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У періоди докорінних перетворень, які зачіпають життєво важли-
ві для розвитку Батьківщини сфери, слід зосередитися на фундамен-
тальних витоках процесів, які відбуваються. І це не випадково. Для 
прийняття виважених стратегічних рішень, що визначають подаль-
ший розвиток, Україні потрібні чітко продумані орієнтири. Помил-
ковий підхід може мати серйозні наслідки, виправити які буде над-
звичайно складно. Це стосується перш за все формування стратегії 
розвитку України як у найближчій, так і в довгостроковій, і навіть 
в історичній перспективі, що пов’язано з визначенням її ролі й місця 
у системі глобальних координат, які в останні десятиліття швидко 
змінюються не тільки за формою, але й за змістом. Йдеться про те, 
що сучасному світу притаманні поряд з такими добре відомими док-
тринального характеру поняттями, як демократія, свобода, лібералі-
зація, ще й такі, як фінансилізація, криміналізація, екологізація, 
феодалізація суспільного життя при розширенні недієздатності дер-
жавних інститутів багатьох країн світу, а також порівняної слабкості 
існуючих міжнародних організацій перед викликами ХХІ ст., що 
мають глобальний вимір. 

Двадцяте століття вивело людство на нову орбіту й надало всій 
системі життєдіяльності на планеті могутній технологічний та енер-
гетичний потенціал, але водночас багатократно знизило пороги само-
збереження й усталеності розвитку. Світова соціальна практика ми-
нулого століття виявила межі та можливості біосфери й космосу, 
технічного та індустріального прогресу, ринкової та планової форм 
організації економіки, громадянських свобод і політичного насильс-
тва, ідеологічного та соціокультурного тоталітаризму, соціальної 
солідарності та індивідуального егоїзму. 

Необмежене зростання економічної ефективності індустріальних 
технологій вступило в суперечність із матеріальними і духовними 
ресурсами на планеті та способами економічного й соціального від-
творення. Ще на початку XX ст. були спроби знайти можливі шляхи 
виходу з індустріального глухого кута в розвитку цивілізації. У по-
дальшому в рамках досліджень Римського клубу робилися зусилля 
знайти альтернативу тому суспільству, у якому панує матеріально-
споживацький егоїзм. Однак ці інтелектуальні намагання прориву до 
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суспільства майбутнього були відтиснуті масовою суспільною сві-
домістю на задній план, хоча це, насправді, не було виправданим 
з позицій довгострокових перспектив. Проблема не зникла від того, 
що вона віднесена на задній план під тиском суспільства споживання. 
Навпаки, відкладення термінів її розв’язання скорочує час і збільшує 
потребу в ресурсах для вирішення.  

Мікропроцесорна революція – одна з найважливіших, але не єди-
на передумова глобалізації. Остання пов’язана не лише зі змінами 
у сфері технологій, але й у суспільно-виробничих відносинах, у роз-
витку самої людини, яка дедалі більше потрапляє в залежність від 
віртуалізації простору, в якому живе. Але людство все одно буде 
зобов’язане формувати соціально орієнтоване суспільство, яке пок-
ликане вивести планетарну спільноту із соціальної та екологічної 
безвиході й гармонійно інтегрувати її в довкілля. 

Унаслідок свого географічного положення, природних і людсь-
ких ресурсів, нагромаджених передумов і потреб світового розвит-
ку Україна з самого початку була й надалі буде в епіцентрі геоеко-
номічних і геополітичних тенденцій і змін, незважаючи на загрозу 
через політичні негаразди втратити контроль над процесами, що 
відбуваються як у державотворенні, так і в забезпеченні суспільної 
єдності. Це робить Україну як державу вразливою до зовнішніх 
загроз і внутрішньої невпорядкованості. Місце, яке посяде Україна 
у світі в найближчій історичній перспективі, насамперед, буде ре-
зультатом її власних зусиль та визначатиметься ступенем наукової 
обґрунтованості й виваженості її вибору у взаємопов’язаному три-
кутнику "геоекономіка – геополітика – геостратегія".  

У сучасному світі інформація, знання та інформаційні технології 
стають головними джерелами зростання продуктивності та конкуре-
нтоспроможності. Під їхнім впливом змінювалися і надалі змінюва-
тимуться не тільки техніка і технологія виробництва, а й проекту-
вання, у тому числі й те, що є результатом соціальних інновацій. 
Докорінних змін зазнали суспільно-виробничі відносини, котрі є ви-
значальними в розвитку самої людини. У перспективі може бути 
запущений механізм управління біологічним годинником людини, 
що продовжить її життя до 120 і більше років. Світ у цілому здатен 
перемінитися настільки, що в нинішньому сприйнятті його годі буде 
розпізнати, оскільки, як зауважує керівник теоретичного відділу до-
слідницької групи "конструювання майбутнього" С.Переслегін, ми 
можемо втратити такі поняття, як "людська особистість", "людська 
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ідентичність". А це означає, що реально постане питання: як глибоко 
людство може модифікувати людину. 

Імперативом таких змін є розвиток соціальних процесів, у яких 
необхідністю є суспільна консолідація і якомога більша оптимізація 
управління та взаємодії гуманітарних, соціальних і політичних фак-
торів, що унеможливлять втрату "людської ідентичності" під тиском 
технологічних, екологічних, фінансових чи споживчих імперативів 
майбутнього, коли обмеженість у свободі вибору спричинить охоло-
дження живого організму як людини, так і суспільства. Для того, 
щоб такі процеси в майбутньому не звужували свободу вибору 
в розвитку суспільного організму, коли технократизм змін призведе 
до однозначності, що є фактором втрати ідентичності людини, необ-
хідно, щоб суспільний організм як відокремлена частина живої при-
роди не сприяв втраті природно сформованої бази розумової діяль-
ності людини. Для цього держава, за висловом основоположника 
ринкової моделі економіки А.Смітта, як суспільний інститут, що теж 
має об’єктивну природу свого існування, повинна виправляти неба-
жані соціальні та політичні наслідки функціонування ринку як своєрід-
ної форми організації економіки та протидіяти їм, а не допускати 
вольності "невидимої руки" ринку, яка і формує, зрештою, диспро-
порційність у розвитку взаємодії людини й природи. 

Через такі глибинного характеру суперечності між можливим 
майбутнім розвитком економіки на ринкових засадах, державою як 
природно існуючим інститутом і трансформацією суспільства лю-
дей, які під тиском технократичних змін можуть втратити людську 
ідентичність, постає проблема неупередженого виявлення й опису 
цих феноменів, які, згідно з енциклопедичним трактуванням Н.Гарт-
мана, ставить на порядок денний завдання розвитку досліджень на 
феноменологічній основі, і це є першим ступенем систематизуючої 
роботи. А за Е.Гуссерлем, постає проблема розкриття нового зна-
чення й змісту таких взаємопов’язаних феноменів, як суспільство, 
держава, економіка. Одночасне розв’язання завдань їх розвитку та 
взаємодії є, на нашу думку, предметом феноменології. Тоді цілі бу-
дуть досягнуті й здійснена на моральному підґрунті мобілізація лю-
дини, яка одночасно є членом суспільства, громадянином держави 
й суб’єктом економіки. Такий підхід є по суті зверненням до пер-
винного досвіду, коли моральність поведінки виступає своєрідним 
доповненням до взаємодії й розвитку, і, як виявляється, багато в чо-
му реалізованою в моделі соціально орієнтованої економіки, де соціаль-
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ний підхід почав розвиватися в рамках і дещо на заміну економізо-
ваному підходу в організації взаємодії.  

Дотримуючись такого методу в даній роботі, ми спробували відійти 
від спеціалізації окремих галузей знань, таких як суспільствознавст-
во, державотворення, економіка, вважаючи, що настає епоха їхньої 
інтеграції. У роботі зроблено акцент на принцип відносності. Відпо-
відно до цього робляться певні застереження, які свідчать про те, що 
в суспільстві є обмаль абсолютних законів, які переважно мають до-
сить специфічний прояв залежно від різного культурно-історичного 
контексту. І це, по-перше, є, як ми вважаємо, певним викликом су-
часному шаблону неоліберальної економічної науки. По-друге, 
спробували подолати широко розповсюджений вульгарний об’єкти-
візм, який успадковано від методології нашого минулого. Намагалися 
практично дотримуватися так званого соціального конструктивізму, 
зосереджуючись на суб’єктивно ціннісних чинниках. По-третє, 
зроблено наголос на домінуванні розвитку на власній основі, що 
особливо важливо в умовах глобалізації процесів. Нарешті, по-чет-
верте, яскраво визначено пріоритет стратегічних підходів, що в су-
часному житті мінімізоване при напрацюванні й реалізації політики. 
Всі наведені характеристики дали підставу автору замислитися над 
доцільністю видання цієї роботи, оскільки наразі виникло досить 
багато нових проблем.  

З погляду автора, окрема проблема існує в тому, що при значно-
му розширенні об’єкта досліджень виникнуть дискусії, що точаться 
в інших професійних товариствах, де існують свої концепції, свої 
авторитети і свої конкуруючі думки. Необхідно визнати, що тут ду-
же багато залежить від того, логіки яких авторів ми будемо дотри-
муватися. Адже зрозуміло, що економісту опанувати весь масив 
знань з історії, філософії, політології, соціології неможливо, а варто 
опиратися на думки авторитетів. Якщо ж вибір буде неправильним, 
тобто не базуватиметься на судженнях авторів-однодумців, то це 
спричинить серйозні наслідки. Але ми вибрали інший шлях – маємо 
в роботі певний методологічний плюралізм. Цей наш вибір є свідо-
мим, хоча й не беззаперечним. Наскільки це вдалося – судити заці-
кавленому, але не упередженому читачеві. 

Звернімося до окремих феноменів, що є основоположними в да-
ній роботі. Передусім, це держава, яка особливо у наш час зазнає 
трансформацій. 
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Термін "держава" у західній економічній думці використовується 
як "національна держава". Сучасне розуміння національної держави є 
певним історичним продуктом, який існував не завжди, а був створе-
ний так званою Вестфальською системою, тобто угодою, що сформу-
валася як наслідок тридцятирічної війни в Європі у XVII ст. Цей істо-
рично зумовлений феномен починає принципово трансформуватися, 
оскільки виникають інші політичні формування, транснаціональні, 
професійні та, особливо, громадські утворення, котрі взагалі не мають 
чітко визначеної національної прив’язки. Щодо таких явищ, як бага-
торівневі системи управління і глобальні мережі, де держава є лише 
одним із суб’єктів регулювання, західні політологи використовують 
термін polit, який не має точного еквіваленту. Відповідно до нього ЄС – 
це один із видів такого формування, іншими словами, це перші дер-
жави епохи постмодерну. Отже, перед автором постало безліч склад-
них питань, напрацьованих у суміжних галузях, котрі, якщо ми вихо-
димо за межі економіки, потрібно було відповідним чином розгляну-
ти. Чи успішною виявилася ця спроба – теж оцінювати читачеві. 

У майбутньому трансформації можуть породити або людину пев-
них здібностей, або обмежених "монстрів", які будуть конкурентос-
проможними у своїй діяльності, але з вельми поверховими в сучас-
ному розумінні соціальними перспективами й поглядами та з над-
звичайною мобільністю й модульністю, на що звертав увагу ще 
в ХХ ст. Е.Тоффлер. А це вже стосується принципових змін у тако-
му феномені, як суспільство. 

Як результат, увесь спектр гуманітарного життя стане абсолютно 
іншим. Саме конкуренція, якій ми приділяємо багато уваги (у тому 
числі і насамперед в економіці), може призвести до суперечливих 
викликів, абсолютно незрозумілих за своїми наслідками для людства 
і з загрозою для свободи вибору. 

Однак є ще й інші неоднозначні аспекти майбутнього розвитку 
конкуренції, які вже сьогодні очевидні. Зокрема, сучасна світова ка-
піталістична система, що сформувалася внаслідок динамічного роз-
витку конкурентних стосунків, досягла високих результатів і про-
демонструвала людству приклади життя вищої якості. Але водночас 
знищуються і віра, і сім’я. Про це наразі говорять відомі соціологи 
західних країн, які спостерігають за розвитком сучасного західного 
суспільства і замислюються над майбутнім людства. Вони вважають, 
що індивідуалізм породжує абсолютно інші стереотипи поведінки. 
Аналізуючи це, часто доходять висновку, що в суспільстві треба на-
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магатися зберегти традиціоналізм життя, притаманний тій порі, коли 
людина жила в сім’ї, вела господарство, народжувала дітей і на цьо-
му ґрунтувалася ціла система ціннісних стосунків. Ігнорування та-
ких стосунків суспільством рівносильне підриву його основ. Це 
складна проблема, яка із загальнолюдських позицій входить у супереч-
ність з майбутнім, що породжується конкуренцією. Чи є відповідь на 
те, як надалі вийде світ з такої суперечності? Багато хто вважає, що 
час задуматися над тим, якою повинна стати суспільна система XXI 
і подальших століть. З одного боку, не варто втрачати інтерес до кон-
куренції, що стимулює майбутній розвиток, особливо у зв’язку з об-
меженістю ресурсів, зокрема енергетичних, а з іншого – не можна до-
пустити руйнування існуючих загальнолюдських цінностей. 

Сучасна думка приходить до розуміння того, що необхідно об’єд-
нати традиціоналізм (який більше характерний для суспільного спо-
собу життя, починаючи від сім’ї як його осередку) та індивідуалізм 
(який привів до сучасного успіху). Отже, треба, мабуть, вибудо-
вувати якусь нову систему, де все це буде органічно пов’язане. 

Головне завдання нашої держави на найближчу перспективу –
забезпечити достатній рівень конкурентоспроможності як країни 
в цілому, так і окремих її регіонів, щоб в умовах глобалізації еконо-
мічних процесів бути гідним суб’єктом у системі міжнародних 
і міжекономічних відносин. З огляду на це є особливо важливим 
стратегічне бачення майбутніх проблем і суперечностей, від яких 
залежатиме успіх. І навпаки, відсутність такого бачення може зали-
шити нас серед тих, що відстають. 

Сучасні дослідження по цій тематиці показують, що українське 
суспільство, український соціум серед європейських країн стоїть на 
першому місці по збереженню своїх традицій. Можливо, це одна 
з причин певного відставання по багатьох напрямах у технічних ви-
находах, і особливо в інноваційній діяльності. Відповідь, імовірно, 
можна віднайти на психоемоційному рівні, адже населення підсві-
домо прагне зберегти колишнє розуміння і засади життя. На наш 
погляд, важливо виходити з того, що це є серйозний виклик, який 
стоїть і перед суспільством, і перед державою. Індивідуалізувавши 
нашу поведінку і побудувавши на цій основі суспільно-економічне 
життя, ми руйнуємо багато елементів усталеного розуміння поведін-
ки людини. І тут криється ще один серйозний виклик. У прагненні 
до інновацій треба не загубитися в цьому егоцентричному світі, то-
му в роботі цим проблемам присвячено достатньо багато уваги, щоб 
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Україна в майбутньому надолужила своє технологічне відставання. 
Подібні тенденції характерні, наприклад, і для Китаю, і для Японії, 
проте свої національні особливості вони намагаються зберегти. 
У глобальному плані постає питання: "Що буде, якщо ці та інші кра-
їни й надалі будуть вестернізуватися?". На наш погляд, це достатньо 
серйозна суперечність і виклик для величезної кількості країн, у то-
му числі й для України. 

Для прикладу: порівняно невеликі прибалтійські країни об’єдну-
ють зусилля і бачать своє майбутнє в системі координат транснаціо-
нальних корпорацій, які значно сильніші в економічних потужностях 
за будь-яке середнє державне утворення. Це означає, що держави 
грають у глобальну та економічну гру, щоб передбачити майбутню 
перспективу і мати можливість її реалізувати. А на регіональному рівні 
держави вибудовують певні кластери, намагаються з’єднати власні 
міжрегіональні зусилля і створити щось схоже на територіально-ви-
робничі комплекси. Це багатопрофільні об’єднання з різними видами 
діяльності, що спрямовані на реалізацію спільних узгоджених цілей.  

Характерним є те, що на місцях підтримуються будь-які інновації. 
Необхідно сказати, що серйозною помилкою є вважати, що малі інно-
ваційні форми виведуть нас на глобальний рівень ринків. Успішними 
стають один-п’ять інноваторів зі ста, інші нічого не досягають. На 
відміну від яскравих пропагандистських прикладів, у житті все відбу-
вається по-іншому. Йдеться про те, що маленькі фірми повинні почи-
нати працювати на регіональних ринках. І що ширше інноваційна 
діяльність представлена на регіональному ринку, то більше іннова-
ційно-перспективним є і цей регіон, і ця країна. Як інноватори можуть 
досягти успіху в майбутньому? Виробивши стратегію і побудувавши 
свої стосунки з транснаціональними структурами в таких країнах, по-
тім вони свій інноваційний бізнес продають, адже тільки великий 
транснаціональний бізнес може за рахунок потужних фінансових 
і політичних ресурсів послідовно вивести інновації на глобальний рі-
вень. Якщо ми зараз зрозуміємо це й виробимо власну стратегію 
в такому ключі, то забезпечимо на майбутнє виграш у конкуренції. 
Треба дивитися далі, бо, маючи ресурси і водночас купу проблем, по-
стійно вирішуючи поточні питання, глобальну стратегію не побачиш.  

Стосовно України, то конкуренцію в різних сферах наша держава 
виграватиме, як правило, не за рахунок власного значного інновацій-
ного потенціалу. Ми досить багато купуємо технологічної і технічної 
продукції в західних країнах, формуючи з такими державами дефіцит-
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ний торговельний баланс по цих видах товарів. Україна є своєрідним 
перетворювачем, інноватором, у тому числі і західних технологій. Та-
кий собі глобальний інноваційно-інвестиційний вид взаємодії, що 
дозволяє високорозвиненим країнам зберегти свій індустріальний ви-
гляд шляхом розповсюдження так званої індустріально організованої 
цивілізації. В останні 18 років українська промисловість згідно з про-
веденим нами аналізом почала реалізовувати саме таку стратегію, хо-
ча потрібно відмітити, це була, швидше, слабо продумана, інтуїтивно 
сформована лінія поведінки, ніж усвідомлений вибір, оскільки полі-
тично він часто не підтримувався. Розвинути його – це доволі складне 
багатовекторне завдання, і якщо щось провалиться, то майбутня пер-
спектива для нас – бути сировинним придатком. Розуміння подібних 
завдань і тим більше їх подальша реалізація у майбутньому на поряд-
ки складніша за сьогоднішні проблеми і способи їх вирішення. 

Україна з 2004 р. перебуває під тиском серйозного політичного 
виклику. Від того часу почався цикл нестабільності, пов’язаний зі 
складними процесами формування демократичних інститутів дер-
жави й економічних шляхів її ефективної діяльності. Проте цей про-
цес затягнувся і поступово набув перманентного характеру.  

Єдиним виходом із ситуації, що склалася, може бути тільки по-
будова такої системи устрою суспільства, розвиток якої незмінно 
закінчився б відповідними державними реформами. За 18 років не-
залежності було безліч можливостей реалізації успішних проектів. 
Якщо ми на цьому етапі затримаємося і гальмуватимемо в політично-
му плані, то все, про що було сказано і особливо все, про що йдеться 
в даній роботі, просто втратить сенс, і глобальний світ нав’яже нам 
такі стандарти, слідуючи яким, Україна навряд чи стане конкуренто-
спроможною країною. Відповідно, наші здобутки будуть абсолютно 
не такими, які б ми хотіли наразі мати.  

Нам варто мислити глобально і виходити зі стратегії, котра приве-
де до нових здобутків. Безперечним джерелом стратегічних ініціатив 
для досягання успіху і одночасним взірцем стратегічного мислення є 
відома робота про мистецтво війни К.Клаузевіца. Зокрема він указував 
на необхідність у змаганнях, які ведуться, у засобах і у волі до пере-
моги доводити устремління до крайньої їх напруженості, а оскільки 
змагання, а точніше конкуренція, не є ізольованим актом, то крайня 
напруженість у боротьбі за першість вимагається і від суспільства, 
і від держави, і від економіки. 
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ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ  

В СУСПІЛЬСТВІ, ДЕРЖАВІ  

Й ЕКОНОМІЦІ 

1.1. Єдність та суперечності суспільства,  
держави й економіки 

Суспільство, держава й економіка як категорії мають декілька ви-
мірів, залежно від яких розкривається в тому чи іншому відношенні їх 
зміст. Нас буде цікавити насамперед філософський, економічний, со-
ціологічний та певною мірою правовий підходи, оскільки, власне, саме 
на їх взаємозв’язку формується активна діяльність суспільства, держа-
ви і бізнесу як трьох взаємопов’язаних "суб’єктів", що визначають не 
тільки стан, а й здобутки та перспективи, тобто те, чого можуть досяг-
нути у своєму багатоаспектному розвитку суспільство, держава й еко-
номіка і завдяки чому розвивається сила і творча енергія народів, які 
населяють країну, й утверджується їхня історична перспектива, дола-
ючи суперечності та негаразди, що виникають на цьому шляху. 

Звернімося до енциклопедичних трактувань наведених категорій. 
Зокрема, філософський енциклопедичний словник визначає, що сус-
пільство, у широкому сенсі, – це частина матеріального світу, яка 
відокремилася від природи і являє собою форму життєдіяльності 
людей, що історично розвивається. У вузькому сенсі – це певний 
етап людської історії (суспільно-економічної формації, міжформа-
ційні та внутрішньоформаційні історичні щаблі, або окреме індиві-
дуальне суспільство (соціальний організм)1.  

Означення суспільства сформульовано у двох вимірах – широко-
му і вузькому. Перший відповідає загальнофілософському сприй-
няттю суспільства, яке має історичний вимір, оскільки це одна з лі-

                                                                 
1 Философский энциклопедический словарь. – М. : Советская энциклопедия, 
1989. – С. 131. 
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ній розвитку живого, якщо розглядати суспільство як організм2, 
в якому реалізуються устремління як до збереження, так і до розвит-
ку людської ідентичності, оскільки життя спонукає до відповідних 
форм кооперації діяльності, що отримала і суспільний вимір, бо 
у процесі розвитку вибудовувався певний соціальний організм жит-
тєдіяльності суспільства. Водночас існує й економічний вимір, який 
дозволяв і дозволяє завдяки кооперації та спеціалізації підвищувати 
можливості збереження і розвитку. І хоча ми живемо не у модерні-
зованому, а в капіталістичному світі, і цим світом рухає зовсім не 
потреба в досягненнях, а потреба в отриманні прибутку3, втім суспі-
льна система, в якій ми всі діємо, вперше в людській історії стано-
вить органічну цілісність4, і стати на шлях дійсно модернізації, збе-
рігаючи лише мотивацію до отримання прибутку, неможливо.  

