівня і
високої якості життя відповідно до принципів сталого розвитку;
забезпечення розробки та реалізації державної стратегії підвищення та вирівнювання якості життя населення регіонів України;
розробки та реалізації регіональних програм підвищення
рівня життя населення з опорою на принципи та можливості саморозвитку регіонів;
гарантування неухильного виконання законів України, норми яких пов'язані із забезпеченням рівня та якості життя;
активізації державно-приватного партнерства для вирішення
соціальних проблем, подолання бідності та досягнення гідного рівня життя;
забезпечення підвищення рівня соціальної відповідальності
всіх суб'єктів (держави, регіональних органів влади, бізнесу, населення, громадських організацій) щодо формування сприятливих
умов досягнення високого рівня та якості життя населення.
13. Підвищення добробуту населення та якості його життя на
регіональному рівні можливе на засадах саморозвитку регіонів,
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що забезпечує акумуляцію необхідних для соціального розвитку
ресурсів та їх ефективне використання. Регіональний розвиток згідно з принципами саморозвитку тісно пов’язанийіз практичними
завданнями ефективного планування, прогнозування, управління
та формуванням умов для забезпечення гідного життя населення.
Обґрунтовано теоретичні, правові засади і перспективи розвитку
соціально-економічного потенціалу регіону.
Визначено фінансові ризики незабезпечення гідного рівня
життя населення регіону на основі дослідження стану та тенденції
бюджетних видатків, спрямованих на забезпечення добробуту.
Здійснено оцінку значимості бюджетного фінансування при вирішенні проблем підвищення якості життя населення. Розроблено
структурну схему взаємозв’язків в управлінні фінансовим забезпеченням якості життя.
Перспективними основними напрямами соціально-економічного саморозвитку регіону для забезпечення підвищення життєвого рівня та формування соціального потенціалу сталого розвитку є:
закріплення за місцевими бюджетами на постійній основі
додаткових податкових прибутків виходячи з економічно доцільного їх розподілу між рівнями регіональної бюджетної системи;
формування об'єктивної, науково обґрунтованої системи
фінансової допомоги регіональним бюджетам;
розширення в перспективі податкових повноважень у регіоні
як важеля впливу на економічні та соціальні процеси.
розгляд питання щодо укрупнення українських регіонів
шляхом їх об'єднання – територіальне перевлаштування дасть
можливість регіонам залишитися економічно самодостатніми.
Для вдосконалення напрямів державного регулювання фінансового забезпечення якості життя населення є необхідним: узгодження обсягів фінансування цільових програм щодо підвищення
якості життя з наявними бюджетними ресурсами, що сприятиме
поліпшенню їх виконання; заміщення бюджетних асигнувань на
соціальні цілі ресурсами приватних інвесторів – як корпоративних,
так і індивідуальних; пріоритетність проектів, що мають значимість для забезпечення гідного рівня життя, вигідність щодо створення нових робочих місць, забезпечення працею населення регіону для надходження «швидких грошей» до місцевого бюджету;
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посилення регуляторних функцій держави щодо реалізації соціальної політики шляхом установлення стандартів надання основних
соціальних послуг і забезпечення контролю за їх дотриманням;
визначення граничних показників видатків на соціальні цілі у
структурі ВВП та закріплення даної норми в чинному законодавстві. Це обумовлено тим, що видатки бюджету на соціальні цілі
мають накопичувальний ефект і дозволяють у перспективі поліпшувати якість життя.
14. Споживання населення відіграє важливу роль у соціально-економічній системі, забезпечуючи відтворення населення,
структурування суспільства, обумовлюючи можливості або перешкоди для економічного зростання, запровадження моделі сталого
розвитку в Україні. Рівень та якість споживання населення визначаються низкою економічних, соціальних, культурологічних, природних чинників. В Україні споживання переважної частини населення перебуває на низькому рівні, що обумовлено невеликими
доходамиі недосконалістю споживчого ринку. Проблемою для
значної частини населення є забезпечення достатнього та якісного
харчування. Підвищення рівня споживання в Україні здійснюється
нерівномірно, суттєве поліпшення кількісних та якісних параметрів споживання має місце у високодохідної частини населення, яка
є незначною в українському суспільстві.