В усі часи, яким би не був світ, суспільство модернізувалося і тим 
самим розвивалося, бо поряд з економічним в ньому об’єктивно фу-
нкціонує і соціальний організм, який, на відміну від економічного, 
що формує, насамперед, потребу в отриманні прибутку, генерує че-
рез соціальну складову розвиток так званих нематеріалізованих 
форм життєдіяльності. У сучасних умовах, коли економізовані фор-
ми вступили в глибоку суперечність із соціальними складовими 
і боротьба за прибутки руйнує вже й середовище, що надає людям 
життєвий простір, постає завдання розвитку передусім соціального 
організму суспільства, хоча він не є однозначним для всіх часів і на-
родів. Наприклад, у соціальному організмі виділяються вже не мате-
ріалізовані, а так звані "нові" форми, які мають на меті постматеріа-
лістичні цілі й цінності. За часів перебудови це були, насамперед, 
цінності самореалізації, самоорганізації та самоуправління5.  

Зазначені цінності не є однозначними у їх виборі не тільки як "но-
вих" форм, а й підходів до реалізації навіть у високорозвинених сус-
пільствах. Як стверджує популярний і дуже впливовий у США мис-
литель Р.Кегган, "Європа рухається від панування сили до самоорга-

                                                                 
2 Докладно див.: Гриффен Л.А. Общественный организм. – К. : ЕМКО, 2005. – С. 132.  
3 Валлерстайн І. Модернізація: мир краху її // Соціологія: теорія, методи, марке-
тинг. – 2008. – № 2. – С. 22. 
4 Там само. 
5 Яницкий О. Перестройка и общественные движения // Свободная мысль. – 2007. – 
№ 9. – С. 159. 
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нізуючого суспільства закону і правил, міжнародних угод і співробіт-
ництва. А ось США мають справу з анархічним і жорстким постра-
дянським світом, в якому не домінують міжнародні закони і правила 
і все залежить від наявності і використання власної могутності"6.  

Як бачимо, проблема суспільної самоорганізації є далеко не прос-
тою і не однозначною навіть для економічно розвинених країн. Ска-
зане стосується і таких форм, як самореалізація, самоуправління, коли 
розглядати їх як "нові" форми суспільного життя, яке визначається 
другим виміром, що введений в означення суспільства. Він конкрет-
но, в означених формах його існування, теж співвідноситься з рівнем 
розвитку в історичному сприйнятті, а це означає, у свою чергу, необ-
хідність розглядати суспільство в цілому як певний організм, що про-
ходить ступені розвитку.  

Як зазначав Л.Грифен7, організм як цілісна жива система, що має 
внутрішні зв’язки, здатен підтримувати самостійне існування завдяки 
пристосувальній взаємодії із середовищем. Об’єктивною ж спрямова-
ністю розвитку організмів у процесі еволюції було підвищення їх 
складності. Разом з тим "нові" нематеріальні форми життєдіяльності 
суспільства, про які йшлося, можуть актуалізуватися, як у нашому 
випадку, не тільки з часом, коли еволюційні процеси суспільного 
життя ускладнять його до рівня, за якого без самоорганізації, саморе-
алізації й самоуправління кожного члена суспільства організувати 
суспільне життя (що еволюціонуватиме у своєму розвитку до більшої 
складності) буде неможливо, або ж того вимагатимуть екзогенно за-
дані чинники, про які йтиметься в наступних розділах. 

Примат (главенство) нематеріальних інтересів зовсім необов’язково є 
продуктом високого рівня розвитку. Прикладів таких цивілізацій багато. 
Відбувалося і відбувається це тому, що "суспільство огортає нас, прони-
зує нас, орієнтує все наше життя своєю розпорошеною... реальністю, яку 
ми відчуваємо ледь не більше, ніж повітря, яким ми дихаємо"8. Це озна-
                                                                 
6 Цит. за: Экономика и общественная среда: не осознание взаимовлияния / Ин-т 
экон. РАН. – М., 2008. – С. 33. [Тут і далі по тексту подано авторський пе-
реклад цитат українською мовою. – прим.] Також див.: Кегган Р. Сила и 
слабость. Почему США и Европа по-разному смотрят на мир // Общая тетрадь. – 
2002. – № 3. – С. 90. 
7 Грифен Л.А. Общественный организм. – С. 144. 
8 Бродель Ф. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм, XV–XVIII ст. – Т. 2: 
Ігри обміну. – К. : Основи, 1997. – С. 388. 
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чає, що в суспільстві, незалежно від матеріального розвитку, за змістом 
представлені всі можливі сторони буття людей, що, власне, відповідає 
широкому розумінню категорії "суспільство", і тим самим досягається 
єдність широкого і вузького вимірів, оскільки один не може існувати без 
іншого в нашому повсякденному сприйнятті; і саме завдяки такій орга-
нічній цілісності соціальному організмові життєдіяльності притаманні 
нематеріалізовані форми на всіх стадіях його розвитку.  

Отже, можна стверджувати, за С.Соколовим9, що сучасне суспільст-
во слід розглядати як сукупність таких основних сфер залежно від фу-
нкцій, що належать їм у суспільстві, а також потреб (й інтересів), які 
вони реалізують: екологічної (частина природи, умови виникнення й 
відтворення людей); демосоціальної (демографічна та соціальна функ-
ції) – процес відтворення людей як біосоціальних істот; економічної 
(виробництво, розподіл, обмін, споживання матеріальних благ); полі-
тичної (виробництво, розподіл, обмін, використання влади – порядку); 
духовної (виробництво, розподіл, обмін, споживання духовних ціннос-
тей); психологічної, свідомої, суб’єктивної (виробництво, зберігання, 
використання і розвиток потреб, почуттів, знань, переконань тощо).  

Суспільство як частина матеріального світу, що відособилася від 
нього, не може існувати і розвиватися само по собі. Саме тому існу-
ють і такі складові суспільного виміру, через які досягаються і діють 
одночасно єдність і суперечність, через які, власне, і відбувається 
орієнтація суспільного життя. Тож суспільство як сукупність істори-
чно усталених форм спільної діяльності людей10, що було і є далеко 
не однозначним, формує у свою чергу таку ж не однозначну і струк-
турно-функціональну характеристику сучасного суспільства. Таким 
чином, характер суспільного розкривається через визначення форм 
суспільної діяльності людей, які мають цільовий (дієвий) характер, 
оскільки суспільство розглядається в узагальненому трактуванні як 
сукупність людських індивідуумів, що об’єдналися для:  

– задоволення "соціальних інстинктів" (Аристотель); 
– контролю над своїми діями (Гобс, Руссо); 
– реалізації дії якогось певного абстрактного закону формування 

складних і гармонічних систем (Кант); 

                                                                 
9 Соколов С.В. Социальная философия. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 431 с. 
10 Экономическая энциклопедия. – М. : Экономика, 1999. – С. 491. 
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– досягнення всебічного переплетіння (залежності) всіх від усіх 
("громадянське суспільство" Гегеля); 

– реалізації якісної визначеності суспільного життя при її зістав-
ленні з природою (К.Маркс)11. 

Як бачимо із цих ознак суспільної діяльності людей, вони мають ха-
рактер або соціальної, або економічної, або владної дії як окремо, так 
і разом узяті. Саме тому і відбулося об’єднання в суспільство, отже ко-
жна з ознак має право на визнання і відповідно в широкому вимірі вони 
мають бути включені в ознаки суспільства рівночасно, бо їх дії не є вза-
ємовиключними, а навпаки – взаємодоповнюючими. Разом з тим наве-
дена класифікація не є єдиною – існують й інші, досить відмінні від 
цієї, що були запропоновані в різні часи. Наведемо ще одну і теж до-
сить узагальнюючу, яка була сформульована Б.Чичеріним наприкінці 
ХІХ ст., але більш пов’язана з понятійним підходом: 

 існує розподіл на суспільство та громадянське суспільство, де сус-
пільство – це сукупність приватних відносин між людьми, які підпоряд-
ковуються політичній владі, а те суспільство, яке керується нормами 
приватного права, отримало назву громадянського суспільства (Гегель); 

 обмеження характеру суспільства економічною сферою (Ешер); 
 суспільство – це таке утворення, в якому під впливом економі-

чних умов відбувається розподіл духовних суспільних благ, а саме 
влади та честі (Х.Штейн); 

 суспільство – це сукупність постійних приватних союзів, які 
стоять посередині між державою як єдиним цілим, і сферою приват-
них відносин, що керуються громадянським суспільством (Р.Моль); 

 суспільство – це сукупний організм, який охоплює саму дер-
жаву, що є тільки одним із органів чи функцій цього цілого тіла 
(А.Шеффле, Г.Спенсер); 

 суспільство – це сукупність приватних стосунків, зокрема й 
приватні союзи; воно протиставляється державі як єдиному цілому 
(Г.Трейчке)12. 

Останнє поняття вважалося на той час єдиною теоретично прави-
льною точкою зору щодо змісту і характеру суспільства та відповід-
                                                                 
11 Систематизовано на основі тлумачень, поданих в: Экономическая энциклопедия. – 
М. : Экономика, 1999. – 491 с. 
12 Узагальнено на основі: Чичерин Б. Курс государственной науки. – Ч. ІІ. – М. : 
Типо-лит. т-ва И.Н.Кушнерев и Ко , 1896. – С. 2, 3. 
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них дій, які мають суспільний характер. Порівняно з попередньою 
класифікацією, що розкриває зміст і характер суспільства, воно свід-
чить про те, що далеко не однозначними були і є трактування цих 
означень, у тому числі і такі, що розглядали суспільство як союзи, 
з одного боку, та сукупність приватних стосунків – з іншого, які про-
тиставляються державі. Однак присутність держави в суспільстві, як 
і в економіці, беззаперечна і далеко не в усьому вони перебувають 
у суперечності – навпаки, є органічна цілісність попри суттєві відмін-
ності категорій "суспільство" і "держава". Зміна співвідношень і ролі 
держави в суспільному та економічному розвитку теж має свій історич-
ний вимір. Наприклад, держава змінювала свої функції і відповідно 
роль залежно від вимог, які випливали зі змін у суспільному розвитку.  

Історія знає немало прикладів зворотного впливу, коли саме держа-
ва, яка, маючи можливості для примусу і відповідаючи за соціальну 
складову розвитку, ініціювала суттєві зміни в суспільному розвитку, 
особливо на етапі реалізації певних проектів модернізаційного характе-
ру, що відбувалися, відбуваються і відбуватимуться. Саме тому в цій 
роботі єдність і суперечність суспільства, держави і економіки розгля-
даються в процесі, по суті, безперервних трансформаційних змін.  

Кінець ХХ і початок ХХІ ст. охарактеризувалися особливим дина-
мізмом, який має ознаки поворотного моменту в історії і, як ствер-
джує О.Неклесса, вибудовує певний порядок речей, іншу формулу 
організації світобудови. Характеристика суспільства, за Г.Трейчке, як 
буде показано далі, є далеко не однозначним твердженням, хоча таке 
визначення, за Б.Чичеріним, вважалося на той час єдино правильним 
у теоретичному аспекті, а по суті воно не є таким. Сучасники теж не-
одноразово намагалися дати визначення таких класифікаційних ознак 
суспільства. Разом з тим відомий і впливовий французький полі-
тичний філософ ліберального типу П.Манан вважає, що неможливо 
віднайти якусь формулу, в якій було б описано сучасний світ, бо він 
не є уніфікованим, можна певною мірою говорити тільки про "наш 
власний Захід" у широкому розумінні цього слова13. 

З усіх проаналізованих нами класифікаційних ознак суспільства, 
можна зробити висновок про різноманітність форм суспільної діяльно-
сті. Серед них особливе значення має діяльність окремих членів суспі-

                                                                 
13 Манан П. Нельзя смешивать понятия нации и демократии // Свободная мысль. – 
2008. – № 8. – С. 14. 
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льства, що часто визначає і їх мотивацію, і поведінку, і взаємодію між 
собою аж до кооперації, з одного боку, й індивідуалізації – з іншого. 
Остання дедалі більше зазнає поразки, оскільки механізми саморегуля-
ції в суспільному вимірі часто виявляються неефективними, бо тут ба-
жаною є реалізація рівного доступу до економічних можливостей14 як 
у країнах, що досягли найвищого ступеня розвитку в сучасних умовах, 
так і в тих, що тільки формують ринкову економіку.  

Як зазначає Д.Медвєдєв15 (наразі – Президент Російської Федера-
ції), для процвітання всіх необхідно враховувати інтереси кожного. 
Це означає, що в суспільному вимірі повинен бути управлінський ас-
пект діяльності, який реалізується через певні закони суспільного 
життя, які, як правило, є неписаними в суспільному вимірі та хоч і не 
завжди, але визначають, власне, взаємовідносини, що узгоджуються 
з діями "всіх від усіх", у яких можуть брати участь як окремі індивіди, 
так і колективи людей і навіть окремі країни.  

Разом з тим розвиток управлінських дій в суспільному вимірі має 
далеко не однозначний характер, оскільки забезпечення розквіту всіх 
членів суспільства через урахування інтересів кожного, що передба-
чає управлінську дію, наштовхується на досить важливу суперечність, 
характерну нашій епосі. Сутність останньої полягає в тому, що, за 
М.Мусіним16, управлінські структури фактично втрачають свої служ-
бові функції, виходять з-під громадського контролю і прагнуть до 
здобуття повноти влади над економічними і, відповідно, політичними 
процесами. З цього твердження випливає важливий висновок суспі-
льного значення про те, що, за відсутності дієвого громадського конт-
ролю й організованого тиску з боку суспільства, управління, орієнто-
ване на свої власні, так звані інсайдерські, інтереси, веде економічну 
систему будь-якого рівня до регресу. Тільки під сильним тиском праці 
й капіталу включається механізм усунення дисбалансу інтересів17.  

                                                                 
14 Докладно див.: Биков П., Пурова Т. Капіталізм для всіх / Матеріали інтерв’ю з 
професором американського Північно-Західного університету Г.Дерлуч’яном // 
Експерт. – 2006. – № 15. – С. 74–83. 
15 Интервью первого заместителя председателя правительства Российской Федера-
ции Д.Медведева главному редактору журнала "Эксперт" В.Фадеєву // Эксперт. – 
2006. – № 28. – С. 57–65. 
16 Мусин М. Об основном законе эпохи управленческого империализма // Экономи-
ческие стратегии. – 2005. – № 05–06. – С. 136.  
17 Там же. – С. 138.  
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Оскільки управлінськими діями є функції, що здійснюються як ме-
неджерським корпусом, так і корпусом бюрократії, що уособлює дії 
держави, то управлінський імперіалізм, як його визначає М.Мусін18, 
формує суттєвого рівня суперечність між економікою, що представлена 
працею і капіталом, і державою, яка стає через дію бюрократичного 
апарату співучасником власної регресії. Як результат, світ перевернув-
ся з ніг на голову: головними стали примат економічної вигоди і фор-
мальні інституційні норми за умов практично повного пригноблення 
моральних і релігійних принципів, тобто тих постматеріальних форм 
суспільного життя, про значення яких йдеться в наступних розділах.  

Зі сказаного важливо розуміти: оскільки суспільство – це, за Арис-
тотелем, соціальна організація, в якій реалізуються соціальні інстинк-
ти людей, а саме особисті і колективні інтереси, то, на нашу думку, 
їхнє раціональне поєднання можливе лише за умови переважання су-
спільного, яке досягається тиском останнього і на особистість, і на 
колективні інтереси; тим самим може досягатися примат економічної 
вигоди і формальних інституційних норм, про що йшлося вище. Це 
може відбуватися не тільки у так званих закритих суспільствах, але й у 
відкритих. Концепцію відкритого суспільства обґрунтував К.Поппер, 
стверджуючи, що "основним виміром і цінністю такого суспільства 
є людина, її свобода і незалежність... Головна мета відкритого суспі-
льства – самореалізація і саморозвиток особистості"19.  

Тим часом на сьогодні навіть так звані відкриті суспільства, що 
як вважається, існують у країнах, які досягли найвищого рівня еко-
номічного розвитку саме завдяки їх відкритості, не можуть бути ви-
знані такими, де досягнуто вказаної, за К.Поппером, мети, тобто 
створення для кожної людини можливостей для самореалізації та 
саморозвитку. Наприклад, США – найбагатша країна світу, але є 
дані20, що наприкінці 2005 р. міністерство сільського господарства 
                                                                 
18 Там же. – С. 143. 
19 Економічна енциклопедія. – Т. 3. – К. : Видавничий центр "Академія", 2002. – С. 535. 
20 Белоцерковский В. Злокачественная конвергенция. Последняя стадия капитализма 
или человечества? // Свободная мысль. – 2006. – № 7/8. – С. 134.  

Д о в і д к а : Вадим Білоцерковський – літератор, активіст російського правозахисного руху, 
науковий співробітник Міжнародного інституту самоврядування і самоорганізації (США – 
Німеччина). У минулому – випускник хімфаку Московського державного університету, ви-
кладач, письменник і журналіст. Емігрувавши з СРСР у 1972 р., працював коментатором на 
радіостанції "Свобода" у Нью-Йорку і Мюнхені. Опублікував російською й основними єв-
ропейськими мовами кілька книг і значну частину статей, присвячених теорії синтезу соціа-
лізму і капіталізму, а також з політичних, соціологічних і національних питань. 
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США повідомило, що у 2004 р. 38,2 млн американців страждали від 
недоїдання, з них 24,3 млн дорослих (11,3% дорослого населення 
США) і 13,9 млн дітей (19% всіх американських дітей). У 2006 р., за 
даними "America’s Second Harvest", із більш як 38 млн американців, 
що страждали від недоїдання, 25 млн чоловік користувалися допо-
могою благодійних організацій. Це боротьба з масовим голодом в 
країні, що має відкрите суспільство і найрозвиненішу у світі еконо-
міку. При цьому, з посиланням на те саме джерело, газета "Нью-
Йорк Таймс" у квітні 2006 р. повідомила, що американець, який 
отримує мінімальну заробітну плату і працює повний робочий день, 
не може сплачувати за оренду однокімнатної квартири.  

Отже, треба мати на увазі, що висловлювання про можливість 
самореалізації та саморозвитку у відкритих суспільствах серйозно 
суперечать стану справ в економіці, оскільки йдеться не про безро-
бітних, а про працююче населення. Ще більш контрастну картину 
щодо відкритого суспільства та його цінностей можна отримати, 
якщо спробувати розглянути його під кутом зору свобод і незалеж-
ності людини, про які сказав К.Поппер у зв’язку з необхідністю за-
безпечення так званих "чотирьох свобод", які було сформульовано 
президентом Рузвельтом у посланні конгресу США в січні 1941 р. 
і які мають відношення до всього світу, а саме:  

 свобода слова і самовираження;  
 свобода віросповідання; 
 свобода від нужди; 
 свобода від страху21.  

І хоча К.Поппер мав на увазі у своєму дослідженні розвинені кра-
їни, де свобода і незалежність людини досягли певного рівня, хоча, 
як ми бачили, вони не реалізовані відносно значної частини насе-
лення, яка не може на основі своєї самореалізації та саморозвитку 
убезпечитися навіть від бідності, все ж можна прокоментувати за-
значені "чотири свободи" Ф.Рузвельта. 

                                                                 
21 Докладно "чотири свободи" Рузвельта звучать так: 1) свобода слова і самовиражен-
ня – скрізь у світі; 2) свобода кожної людини вірити у Бога тим способом, який вона 
сама обирає – скрізь у світі; 3) свобода від нужди, що зрозумілою всім мовою означає 
економічні домовленості, котрі забезпечать населенню всіх держав здорове мирне 
життя, – скрізь у світі; 4) свобода від страху, що зрозумілою всім мовою означає таке 
суттєве скорочення озброєння в усьому світі, щоб ні одна держава не була здатною 
вчинити акт фізичної агресії проти будь-кого із своїх сусідів, – скрізь у світі. 
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Що стосується перших двох свобод, то їхнє просування має пев-
ний прогрес, хоча далеко не в усьому світі, але принаймні в окремих 
країнах, які переживають трансформаційну кризу і поки що не дося-
гли передкризового рівня розвитку (втім і це ще є далеко не одноз-
начний процес, у тому числі і в Україні). Так, згідно із суспільним 
моніторингом, який з 1994 р. ведеться Інститутом соціології НАН 
України, у 1994 р. 55,2% опитаних вважали, що могли вільно висло-
влювати свої політичні погляди, а у 2005 р., після так званої "пома-
ранчевої революції", – тільки 58,4%; у тому ж 2005 р. 68,2% опита-
них не вистачало справжньої дружби, як бувало раніше, – на все 
життя, а кількість тих, хто вважає, що більшість людей взагалі ні 
у що не вірить, становили у 2005 р. аж 76,3%.  

Стосовно ще двох свобод – від нужди та від страху – то саме на-
лежної забезпеченості здорового життя населення, зокрема в Украї-
ні, поки не існує (наші громадяни потребують захисту навіть від бід-
ності, а то й від злиднів). А щодо страху, то сучасний страх має на-
багато глибший зміст, ніж це було у ХХ ст., оскільки люди мають 
страх перед майбутнім: 49,8% респондентів вважають, що не виста-
чає упевненості в тому, що не виникатимуть міжнаціональні конфлі-
кти; 68,7% – що не вистачає стабільності в державі і суспільстві; 
66,9% – що немає впевненості у власному майбутньому; 65,9% – що 
немає можливості дати дітям повноцінну освіту.  

Таким чином, можна стверджувати, що означення К.Поппера про 
зміст і характер відкритого суспільства є дещо ідеалізованим, оскі-
льки категорії самореалізації та саморозвитку особистості виступа-
ють, принаймні на теперішньому етапі розвитку, поряд з такими 
ознаками суспільства і суспільного, як залежність "всіх від усіх", де 
виникають протиріччя, що часто мають навіть антагоністичний ха-
рактер і не можуть бути розв’язані в суспільному вимірі за рахунок 
власне суспільних форм самоорганізації. Це означає, що наразі сус-
пільство, яке отримало назву трансформаційного, перебуває у стані, 
що не наближує до можливостей самореалізації, яка забезпечує са-
морозвиток і самовираження.  

За цих обставин в Україні, як, між іншим, і в усьому світі, мають 
вступати в силу унормовані стосунки, що регламентуються особливос-
тями цивілізаційного характеру і визначаються законами "писаними і 
неписаними". Власне в цьому і полягає проблемність даного періоду, 
оскільки порушення і писаних, і неписаних законів є масовим, особли-
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во у сфері економіки, а значна частина навіть унормованих економіч-
них стосунків є часто морально нелегітимними, а отже, породжує сус-
пільну невдоволеність і формує устремління до особистих порушень.  

Можна стверджувати, що діє принцип: якщо одному можна, то чо-
му не можна іншому? Саме в цьому проявляються і суперечність, 
і єдність між суспільством і державою, бо, якщо виходити з того, що, з 
одного боку, в суспільстві легальність дій не завжди знаходиться у ві-
дповідності із законом, то, з іншого, моральна нелегітимність теж мо-
же мати розбіжності з нормою закону. Але разом з тим основополож-
ним є те, що прийняті у суспільстві норми і правила влада (держава) 
сприймає, тобто реалізує, спираючись на спільні цінності. Водночас є 
згода суспільства на існуючі форми і структури влади (держави). 

У реальності, крім сказаного, слід враховувати, що, за висловлю-
ванням Б.Чичеріна22, суспільство, навіть із суто юридичних мірку-
вань, як громадянське суспільство не є однією юридичною особою; 
воно являє собою сукупність приватних відносин між особами, що 
входять до його складу, і тим воно відрізняється від держави, тоді як 
держава є союзом народу, зв’язана в одне юридичне ціле. Проте слід 
мати на увазі, що без закону неможлива громадянська свобода. За-
кономірно з’являється питання: а як бути зі свободами, коли має мі-
сце порушення закону або й узагалі його відсутність?  

З огляду на викладене, суспільство не має цілісних характеристик 
в юридичному значенні, на відміну від держави, хоча і ту, й іншу 
категорії визначають одночасно можливі форми життєдіяльності 
людей. Втім, одне не може існувати без іншого, зокрема і внаслідок 
їхньої спільності. 

У класифікації суспільства, запропонованій Б.Чичеріним, еконо-
міка, згідно з визначенням Ешера, обмежує суспільство, і саме еко-
номічні умови, а не будь-які інші, визначають розподіл духовних 
і суспільних благ, як стверджував Х.Штейн. У наш час це відповідає 
дійсності тільки частково, оскільки далеко не всі суспільні блага є 
рівнодоступними для всіх членів суспільства, навіть у країнах із ро-
звиненою економікою і так званим відкритим суспільством. Що сто-
сується духовних благ, то тут теж усе далеко не однозначно. Для 
бідних або порівняно бідних членів суспільства культурні цінності, 
                                                                 
22 Чичерин Б. Курс государственной науки. – Ч. І: Общее государственное право. – 
М. : Типо-лит. т-ва И.Н.Кушнерев и Ко

 , 1894. – С. 5, 3. 
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що духовно збагачують і розвивають, не тільки можуть бути недо-
ступними, а внаслідок низького рівня освіченості несприйнятими 
і незрозумілими. Тому для них існує так звана масова культура, яка 
не збагачує, а збіднює людину. Особливо це стало зрозумілим тоді, 
коли в таких країнах, як Україна, почався рух до відкритих сус-
пільств з ринковою економікою. 

Аналізуючи логіку взаємозв’язку суспільства і держави, Б.Чиче-
рін23 зазначає, що держава не ставить за ціль здійснення моральних 
[доброзвичайних24] вчинків особистою діяльністю громадян. Це ме-
та церкви, а не держави, бо церква, а не держава, діє по совісті: при-
мусове ж виконання моральних [доброзвичайних] вимог є запере-
ченням самих основ морального закону, яким є закон свободи. Крім 
того, держава не ставить за мету приватне благо своїх членів, яке є 
метою громадянського суспільства, а не держави.  

Як бачимо, Б.Чичерін тим самим довів, що суперечність між сус-
пільством та державою щодо виховання моральних якостей членів 
суспільства, за яке, відповідно до попереднього твердження, має ві-
дповідати церква, а не держава, розв’язується шляхом реалізації за-
гальної цілі держави – розвитку суспільних сил. У теперішньому 
розумінні це означає розвиток сучасних функцій держави, які відпо-
відають за розвиток членів суспільства через такі функції, як наука, 
освіта, охорона здоров’я, що і почало відбуватися у ХХ ст. Отже, 
Б.Чичерін ще у ХІХ ст. спрогнозував об’єктивну необхідність тран-
сформації функцій держави з традиційних на сучасні з тим, щоб до-
сягти більш повної відповідності у розв’язанні суперечності між су-
спільством і державою. Але водночас Б.Чичерін відмічає25, що сут-
ність держави – поєднання різноманітних суспільних елементів у 
єдиний органічний союз. Таким чином, загальна мета держави поля-
гає у розвитку цих елементів і в гармонійному їх погодженні. 

З наведених міркувань можна зробити висновок, що держава, яка 
має ознаки юридичного цілісного, відповідає або має можливість 

                                                                 
23 Там же. – С. 7. 
24 Д о б р о з в и ч а й н и й , як відповідник російському "нравственный ". (Переклад 
наводиться за академічним словником: Російсько-український словник / І.О.Анніна, 
Г.Н.Горюшина, І.С.Гнатюк та ін. ; НАН України ; Ін-т мовознавства ім. О.О.По-
тебні. – К. : Абрис, 2003. – С. 610.)  
25 Чичерин Б. Курс государственной науки. – Ч. І. – С. 10. 
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відповідати за розвиток складових суспільства і тим самим надавати 
людині можливості для підвищення рівня її гуманітарного розвитку 
та реалізації громадянських свобод. Саме тому нерідко модерніза-
ційні проекти суспільного характеру, на нашу думку, реалізовували-
ся за ініціативою держави. І коли досягалися благородні цілі модер-
нізації, негаразди в суспільних відносинах і в суспільній пам’яті за-
бувалися, оскільки модернізаційні проекти народжували силу 
і енергію мас, яку організовувала в єдиному руслі держава. У проти-
лежному випадку модернізаційні проекти називалися втраченими, 
бо й насправді були такими. Історія знає і те, й інше. 

На певному етапі розвитку суспільства його подальша еволюція 
стає невіддільною від становлення та розвитку держави як організації 
політичної влади, головної інституції політичної системи суспільства, 
яка цілеспрямовано стверджуючись за допомогою домінуючої части-
ни населення у соціально неоднорідному середовищі, забезпечує його 
цілісність і безпеку, організовує із застосуванням норм права спільну 
діяльність громадян і соціальних груп, задовольняє загальні соціальні 
потреби, захищає права та інтереси громадян. Виникнення та існу-
вання держави пов’язується насамперед із соціальним розшаруванням 
суспільства, з його поділом на певні структурні частини, котрі мають 
як спільні, так і свої особливі, а нерідко й протилежні потреби та інте-
реси, насамперед виробничо-розподільні26. 

Таким чином, як бачимо, поступово в ході розкриття змісту кате-
горії "суспільство" невідступно виникає така важлива категорія, як 
"держава", котра ще Аристотелем (384–322 до н.е.) визначалася 
як своєрідна форма, що являє собою свого роду спілкування, а будь-
яке спілкування організовуються заради якогось блага27. 

Це визначення не дає жодної відповіді щодо змісту і розуміння 
держави, крім одного, пов’язаного з реалізацією функцій, що прино-
сять відповідні блага. При цьому зміст держави не завжди пов’язу-
вався з досягненням (отриманням) за рахунок чи за підтримки дер-
жави благ. Наприклад, Гегель у "Філософії історії"28 зазначав, що 
держава – це наявне, дійсно моральне життя, і що всією духовною 
                                                                 
26 Юридична енциклопедія. – Т. 5: Українська енциклопедія. – К., 2003. – С. 728. 
27 Аристотель. Сочинения в 4-х томах. – Т. 4. – М. : Мысль, 1984. – С. 376. 
28 Бертран Рассел. История западной философии. Книга третья: Философия нового 
времени. – СПб : Азбука, 2001. – С. 860. 
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реальністю, яка притаманна людині, вона володіє тільки завдяки 
державі. Цим, на нашу думку, Гегель якоюсь мірою спробував сус-
пільне звести до державного і, за його твердженням, останнє визна-
чає навіть духовну реальність людини, що, власне, може бути на-
справді, але у вузькому утилітарному сенсі і на досить обмеженому 
колі форм суспільної діяльності, за які відповідає держава, надаючи 
людині певні послуги.  

Водночас є й більш широке розуміння функцій держави. Так, як 
зазначав Б.Чичерін, без закону неможлива громадянська свобода. 
Ми вже звертали увагу на те, що в європейському співтоваристві 
саме завдяки руху до саморегулюючого розвитку суспільства на ос-
нові законів та правил і т. ін. зміцнюються громадянські свободи. 
Думку Б.Чичеріна слід розуміти, на наш розсуд, так, що визнача-
ються рамки, за якими мають зберігатися права і обов’язки людини, 
щоб діяльність у межах громадянських свобод була такою, яка при 
їх реалізації не зачіпає інтереси і свободи іншої людини.  

Саме в такому плані у "Філософії права" Гегель однозначно пі-
шов далі, оскільки також вважав, що держава є дійсність моральної 
[доброзвичайної] ідеї, моральний [доброзвичайний] дух як явна, са-
ма для себе зрозуміла, субстанціональна воля, котра мислить і знає 
себе і виконує те, що вона знає і оскільки вона це знає29. Разом з тим 
зміст держави, в якій "уособлюється" моральна ідея, що субстанціо-
налізується у волю, реалізується відповідними інституціями, але да-
леко не завжди в них є системне відбиття різноманітності суспіль-
них форм діяльності, оскільки існує неінституціалізована категорія 
суспільної свідомості, яка в найбільш глибокій своїй суті відображає 
стан суспільства і навіть можливості його розвитку. У подальших 
розділах на прикладі сучасного суспільства перехідного характеру 
такі характерні ознаки розглянуті докладніше. 

Гегель був упевнений в тому, що суспільство, щоби бути гарним, 
має бути настільки органічним, наскільки це можливо, тому, крім 
держави і церкви, необхідно багато інших суспільних інституцій. Ко-
жний же інтерес, який не перебуває у гармонії із суспільством і може 
сприяти кооперації, повинен мати свою відповідну організацію, і ко-
жна така організація повинна мати якийсь ступінь обмеженої незале-

                                                                 
29 Там же. – С. 860, 861. 
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жності30. Таким чином, суспільні і державні форми діяльності не збі-
гаються, і щодо багатьох із них є суперечності: внаслідок цього їхня 
гармонізація – це безкінечно динамічний процес розвитку та пошуку 
балансу прав, обов’язків та свобод, завдяки чому, власне, і в суспільс-
тві, і в державі постійно відбуваються трансформаційні зміни. 

Оскільки виникнення держави пов’язане з утворенням суспільст-
ва як сукупності людей, об’єднаних спільними інтересами31, причо-
му суспільство існує значно давніше, ніж держава, то, здавалося б, 
інститут держави є чи має бути таким, що задовольняє суспільні ін-
тереси, не несучи в собі суспільних суперечностей. Водночас саме в 
цьому і виникає глибока суперечність, оскільки, як зазначає А.Ру-
бінштейн32, ті обставини, що суспільні інтереси "відчувають" лише 
окремі люди, а не всі разом, не можуть бути основою для відмови у 
визнанні цих особливих інтересів, притаманних суспільству в ціло-
му. "Перше завдання … примушувати собі коритися, монополізува-
ти на свою користь потенціал у цьому суспільстві, очистити це 
останнє від усіх можливих в ньому спалахів люті, поставивши на 
їхнє місце те, що М.Вебер називав легітимним насильством"33, що 
здійснює держава, яка являє собою організацію політичної влади.  

Держава як головне, керівне утворення інституту суспільства 
спрямовує і організовує за допомогою норм права спільну діяльність 
людей і соціальних груп, захищаючи права та інтереси громадян і 
орієнтуючись на задоволення насамперед суспільних, а не індивіду-
альних чи групових інтересів, наявних у суспільстві.  

Акумулюючи у своїх руках владні повноваження, держава тим са-
мим політично інтегрує суспільство і представляє його як у внутріш-
ніх, так і в зовнішніх стосунках34. Однак держава це реалізує у довго-
строковому періоді, а на окремих етапах розвитку суспільства окремої 
країни державні інститути під час політичних криз, скоріше, дезінтег-
рують суспільство, тоді як роль інтегратора на себе бере суспільство, 
точніше – його громадянські інститути. Таким чином у суспільстві 
                                                                 
30 Там же. – С. 863. 
31 Юридична енциклопедія. – Т. 2. – К., 1999. – С. 80. 
32 Рубинштейн А. Общественные интересы и теория публичных благ // Вопросы 
экономики. – 2007. – № 10. – С. 92. 
33 Цит. за: Бродель Ф. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм, XV–XVIII ст. – 
Т. 2: Ігри обміну. – К. : Основи, 1997. – С. 437.  
34 Юридична енциклопедія. – Т. 2. – С. 80. 
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реалізуються його функції самоорганізації та самоуправління. Після 
політичної стабілізації керівна роль інтегратора знову переходить до 
держави. У разі ж слабкості громадянських інституцій до процесу ста-
білізації можуть долучатися екзогенні чинники. Якщо ті чи інші чин-
ники не діють ефективно, то країні загрожує втрата державності. 

У цілому можна стверджувати, що на рівні як широкого, так і ву-
зького сприйняття суспільства виникають серйозні суперечності, 
оскільки суспільство є далеко не однорідним формуванням, і в ньому 
одночасно зберігаються та функціонують різноманітні в історичному 
вимірі суспільно-економічні уклади, в яких зміст суспільних інтересів 
є різним. Останнє стосується і сучасних розвинених суспільств, для 
яких характерні різноманітні форми і суспільної, і економічної діяль-
ності з досить різним рівнем розвитку інституту держави. Якщо 
останній не відповідає рівню розвитку як економічних, так і суспіль-
них відносин, то це означає, що при владі перебувають ті, хто уособ-
лює не прогресивні політичні сили, а навпаки – виражає волю панів-
ної частини тільки політичного істеблішменту, котрий, як вважав Ге-
гель, думає відповідно до того, як сам це знає.  

Стосовно держави, то певні відповідності і суперечності у сприйнятті 
її змісту виглядають як такі, що існують одночасно, оскільки 
і суспільство, і держава згідно з відомими, перш за все енциклопедич-
ними та філософськими, трактуваннями визначаються як історично 
змінні форми життєдіяльності людей. Їх слід насамперед співвідносити 
із певним суспільством певної держави. Саме так ми маємо їх розгляда-
ти, бо у різних країнах, де суверенні держави являють собою сукупність 
людей та територій, на яких вони проживають, ці поняття означають не 
одне й те ж саме, бо, власне, на певній території, що є країною, відбува-
ється своєрідна життєдіяльність людей, які на ній проживають.  

Отже, правомірно вважати, що формування та розвиток і суспіль-
ства, і держави (хоча вона і є більш пізнім інститутом) є врешті-
решт взаємопов’язаним процесом, що базується на життєдіяльності 
людей. Але в часі життєдіяльність людей значно змінюється, оскіль-
ки "соціальні інстинкти", на основі яких, згідно з Аристотелем, 
об’єдналися в суспільстві люди (у тому числі і в сучасному суспіль-
стві), які теж є далеко не однозначними у своїй поведінці і це, з од-
ного боку, протиставляє суспільство державі, а з іншого – об’єднує 
їх. Якщо "соціальні інстинкти", завдяки яким, як вже було сказано, 
Гегель обґрунтовував необхідність наявності у суспільстві відповід-
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них організацій, неврівноважені в інституті держави, то мають всту-
пати в дію суспільні інститути, які виражають несумісні "соціальні 
інстинкти". Але реалізуватися вони можуть тільки в тому випадку, 
коли є можливість в рамках закону одночасно врахувати волю, що 
закладена в громадянських свободах. 

Згідно з Кантом, в основі суспільства лежить якийсь абстрактний 
закон матеріального світу, але, оскільки суспільство відокремлене 
від природи, то зрозуміти всепроникаючу значущість дій такого за-
кону не вдається. Причина в тому, на наш погляд, що, з одного боку, 
цей закон має діяти щодо взаємоузгодженості "соціальних інстинк-
тів", а з іншого – постійно відбувається їх зіткнення, яке має і групо-
вий, і державний, і цивілізаційний виміри. А оскільки завдяки впли-
ву "соціальних інстинктів" на кожному рівні виникають поривання 
використати ресурси і надбання інших у власних інтересах, то "соці-
альні інстинкти", маючи механізми трансформації, змінюючись пос-
тійно в часі і в просторі, як правило, вступають у суперечність 
і з суспільством, і з державою. В одних випадках вони консолідують 
суспільство, і тоді змінюється зміст і характер держави, а в інших – 
навпаки, розділяють його на складові аж до розпаду і навіть загибелі 
держави. На її терені виникає інша держава, яка по-новому уособ-
лює суспільні інтереси на основі соціальних інстинктів, які існують 
глибоко у свідомості і мають, по суті, історичний вимір генетичного 
характеру. Це є досить важливим методологічним висновком.  

У разі, якщо модернізаційний проект, ініційований в суспільстві, 
з огляду на ті чи інші мотиви і завдяки тим чи іншим суспільним чи, 
скоріш, державним ініціативам, не дає бажаного результату, котрий 
влаштовує більшість, то суспільство реалізує врешті-решт той про-
ект, якщо його можна назвати проектом, який відповідає суспільній 
свідомості, де домінуватимуть елементи суспільної свідомості гене-
тичного характеру – ті елементи, які залишилися, тобто існували в 
історичному минулому.  

Утім такий висновок є ідеалізованим у порівнянні з тим, що відпо-
відає реаліям трансформаційних змін, які постійно відбуваються 
в суспільстві, державі, економіці. Щоб довести це, звернімося до істо-
рії трансформацій у російському суспільстві, що є досить близьким 
для нас за ступенем зрозумілості процесів, оскільки вони відбувалися в 
минулому і, по суті, в єдиному суспільному просторі і багато в чому й 
дотепер мають схожість з процесами перетворень, які переживають 
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наші країни. Досить яскравим підтвердженням цьому є неоднознач-
ність взаємопов’язаних процесів модернізаційного характеру в суспі-
льстві і державі, про що йдеться у роботі А.Зубова "Роздуми над при-
чинами революції в Росії"35. Автор вказаної роботи є доктором істори-
чних наук, професором кафедри філософії Московського державного 
інституту міжнародних відносин та завідувачем кафедри історії та ре-
лігії Російського православного університету імені апостола Іоана Бо-
гослова. Така детальна довідка про автора роботи, що буде далі циту-
ватися, потрібна для аргументованості наукової позиції автора, бо за-
значена стаття А.Зубова надрукована в журналі "Новый мир", який є, 
передусім, художнім виданням, а вже потім – суспільної думки. 

У своєму аналізі причин революції в Росії А.Зубов повертається до 
часів царювання Олександра Благословенного (Олександра І) і прово-
дить порівняння процесів у суспільстві і державі наприкінці XVIII 
і початку XIX ст., оскільки саме в цей період сформувались умови для 
революційних подій у Росії початку XX ст.; тобто, по суті, корені ре-
волюції 1917 р. проросли у суспільстві ще за сто років до того. Про-
цеси, котрі відбувалися на той час у Росії як у державі і суспільстві, 
характеризувалися досить незвичною для нашого сприйняття невід-
повідністю. Нині суспільне, особливо в частині інституцій громадян-
ського суспільства, згідно із сьогоднішніми енциклопедичними трак-
туваннями, є засобом всебічного забезпечення прав та свобод людини 
і громадянина, і ідея громадянського суспільства бере початок від ан-
тичних Греції та Риму36. Як суспільство в цілому, так і громадянське 
суспільство зокрема перебувають у різні часи на певних ступенях ро-
звитку. Тому не можна погодитися з тим, що на той час громадянсь-
кого суспільства не існувало або воно не мало можливості впливати 
на стан справ у суспільстві і державі, оскільки, по-перше, кожному 
часу відповідають свої інтереси та обставини, а по-друге, і в сучасно-
му сприйнятті існують відповідні приклади і докази.  

Отже, повернімося майже на 200 років назад у тодішню Росію. Як 
зазначає А.Зубов37 (і на що звертав увагу свого часу ще М.Бердяєв), 
велика трагедія Росії полягала в тому, що влада і суспільство, їхні 
найкращі представники, просуваючись майже паралельно, побачили 

                                                                 
35 Зубов А. Размышление над причинами революции в России // Новый мир. – 2006. – № 7. 
36 Юридична енциклопедія. – Т. 1. – С. 646. 
37 Зубов А. Размышление над причинами революции в России. – С. 157.  
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один в одному не однодумців і соратників, а, скоріше, суперників 
і ворогів. (У розділі, присвяченому суспільству як такому і аналізу 
суспільних процесів в Україні, ми повернемося ще до оцінки того, 
що відбувалося і відбувається в подібній ситуації в Україні.) 

Що ж реально для Росії означав на той час такий паралельний 
рух? Відповіді знаходимо у цій самій роботі, але спочатку про деякі 
характеристики суспільства в цілому.  

Т.В’яземський зазначає: "Імператор [Олександр І. – В.Г.] відмовля-
ється від благодушного ставлення до своєї місії визволителя та просві-
тителя Росії. Перед його духовним поглядом відкривається та безодня 
зла, над якою проходить життя людства. Руссоїстський ідеал природно 
досконалої людини, який псується та спотворюється поганим суспіль-
ним оточенням, переглядався Олександром. У Олександра не могло 
вже бути колишньої бадьорості та самовпевненості... Він змушений 
зізнатися, що добро нелегко здійснюється, що дуже часто саме в лю-
дях зустрічаються різні необдумані, тупі протидії, які паралізують 
кращі помисли, кращі турботи про користь і благоденство..."38.  

У цьому висловлюванні дано характеристику процесів і у суспіль-
стві Росії того часу, і в державі, оскільки настрої царя значною мірою 
уособлювали і державотворчі процеси, що відбувалися як втілення 
задумів його трансформаційних змін, в яких було закладено і духовне 
просвітительство народу, і утвердження принципів віри, і мораль-
ність, і справедливість у міжнародних стосунках, що ініціювалися 
імператором, а по суті – державою. Внаслідок існування кріпацтва в 
Росії життєві уклади вищих та нижчих верств, їхня культура, їхні цін-
ності розійшлися надто далеко і між ними виникли почуття лютої не-
нависті, заздрості та презирства. Якби не було таких глибоких супе-
речностей, якби зростала у народі жива та свідома віра в Бога, то мо-
жна було б обійтися без детальних інструкцій і регламентацій та роз-
вивати побут і життя нижчих верств звичайними методами економіч-
ної зацікавленості, громадянського залучення, шкільного навчання та 
церковного виховання. Але всі бачили, що селяни зіпсовані рабством, 
і сама по собі свобода не виправила б їх раптом і швидко, а навпаки, 
за відсутності навичок вільного та відповідального життя могла б за-
напастити і їх самих, і все російське суспільство, де вони становили 

                                                                 
38 Цит. за: Новый мир. – 2006. – № 7. – С. 140. (Також див.: Вяземский П.А. Полн. 
собр. соч.: в 12 т. – Т. 7. – СПб, 1882. – С. 453.) 
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переважну більшість. Наслідки жорстокої несправедливості та насил-
ля ХVIII ст. були в Росії настільки значними, що і виховні заходи бу-
ли потрібні надзвичайні, з елементами примусу39. У сказаному 
П.В’яземським є багато повчального і для сьогоднішніх трансформа-
цій. Коли мова заходить про те, що сама по собі свобода після відходу 
від тоталітарного минулого все швидко виправить, треба розуміти, що 
існує загроза втрати самої свободи замість подолання наслідків власне 
тоталітарного минулого, бо населення не має досвіду справді відпові-
дального, а не вседозволеного способу життя. 