На сучасному етапі в Україні споживання трансформується
під впливом глобалізаційних та інноваційних процесів. При цьому
відбуваються як позитивні зрушення (підвищуються споживчі стандарти, збільшується асортимент товарів, поліпшується його
якість, запроваджуються нові моделі споживання тощо), так і негативні (посилюється майнове розмежування суспільства, виснажуються природні ресурси, забруднюється навколишнє середовище
та ін.). У складі різних виробів завдяки інноваціям у виробництві
зростає частка штучних, іноді небезпечних для людини і довкілля
компонентів. В Україні все інтенсивніше формується притаманна
західним країнам модель «суспільства споживання», яка показала
свою недосконалість і неефективність з точки зору суспільного
прогресу. Тому основним завданням державного регулювання
споживання має бути не лише підвищення рівня та якості споживання, але і формування нової моделі споживання, відповідної
принципам сталого розвитку та потребам суспільства, заснованого
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на знаннях. Удосконалення державного регулювання сфери споживання має здійснюватися за такими напрямами:
активне регулювання всіх процесів споживання населення, а
не лише забезпечення захисту прав споживачів з метою вирішення
його найбільш гострих проблем, а саме – підвищення рівня та якості споживання, поліпшення його структури відповідно до реальних потреб суспільства, зменшення надмірної диференціації споживання різних верств населення, усунення негативних проявів і
тенденцій споживання;
забезпечення в Україні формування такої моделі споживання, яка б орієнтувалася не на параметри суспільства споживання
західних країн, що проявили свою обмеженість і суперечливість, а
на відповідність принципам сталого розвитку і потребам створення в Україні постіндустріального суспільства, заснованого на
знаннях. У зв'язку з цим доцільно розробити Національну концепцію формування сучасної моделі споживання населення України;
підвищення рівня та якості споживання широких верств населення шляхом підвищення їх доходів, стабілізації цін на товари
широкого вжитку, забезпечення дотримання при виробництві товарів народного споживання відповідних стандартів якості, посилення відповідальності виробників і торговельників за продаж неякісних товарів;
удосконалення структури споживання відповідно до потреб
інтелектуального розвитку людини, зміцнення її здоров'я та подовження тривалості повноцінного життя. Це потребує створення
умов для розширення споживання освітніх й інформаційних благ,
таких товарів і послуг, які формують здоровий і активний спосіб
життя, сприяють інтелектуальному та креативному розвитку людини;
забезпечення суттєвого збільшення в структурі споживання
соціокультурних благ, які формують загальнокультурні та морально-духовні засади особистості. Важливо забезпечити виховання у
людини з перших років життя потреби у спілкуванні з мистецтвом,
участі в ньому і в цілому підвищенні свого культурного рівня. Для
цього потрібно розробляти цілком нові формати діяльності музеїв,
театрів, виставкової та концертної діяльності; методи залучення і
заохочення дітей, молоді до сфери класичного і сучасного мистецтва; програми, спрямовані на сімейні відвідування (річні абонеме450

нти, пільги для родин із дітьми тощо). Цим питанням мають опікуватися органи влади всіх рівнів;
сприяння широкому запровадженню у сферу споживання інноваційних технологій, які забезпечують ефективне і раціональне
використання необхідних для життєдіяльності людини ресурсів,
знижуючи побутові потреби в електроенергії, воді, газі, полегшують домашню працю, збільшують вільний час і підвищують комфортність життя;
забезпечення зменшення утворення побутових відходівта
поліпшення рівня їх переробки, що є зворотною стороною споживання, відповідаючи раціональній моделі споживання, та виробництва за умов скорочення навантаження на екосистему, запровадження новітніх організаційних і технологічних підходів у системі
збору, переробки та утилізації відходів;
розвиток виробництва екологічно безпечної продукції, яка
підлягає повній утилізації, та товарів, при використанні яких у побуті забезпечується економне й раціональне використання природних ресурсів (води, газу), енерго- і теплоресурсів;
формування морально-етичних, соціоментальних рис споживача, відповідних вимогам сталого розвитку: поміркованість і
стриманість у споживанні, добровільні обмеження споживання тих
товарів, які пов'язані з використанням дефіцитних невідновлювальних ресурсів або які завдають надмірної шкоди навколишньому
середовищу.