Втім справжньою трагедією Росії було те, що невдоволені існую-
чим порядком прагли революції, миттєвих змін, але зовсім не були 
готові до цього і не розуміли необхідності повільних перетворень 
громадянського та духовного устрою великої та відсталої держави40. 
Фактично, це свідчить про серйозну суперечність між суспільними 
ресурсами, роллю й участю в них держави і відповідальністю та ва-
жливістю громадянських інституцій, які формують суспільні сили, 
особливо ті, що представлені людьми найбільш освіченими і прогре-
сивними, але часто максималістськи налаштованими на масові ви-
ступи, котрі й відбулися в Росії вперше у грудні 1825 р. на Сенатсь-
кій площі. Водночас це був тільки початок, бо, як зазначав у своєму 
щоденнику флігель-ад’ютант Олександра I Л.Михайловський-Дани-
левський, цар хотів надати громадянам права, але ніхто його не зро-
зумів; більше того, кількість невдоволених дедалі зростала41. І, як 
зазначає П.В’яземський42, у цей час зазміїлася та тріщина у підва-
линах російського освітнього суспільства і влади, яка, розростаю-
чись, перетвориться на прірву в кінці ХІХ ст. і поглине Росію в 
1917–1922 рр., зімкнувшись над нею комуністичною деспотією. 

По суті, це сталося внаслідок невідповідностей у суперечностях 
того часу між владою та суспільством, втім, хоча це не завжди 
сприймається, у 1825 р. влада була носієм майбутніх прогресивних 
змін, оскільки тоді державна влада в Росії знаходилася на небувалій 
ні у XVIII, ні у XX ст. моральній висоті. 

                                                                 
39 Там же. – С. 132, 133. 
40 Там же. – С. 142. 
41 Волков В.Е., Костюченко А.И. Русские императоры ХІХ века. – Челябинск, 
2003. – С. 88. 
42 Вяземский П.А. Полн. собр. соч. – С. 144. 
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Але змінилося і суспільство. Старе російське громадянське суспіль-
ство, відновившись в останні роки розбрату XVII ст., зникло в Росії за 
час петровських перетворень. Після розправи зі старообрядцями, гото-
вих померти за ідею в російському суспільстві майже не залишилося. 
Є питання щодо теперішнього часу: скільки є готових вмерти за ідею 
сьогодні? Боролися і навіть вмирали у XVIIІ ст. (якщо не рахувати вій-
ськові подвиги) головним чином за власні інтереси. Ми пам’ятаємо, 
що практично всі вільні верстви висловлювалися за кріпацтво щодо 
невільних верств, і голосів, подібних до голосів Радищева чи Новико-
ва, було майже не чутно. Не було чутно і голосів на захист приниженої 
Православної церкви ані від духовенства, ані від мирян43.  

Насправді, домінуючий вплив суспільного над державним, яким 
ініційовано оновлення, просвітительство і освітянство з боку держа-
ви, відіграв далеко не другорядну роль і мав зовсім не прогресивне 
значення, що і призвело до відомих процесів початку ХХ ст., хоча 
наприкінці царювання Олександра І зросло та зародилося покоління 
дворян, які бажали зцілити батьківщину від ганебних болячок рабс-
тва та перетворити її на джерело громадянської свободи і самовідпо-
відальності, приносячи, якщо треба, у жертву цим ідеалам і власне 
благополуччя, і власне життя44. У сьогоднішньому суспільному ви-
мірі в Україні таке покоління людей і відповідно політична еліта 
державницького, патріотичного характеру ще мають сформуватися. 

Неоднозначність і глибока суперечність процесів у взаємодії сус-
пільства і держави в історичному вимірі для Росії, а отже, і для 
України, спостерігалася неодноразово. Новітні історичні досліджен-
ня цієї проблеми, зокрема А.Глінчикової, підтверджують такий ви-
сновок. Результатом її аналізу стало розкриття того, як Росія потра-
пила в цю політичну конфігурацію (мається на увазі базовий алго-
ритм існування системи, тобто характер взаємних стосунків між су-
спільством і державою, коли зберігається політична, економічна 
безправність і абсолютна беззахисність перед лицем держави), як, 
коли і чому сформувалася своєрідна логіка взаємовідносин між сус-
пільством і державою в Росії45.  

                                                                 
43 Там же. – С. 156. 
44 Там же. – С. 157. 
45 Глинчикова А.Г. Социальное значение русского раскола // Вопросы философии. – 
2008. – № 6. – С. 17.  
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Дослідниця звернулася до робіт С.Соловйова, В.Ключевського, 
С.Платонова, С.Зеньковського та Г.Флоровського, присвячених ви-
вченню цих проблем, і дійшла висновку, що подолання патерналістсь-
кого типу розвитку почалося в епоху Відродження XIII–XVI ст. з про-
цесу індивідуалізації особистості. Саме тоді зароджується важлива 
клітинка – цінність майбутньої громадянської епохи – індивідуалізація 
на особистість. Цей процес Росія пройшла поруч з Європою, пройшла 
всі етапи від зародження у XIII–XIV ст. до кризи у XVI ст. Це був той 
важливий крок, який дозволив Росії просуватися в напрямку наступно-
го етапу на шляху громадянської еволюції – етапу індивідуалізації ві-
ри, причому просуватися на базі власної соціокультурної традиції. Са-
ме ця спроба індивідуалізації віри – дуже важливий етап еволюції на-
ціонального духовного середовища, без якого був неможливим пода-
льший прогрес громадянської еволюції суспільства. 

У результаті цього важливого надлому російське суспільство не 
змогло перейти від зовнішніх до внутрішніх форм релігійності і мо-
ралі, і таким чином стало не здатним формувати внутрішні самос-
тійні форми соціальної інтеграції46.  

Отже, А.Глінчикова47 на основі роботи І.Флоровського повернула 
нас більш як на 300 років назад, коли держава стверджувалася як 
єдине, беззаперечне і всеохоплююче джерело всіх повноважень 
і всього законодавства, будь-якої діяльності або творчості. Одним із 
результатів таких змін стало приєднання до цих процесів і України, 
котра у своєму суспільному формуванні розвивалася за такою ж ло-
гікою взаємостосунків між суспільством та державою. Стосовно змі-
сту розколу, в результаті якого і відбулися зсуви у структурі відно-
син суспільного й державного на користь останнього, А.Глінчикова 
пише48, спираючись на роботи С.Зеньковського, що у суперечностях 
між старообрядцями, які уособлювали суспільне, та Ніконом, остан-
ній не був самостійною фігурою. Реальними "ляльковиками" процесу 
були греки зі своїми геополітичними інтересами і просто особистими 
амбіціями, водночас розкольники вже не новоявлені ретрогради, а, ско-
ріше, жертви нового геополітичного виклику Росії. Ось такий приклад 
історичного характеру, коли екзогенність процесів у державному та 
                                                                 
46 Там же. – С. 28. 
47 Там же. – С. 25. 
48 Там же. – С. 22. 
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суспільному житті має довготривалий за наслідками і, що особливо 
важливо, негативний вплив.  

Спираючись на наведені вислови, а також на твердження про те, 
що старообрядці стояли за суспільне бо, на їх думку, російська Цер-
ква повинна бути "собором усіх православних представників нарів-
ні", голос якого має перевищувати голос єпископату49, що означає 
домінування духовного над авторитарним і бюрократичним, за яке 
стояв Патріарх Нікон, можна дійти певних взаємопов’язаних висно-
вків, що витікають зі згаданих робіт. Оскільки розкол – це конфлікт 
суспільний, у ньому старообрядці відстоювали домінування суспі-
льного над державним через те, що конфлікт мав глобальний харак-
тер і в ньому брали участь зовнішні сили, які на той час вбачали 
прогрес в авторитаризмі, який був характерним для європейського 
стилю життя. У результаті в Росії сформувалося домінування держа-
вного над суспільним. Це саме стало домінуючим фактором і для 
України, яку було приєднано до Росії. Але такі тенденції взяли гору 
не тільки в Росії. (Для прикладу , Генріх VIII в Англії підкорив собі 
церкву, вивівши її з підпорядкування Риму.)  

Як бачимо, суспільство під впливом ендогенних чинників може 
розвиватися еволюційно згідно із законами, що мають об’єктивний 
характер, оскільки, будучи частиною матеріального світу, суспільство 
відокремилося від природи. Власне, такий шлях відстоювали староо-
брядці. Але екзогенний вплив на суспільні процеси може бути де-
структивним, як, наприклад, понад 300 років тому в Росії, коли це не-
гативно позначилося на подальшому розвитку суспільних і державних 
стосунків, особливо на фоні "одержавленого" інституту церкви, яка 
несла значну частину відповідальності за стан духовного середовища 
в країні, що призвело пізніше, вже у ХХ ст., до того, що, як пише 
А.Денікін50, російська церква не змогла дати відповіді на виклики то-
го часу, яких потребувало суспільне життя Росії, що, власне, і підшто-
вхнуло маси населення до участі в революціях 1905 та 1917 рр. 

У розвитку взаємостосунків суспільства і держави прогресивну 
роль може відігравати як суспільне, так і державне начало, але в кож-
ному окремому випадку ініціатива може бути і успішною, і проваль-
                                                                 
49 Там же. – С. 24. 
50 Деникин А.И. Очерки русской смуты : в 5 т. – Париж, 1921–1923. Переиздание. – 
М. : Вагриус, 2002. 
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ною, бо носії передових ідей і борці за громадянські свободи з обох 
боків, незважаючи на свою відданість і самопожертву, не можуть до-
сягти бажаного результату, коли відсутня інша, більш потужна сила 
суспільного виміру. Тому конфлікт між державою і суспільством зу-
мовив формування авторитарної держави з відомими наслідками, які 
і досі не подолані. Має сформуватися еволюційним шляхом певна кри-
тична маса необхідних змін, і тільки тоді можна очікувати логічного 
позитивного результату і в суспільному, і в державному розвитку.  

Спроба держави, що уособлювалася прогресивним самодержцем, 
здійснити зміни на користь суспільства, теж не привела до успіху, бо 
не була сприйнята суспільством. Врешті-решт, як зазначав Н.Грег, 
"...держава, з переважно сильним, кмітливим, добрим народом, є, з 
огляду на духовний стан, видовищем сумним і навіть огидним. Такі 
поняття як честь, правда, сумління йому майже невідомі і є винятком 
у душах людей, як в інших країнах винятком є пороки. У нас зловжи-
вання зрослися із суспільним побутом, стали його звичним елемен-
том. Чи може існувати порядок і благополуччя в країні, де із шістде-
сяти мільйонів не можна вибрати восьми розумних міністрів і п’ят-
десяти чесних губернаторів; де злодійство, грабунок і хабарі трапля-
ються на кожному кроці; де не знайдеш правди в судах, порядку в 
управлінні; де брехня, обман, хабарі вважалися справою звичайною 
і не брудною; де духівництво не знає і не розуміє своїх обов’язків, 
обмежуючись механічним виконанням обрядів, і підтримує марновір-
ство в народі задля свого збагачення; де народ скніє у неуцтві і роз-
бещеності"51. Як давно це написано і як актуально це нині, сто років 
потому! З цих слів можна зрозуміти, наскільки глибокими бувають 
суперечності між суспільством та державою і як довго вони можуть 
зберігатися і не модернізуватися. Зміни ж можуть відбуватися тільки 
після того, як еволюційним шляхом сформується критична маса не-
очікуваних змін та їх носіїв, тобто людей – провідників цих змін, які 
за законами еволюції часів стрибкоподібно перейдуть в іншу якість. 
Такий сценарій є правдоподібним, бо, враховуючи, що суспільство – 
все ж таки не виокремлена з природи частина матеріального світу, то 
і закони його розвитку подібні до законів біологічного розвитку. Про 
правомірність і доцільність такого сценарію свідчать дослідження, на-
                                                                 
51 Цит. за: Новый мир. – 2000. – № 8. – С. 158. (Також див.: Грег Н.И. Записки о 
моей жизни. – СПб, 1886.)  
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приклад, лінгвістів з університету Рідінге (Велика Британія), які дове-
ли, що суспільство еволюціонуватиме саме за законами еволюції генів.  

У такому разі важливо визначити, чи буде виправданим сучасний 
суспільний проект модернізації, якщо для нинішнього стану суспі-
льства характерні ті ж самі проблеми. Саме тому постає питання про 
роль і участь держави та суспільства у реалізації проекту і про спів-
відношення їхньої відповідальності за результат. У сучасному світі 
концепції модернізації суспільства, держави й економіки отримують 
новітні трактування. 

Останнім часом з’явилися роботи, в яких трансформації, або, то-
чніше, оновлення суспільства, тобто його розвиток, відбувається на 
основі періодичного інноваційного оновлення, хоча, як було зазна-
чено, інноваційність має закладатися в усі модернізаційні проекти. 
Ю.Яковець вважає, що закономірність періодичного інноваційного 
оновлення суспільства мала бути сформульована у вигляді теореми 
інноваційних хвиль таким чином: у динаміці розвитку суспільства 
спостерігаються хвилі епохальних, базисних і покращуючих іннова-
цій (на наш погляд, сьогодні до цього переліку слід додати ще й со-
ціальні інновації), які змінюють обличчя суспільства, синхронно 
охоплюють всі його структури і здійснюються з прискореною періо-
дичністю в історичній ретроспективі і прогнозованій перспективі52. 
Оскільки вади суспільного і державного життя у ХХІ ст. не надто 
змінилися, то визначення інноваційного змісту є відносним і зали-
шатиметься велике питання, наскільки зміст інноваційності відпові-
дає запитам на необхідні зміни у сучасному суспільному житті. 

Автор зазначеної роботи висунув такі аргументи щодо необхід-
ності інноваційного оновлення суспільства: 

– збільшення чисельності, ускладнення структури та зростання 
потреб населення Землі; 

– економічні обмеження природних ресурсів; 
– загрозливий рівень забруднення середовища; 
– необхідність ліквідації наслідків екологічних катастроф. 
Автор вважає, що інноваційні хвилі все частішають і оновлення 

різних сфер суспільства відбувається синхронізовано, має логічну 

                                                                 
52 Яковец Ю.В. Стратегия ХХІ века: инновационное обновление общества // Зако-
номерности и перспективы трансформации общества. Материалы к V Международ-
ной Кондратьевской конференции. Т. 1. – М. : МФК, 2004. – С. 417. 
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послідовність, але не збігається в часі. Крім того, інноваційні хвилі 
починаються в центрі, а далі розповсюджуються, трансформуючись 
у часі і просторі. Разом з тим інноваційне оновлення суспільства, на 
думку Ю.Яковця, розгортається стихійно і часто приносить нега-
тивні результати. Це означає, що попереднє твердження про всепро-
никаючий закон розвитку такої складної системи, як суспільство, є 
неоднозначним. Отже, погоджуючись із тим, що є певна залежність 
від змін в інноваційних рушійних силах та спричинених ними про-
гресивних змін у суспільстві, слід визнати, що розуміння суспіль-
ного життя як певної сукупної діяльності індивідів, які об’єдналися 
для контролю над своїми діями, згідно з твердженнями Т.Гобса та 
Ж.-Ж.Руссо, не варто виключати зі змісту суспільства навіть сьо-
годні, коли інноваційний вплив досяг небачених масштабів. Саме 
тут виникає усвідомлення того, чому існує єдність між категоріями 
"суспільство" та "інститут держави" (на наявність якого люди вза-
ємно погодилися для контролю над своєю діяльністю), хоча така 
єдність не цілковита, оскільки глибина проникнення інституту 
держави для контролю над окремими діями, у тому числі і окремих 
індивідів, не є всепоглинаючою. 

Інноваційного підходу до оновлення суспільства потребують не 
тільки зміни, що є результатом технократичної та антропогенної 
складових діяльності людей, а насамперед ті, що характеризують 
гуманітарні складові суспільного життя, які є традиційними для сус-
пільного побуту, про щойно йшлося. До цього типу проблем іннова-
ційного оновлення суспільного життя ми повертаємося у підрозділах 
3.1 та 3.2 даної роботи. 

Суспільство в ході свого розвитку значну частину функцій не по-
годилося одержавити навіть за тоталітарних умов. Незважаючи на 
проблемні питання суспільного життя, які охарактеризовано раніше, 
суспільством досягнуті певні успіхи щодо контролю над діями, ви-
конання яких покладено на державу згідно із суспільним консенсу-
сом. До таких дій, що можуть і повинні контролюватися суспільст-
вом, належать і контрольні функції держави, які вона здійснює в су-
спільстві, і де недопустимою є монополія держави.  

Водночас попри постійне підвищення відповідальності держав (на-
віть високорозвинених) відносно здійснення їхніх соціальних функцій, 
що раніше було властиве суспільству, в яке об’єднувалися люди для 
задоволення "соціальних інстинктів", активним є процес бюрократиза-
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ції, у тому числі і західного суспільства. У сукупності бюрократія та 
менеджерський корпус, як вже зазначалося, доводять ситуацію до 
абсурду, формуючи так званий "управлінський імперіалізм", в якому 
процес бюрократизації перероджується у своєрідну форму контролю 
не за формулою "всі контролюють усіх", а за формулою "меншість 
контролює більшість". Це ставить державу в реальну суперечність із 
суспільством, в якому повинні задовольнятися "соціальні інстинк-
ти". Саме завдяки цьому бюрократія і отримує свою ренту і саме то-
му може підтримуватися своєрідна життєздатність держави. Але це 
не є і не може бути нормою.  

Досить часто держава розглядається в економічному та соціально-
му житті як єдиний організм, котрий забезпечує єдність економіки та 
суспільства завдяки тому, що існує єдність у стадіальності розвитку 
господарства і суспільства типу індустріального, постіндустріального, 
суспільства та економіки знань, коли фактори і ресурси розвитку за 
відповідної господарської системи визначають (характеризують) і су-
спільний розвиток. Такий "збіг" обумовлений тим, що основу життє-
діяльності суспільства складає, з одного боку, економіка (грецькою це 
слово означає "правильне ведення господарства"), а з іншого – держа-
ва, яка виступає не тільки як організація "політичної влади" і один 
з інститутів суспільства, а і як економічний суб’єкт, що має у своєму 
розпорядженні різноманітні економічні ресурси і економічну владу 
поряд з політичною. Завдяки цим складовим у державному масштабі 
ухвалюються рішення, що охоплюють майже всі сфери і види госпо-
дарської діяльності людей, де завдяки економічним стосункам задо-
вольняються першочергові суспільні потреби.  

Якщо виходити з того, що громадяни країни, об’єднані спільними 
інтересами для здійснення господарської діяльності, є одночасно і уча-
сниками громадянських інституцій, що формують громадянське суспі-
льство, то держава як інститут виступає органом влади для людей з ме-
тою здійснення управління і регулювання, в тому числі і економічної 
сфери життя суспільства. Однак це не єдина сила, що здійснює управ-
ління і регулювання господарської діяльності. Значну частину функцій 
управління здійснюють різноманітні господарські товариства і об’єд-
нання; вони, виконуючи певні завдання, вступають у стосунки, які час-
то не регламентуються ні в суспільстві, ні в державі. Причому рівень 
розвитку і концентрації суспільних та економічних інстинктів може 
породжувати такий ступінь їхньої концентрації, що вони стають потуж-
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нішими, ніж держава, і тоді народжується ще одна різноманітність су-
перечностей, оскільки діяльність таких об’єднань не контролюється 
законом, без якого, як відомо, неможливі громадянські свободи.  

Отже, на кожному етапі розвитку існують беззаперечні суперечно-
сті, які можуть спільно впливати на рівень справ і в суспільстві, і в 
державі, і в економіці. Суспільні сили та їх інтереси в державі часто 
бувають роз’єднані, проте вони потребують більш чи менш сильного 
впливу на "порядок", тобто стан справ і стосунків між суспільними 
силами і державою може в часі принципово змінюватися. Ступінь же 
компромісності їхніх стосунків визначається рівнем напруженості 
(консенсусу) в суспільстві, що однозначно впливає на економічний 
базис суспільства. Не випадково сьогодні щодо стану справ в еконо-
міці і суспільстві використовується, наприклад, індекс людського роз-
витку, що застосовується в оцінках суспільного характеру, як рівень 
освіти населення та ін., що, власне, є результатом, скоріше, суспільно-
го, а не економічного розвитку. До проблеми індексного оцінювання 
стану справ у суспільстві ми повернемося в наступних підрозділах. 

Враховуючи, що суспільство являє собою узгоджену діяльність, 
співпрацю, а весь комплекс взаємовідносин, створений цими узго-
дженими діями, зветься суспільством, і суспільство є суттю розділен-
ня та об’єднання праці53, то, йдучи за логікою Л.Мізеса, можна дійти 
висновку, що суспільство – це той феномен, який виник як результат 
необхідності узгодження сумісної діяльності чи співробітництва осо-
бистостей, оскільки якби не виникала необхідність узгодження, то 
діяльність могла б залишатися індивідуалізованою. Таким чином, ви-
никнення суспільства та його природа пов’язані насамперед з узго-
дженням, як вважав Аристотель, "соціальних інстинктів", а також з 
необхідністю контролю за діями, які виділені Т.Гобсом і Ж.-Ж.Руссо, 
і т. д. Оскільки так чи інакше суспільство пов’язане з необхідністю 
забезпечення певної "орієнтації поведінки людей", на що звертає ува-
гу Л.Мізес, то виникає питання: що являє собою за змістом така пер-
винна орієнтація поведінки. Відповідь на нього полягає в тому, що 
розподіл праці і взагалі діяльності людини закладений природно.  

Саме тому Л.Мізес небезпідставно стверджує, що суспільство є на-
слідком людської діяльності, в основі якої лежить принцип розподілу 
праці, і саме тому людське суспільство – це інтелектуальне та духовне 
                                                                 
53 Мизес Л. Человеческая деятельность. – М. : Экономика, 2000. – С. 135. 
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явище. Воно є результатом свідомого використання універсального 
закону, що визначає "космічне становлення", а саме більш високу 
продуктивність розподілу праці. У кожному прикладі дія, визнання 
законів природи означає поставити їх на службу людським зусиллям 
для покращення умов існування54. Таким чином, це твердження від-
дзеркалює зміст єдності категорій "суспільство" і "економіка", оскіль-
ки завдяки людській діяльності відбувається їх поєднання через роз-
поділ праці чи розподіл діяльності, що забезпечує підвищення проду-
ктивності, дає змогу проявитися волі і духу як для формування, так 
і для розвитку суспільства. Так само ми знаходимо спільний знамен-
ник і в категоріях "суспільство" та "держава", оскільки вони являють 
собою для всіх людей найважливіші засоби для досягнення цілей, 
яких вони самі прагнуть. Ці утворення виникли в результаті людських 
зусиль, а їх збереження і найбільш прийнятна організація є завдання-
ми, які по суті не відрізняються від інших турбот людей55. 

Отже, і суспільство, і держава, і економіка, будучи найважливі-
шими засобами досягнення цілей для людей, завдяки своїй добрій 
волі, у свою чергу формують і розвивають їх, щоб завдяки людській 
діяльності на основі розподілу праці забезпечувати покращення 
умов існування в широкому розумінні цього слова. При цьому в су-
часному світі, як було показано, задоволення людей життям 
у суспільстві і державі, які для цього сформовані через досягнення 
цілей, має не тільки економічний, а і соціальний вимір, бо деграда-
ція взаємної терпимості, справедливості, взаємоповаги і т. д., що 
власне є духом спільної діяльності та суспільної свідомості, навіть за 
високого рівня задоволення матеріальних потреб породжує невдово-
леність, нестабільність і суперечності між суспільством, державою 
та економікою. Особливо важливим є те, що держава як інститут 
політичної та ідеологічної влади, яка реалізується на певній партій-
ній ідеології, коли кожна партія претендує на те, що саме її ідеологія 
є чи має бути панівною, веде до конфліктності в суспільстві і потім 
у самій державі. Власне, тут породжується суперечність між держа-
вою і суспільством, незважаючи на те, що через економіку, завдяки 
розподілу праці і волі до об’єднання заради покращення умов для 
існування, росте її продуктивність. 
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55 Там же. – С. 140. 
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Високий ступінь економічного розвитку не є кінцевою метою, бо 
для людини такими ж важливими є цінності інтелектуального і духов-
ного розвитку. Саме тому і для суспільства, і для держави важливо 
дбати про те, щоби створити середовище, яке не зводить непоборних 
перешкод на шляху геніїв, і зробити звичайну людину достатньо віль-
ною від матеріальних турбот, щоб вона мала змогу цікавитися будь-
чим іншим, крім пошуків засобів для існування56. У глобальному мас-
штабі нерівність між країнами, і без того значна, ще більше посилю-
ється. Різниця в душових доходах (наприклад, 10% найбагатших аме-
риканців порівняно з 10% найбідніших мешканців Ефіопії) набагато 
перевищує 10 тис. разів57. А це у черговий раз доводить, що на перший 
погляд беззаперечні принципи "чотирьох свобод" Рузвельта насправді 
залишаються не більше як декларацією, яка у відношенні до всього 
людства не реалізується, а навпаки – протиріччя поглиблюються, бо до 
свободи від нужди неможливо навіть наблизитися, і сьогодні мільйони 
людей на землі не тільки голодують, а й умирають від голоду.  

У глобальному розумінні держава (держави) і суспільство вступають 
у суперечності з економікою, оскільки через наявні в сучасному суспі-
льстві деформації породжується масова бідність, з якою не вдається 
впоратися ні в цілому світі, ні в окремих країнах. І це після тисячоліть 
існування як людства, так і суспільства. Дбати про формування творчо-
го середовища без розв’язання проблем виживання досить складно.  

Початок ХХІ ст. означився новими тенденціями, які, можливо, 
наблизять суспільства окремих країн (або, хоча й малоймовірно, 
людство загалом) до розв’язання цієї суперечності. Почали форму-
ватися такі види діяльності, які забезпечують успіх, а значить, і да-
ють перспективи для досягнення цілей розвитку завдяки тому, що 
поєднується професійна діяльність, тобто та, яка породжена розподі-
лом праці, і творча; тобто певна культурна ідеологія разом з профе-
сійною дає країні новий поштовх до успіху. Такі взаємини називають 
культурно-технологічною співдружністю чи навіть культурно-техно-
логічним суспільством, яке поки що не має загальнодержавного мас-
штабу, але може з часом його досягти. Такі тенденції охопили і тех-
нологічну сферу, і сферу управлінської діяльності як на макро-, так 
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і (особливо) на мікроекономічному рівнях. Таким чином може досяга-
тись єдність суспільного, значною мірою обумовлена як духовною, 
культурологічною складовою, так і економічною, що підвищує кон-
курентоспроможність економіки та бізнесу. 

На фоні розглянутих суперечностей між державою, суспільством 
і економікою існує водночас і їх єдність, сутність якої полягає в необ-
хідності досягнення суспільного успіху шляхом формування суспіль-
них благ, що являє собою, згідно з Б.Чичеріним58, сукупність мораль-
них та матеріальних інтересів, а суспільне благо є найвищою і кінце-
вою метою держави, що містить у собі всі інші. Яким же чином має 
досягатися суспільне благо, яке уособлює в собі духовні та матеріаль-
ні цінності, що, у свою чергу, формують інтереси членів суспільства? 
Відповідь на це знаходимо у того ж Б.Чичеріна, який вважає, що всі 
людські інтереси, як матеріальні, так і духовні, певною мірою через 
взаємні зв’язки стають інтересами суспільними, бо тільки в союзі з 
іншими людина досягає свого призначення. Отже, приватне госпо-
дарство залежить від промислового стану цілого народу, особиста 
освіта – від стану народної просвіти. Ця сукупність інтересів, яка 
зветься суспільною корисністю, є необхідною метою союзу. Цю мету 
приписують державі як скептична школа, чи утилітаристи, так і ідеа-
лісти, і, врешті-решт, соціалісти59. 

Тим часом далеко не завжди особисті інтереси стають суспільними 
і до того ж державними. До певної міри вони можуть збігатися, але 
навіть у розвинених суспільствах і економіках це вимагає наявності 
систем противаг, оскільки в реальності завжди є місце захисту в сус-
пільстві і в економіці корпоративних інтересів, а в людях, що є їх но-
сіями, постійно присутній інтерес до володіння і володарювання аж 
до панування в глобальному масштабі. При цьому, незважаючи, на-
приклад, на серйозні спроби в другій половині ХХ ст. перемогти бід-
ність в окремих країнах, де вона досягла небачених масштабів, про-
блема так і залишилася і в суспільному, і в економічному, і в держав-
ному вимірі нерозв’язаною. І крім того, в суспільному вимірі еконо-
мічний результат в окремій країні, навіть багатій, не гарантує досяг-
нення єдності як у суспільстві, так і в економіці та державі, оскільки, 
для прикладу у США, статистичні показники насилля, депресії, нар-
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команії, розлучень, злочинності свідчать про те, що, хоча суспільство 
і є найбагатшим в історії, воно, можливо, і одне з найменш щасли-
вих60. Таким чином, облаштування власного і державного благопо-
луччя в суспільному вимірі може бути в суттєвій суперечності тим 
більше, що часто особисте збагачення відбувається і за рахунок суспі-
льного, і за рахунок державного, що свідчить про наявність супереч-
ностей між економічним, суспільним і державним. Саме тому виникли 
інститути громадянського суспільства, завдання яких врівноважити 
суперечності між суспільним і економічним. На противагу – економіч-
ний блок, маючи перш за все приватну чи корпоративну основу, може 
використовувати суспільне у власних цілях. 

Існує ще одне важливе співвідношення між суспільством, держа-
вою і економікою. Мається на увазі те, що будь-який економічний 
результат може сприйматися як успішний тільки тоді, коли отримує 
суспільне визнання і коли ми розглядаємо економіку як результат дія-
льності, що може продукувати товари, котрі користуються попитом і 
теж мають суспільне визнання через їхню якість, і це є результатом 
успіху певної економічної системи чи економічної події. Під таким 
кутом зору суспільне і економічне сприймається в єдності їхніх хара-
ктерних ознак. Суспільне визнання і державну підтримку має отриму-
вати не тільки результат економічної діяльності, а навіть ідея про її 
здійснення. Суспільна думка може схвалювати чи ні певну ідею, і тут 
суспільне й економічне можуть вступати в серйозну суперечність, 
оскільки посередині стоїть держава, яка може і навіть певною мірою 
зобов’язана надавати або не надавати підтримку майбутньому резуль-
тату, або ініціювати чи гальмувати зміни, що на початковій стадії не 
дають чіткого уявлення про результат. Таким чином, суспільне, гро-
мадянське суспільство та держава в цій частині – це різні сторони од-
ного і того ж, тому Б.Чичерін писав, що держава і громадянське сус-
пільство не є двома сферами, що розділені різко визначеною межею, 
так що жодне не може переходити за межі іншого, – це дві сторони 
одного й того ж народного союзу61. 

Суспільне до певної міри не може виходити за межі державного, 
адже держава має, як правило, юридичну базу, тому суспільне як 
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вираз приватного повинно узгоджуватись, тобто підкорятися держа-
вному. Суспільне залишається таким настільки, наскільки державне 
виражає і дозволяє реалізуватися суспільному, позаяк суспільне мо-
же зруйнувати державне, а оскільки державне – це теж об’єднання, 
що має правове (юридичне) підґрунтя, то воно і залишається таким, 
бо "в державі до морального начала приєднується юридичне"62.  

У суспільному житті вибір людини стосовно інститутів громадянсь-
кого суспільства є вільним, а щодо державного, то він є вимушеним, 
тому що визначений юридичною нормою, яку встановлює закон.  

Кожний член суспільства може тільки виразити протест проти 
державного союзу, що має нормативний характер, і висловити це 
"голосуючи ногами", але покинувши одну країну, він вступає в "со-
юз народів" іншої держави і має підкорятися хоча й іншій, але юри-
дичній нормі. У такому разі вибір, скоріш за все, відбувається через 
економічне, бо більшість людей залишається жити там, де вони ви-
знають пріоритет державного, але насамперед їх влаштовує еконо-
мічне. По суті, це означає суспільний вибір на користь останнього. 
Хоча в окремих випадках може спостерігатися вплив політичного, 
ідеологічного, ностальгічного, традиційного, коли людина поверта-
ється у своє суспільне, змиряючись із державним та економічним. 
Але такі випадки – скоріше виняток, аніж правило. 

Слід також враховувати, що у разі, коли "усі суспільні інтереси є 
метою держави, корпорації можуть стати органами державних ці-
лей"63. А це означає, що навіть якщо вони (корпорації) не є такими в 
юридичному відношенні, тобто не мають статусу інституту, що мо-
же бути віднесений до певного органу, який має безпосередньо дер-
жавні цілі, тобто відповідає цілям держави, то, залишаючись струк-
турою економічною, хоча частково і суспільною, корпорація вико-
нує роль державної структури. Корпоративні і державні інтереси 
можуть збігатися тому, що існує суспільне визнання корпорацій, які 
взаємодіють з державою і часто виражають державні інтереси і цілі, 
і навпаки, особливо якщо враховувати, що багато сучасних корпора-
цій дотримуються соціальних стандартів. Відбувається це через те, 
що корпорації задовольняють суспільні запити. Тим самим через 
корпоративну взаємодію досягається єдність економічного і держав-
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ного, оскільки на корпораціях лежить відбиток їх суспільної ролі чи 
то суспільного характеру, надто коли корпорація дотримується за-
значених соціальних стандартів у широкому розумінні, а не тільки у 
разі, коли вона здійснює соціально виправдану діяльність, не завда-
ючи шкоди тим, хто споживає результати її діяльності. 

У державі представлені приватні і корпоративні інтереси, а осо-
бисті інтереси та інтереси громадських організацій представлені в 
суспільстві, втім часто особисте і корпоративне користується суспі-
льним у власних цілях. Крім того, не варто обмежувати поняття про 
суспільство як про галузь економічних відносин, так само як і обме-
жувати поняття розподілених духовних благ – людина є істотою як 
фізичною, так і духовною; взаємодія людей – це обмін як матеріаль-
ними благами, так і думками, і почуттями64. При цьому держава мо-
же розраховувати на певний успіх, коли спирається на переконання 
значної частини суспільства. Без цього вона залишається безсилою65. 
У разі масової недовіри до держави економіка і суспільство досить 
швидко починають деградувати. (Про взаємовплив довіри і розвитку 
в суспільному та економічному житті див. п. 3.2.) 

Держава у своїх діях мала б виходити з превалюючих у суспільс-
тві настроїв, потреб, які формуються на основі особистих і корпора-
тивних інтересів, що мають домінувати на той чи інший час у суспі-
льстві і закладені у певних звичаях, традиціях, суспільній кориснос-
ті, суспільній узгодженості. Але для цього необхідно, щоби в держа-
ві мали пріоритет так звані сучасні функції, а не традиційні для 
XVIII–XIX ст. Слід також враховувати, наскільки ті чи інші настрої, 
що панують у суспільстві, виражають інтереси його розвитку.  

Для прикладу ми розглянули, як в історичному вимірі пануючі в 
суспільстві Росії кінця XVІІІ – початку ХІХ ст. настрої загальмували 
модернізаційний проект Олександра І, що у перспективі привело до 
революції 1917 р. У цьому випадку суспільне було гальмом розвитку, 
ініційованого державою, попри те, що часто домінує така думка, що 
розвиток держави визначається і скоріше залежить від ступеня розви-
тку чи стану суспільства, в якому воно перебуває в той чи інший час.  

Відповідність між суспільством і державою не є беззаперечною, 
оскільки на одних етапах суспільні процеси випереджають стан дер-
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жавотворчого процесу, а на інших – навпаки. Держава як політичний 
інститут не завжди відповідає домінуючим у суспільстві настроям і 
потребам людей. Таким чином, суспільні і державотворчі процеси 
перебувають у діалектичному взаємозв’язку, бо політичний інститут 
знаходиться під впливом пануючих політичних сил і навіть демокра-
тична держава, в якій наявні свободи, одночасно несе в собі й традиції 
минулого – чи то монархічного, чи тоталітарного, чи архаїчного.  

Отже, і в умовах демократії свободи людини не є чітко окресле-
ними, бо людина може бути вільною і тоді, коли її позиція супере-
чить загальноприйнятій, тому що демократія – це толерантний полі-
тичний режим. Останній перебуває під впливом як зовнішніх, так і 
внутрішніх чинників. Коли стан справ у економічному житті є ви-
значальним, то політичні уподобання більш стабільні, хоча суспільні 
уподобання, будучи переважно під впливом приватних потреб, які 
змінюють настрої в суспільстві, можуть збігатися з пануючою полі-
тичною доктриною державного будівництва.  

Державне будівництво має відповідати насамперед державним ці-
лям, а останні формуються на основі суспільних потреб і уподобань. 
Проте ініціаторами і носіями їх, за винятком прагнення до революцій-
них змін, є, хоча й не завжди, найбільш освічена частина населення, що 
являє собою меншість. Таким чином, органічно в суспільстві, а значить, 
і в державі, виникає серйозна суперечність між освіченою меншістю, 
яка є носієм певних суспільних потреб модернізаційного змісту, і біль-
шістю, яка залишається довгий час суспільною силою, не налаштова-
ною на зміни. Тому менш освічена більшість чи політична сила, що 
спирається на власні інтереси та потреби, може диктувати умови більш 
освіченій частині суспільства. Тільки з часом ця суперечність може 
розв’язатись у разі формування суспільства і економіки знань, до змісту 
і перспектив яких ми ще повернемося.  

Ця думка не є беззаперечною, оскільки в глобальному вимірі в сере-
дині XX ст. стався переділ державних кордонів, що тісно пов’язано з 
військовою та ідеологічною боротьбою західної демократії з тоталітар-
ними диктаторськими режимами нацистського і комуністичного на-
прямів. Це зовсім новий соціально-політичний аспект державних тери-
торіальних перетворень66. Як результат, відбулася "відмова від підсум-
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ків Другої світової війни заради тотальної демократизації світового спі-
втовариства" за допомогою експорту демократії, заснованої на револю-
ційному вибуху (замість еволюційного реформування). Відтак, започа-
тковано новий переділ світу, що трансформувався в глибоку суспільно-
політичну кризу світового співтовариства67.  

Процеси таких трансформацій безпосередньо стосуються і українсь-
кого суспільства, і суспільств багатьох інших країн. Це реально озна-
чає, що на сьогодні ще немає відповіді, а глобальні сценарії майбутньо-
го досить суперечливі. Здебільшого вони мають модернізаційний зміст 
і орієнтують на пристосування до нових умов. Інші ж орієнтовані на 
нові загострення та поглиблення протистояння і навіть хаос, що розпо-
чнеться внаслідок дезорганізації фінансів, торгівлі, падіння авторитету 
міжнародних організацій. 

Про співвідношення глобального і національного в умовах пог-
либлення кризи і нових трансформаційних змін йдеться далі (див. 
п. 4.1). Модернізаційний же проект суспільних трансформацій в Ро-
сії більш як двохсотрічної давності, що мав характер скоріше рево-
люційних, а не еволюційних змін, як відомо, був за багатьма параме-
трами негативним в історичному вимірі, і в цьому неабияку роль 
відіграли процеси, що відбувалися в суспільстві і державі. А оскіль-
ки суперечності між суспільством і державою мають місце і часто 
лежать в основі їхньої взаємодії, то твердження про те, що прояви їх 
єдності дають міцні підстави для майбутнього позитивного розвитку 
держави, далеко не завжди справджуються. Міра їх невідповідності 
постійно визначається тим, чи наближалися вони в довготривалій 
взаємодії до єдності пануючих настроїв і в державі, і в суспільстві, 
чи ні, хоча абсолютної єдності немає і не може бути. 

Сучасний досвід показує, що навіть у суспільстві, заснованому на 
знаннях, розрив між соціальними групами населення зростає. Саме він 
є предметом уваги з боку більш освіченої меншості, яка розуміє, що ці 
розбіжності можуть бути подолані тільки завдяки підвищенню рівня 
освіти, коли знання як такі про суспільне і державне життя опанову-
ються дедалі більшою масою населення. Тому в більш розвинених су-
часних суспільствах знання перетворюються в рушійну силу не тільки 
економіки, а й суспільного розвитку, і саме тому в суспільному і дер-
жавному вимірі вони стають тим чинником, що об’єднує настрої.  
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Оскільки знання – це єдність почуттєвого і раціонального68, під 
впливом яких формуються настрої в суспільстві і суспільні потреби, 
а останні в сукупності є домінуючими для процесу державотворен-
ня, то в основі єдності суспільства і держави є знання людей. Тож 
найближче до розв’язання проблемних суперечностей між державою 
і суспільством, між більш освіченою меншістю і менш освіченою 
більшістю, що дозволяє реалізувати принципи демократії та свобо-
ди, лежить знання, завдяки нагромадженню і розповсюдженню яко-
го і може бути розв’язана зазначена суперечність. Однак слід мати 
на увазі, що шлях до такої єдності є доволі складним і суперечли-
вим, оскільки єдність суспільства знань і економіки знань, а відпові-
дно і держави, може бути досягнута тільки тоді, коли знання стануть 
основою філософії буття і креативності дій, бо "філософія – це сис-
тема знань, обернена на прихисток для людей, і є принципом дії"69. 
Саме тому і мова має йти про креативність дій, оскільки власне 
знання і механізми оволодіння ними можуть вести до контролю і над 
державою, і над суспільством. У цьому є щось схоже на контроль, 
який здійснюється з боку суспільства над капіталом і державою.  

У такому сенсі тільки процес масового нагромадження і розпо-
всюдження знань має стати, з одного боку, основою філософії буття, 
тобто повсякденної діяльності, а з іншого – упевнити людину, що са-
ме знання дозволяють не тільки формувати потреби, а й давати мож-
ливість їх задовольнити, і при цьому держава як політичний інститут 
має забезпечувати процес нагромадження нового знання і трансфор-
мації його в повсякденне. Це можливо, якщо даний процес нагрома-
дження стане основою філософії як системи і як принципу дії.  

Людина має, крім усього, ще й духовні потреби, які формуються 
через віру, традиції, мораль, культуру і є результатом довгострокової 
дії вказаних факторів. Тільки після того, як у духовному буде прояв-
лятися результат впливу не тільки вказаних понять, цінностей і по-
чуттів, успадкованих в сім’ї, що домінують на тій чи іншій території, 
а й набутих знань, які постійно трансформуються у буденне, можна 
очікувати на бажаний результат. Процес нагромадження знань допо-
магає людям знайти розв’язок ще однієї суперечності між суспільст-
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вом, державою та економікою, а саме об’єднати зусилля для виконан-
ня як суспільних, так і державних функцій, оскільки у спільній діяль-
ності можна досягти кращих результатів, ніж діючи окремо.  

Залучення для розширення виробничої сили суспільства не тільки 
фізичних і розумових здібностей веде до розвитку в економічній та 
суспільній сферах, а людина як носій духовного отримує можливість 
реалізувати власні принципи свободи замість того, щоб жити під 
тиском насильства, коли сильний домінує над слабшим, а менш 
освічена більшість над більш освіченою меншістю.  

Таким чином, фізична сутність людини, що проявляється як здат-
ність підкоряти сили природи і задовольняти тим самим власні пот-
реби в суспільному і державному вимірі завдяки нагромадженню 
знань, розширює і духовне, і матеріальне багатство особистості 
з розумовим началом, що постійно розвивається. Відтак між суспі-
льством і державою мінімізується відмінність у ставленні до люди-
ни, яка через свої здібності, фізичні дані, розумову діяльність розви-
ває свої можливості щодо задоволення власних потреб і духовного 
збагачення. Між людьми і над людьми діють суспільні і державні 
сили, і оскільки кожна із цих сил здійснює свою функцію, то їхні 
впливи досить відмінні. Суспільство як ціле є не більш ніж фікція. 
Суспільство не є особою і не має волі (хоча і має традиції). Держава 
ж має свою, властиву їй сферу діяльності; вона не працює і не купує, 
зберігає правовий порядок і управляє спільними інтересами. Тому 
привласнення нею приватних капіталів може бути тільки актом на-
силля. Не вона їх створила, а тому вони їй не належать70.  

Отже, формування капіталу як нагромадження результатів приват-
ної діяльності в особистому і корпоративному вимірі має економічну 
основу і не збігається з державною функцією, а є, скоріше, суспіль-
ною, оскільки суспільний лад, що панує в країні, зумовлений взаємо-
дією економічного і суспільного, і чи може держава привласнювати 
результати приватної діяльності і втручатись у сферу економічного 
життя приватного характеру, залежить від суспільного ладу. Власна 
економічна діяльність, як вказував ще Б.Чичерін, є одним з явищ сус-
пільного життя, оскільки в ньому віддзеркалюються діяльність не 
тільки і не стільки окремої людини, а й маси різноманітних союзів, 

                                                                 
70 Чичерин Б. Курс государственной науки. – Ч. ІІ. – С. 1415. 
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що визначають одночасно і економічне, і суспільне життя. Серед них 
корпорації, кооперації, спілки споживачів, профспілки, для яких хара-
ктерні ознаки і цілі, що відображають економічні і суспільні інтереси 
водночас і взаємодіють в умовах, визначених владою, яка має коригу-
вати їх діяльність у правовому полі. При цьому взаємодія держави, 
суспільства і економіки, має не тільки юридичний, а й соціальний ви-
мір з вагомим духовним началом, тому не останню роль тут відігра-
ють такі поняття, як обов’язок перед совістю і обов’язок перед держа-
вою й суспільством, які по суті визначають пріоритет державних ін-
тересів перед приватними і корпоративними.  

Власне, совість у суспільному і державному вимірі є певним моти-
ватором до самообмежень, а тому і для суспільства, і для держави, 
і для економіки це начало є запорукою їх єдності, адже без такої своє-
рідної і "правової" свободи, в яку закладені звичаї, традиції, розум, 
виховання, людина, будучи хоч бідною, хоч багатою, може бути небе-
зпечною і для суспільства, і для держави, і для економіки, оскільки 
інтереси такої людини обмежені економічними прагненнями і роз’єд-
нані з інтересами і суспільства, і державою. Таким чином, тільки су-
купні та взаємоузгоджені інтереси підтримують існування і розвиток 
суспільства, економіки і держави, завдання якої – підтримувати пере-
дусім правовий порядок. Але проблема єдності між членами суспільс-
тва, які мають різний статус, зокрема матеріальний, розв’язується, 
коли поряд з правовими порядками в суспільстві добровільно підтри-
мується діяльність одних, більш багатих, на користь інших, як прави-
ло, бідних. Отже, на моральній основі досягається єдність правового 
(державного) і суспільного, що породжено економічною нерівністю, 
яка, по суті, є природною. 