15. На підставі дослідження впливу умов життєзабезпечення
на формування соціального потенціалу сталого розвитку доведено,
що саме житлова політика яскраво відображає складові елементи
сталого розвитку, поєднуючи соціальні, економічні, екологічні аспекти сучасного розвитку з урахуванням інтересів майбутніх поколінь. Сучасний стан житлово-комунальної сфери, головне призначення якої полягає у формуванні якісних та безпечних умов
проживання населення, відображає відсутність комплексного вирішення соціальних, економічних та екологічних проблем життєзабезпечення населення, що стає на заваді сталого розвитку. Виявлені особливості реалізації житлової політики полягають у зниженні обсягів інвестицій у житлове будівництво та їх питомої ваги
в загальному обсязі інвестиційних ресурсів. Унаслідок недостатності фінансових ресурсів скорочуються обсяги будівництва та
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введення житла в експлуатацію, що призводить до дуже повільного просування квартирної черги. Гальмуються процеси залучення
приватного капіталу в розвиток житлово-комунального господарства. Нерозвиненість економічних стимулів для запровадження
державно-приватного партнерства в житлово-комунальній сфері
обумовлена відсутністю ринкової моделі господарювання в цій
сфері, неврегульованістю відносин власності на об’єкти та високим ризиком інвестування.
Не здійснюється прогнозування потреб у житлі за категоріями населення, що унеможливлює визначення прогнозування необхідних обсягів на середньо- і довгострокову перспективу. Через
правову неврегульованість та відсутність дієвого організаційноекономічного механізму не спрацьовує програма соціального житла. Не проводиться облік громадян, які мають право на соціальне
житло і перебувають у черзі на його отримання. Важливі та масштабні завдання щодо формування сприятливого життєвого середовища для населення покладаються на місцеву владу й органи місцевого самоврядування. Проте ефективність вирішення цих завдань значною мірою залежатиме від здатності всіх суспільних
інститутів співпрацювати згідно з принципами партнерства та використовувати як наявні, так і потенційні засоби підвищення рівня
та якості життя населення.
16. Один із найбільш важливих сучасних напрямів розвитку
теорії та практики сталого розвитку пов'язаний із зростаючим визнанням значущості культури як одного з його ключових чинників, зокрема духовно-культурної (в тому числі ціннісно-мотиваційної) складової. У сучасних гуманітарних (політичних, соціологічних, культурологічних, економічних тощо) дослідженнях ідеали,
цінності, переконання та інші духовно-культурні регулятори поведінки розглядаються як один із різновидів ресурсів, наявність, відсутність або характер яких визначає спрямованість, ефективність
та успішність певної діяльності людей і спільнот, у тому числі діяльності щодо забезпечення сталого розвитку. Відповідно активізація духовно-культурних складових сталого розвитку, їх накопичення та залучення стають одним із ключових напрямів діяльності
щодо його забезпечення – у сфері як наукових досліджень, так і
практичної діяльності.
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Загальна проблема у сфері активізації та залучення духовнокультурного, зокрема, ціннісно-мотиваційного потенціалу сталого
розвитку України полягає у відсутності підходів до їх дослідження, моделювання й оцінювання за ключовими для українського
суспільства параметрами. За цих умов питання активізації та використання духовно-культурного потенціалу фактично не можуть
бути включені до процесів розробки й реалізації національних,
регіональних і місцевих стратегій сталого розвитку, прийняття та
реалізації відповідних управлінських рішень. Відповідно, потенціал духовно-культурних ресурсів України та її регіонів не може бути залучений до процесів забезпечення сталого розвитку.
Таким чином, розробка та реалізація Україною власної стратегії сталого розвитку маютьураховувати вирішальну значущість
духовно-культурного аспекта його забезпечення. До ключових напрямів практичної діяльності в рамках такої стратегії мають увійти
залучення (а часом – створення) духовно-культурного підґрунтя
сталого розвитку, використання його ціннісно-мотиваційного потенціалу, а також розробка йупровадження регіональних та місцевих стратегій і програм сталого розвитку з відповідними механізмами їх реалізації, які мають ураховувати культурну специфіку
регіонів України. Вирішення таких складних проблем потребує
об’єднання потенціалу різних наукових підходів та шкіл і можливе
лише на основі міждисциплінарного підходу. Обґрунтування
принципової значущості духовно-культурного потенціалу сталого
розвитку, його концептуальне визначення, виявлення перспективних напрямів і відповідних наукових підходів до його подальшого
дослідження, оцінки стану, активізації та залучення як інтеграційного і мотиваційного ресурсу забезпечення сталого розвитку України (у першу чергу – на регіональному та місцевому рівнях) мають
стати підставою для використання і реалізації у стратегічних пріоритетах сталого розвитку, соціальної політики й антикризових
програмах.
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