Відтак суспільне не тільки має важливий економічний вимір, а й 
є запорукою стабільного розвитку, який спирається на моральну ос-
нову і, отже, залежить від того, які права, звичаї, традиції виховання 
сповідує суспільство, оскільки саме суспільні устої можуть стриму-
вати негативні процеси. Історія знає чимало прикладів, коли суспі-
льні устої та державний устрій одночасно були такими, що стриму-
вали творчу енергію окремих людей. І хоча це – явище минулого, 
але і в сучасному світі далеко не завжди в суспільному і державному 
сприйнятті статус науки та освіти є таким, що дозволяє талановитій 
людині реалізувати творчу енергію і посідати належне місце в суспі-
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льному житті чи державотворчому процесі. На певних етапах, особ-
ливо в сучасних перехідних суспільствах і економіках, творча праця 
не організована так, щоб результати належали авторові і отримали 
заслужену оцінку, бо суспільний і державний підходи інколи дозво-
ляють реалізуватись іншим цілям. Саме тому і суспільство, 
і держава часом стримують творчі начала. 

Держава, гарантуючи (декларуючи) людині свободу в економічному 
житті, тим самим формально дає їй змогу займатися будь-яким видом 
діяльності, споживати все, чого вона бажає, і вільно вибирати собі міс-
це проживання. Разом з тим реально вона не дає ні суспільству в ціло-
му, ні його окремим членам можливості задовольняти свої потреби, 
хоча для купівлі та споживання може бути достатньо різних речей і то-
варів, оскільки ресурси для цього суспільство має шукати і знаходити в 
економіці, можливості якої в кожний даний момент обмежені в часі.  

Декларуючи в суспільстві рівноправність, особливо щодо задово-
лення потреб, сформованих на основі вільного вибору, в економіч-
ному відношенні держава, через природно існуючі обмеження, не 
може, як правило, їх забезпечити. Таким чином, декларації, записані 
в конституції, розходяться з реальністю. Це зумовлене навіть тим, 
що і сфери, і види діяльності нерівномірно розосереджені, напри-
клад, територіально. Внаслідок того, що далеко не всі види діяльно-
сті приносять однаковий результат, а отже, не дають можливості 
однаково задовольнити потреби, суспільний вибір стосовно свободи 
і рівності, закріплених у державних юридичних актах, у цілому і в 
окремих випадках деформований. У результаті держава, не маючи 
можливостей виконати свої зобов’язання, змушує тим самим насе-
лення обмежувати свої прагнення.  

Таким чином, свобода суспільного вибору, підтримана юридичною 
нормою закону з боку держави, економічно не досягається, а тому 
єдність суспільного і державного в економічному аспекті залишається 
не досягнутою, а суперечності, що постійно генеруються, породжу-
ють тим самим нерівність і, як наслідок, обмежують свободу. І саме 
цими причинами зумовлена бідність, яка є постійним явищем навіть 
у порівняно багатих суспільствах. Тому перед державою постійно має 
стояти завдання урівноважувати можливості для задоволення потреб 
у суспільстві, члени якого перебувають в нерівних умовах. І чим біль-
ше різняться ці можливості, тим більше рівень нестабільності суспі-
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льного ладу і тим більше держава вимушена втручатися в економіку, 
тим самим гальмуючи її розвиток. В окремих випадках це втручання 
доходить аж до повного контролю над економічними процесами, що 
стримує розвиток економіки і обмежує свободу членів суспільства. 
Для запобігання цьому завжди існували і будуть існувати межі дер-
жавної діяльності, які встановлюються відповідно до певної філософії 
свободи, рівень якої не є назавжди заданим, а змінюється залежно, 
насамперед, від рівня розвитку. 

Зазначена суперечність по-різному розв’язується різними суспі-
льствами, оскільки у сучасному розвиненому світі модель суспіль-
ного вибору значно відрізняється навіть серед країн-лідерів. Йдеться 
про принципові відмінності між американською і європейськими 
моделями, у яких роль держави в економічному житті різноманітна 
і які є результатом суспільного вибору, хоча для них єдиним є союз 
громадянського і державного, який належить "визнати закінченою 
формою співжиття і непохитним досягненням людства"71.  

Можна стверджувати, що існує різноманітність суспільного ви-
бору, якому відповідає та чи інша модель держави, при тому, що 
і суспільний вибір, який не є однозначним, досягає єдності завдяки 
інститутам громадянського суспільства, котрі в союзі з державою 
дозволяють підтримувати стабільність, і завдяки, власне, цьому сою-
зу не поглиблюється втручання держави спочатку в економіку, а по-
тім і в суспільство, яке через політичні інститути може в протилеж-
ному випадку тоталіризуватися. Тому основоположним у визначенні 
свобод у суспільному виборі є те, що "справжній розум не може ба-
жати для людини жодного іншого стану, крім такого, в якому не 
тільки кожна окрема людина користувалася б найбільш необмеже-
ною свободою розвиватися із самої себе, цілком самобутньо, але в 
якому і фізична природа не набула б жодної іншої форми від руки 
людини, крім тієї, яку їй кожна окрема людина особисто і вільно 
може надати, виходячи зі своїх потреб і схильностей, вдовольняю-
чись лише межами власних сил та власного права"72. Ця думка сфор-
мульована В.Гумбтольтом ще у 1792 р.  

                                                                 
71 Там же. – С. 29.  
72 Гумбтольт В. О пределах государственной деятельности. – Челябинск : Социум; 
М. : Три квадрата, 2003. – С. 18. 
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Оскільки права людини гарантує держава, то дотримання, з одно-
го боку, свобод людини, а з іншого – прав може бути результатом 
спільних дій громадянських і державних інститутів, які розвивають 
взаємоузгоджену діяльність суспільства на основі розподілу і поєд-
нання праці його членів та підвищення її результативності. Тим са-
мим громадянське суспільство, висловлюючи своє ставлення до вла-
ди (держави) і відображуючи панівні настрої населення, досягає в 
цілому розвитку і суспільства, і держави, і економіки, який на кож-
ному етапі має свою парадигму. Зміст останньої в умовах сучасних 
трансформацій подається в наступному підрозділі. 

1.2. Суспільний та економічний розвиток:  
трансформаційні зміни 

Зміни, породжені суспільними процесами кінця ХХ і початку 
ХХІ ст., свідчать про глибокі зрушення в системі уявлень про харак-
тер економічного і суспільного розвитку на досить значній території 
європейського та азійського континентів. При цьому в процесі транс-
формаційних змін з’явилися тенденції, що характеризуються новим 
змістом суперечностей, які визначають розвиток і суспільства, і еко-
номіки при одночасній зміні поглядів на роль держави в цих проце-
сах. Мається на увазі нова, багато в чому принципово відмінна систе-
ма уявлень про майбутній розвиток, котра має характер парадигми 
передусім суспільного життя, а водночас – значною мірою культурно-
го і економічного в системі "суспільство – держава – особистість". 
Все це відповідно до словникового тлумачення змісту парадигми73 
має складати нову (модернізовану) парадигму розвитку, а тому на те-
перішній час необхідним є формування нової концептуальної схеми 
(моделі) розвитку і віднайдення таких методів вирішення цієї пробле-
ми, які будуть визначальними на певний історичний період74. Ми ма-
ємо на увазі, що цей новий історичний період буде відігравати важли-
ву роль для країн, що модернізуються, і не тільки тому, що вони вно-
                                                                 
73 Словник іншомовних слів. – К. : Наукова думка, 2000. – С. 419. 
74 У такому формулюванні проблема розвитку концептуально збігається з іншим 
словниковим тлумаченням парадигми, поданої в: Энциклопедический словарь. – М. : 
Большая Российская энциклопедия ; Рипол Класик, 2001. – С. 879.  
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сять у свій суспільний та економічний розвиток принципові, але до-
сить суперечливі зміни, котрі в суспільстві оцінюються неоднозначно 
(про це детально йтиметься в наступних розділах), а й тому, що весь 
світ стоїть перед серйозним вибором майбутнього шляху.  

"Перед нами75 стоять три завдання: інтелектуальне – проаналізу-
вати актуальні проблеми сучасності з позицій здорового глузду і кри-
тичного підходу; моральне – вирішити, яким же цінностям на сьогод-
нішній день віддати перевагу; логічне – негайний пошук можливих 
заходів, спрямованих на запобігання хаосу у світі в результаті струк-
турної кризи капіталістичної світосистеми, розповсюдження її на інші 
світосистеми, щоб стан речей не погіршився ще більше, ніж зараз"76.  

Власне, такі ж проблеми постали і перед нашим суспільством і 
країною як державою, оскільки, для прикладу, в суспільному розвит-
ку України далеко не однозначними є суспільні цінності як в просто-
ровому, так і часовому вимірах, що їх дотримується населення і полі-
тичний істеблішмент.  

Таке твердження має не тільки ендогенне, а й екзогенне значення, 
яке є далеко не однозначним, бо глобальні розмежування і глобаліза-
ційні процеси у ХХІ ст. отримають новий імпульс, який, імовірно, 
визначатиметься тим, що вже сьогодні намітилося. Це, по-перше, те, 
що в глобалізації зацікавлені не тільки три світові лідери – США, кра-
їни ЄС та Японія, де США поки що зберігають першість, а й названі 
І.Валлерстайном країни, які будуть посилювати свій вплив, зокрема, 
Росія, Китай, Індія, Бразилія, Індонезія, Південна Корея і т. д. Такий 
процес приведе до формування нової глобальної карти світу за зонами 
впливу в результаті його нового перерозподілу, що відбуватиметься 
як у період рецесії, що почалася, так і під час виходу з неї. 

Якщо виходити з висновків І.Валлерстайна (до речі, їх підтриму-
ють і багато інших вчених, що займаються вивченням глобальних 
проблем), то далі можна очікувати (як високоймовірні події) почасті-
шання банкрутств, у тому числі окремих країн, і відповідно хаосу, 
                                                                 
75 Мається на увазі, що це стосується, перш за все, трьох груп країн, які багато в чому, 
як не у всьому, на сьогодні визначають тенденцію розвитку світогосподарської систе-
ми та й загалом цивілізаційного простору. Сюди ж слід віднести і четверту групу кра-
їн, які мають і фактичний, і потенційний геополітичний вплив – це Росія, Китай, Індія, 
Бразилія, Індонезія, Корея та деякі інші.  
76 Валлерстайн И. Геополитические размеживания в ХХІ веке // Экономические 
стратегии. – 2006. – № 5–6. – С. 17. 
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який приведе до нової самоорганізації світу. Тільки після цього поч-
неться нове зростання, і в процесі переходу до нього сформуються 
нові регіональні угруповання глобального характеру з відповідними 
центрами тяжіння та пільговими умовами взаємодії при одночасному 
посиленні конкурентної боротьби між альянсами, як це відбувається 
тепер між США, країнами ЄС та Японією. Якщо так, то попереду нас 
чекають нові світові проблеми організації життєдіяльності людства.  

Поштовх до хаотизації може дати розвал існуючої фінансової сис-
теми. Підкріплення такого висновку можна знайти вже в сьогоденній 
практиці. Країни ЄС сформували і продовжують розвивати для досяг-
нення і реалізації своїх конкурентних переваг власну фінансову сис-
тему. Не виключено, що така ж утвориться в Азіатсько-тихоокеан-
ському регіоні. Росія прагне домогтися вільної конвертованості своєї 
валюти і убезпечити себе в майбутньому від фінансових потрясінь, 
диверсифікуючи резерви і орієнтуючись на торгівлю енергоносіями 
як за долари, так і за євро, перетворюючи енергоресурси в силовий 
важіль консолідації та впливу. Китай теж заявляє про необхідність 
формування елементів нової глобальної валютної системи. У цілому ж 
для розв’язання суперечностей, що закладені в сучасну світову валют-
ну систему, де ключову роль відіграє долар США, ініціюються все нові 
і нові підходи та варіанти формування світової резервної валюти чи, 
ймовірніше, декількох валют. Навіть країни Балтії, хоча вони входять у 
Євросоюз, обмінюються думками про утворення власного союзу країн, 
що розглядається як міст між Сходом і Заходом, який, як відомо, свого 
часу давав неабиякі позитивні результати для їх власного розвитку.  

Є багато інших, не менш доказових прикладів активних процесів 
глобальної регіоналізації об’єднавчих рухів, які з часом набувати-
муть більш глобального характеру, і саме тому перед більшістю кра-
їн постане невідворотна необхідність проаналізувати сучасний стан, 
дати оцінку цінностям як існуючим, так і майбутнім, і дотримувати-
ся такої парадигми розвитку, яка б не посилювала, а мінімізувала 
процеси хаосу та банкрутств з тим, щоб мати можливість підтриму-
вати стабільність та боронити свої інтереси. Проблемність цих про-
цесів для України обговорюється в наступних розділах. Зазначимо, 
що наведені висновки свідчать про актуальність формування нової 
парадигми розвитку, що має усвідомлюватися і сприйматися в ло-
кальному вимірі для окремої країни. Для розуміння цієї реальності 
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необхідний, насамперед, аналіз сучасності, без якого, власне, немо-
жливо розробити нові перспективи. 

Спробуємо звернутися до окремих складових, що визначали на-
прями і характер розвитку цивілізації принаймні протягом останніх 
50 років ХХ ст. Найбільш важливим (можна сказати – фундамента-
льним) висновком із процесів, які відбувалися в суспільному розви-
тку всієї цивілізації, було те, що панувала так звана парадигма про-
гресу, яка продовжує працювати і на даний час, незважаючи на ті 
обмеження, які вже досить давно стали відчутними щодо природних 
і техногенних ресурсів розвитку.  

Останні десятиліття означилися тим, що різко зросли кількість 
і масштабність техногенних і природних катастроф, а також втрати 
від них. Разом з тим домінуючою залишається позиція, згідно з якою 
досягнення у сфері науки, техніки, технологій, зміни у сфері освіти 
і культури всього населення дозволяють, згідно з цією парадигмою, 
забезпечити поступальний рух для подальшого прогресу, відповідно 
до якого і відбувається як суспільний, так і економічний розвиток. 
Домінуюча парадигма змісту такого розвитку щодо суспільних змін 
охопила, починаючи ще з епохи Відродження, не тільки передові 
країни, а й, за аналогією, так звані перехідні суспільства у країнах, 
що почали змінювати свій соціально-економічний устрій в останні 
десятиліття ХХ ст., хоча зміни, що відбулися, є далеко не однознач-
ними. При цьому зауважимо, що такі цінності не сприймалися у ба-
гатьох країнах світу і не завжди сприймалися в транзитивних суспі-
льствах. До оцінки політики розвитку на основі так званої парадиг-
ми прогресу, яка змінює соціальний устрій, традиції у відповідності 
до тих цінностей, що закладені у філософії розвитку Західного світу, 
ми повернемося в наступних розділах. 

Разом з тим необхідно зауважити, що парадигма прогресу, яка 
спирається передусім на науково-технічний прогрес та його досяг-
нення в сучасних умовах, має неоднозначну оцінку. Йдеться не стіль-
ки про техногенні ресурси, які вичерпуються, але застосування яких 
розширюється з новими науково-технічними та інноваційними над-
баннями. Перш за все слід мати на увазі, що і зростання, і розвиток як 
такі багато в чому визначаються іншими факторами, оскільки науко-
во-технічний і технологічний успіх і процеси кооперації для його до-
сягнення не забезпечують повсюдне домінуюче зростання, насампе-
ред продуктивності праці в сучасних умовах. 
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Наведемо деякі дані, що характеризують вплив технологічного роз-
витку на окремі показники економіки країн, у тому числі вплив техно-
логічного розвитку у порівнянні з процесами нагромадження фізичного 
капіталу на продуктивність праці в різних країнах (табл. 1.1)77. 

Таблиця 1.1  
Залежність зміни продуктивності праці від трьох чинників, % 

Країна 

Залежність зміни продуктивності праці 
від підвищення 
ефективності  
виробництва 

від зміни  
технології  

виробництва 

від нагромадження 
фізичного капіталу  

і насичення ним 
Бангладеш 22 6 -13 
Індія 38 14 -18 
Непал 8 9 -2 
Пакистан 38 11 -18 
Шрі-Ланка 41 13 -20 
Бельгія -1 12 2 
Австрія -1 13 1 
Данія -4 7 5 
Фінляндія 1 14 0 
Франція -2 11 2 
Німеччина -6 7 7 
Греція 16 22 -11 
Італія 4 12 -2 
Люксембург 0 17 0 
Нідерланди -4 8 5 
Португалія 14 10 -10 
Іспанія 7 12 -2 
Швеція -4 7 4 
Велика Британія 10 10 -4 
Норвегія -2 11 2 
Малайзія 33 19 -8 
Китай 31 34 -18 
Індонезія 63 19 -8 
Японія 2 18 0 
Філіппіни 52 4 -17 
Сінгапур 19 29 -10 
Таїланд 35 22 -8 
Гонконг 21 22 -8 

У середньому 15,7 14,17 -5,3 
 

                                                                 
77 Сомеш К. Матур. Економічне зростання: аналіз кривої, що обгинає масив даних // 
Журнал європейської економіки. – 2005. – № 4. – (Тернопільська академія народно-
го господарства). 
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Значення узагальнених середніх відсоткових змін, які досліджува-
лися у роботі Сомеша К. Матура і подані у табл. 1.2, свідчать про те, 
що кожен із трьох чинників впливає на невелику частку змін продук-
тивності праці у досліджуваному періоді. Зміна продуктивності праці 
залежить менше ніж на 16% від змін ефективності виробництва; мен-
ше ніж на 15% – від технологічних змін. Насиченість же праці капіта-
лом негативно впливає на продуктивність праці. У Південно-Азій-
ському і Східно-Азійському регіонах простежуються однакові тен-
денції. У європейських країнах, як стверджує Сомеш К. Матур, тільки 
від технологічних змін продуктивність праці залежить на 11,94%, ін-
ша частина – від розвитку інфраструктури, рівня корупції та бюрокра-
тизму, зниження обмежень у трудовому законодавстві, політичної 
стабільності, положення конкретного суб’єкта тощо. Ці дані дуже ва-
жливі для оцінки наслідків трансформаційних змін, які мали б приве-
сти до підвищення рівня продуктивності праці, адже наше відставан-
ня у минулому було зумовлене порівняно нижчим рівнем. 

Таблиця 1.2 
Залежність середніх регіональних змін продуктивності праці  

від трьох чинників, % 

Регіон 
Зміна  

продуктивності 
праці 

Залежність про-
дуктивності 

праці від змін 
ефективності 
виробництва 

Зміна продук-
тивності праці 
від зміни тех-
нології вироб-

ництва 

Залежність 
продуктивнос-

ті праці від 
нагромаджен-
ня фізичного 
капіталу і на-
сичення ним 

Країни Південно-
Азійського регіону 
(в середньому) 

104,4 
(1966–2000 рр.) 29,40 10,60 -14,2 

Країни ЄС + Норве-
гія (в середньому) 122,11 2,31 11,94 -44 

Країни Східно-
Азійського регіону 
(в середньому) 

294,2 32 20,88 -9,5 

 
Суспільним фундаментом, на якому вибудовувалися трансфор-

маційні процеси, слугувало бачення необхідності і доцільності ство-
рення та поширення інститутів, норм, умов та відносин, характерних 
для розвинених суспільств окремих країн чи їх співдружності, які 
зумовлюють високу продуктивність праці. Зміни відбувалися і в су-
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спільстві, і в державі, і в економіці, але особливо і в першу чергу 
вони стосувалися економіки, яка мала б нести на собі весь тягар пе-
ретворень і вивести на успішний шлях розвитку. Вважалося, що ко-
жній країні, яка стане на такий шлях, буде гарантовано економічне 
процвітання і на його основі – суспільний прогрес, що мав визнача-
тися ліберально-демократичними відносинами. Але перетворення 
привели не тільки до позитивних наслідків, у більшості випадків 
вони спричинили глибокі соціальні, політичні та економічні супере-
чності і втрати. Причина полягає в тому, що підходи, які домінували 
в процесах трансформації країн, де почали розвиватися чи формува-
тися ринки, запозичувалися з досвіду сучасних країн розвиненого 
Заходу і мали у своїй основі неоліберальну природу, яка там є домі-
нуючою. Оскільки неолібералізм Заходу до класичної ліберальної 
політики має порівняно далеке відношення78, то в результаті невід-
повідності між змістом реформ, які б мали вести до формування ба-
зи суспільного консенсусу на засадах класичного лібералізму, та їх 
доцільністю і виникли глибокі суспільні суперечності. Надії на 
включення людей у реальне політичне життя і розширення можли-
востей для задоволення своїх потреб шляхом рівноправного доступу 
до економічних ресурсів вступили у суперечність з реальністю. Пе-
реваги отримав політичний та економічний істеблішмент, який ско-
ристався невизначеністю перехідного періоду. До цього додалися 
і багато інших, більш глибоких невідповідностей. Наприклад, зро-
зумілою та загальноприйнятою є думка про те, що суспільні ціннос-
ті, культура і звичаї різних країн і народів відрізняються, інколи сут-
тєво, внаслідок чого між ними постійно виникало протистояння, що 
часом проявлялося у неповазі, а то й відвертій боротьбі, насаджу-
ванні інших цінностей, культури, мови, релігії.  

Якщо процес прогресивного розвитку в окремо взятій країні або 
групі країн, що переживають період трансформації, пов’язувати тільки 
з ліберально-демократичними цінностями, породженими Західною фі-
лософією епохи Нового часу, та інкорпоратизувати їх у транзитивні 
суспільства без певних трансформацій відносин, які відповідають су-
часним вимогам, то це, як підтверджує сучасний досвід, за багатьма 
ознаками утопічний підхід. Дане пояснюється насамперед структурни-
                                                                 
78 Быков П. Перспективы либерального консерватизма в России // Эксперт. – 2007. – 
№ 13. – С. 65. 
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ми невідповідностями в усіх сферах суспільного, державного, економі-
чного та політичного життя. І тому зрозуміло, що політичний устрій на 
засадах ліберально-демократичних стосунків не може бути результатом 
експорту демократії з інших, успішних у цьому відношенні країн, оскі-
льки він "…виростає в результаті напруження духовних зусиль і пошу-
ків усього народу, що доступний він лише народу, який володіє полі-
тичною і моральною зрілістю, що шлях цей довгий: що у Стародавніх 
Афінах від законів Солоно до встановлення правління більшості прой-
шло близько ста років; у Стародавньому Римі від повалення царів до 
республіки [Мається на увазі її розквіту. – В.Г.] – ще більше; від Анг-
лійської революції XVII ст. до створення Сполучених Штатів – півтора 
століття; від Французької революції до Французької республіки – 80 
років. І що в індустріальну електронну еру цей процес не буде йти 
швидше, тому що природа сьогодні залишилася незмінною"79. 

Саме тому невипадково після довготривалої кризи кінця XX ст. (по-
над 10 років) і порівняно короткого періоду економічного зростання у 
пострадянських країнах, а особливо в Україні, з’ясувалося, що тих змін, 
які відбулися, для глобального успіху замало. Тим більше, що нова 
криза не забарилася. Крім того, в результаті трансформаційних перет-
ворень і в суспільстві, і в економіці, і в політиці утворилося багато "му-
тантів" від прогресу, які відкинули економіку, суспільство і країну з її 
народом на багато років назад (про це детально поговоримо в наступ-
них розділах). І тому не випадково головною в даній роботі є нелегка 
тема оцінки трансформаційних змін і змісту подальших трансформа-
ційних перетворень, котрі були розпочаті у суспільстві і в економіці, а 
отже, і в державі, саме з тим, щоб досягти стратегічного успіху на шля-
ху утвердження демократії не як комфортного способу життя, а як важ-
кого послідовного шляху формування в суспільстві норм взаємоповаги 
та відповідальності, що закладають підвалини розвитку і одночасно 
інкорпорують екзогенні суспільні цінності в ендогенні. 

Причини того, що успіхів за останні 18 років досягнуто небагато, 
різні і вони мають як екзогенний, так і ендогенний характер. Крім 
того, вони мають і певне історичне коріння. Однією з методологіч-
них помилок вибору технології трансформаційного процесу в Україні, 
як і в інших країнах, було те, що світова парадигма організації тех-

                                                                 
79 Єфімов І. Демократична відмичка // Експерт. – 1999. – № 38. – С. 52. 
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нологічного і суспільного розвитку, на яку, власне, покладалась 
і покладається якоюсь мірою до цього часу ідеологія прогресу, що 
сформувалася в рамках суспільства модерну і має пірамідальний ха-
рактер формування та розвитку інноваційного потенціалу, має не-
розв’язні в рамках звичайної еволюції суперечності80: 
 за наявності системних криз відсутні структури більш високої 

ієрархії, що здатні зняти ці кризи; 
(Таких структур зазвичай просто немає, хоча вже створено доволі багато 
міжнародних організацій, які призначені для цього, але ефективність їх 
дії досить низька, а сама діяльність часом доволі суперечлива, тому в су-
спільстві вона і піддається критиці навіть з боку представників країн, які 
ініціювали і підтримують їх існування. Саме тому потрібна нова система 
організації та підтримки технологічного і суспільного прогресу, яка не 
буде спрямованою на збереження передусім існуючого статус-кво, коли 
поряд з країнами так званого "золотого мільярда" не тільки зберігається, 
як зазначалося, а й поглиблюється розрив у рівнях розвитку.)81 

 антропогенні навантаження досягли об’єктивної межі і подальший 
розвиток економіки втрачає сенс, вони вже не ведуть до розширення 
середовища проживання; 

(Результатом цього маємо протистояння у боротьбі за ресурси та се-
редовище буття між тими, хто попереду, і тими, хто відстає, при 
цьому останні позбавляються не тільки ресурсів розвитку, а й почас-
ти самого існування, у тому числі і культурно самобутньої ідентифі-
кації. Наразі є багато свідчень того, наскільки глибокими є розриви в 
рівнях життя населення окремих країн, які, до речі, постійно збіль-
шуються, і як культурно деградують великі маси населення навіть у 
відносно стабільних країнах, коли доступ до культурних цінностей 
стає обмеженим і вони заміняються попкультурою.) 

 значна частина людства перетворюється в "небезпечний клас"; 
(Ці люди втрачають все, у тому числі й свою культурну спадщину, що 
небезпечно вже тепер для всього людства, оскільки викликає не лише 
природне протистояння, а й, що є особливо важливим, монізує життя, 
позбавляючи його розмаїття, а отже, і внутрішніх ресурсів та стимулів 
для розвитку. В результаті прогресує фундаменталізм і відповідно теро-
ризм як результат люмпенізації мас та спроби боротьби як за альтерна-
тивні шляхи розвитку, так і за збереження традиційності розвитку.) 

                                                                 
80 Зуев А., Мясникова Л. Непредсказуемые последствия (новый мировой порядок в кон-
тексте инновационного постмодернизма) // Свободная мысль. – 2002. – № 1. – С. 60.  
81 У дужках подано коментар та додаткові аргументи автора щодо глибини супереч-
ностей розвитку на перспективу. 
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 глобалізація підриває роль держави і за певних умов може спри-
чинити до антиглобалістської революції, яку очолить держава; 

(Сьогодні про це вже варто казати як про реальність. Тому регіоналі-
зація розвитку надалі може набути того ж глобального характеру, а 
значить, призведе до протистояння зі сценарієм розвитку глобальних 
процесів. Хоча у глобалізації є і інший шлях, який може вести до 
більш справедливого доступу до ресурсів.) 

 людина вступає у суперечність зі своєю природою;  
(Це означає, що її поведінка буде непередбачуваною для майбутньо-
го, особливо якщо науково-технічні досягнення, наприклад, збіль-
шать довголіття людини у найрозвиненіших країнах до 100–120 років. 
Якщо освіта не дасть нової хвилі підйому оптимізму щодо перспек-
тив розвитку, то це значно загострить суперечності між поколіннями 
людей і матиме невідомі наслідки для прогресу і розвитку.) 

 має місце структурна криза акумуляції капіталу, що робить підп-
риємництво безглуздим.  

(На сьогодні вже достатньо прикладів, коли маса населення не орієн-
тується на розвиток підприємництва, а задовольняє свої потреби через 
нелегальну діяльність – наркобізнес, протизаконна торгівля зброєю, 
проституція, пограбування; масово зростає злочинність й інші поро-
ки людства, особливо в тих країнах, що не входять до "золотого мі-
льярда". До переліку країн, де суспільні ознаки життя в багатьох 
сферах деградують, входить і Україна.) 

Отже, не є випадковим, що в другій половині ХХ ст., незважаючи 
на проголошені лозунги скорочення розриву між бідними і багати-
ми, такий розрив навпаки збільшився. Причому відповідальність за 
це несуть і багаті країни, які не збільшили, а навіть скоротили пито-
му вагу своєї допомоги бідним країнам. Зокрема, якщо у 1990 р. кра-
їни з високим рівнем розвитку людського потенціалу виділяли на цю 
допомогу 0,33% валового національного доходу (ВНД), то у 2004 р. 
тільки 0,26%. Найбільше "відзначилися" особливо багаті країни. Пи-
тома вага допомоги США (у відсотках до ВНД)82 впала з 0,21 до 
0,17; Канади – з 0,44 до 0,27; Японії – з 0,31 до 0,19; Франції – з 0,6 
до 0,41; Німеччини – з 0,42 до 0,28.  

Поряд з цим виникла загроза катастрофи, про яку слід говорити не 
тільки в глобальному вимірі, а й відносно окремих країн. Прикладами 
цього є країни африканського та латиноамериканського континентів. 
Певною мірою це стосується вже й України та низки країн з перехід-
                                                                 
82 Доклад о развитии человека, 2006. – М. : Изд-во "Весь мир", 2006. – С. 343. 



Суспільство, держава, економіка: феноменологія взаємодії та розвитку 

64 

ною економікою, де масовими явищами стали бідність, злочинність та 
наркозалежність; має місце депопуляція населення; падає рівень імун-
ного захисту людей, а такі хвороби, як СНІД, туберкульоз, за свідчен-
нями медичних працівників, набувають характеру епідемій; техноло-
гічні катастрофи стали постійним явищем. Триває криза довіри до 
влади і до подальших трансформаційних перетворень.  

Саме тому необхідна нова парадигма розвитку, реалізація якої 
дозволить уникнути подальших загострень у багатьох сферах як су-
спільного, так і економічного життя, оскільки наразі на фоні транс-
формаційного процесу розвивається не конкуренція, а монополізм та 
олігополізм з олігархічними проявами, де переважає боротьба за об-
межені ресурси, за розподіл і перерозподіл раніше нагромадженої 
власності з чітко означеною боротьбою за владу, яка дозволяє конт-
ролювати такі процеси і тим самим збагачуватися. Загалом це веде 
до подальшого обмеження розвитку, попри певну активність насе-
лення у підтримці пошуків шляху виходу з кризи.  

У довгостроковій перспективі розвиток економіки має відбувати-
ся на інноваційній основі, але він буде успішним за умов одночасної, 
чи, скоріше, необхідної модернізації насамперед суспільного життя 
на підґрунті моральних і духовних цінностей замість індивідуаліза-
ції, недовіри та протистояння і всіх тих суспільних хвороб, котрі бу-
ли охарактеризовані (див. п. 1.1). При цьому слід враховувати, що 
йдеться не про нову постіндустріальну революцію, оскільки остання 
не матиме масштабів нової промислової аналогічно до тієї, що від-
булася у ХVІІІ–ХІХ ст. (хоча у низці робіт висловлюються думки 
про те, що в умовах постмодерну інформаційне суспільство здатне 
народити не тільки новий рівень продуктивності праці, а й нові від-
носини; але є й протилежні оцінки). 

Тоді промислова революція, як відомо, створила не лише нові те-
хнології і нові форми організації виробництва, а й нові економічні 
відносини. Це означає, що нова революція порівняного масштабу 
(мається на увазі інформаційна) мала б також принести зміни на ос-
нові нових відомих і ще невідомих технологічних здобутків не тіль-
ки в техніці, а й у живій природі та енергетиці на засадах самодіяль-
ності та саморегуляції і відтворювальних процесів, а також принци-
пові зміни у продуктивності праці. Про це ми вже говорили, але роз-
робок з інноваційними властивостями щодо подолання суспільних 



Розділ 1. Трансформаційні процеси в суспільстві, державі й економіці 

65 

хвороб, які ще в минулі століття мали масовий характер, так і немає. 
Слід враховувати, що такі зміни поки що не проглядаються, а інфо-
рмаційні технології, від яких очікують нових можливостей щодо 
підвищення продуктивності праці, за даними спостережень, поки що 
не дають однозначної відповіді стосовно позитивності передбачува-
них змін83. Водночас для значно ширшого спектра технологічних на-
дбань та їх застосувань, згідно з висновком Р.Гордона, сектор високих 
технологій не може забезпечити позитивних змін у масштабах всього 
економічного організму і служити гарантією стійкості тенденцій зага-
льного економічного розвитку та підвищення продуктивності праці84. 
Крім того, останнього не можна досягти, не змінивши багато чого 
в суспільному розвитку. Наприклад, Росія за кількістю вчених, інже-
нерів, інших технічних спеціалістів, за якістю видатних наукових від-
криттів та винаходів, загальним рівнем освіти населення є серед най-
перших країн світу. Але за рівнем економічного розвитку вона суттє-
во відстає від розвинених країн. І хоча інформація та знання є, звісно, 
визначальною силою науково-технічного та економічного розвитку, 
дійовими вони все ж таки стають у конкретних практичних проявах – 
спорудах, нових видах техніки і технологій, більш прогресивних фо-
рмах організації виробництва і праці85. 

У змістовному плані все сказане стосується й України, яка як і 
Росія, має європейський рівень освіченості населення, однак обидві 
вони значно поступаються у розвитку європейським країнам, і не 
видно, коли за існуючих умов вони зможуть цей розрив ліквідувати. 
Саме тому парадигмальне визначення стратегії розвитку має відбу-
ватися через нову систему уявлень, що формують сучасний суспіль-
ний і економічний розвиток.  

Оскільки, за висновками Г.Ванштейна, мова поки що не йде про 
нову промислову революцію, котра має принести нові економічні від-
носини, то за таких умов важливо враховувати, що в системі нових 
уявлень про майбутній розвиток йдеться про вдосконалення відносин, 

                                                                 
83 Ванштейн Г. От новых технологий к новой экономике // МЭиМО. – 2002. – № 10. – 
С. 22–29. 
84 Cordon R. Does the "New Economy" Measure up to the Great Inventions of the past? // 
Journal of Economic Perspectives. V. 14. Fall 2000. – № 4. – Р. 54,72.  
85 Надель С. Вероятность и перспективы будущей индустриальной революции // 
МЭиМО. – 2002. – № 9. – С. 27, 28. 
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які мають увійти до складової доктрини розвитку. Тоді як система 
відносин, перш за все економічних, які склалися і розвиваються в ході 
промислової революції та її послідовної трансформації відповідно до 
технологічних змін, зайшла в глухий кут, оскільки розвиток сягнув 
такого рівня антропогенного навантаження на природу, що виникла 
загроза глобальної екологічної катастрофи, а глобалізація як немину-
ча стадія сучасного процесу модернізації суспільства, економіки і дер-
жави86, що має надавати можливість суспільного прогресу, в останній 
час перейшла з віртуального розвитку знову в реальний світ подій 
і теж набула загрозливого характеру. Проте вважають, що попри за-
грози і суперечності глобального характеру розвиток цим шляхом 
дозволить подолати труднощі і забезпечити поступальний рух.  

Але такий сценарій розвитку, попереджає сучасний французький 
філософ Ж.Бодрійяр87, призводить до втрати системи цінностей, а це 
означає, що формуються умови для обмеження розвитку. І далі, згі-
дно з тією ж трактовкою Ж.Бодрійяра, західна система у напрямі до 
глобалізації вирівнює і спрощує соціально-культурний зріз життя 
суспільства. Водночас багатьом країнам із суспільством та економі-
кою, що трансформуються внаслідок розпаду СРСР, притаманна до-
сить глибока філософія і самобутнє уявлення про суспільне життя і 
національні цінності, і за таких умов може поглиблюватись соціаль-
но-культурне протистояння між Заходом та Сходом, і ми в цьому 
протистоянні можемо бути на боці останнього. У такому разі, на 
нашу думку, зростатиме ентропія системи, що веде до скорочення 
енергії розвитку замість його прискорення, якого часто очікують. Це 
означає, що сценарій розвитку за парадигмою глобалізації як щодо 
технологічних змін, так і суспільного життя веде не до прогресу, а 
до обмеженості такої цивілізації, а тому виникає проблема вибору 
і боротьби за його реалізацію.  

Як виклик глобалізму у світі зародився і розвивається антиглоба-
лізм. Прихильниками цього руху часто заперечується система цін-
ностей західного світу, які є носіями глобалізму. Водночас внаслідок 

                                                                 
86 В умовах глобалізації держава у багатьох проявах інтенсивно втрачає свій зміст. 
Це стосується не тільки країн, що розвиваються, а й тих, що є високорозвиненими, 
оскільки останні досить часто діють в інтересах і під тиском ТНК.  
87 Див.: Жан Бодрийяр. К критике политической экономии знака : пер. с фр. – М. : 
Академический проект, 2007. – 336 с. 
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кризи в глобальному середовищі менш розвинених країн можуть 
виникнути і вже виникають нові носії ідей глобалізму через приско-
рене формування нових ТНК цих країн. Разом із тим антиглобалізм 
теж використовує силове поле і має схожу систему координат, але в 
іншому вимірі. Антиглобалізм, борючись проти однієї сили тяжіння, 
створює іншу. За сценарієм глобалістичного характеру розвитку ча-
сто прогнозують подальше розмежування між народами. У ньому, з 
одного боку, будуть привілейовані, а з іншого – ті, які не володіти-
муть ні супертехнологіями, ні фінансовими ресурсами, ні владою, 
навіть не матимуть доступу до води, що, як відомо, є уділом бідних. 
(Найважливіша ціль тисячоліття – "Вода і каналізація для всіх", 
прийнята в 70–80-х рр. ХХ ст., не була реалізована, і є багато ознак, 
що і у ХХІ ст. вона не буде досягнута, тобто не буде подолана і бід-
ність, оскільки криза водних ресурсів характерна, перш за все, для 
найбіднішого населення планети.)  

Бідність і відставання породжують базу для своєрідного диктату 
над тими, хто відстав. До того ж, одні матимуть цінності, а інші їх 
вже сьогодні значною мірою втратили, що спонукає останніх експо-
ртувати їх. У багатьох країнах цінності витіснені на основі політики 
одномірного розвитку, а на такому шляху демократичні цінності, на 
противагу демократичним гаслам, поступово перероджуються у свій 
антипод. Прикладом є масові спроби високотехнологічної і фінан-
сово забезпеченої еліти країн знівечити розвиток окремих давніх 
культур, вважаючи їхнє збереження не вартим уваги і пропонуючи 
натомість мас-медійну культуру.  

У перспективі на такому фоні протистояння будуть загострюва-
тись, оскільки вони неминуче отримуватимуть своєрідний глобальний 
характер. Вважається, що наслідком такого постмодерного розвитку 
у глобальному вимірі є непередбачувані процеси, особливо для країн і 
народів, які потрапили і надалі потраплятимуть до числа тих 1,5 млрд 
людей, які безнадійно, за парадигмою прогресу, відстали у своєму 
розвитку. Але наразі ці процеси вже не є універсальною силою, тому 
й розширилися масштаби нових рухів, сект, які заявляють, що змо-
жуть мінімізувати не тільки нерівність і несправедливість у розподілі, 
але й змінити філософію суспільства споживання. Та в історії ХХ ст. 
такі спроби вже здійснювалися, але мали катастрофічні наслідки. 

У глобальному вимірі вважається (хоча є і альтернативна точка 
зору), що постіндустріалізм – це модель суспільного та економічно-
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го розвитку, яка є єдиною на цей час перспективою таких суспіль-
них і економічних відносин, що дозволяють долати економічні та 
соціальні суперечності капіталізму. Водночас у реальності ж поро-
джуються нові суперечності, які є теж досить глибокими і довготри-
валими. Є спроби довести, що для епохи постмодерну буде характе-
рна ознака підвищення статусу традиційних рис суспільства доби 
Просвітництва з розумінням корисності традицій, але зі збережен-
ням суспільного порядку88.  

Незважаючи на те що в епоху індустріалізму сформувалися лібе-
рально-демократичні інститути, раціоналізм та індивідуалізм є домі-
нуючими в стилі поведінки основної маси членів західного суспільс-
тва. Вони вже увійшли в глибоку суперечність із реальністю життя. 
Тому вважається, що в епоху постіндустріалізму завдяки глобаліза-
ції суспільного та економічного життя буде забезпечено рівний дос-
туп до економічних (і не тільки) можливостей розвитку. Можна було 
б сприймати це як результат змін у соціальній структурі суспільства, 
коли основоположна суперечність між працею і капіталом, на думку 
ідеологів постіндустріалізму, щонайперше Д.Белла, трансформуєть-
ся у суперечність між професіоналізмом і некомпетентністю. Остан-
ня, як стверджується (див. п. 1.1), може розв’язуватися за рахунок 
нагромадження і трансферу знань, хоча не виключається 
і можливість поглиблення нерівності. При цьому слід наголосити, 
що основна суперечність, про яку йшлося, в епоху економіки знань 
теж, на жаль, матиме місце, оскільки між раціоналізмом і моральніс-
тю залишаються глибокі суперечності через те, що "поняття «знан-
ня», по суті, більше належить до понять раціональних. Воно припус-
кає кількісні і якісні оцінки. [Разом з тим, крім знання, існує ще й 
мудрість. – В.Г.]. «Мудрість» ближче до моральних, доброзвичай-
них, життєвих понять"89. Відтак, на відміну від знання, освіченості, 
інформованості, мудрість – це здібність приймати і засвоювати дос-
від життя минулих поколінь. Без цього неможливий розвиток нації 
та культури, а отже, і цивілізації90. 

                                                                 
88 Фишман Л.Г. Постмодерн как Возврат к Просвещению // Вопросы философии. – 
2006. – № 2. – С. 5. 
89 Садовничий В.А. Знания и мудрость в глобализирующемся мире // Вопросы фило-
софии. – М. – 2006. – № 2. – С. 5. 
90 Там же. – С. 12. 
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У такому разі завжди залишається місце для суперечності між по-
переднім історичним досвідом та майбутнім, яке формується перева-
жно з урахуванням прогностичної функції науки, що дозволяє нагро-
маджувати нові знання. При цьому майбутнє, щоб вважатися успіш-
ним, потребує суспільного визнання. Успішне майбутнє може бути 
досягнуте, насамперед, завдяки мудрості покоління, яке засвоїло дос-
від попередників, і знанням, які визначають мотиви поведінки щодо 
майбутнього розвитку суспільства і відповідно благополуччя.  

У сприйнятті суспільних трансформацій та економічних змін спо-
стерігається посилення розриву між оцінкою історичного досвіду по-
колінь, нагромаджених в українському соціумі, і сьогоденною практи-
кою. Саме тому важливо шукати вихід із ситуації, яка склалася, у спів-
відношенні знання та мудрості, змінивши ролі у впливі на майбутнє, 
актуалізувавши морально-етичний бік у порівнянні з раціональною ро-
ллю знання, яке народжується в результаті наукової діяльності. Науко-
вому співтовариству ще потрібно здійснити своєрідну рокіровку, помі-
нявши місцями в етичних принципах сталість і стабільність, зворот-
ність і незворотність, тобто вивівши на перший план ті сторони людсь-
кого буття, які свідчать про загрози і небезпеку, пов’язані з небажанням 
бачити світ таким, яким він став під впливом людини, її "геологічної" 
за своїми масштабами діяльності, що руйнує середовище існування 
всього живого91. А це означає, що поряд із підвищенням ролі знання 
мудрість має зайняти більш гідне місце в системі напрацювання та 
прийняття рішень, що свідчить про обмежені можливості комерціаліза-
ції науки і освіти як бізнес-проекту. За умов панування ринкового фун-
даменталізму креативні риси людини, що вийшли на перший план, бу-
дуть об’єктивно перетворюватися на приватну власність, яку корпора-
тивний капітал намагатиметься присвоїти (або хоча б використовува-
ти), одягаючи на творчу особистість маску "капіталу" і заперечуючи всі 
форми невідчуженого розвитку людських якостей.  

Від масштабу розвитку творчого потенціалу всіх людей, незалежно 
від їх здатності "інвестувати самих себе", дедалі більше залежатиме не 
тільки прогрес сучасного суспільства, у тому числі й економічного, а й 
сама здатність до прогресу, а то й до виживання92. Це означає, що зо-

                                                                 
91 Там же. – С. 14. 
92 Бузгалин А., Колганов А. Человек, рынок и капитал в экономике ХХІ столетия // 
Вопросы экономики. – 2006. – № 3. – С. 141. 
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всім не обов’язково в умовах постіндустріального суспільства буде 
розв’язана основна суперечність епохи індустріалізму – між працею і 
капіталом, вона може лише набути нових форм, якщо знання будуть 
розглядатися як такі, що мають суто раціональне значення, а морально-
етичний бік, пов’язаний більше з мудрістю, залишиться поза увагою.  

Оскільки знання в розвиненому інформаційному просторі поширю-
ються доволі вільно, то ефект від їх нагромадження і трансформації у 
буденне знання, яке визначає повсякденну дію, має глобальне значення 
і є складовою і суспільного, і економічного розвитку. Причому для ко-
жної країни це повинно бути і реально є чи не найважливішою базою 
для забезпечення процвітання нації і країни, оскільки без таких механі-
змів і інститутів винаходи, які можуть відкривати перед країною перс-
пективи, досить швидко екзогенізуються і використовуються іншими. 
Для наших країн це неабияк важливо, бо минулий історичний досвід в 
СРСР давав багато прикладів, коли національні надбання у сфері науки, 
техніки, технологій досить швидко ставали базою для успіху в інших 
країнах, а СРСР вимушений був потім їх імпортувати.  

У сучасних умовах Україна більше експортує послуг у сфері 
знань, ніж імпортує, але водночас у сфері інноваційного оновлення 
економіки суттєво відстає від багатьох країн світу. За умов сучасної 
відкритості суспільства та інформаційних технологій, екзогенізації 
національних надбань, якщо не відбудуться зміни в процесах транс-
формації наукового знання в буденне, що є основою інноваційного 
процесу, буде тривати відставання ендогенного використання знань 
і, як результат, конкурентоспроможність країни знижуватиметься. 
В цьому проглядається новий зміст парадигми суспільного та еко-
номічного розвитку, який має бути властивим країні (країнам), що 
переживають трансформаційні процеси і вибудовують модерніза-
ційний шлях до суспільства, яке дедалі глибше буде постіндустріалі-
зуватися, використовуючи передові наукові результати, у тому числі 
і довгострокові, втілюючи і суспільні, і економічні зміни шляхом: 

– розширення знань про мозок і біологічні джерела поведінки 
людини; 

– нейрофармакології та модифікації емоцій і поведінки; 
– продовження життя; 
– генної інженерії93. 

                                                                 
93 Фукуяма Ф. Наше постчеловеческое будущее. – М. : АСУ ЛЮКС, 2004. – С. 31. 
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На фоні досягнень, насамперед у біотехнологіях, важливо усвідоми-
ти, що ці завдання будуть не тільки етичними, а й політичними, бо саме 
політичні рішення, що ухвалюватимуться в найближчі роки щодо цієї 
технології, і визначать, чи уникнемо ми постлюдського майбутнього і 
тієї моральної прірви, яку це майбутнє перед нами відкриє94. Постлюд-
ський світ може виявитися куди більш ієрархічним і конкурентним за 
нинішній, а тому сповненим соціальних конфліктів. Це може бути світ, 
у якому можлива втрата будь-якого поняття про "загальнолюдське", бо 
ми змішаємо гени людини з генами стількох видів, що вже не будемо 
ясно розуміти, що ж таке людина. А можливо, це виявиться м’яка тера-
пія на кшталт описаної в "Дивовижному новому світі"95, де усі здорові і 
щасливі, але забули зміст слів "надія", "страх" або "боротьба"96. Така 
суперечність у розвитку суспільства на основі економіки знань в сього-
денному вимірі значно глибша, оскільки має характер гуманітарної ка-
тастрофи, навіть у порівнянні з глибокими суперечностями та проти-
стояннями в розвитку суспільства ХХ ст. 

Таким чином, у глобальному сенсі трансформаційні зміни в сус-
пільстві і в економіці є далеко не однозначними за своїм характером, 
а тому багато в чому парадигма нового етапу трансформаційних 
змін має ґрунтуватись на уявленнях про майбутнє країни, яка пере-
живає і буде переживати надалі процес змін. Постіндустріальне сус-
пільство часто вважається таким, що дозволяє рухатися шляхом 
розв’язання глибоких економічних і соціальних суперечностей ми-
нулого, коли вибудовувалося суспільство з домінуванням начал со-
ціалізму, так і таким, що породило капіталізм ХІХ ст.97. Спробуємо, 
беручи до уваги ознаки постіндустріального суспільства, оцінити 
ступінь відповідності суспільних та економічних процесів, що від-
буваються в сучасній економіці та сучасному суспільстві країни. 

Візьмемо за базові ознаки постіндустріального суспільства, що 
складають концепцію модернізації індустріального суспільства. 
Серед них:  
                                                                 
94 Там же. – С. 32. 
95 Йдеться про сатиричний роман англійського письменника Олдоса Хакслі. У ро-
сійському перекладі твір відомий під назвою "О дивный новый мир" ("Прекрасный 
новый мир") (англ. Brave New World). – прим. автора. 
96 Фукуяма Ф. Наше постчеловеческое будущее. – С. 308. 
97 Докладно див.: Попов Г.Х. Проблемы выхода из социализма (уроки нового тыся-
челетия // Экономическое возрождение России. – 2006. – № 1. – С. 7–21.  
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у сфері виробництва: 
- переорієнтація економіки від товаровиробництва до сер-

вісу та домінування наукомістких галузей, 
- принципово новий спосіб організації технологічної сфери, 

детермінований створенням інтелектуальних технологій; 
у сфері структурних змін суспільства: 

- перехід від класової диференціації до професійної, 
- радикальна переструктуризація інституціональної орга-

нізації суспільства за рахунок відходу від домінуючих 
інститутів "фірма і комерція" до "університету" як соціа-
льного інституту; 

у сфері власності: 
- зміна критеріальної фундаментальності, ознак індустріа-

лізму внаслідок перенесення акцентів з конфлікту між 
працею і капіталом на конфлікт між некомпетентністю 
і професіоналізмом, хоча така зміна критеріїв досить де-
кларативна, бо світ охоплений масовим злиттям і погли-
нанням, який продовжує процес нагромадження капіталу 
і нового ступеня капіталізації економіки; 

у сфері культури: 
- зовнішньо-формальною стороною виступає її комп’юте-

ризація, а внутрішньо-змістовною – імперативна орієн-
тація на пріоритети інтелектуалізму і відповідне профі-
лювання на організацію себе як індустрію знання98. 

Якщо порівняти критеріальні ознаки постіндустріального суспі-
льства, які включають і економіку (власність та виробництво), і сус-
пільство (зміна в диференціації суспільства та його інституційної 
організації), і культуру (переорієнтація особистості на інтелектуа-
лізм та організацію власного "Я" як базової складової індустрії 
знання), то стане досить очевидним, що наразі ні економіка, ні сус-
пільство, ні культура України практично ще не мають ознак, спіль-
них із фундаментальними ознаками постіндустріального суспільст-
ва. Особливо це стосується співвідношення "Я та суспільство", яке 
поки що загострює суперечності щодо перспектив розвитку через 
відсутність бази узгодження інтересів, тому що особисті устремлін-
                                                                 
98 Структуровано і записано згідно з: Всемирная энциклопедия. Философия ХХ 
века. – М. : АСП ; Минск : Харвест. Современный литератор, 2002. – С. 586. 
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ня істеблішменту стосовно нагромадження домінують над суспіль-
ними устремліннями взаємоузгодженої діяльності в інтересах розви-
тку країни. З огляду на події 2004–2009 рр. та й очікувані у 2010–
2011 рр. в Україні поки що йде боротьба за монополізацію контро-
лю, а не пошук балансу інтересів особистого й суспільного, коли 
більшість виявляється відторгнутою від ресурсів і результатів діяль-
ності, що контролюється окремими корпоративними групами.  

З усього сказаного виникає закономірне питання: наскільки пра-
вомірно ставити завдання щодо формування нової парадигми суспі-
льного і економічного розвитку як нової моделі, що забезпечить 
розв’язання означеної суперечності саме таким чином. Ми виходимо 
з того, що в основі виробництва, з огляду на нинішній стан України, 
повинна бути машинна індустрія, а в суспільстві – домінувати сфери 
життєдіяльності, пов’язані з урбанізованим містом, а не з селом, що 
домінувало раніше, коли сільське населення вже масово сконцент-
рувалося у містах і тепер у своїй зайнятості використовує переважно 
надбання індустріального виробництва. І останнє, що теж є предме-
том і нашого аналізу: разом із суспільством і економікою функціо-
нує держава, яка безпосередньо має з ними як спільне, так і су-
перечливе. Її основне завдання як високоорганізованого інституту, 
що має правовий статус, – щоразу знаходити ефективний механізм 
розв’язання суперечностей як в суспільстві, так і в економіці. 

Стосовно відповідності між цими трьома категоріями в індустрі-
альному суспільстві, то держава, маючи свій сектор в економіці, по-
винна діяти згідно із сучасною домінуючою парадигмою як лібера-
льно-демократичний інститут. Але слід враховувати, що після Дру-
гої світової війни ціла низка країн домоглася успіхів у наздоганяю-
чому розвитку, спираючись на активне втручання держав в економі-
ку. Переважно ці країни розташовані в Східній Азії, у більшості з 
них прискорений розвиток відбувався в процесі індустріалізації та 
урбанізації, вже пройдених у розвинених країнах. Коли ж вони на-
близилися до рівня розвитку останніх, то моделі наздоганяючого 
розвитку виявилися вичерпаними і перед ними постали такі самі 
проблеми адаптації до вимог постіндустріального суспільства99. Але 
рух у цьому напрямі є доволі непростим, оскільки все відбувається 
                                                                 
99 Ясин Е. Государство и экономика на этапе модернизации // Вопросы экономики. – 
2006. – № 4. – С. 10.  
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за певними закономірностями більш довготривалого виміру. Маючи 
на увазі історичний підхід, як відомо, суспільства дисципліни, де 
домінує держава, прийшли на зміну суспільствам суверенітету, а 
далі рух відбувався в напрямку від дисципліни до контролю, коли 
використовуються технології, котрі маніпулюють людьми, зваблю-
ючи їх як споживачів. Відтак, примушення стає прихованим за до-
помогою високих технологій, що і відповідає вже постіндустріаль-
ному суспільству, де домінують інноваційні рішення100. 

Порівнюючи процеси, що відбуваються в суспільстві та економі-
ці, а також у державотворенні в Україні, можна впевнено стверджу-
вати, що хоча в колишньому Радянському Союзі індустріалізація 
почалася ще в першій половині ХХ ст., вона ще й досі не завершена 
ні у сфері виробництва, ні у своєму впливові і на суспільні процеси, 
і на процеси державотворення. 

Згідно з демографічними даними, чисельність сільського насе-
лення становить 15 млн зайнятого сільськогосподарським виробниц-
твом, або 32% всього населення України. Це є значний ресурс для 
міграції частини селян молодшого віку в міста і за кордон, де вони, 
як правило, стають урбанізованими. Д л я  п о р і в н я н н я : в країнах 
Західної Європи в сільській місцевості проживає 4–6% населення, а 
зайняте сільськогосподарським та спорідненим господарством до 
5% населення (табл. 1.3). Що стосується країн Східної Європи, то в 
них пропорції на даний час приблизно такі самі. Винятком є Поль-
ща, де сільським, рибним та лісовим господарством у 2002 р. займа-
лися 26,8% економічно активного населення.  

Структурним стандартом для цих показників у 2002 р. була величи-
на у 3,3%, тобто за характером зайнятості українське суспільство бли-
жче навіть до традиційного, ніж до індустріального, хоча на регіональ-
ному рівні окремі регіони Сходу України є тільки індустріальними, а 
Заходу – сільськогосподарськими. Стосовно інших ознак індустріаль-
ного суспільства, то, наприклад, щодо формування ліберально-демо-
кратичної держави процес теж поки що не досяг ступеня завершення. 
Демократичні перетворення у забезпеченні вільного волевиявлення 
на основі голосування дійсно відбулися в Україні, але результатами  
                                                                 
100 Докладно див.: Соловьев О.Б. Институты знания и технологии власти в совре-
менной модели экономического управления // Вопросы философии. – 2009. – № 8. – 
С. 17–27. 
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Таблиця 1.3  
Структура зайнятості економічно активного населення  

за видами економічної діяльності, % 

Країна, роки 

Сільське, 
рибне та 

лісове гос-
подарство 

Промисло-
вість 

Будів-
ництво 

Торгівля, 
готелі та 

ресторани, 
транспорт 

Фінансові 
послуги, стра-
хування, опе-
рації з неру-
хомістю та 
інші ділові 

послуги 

Інші 
послуги 

01-05 10-14 15-37 40-41   
Канада       

1991 4,5 15,9 6,6 31,5 13,3 28,3 
2002 3,0 15,5 6,3 31,3 16,1 27,8 

США       
1991 2,6 16,2 5,0 29,7 14,1 32,4 
2002 1,7 11,4 5,8 29,7 18,0 33,3 

Японія       
1991 8,3 24,0 9,7 22,6 4,7 30,6 
2002 6,0 18,5 9,9 23,9 4,4 37,3 

Франція       
1991 5,6 19,7 7,2 22,9 13,6 31,0 
2002 4,1 16,0 6,3 23,5 16,5 33,9 

Німеччина       
1991 4,0 29,4 7,3 24,3 9,6 25,3 
2002 2,4 21,6 6,3 25,5 15,4 28,8 

Італія       
1991 7,1 25,1 6,7 24,4 9,9 26,8 
2002 4,6 22,4 6,8 24,8 13,6 27,8 

Об’єднане 
Королівство 

      

1991 1,3 20,0 4,9 28,6 16,1 29,1 
2002 0,9 14,7 4,4 30,1 19,3 30,6 

"Структур-
ний стан-
дарт"1) 

      

1991 4,8 21,5 6,8 26,3 11,6 29,1 
2002 3,3 17,1 6,5 27,0 14,8 31,4 

Фінляндія       
1991 8,7 21,0 7,8 23,0 9,3 30,2 
2002 5,3 20,2 6,5 23,0 11,6 33,4 

Ірландія       
1995 10,6 20,9 7,4 24,5 9,8 26,8 
2002 6,8 17,4 10,6 26,8 12,9 25,6 

Угорщина       
1992 11,3 29,7 5,3 23,1 5,1 25,5 
2002 6,2 27,1 7,0 25,8 8,0 25,9 
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Країна, роки 

Сільське, 
рибне та 

лісове гос-
подарство 

Промисло-
вість 

Будів-
ництво 

Торгівля, 
готелі та 

ресторани, 
транспорт 

Фінансові 
послуги, стра-
хування, опе-
рації з неру-
хомістю та 
інші ділові 

послуги 

Інші 
послуги 

01-05 10-14 15-37 40-41   
Польща       

1992 25,8 25,8 7,0 19,5 4,9 17,1 
2002 26,8 20,1 5,1 20,9 8,6 18,4 

Словацька 
Республіка 

      

1994 10,2 30,8 8,9 20,0 5,1 24,9 
2002 5,0 28,0 6,5 26,2 8,1 26,2 

Україна       
19902) 20,0 30,8 9,4 14,6 0,4 24,8 
2002 25,2 20,5 5,2 22,6 4,9 21,6 

Країни  
Єврозони 

      

1995 5,9 21,3 7,5 24,7 11,6 29,0 
2000 4,9 19,8 7,2 25,2 13,7 29,1 

1) Розрахований як середньоарифметична величина по країнах "Великої сімки". 
2) Структура зайнятих в Україні за 1990 р., розрахована за галузями економіки. 
Джерело: розраховано за даними: Annual National Accounts databases, July 2004 // 
http://www.oecd.org/statisticsdata; Статистичний щорічник України за 2002 рік / 
Держкомстат України. – К., 2003. 

виборів користується бюрократія та партократія (часто або як пра-
вило – тих партій, які претендують на роль демократичних інститу-
тів країни). Вони ж реалізували непрозорі стосунки з бізнесом, взя-
вши під спільний контроль значну частину власності, що означає 
використання демократичних процедур голосування для здійснення 
партійно-бюрократичного разом з корпоративним контролю як за 
владою, так і за процесами привласнення.  

На сьогодні практично всі провідні політичні партії України мають 
далеко не прозорі стосунки з великим бізнесом, який до того ж почав 
інтернаціоналізувати свою діяльність. Через інститут влади лобію-
ються інтереси бізнесу та бюрократії із застосуванням результатів ви-
борів на партійній основі, і депутатський корпус як один з основних 
кадрових ресурсів нового етапу трансформації стає рушійною складо-
вою, але зовсім не обов’язково прогресивною. З іншого боку, необ-
хідні для майбутнього трансформаційні зміни потребують провідни-
ків змін, а ними, як і на першому етапі, мають виступати кадри, які 
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перебувають під тиском певних сил, що далеко не завжди зацікавлені 
у змінах. В Україні це проявилося поки що у виборах Президента 
України 2004 р. Конфлікт, що виник тоді, називають конфліктом між 
мільярдерами та мільйонерами, в якому останні отримали перемогу, 
але поки що результати виборів, у тому числі і двоє парламентських, 
не позначилися на реальній зміні парадигми розвитку. Водночас еко-
номіка нового етапу індустріалізації суспільства101 буде, як і раніше, 
визначатися інноваційними ресурсами, що має сформувати суспільст-
во та економіку знань. Цей процес несе в собі одночасно заряд модер-
нізації і суспільства, і держави як інституту.  

Для інноваційної спроможності суспільства, з урахуванням відо-
мих прикладів країн, у яких зміни є інноваційними, характерні такі 
ознаки: 

 наявність національної інноваційної системи (в Україні така 

система поки що не створена); 
 наукові дослідження та проектно-конструкторські розробки 

(в Україні ведуться, але попит на них в реальному секторі еконо-

міки досить незначний; результати наукової діяльності перева-

жно використовуються за кордоном, оскільки фінансування окре-

мих напрямів науки України іноземним капіталом та іноземними 

державами вже досягло критичної межі, близької до 30%, а екс-

порт наукових послуг майже удвічі переважає імпорт); 
 менеджмент, маркетинг (вимагає серйозних змін, оскільки під-

готовка кадрів відстає від вимог сучасності і більшість опитаних 

вказують на те, що їм бракує знань); 
 виробництво і продаж нових видів продукції (має обмежений 

характер, особливо продукції інноваційного характеру; інновація-

ми в промисловості займається 8–9% підприємств); 
 споживання (значною мірою відстає від рівня вимог, що хара-

ктерні для епохи постіндустріалізму, але ознаки його є, бо зрос-

тання ступеня задоволення споживання реалізується методами 

спокуси – перш за все через грошово-кредитну політику);  
                                                                 
101 Мається на увазі закінчення процесів формування передумов для переходу, але в 
майбутньому, до постіндустріального суспільства, тобто після закінчення побудови 
основних складових індустріального. Слід мати на увазі, що тут багато в чому про-
цес трансформацій буде залежати від змін в економіці, оскільки в Україні доміну-
ють технології 3-го та 4-го технологічних укладів. Що стосується 5-го та 6-го, які 
характерні постіндустріалізму, то навіть в затратах на науку вони далеко відстають 
за структурою витрат, вже не говорячи про реальне виробництво. 
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 стабільність та прогресивність замість консерватизму законо-
давчої бази (в Україні законодавча база, особливо стосовно еконо-

міки, характеризується постійною нестабільністю); 
 розширення участі держави у наданні послуг, що дозволить 

формуватися та проявлятися інноваційним здібностям, оскільки без 
участі держави нівелювати провали ринку в цій сфері неможливо 
(держава, не сформувавши національну інноваційну систему, де 

їй має належати першість, мало на це звертає увагу і за витра-

тами на науку і освіту, за часткою витрат у ВВП відстає від су-

часних стандартів); 
 відтворення висококваліфікованої робочої сили, за яку відпо-

відає держава (процес відбувається здебільшого за рахунок умов, 

створених попередньою системою, новітня ж діяльність потребує 

значних змін, оскільки не дозволяє забезпечити інноваційні прори-

ви, а вихід держави з процесу фінансування освітянської діяльно-

сті та формування її шляхом налагодження бізнесової діяльності 

вже призвів і буде надалі призводити до зниження рівня підготов-

ки кадрів); 
 змобілізованість суспільства на інноваційний характер діяль-

ності та присутність іманентно властивої суспільно-мобілізуючої на 
інноваційну діяльність сили відповідальних інститутів (майже від-

сутня, і є необхідність у нових інститутах). 
Коментарі до оцінки інноваційної спроможності української дер-

жави та економіки дають орієнтир за напрямами дій для активізації 
інноваційних ресурсів суспільства. Складовою нової парадигми роз-
витку наразі має стати і така трансформація суспільного устрою, яка 
дасть можливість підняти продуктивність праці (конкурентоспро-
можність економіки) порівняно з тим етапом перехідного періоду, 
коли домінувало розкрадання і привласнення, у тому числі прибут-
ків, для їх експорту, а також використовувалися можливості регулю-
вання цінової конкурентоспроможності, що закладалася валютно-
курсовою політикою, а також кон’юнктурою на світових ринках. 
Інакше попереду – збереження трансформації з домінуванням в 
економіці олігархічних угруповань, де основну роль відіграють гру-
пові інтереси за участю бюрократів, а тому постійне відставання, 
тоді як країні потрібна економіка пропозиції на основі запроваджен-
ня інноваційної діяльності, в якій зацікавленість щодо майбутнього і 
діяльність на майбутнє є домінуючими.  
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Основою та складовою такого переходу мають стати: 
■ відмова від використання механізмів перерозподілу основного 

капіталу та контролю над прибутками і ресурсами бюджету на осно-
ві змов і домовленостей, у тому числі і з владними інститутам 
та бюрократією, що стало основою для взаємного збагачення; 

■ відмова від домінуючого експорту продукції з низькою пито-
мою вагою доданої вартості; 

■ відмова від використання посередницьких та аналогічних пос-
луг підприємств, що зайняті перерозподілом доходів на свою ко-
ристь, на шляху від виробника до споживача – замість діяльності, 
яка додає стимулів до підвищення продуктивності праці; 

■ відмова від політики збагачення одних та збіднення інших – 
необхідний перехід до політики формування середнього класу як 
основного носія інноваційної ідеї при активній ролі держави в про-
цесі такого формування; 

■ відмова від збідніння економічного життя – треба створити йо-
го інституційне наповнення не через бюрократизовані та корумпо-
вані системи, а через вільно організовані корпоративні системи, що 
здійснюють прозоро свою діяльність та формують інтегровані ком-
панії, здатні конкурувати з активністю іноземного бізнесу; 

■ відмова від монополізації та олігополізації більшості сфер дія-
льності на основі всебічного сприяння формуванню конкурентного 
середовища.  

На підставі наведеного приходимо до висновку щодо необхідності 
розвитку економічних і суспільних відносин у принципово новому на-
прямі, оскільки й досі залишаються відносини, які зародилися ще у 
ХVІІІ ст., і за багатьма параметрами є такими ж у нееквівалентному 
обміні і товарами, і працею, і технологіями, і ресурсами. Як відомо, це 
суперечить сучасному розумінню того, що соціальна складова, яка іс-
нувала і яка мала б бути домінуючою у відношеннях щодо діяльності в 
усі часи, так і залишилася недосягнутою – за винятком окремих країн, 
яким вдалося розв’язати ці суперечності і досягти суспільного консен-
сусу на шляху розвитку. Але і сьогодні, як багато років тому, відбува-
ються завоювання та перерозподіл: "американські ковбої нині скачуть в 
кіберпросторі. Цифрові поселенці «підгрібаюсь під себе» незвідані ді-
лянки на великих відкритих просторах безмежних можливостей"102. Це 
                                                                 
102 Kanter R. How E-Smart are you? // World Link? January / February 2000. – 
<http:www.worldlink.co.uk>. 
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означає, що, як і багато років тому, боротьба за черговий розподіл і пе-
рерозподіл йде на кожному новому технологічному рівні, суттєво не 
змінюючи суспільних відносин, особливо між окремими країнами, що 
увійшли в число розвинених, і тими, що відстали у своєму розвитку. 
Тобто йде боротьба за виживання і досягнення успіху між сильнішими 
і витривалішими та рештою світу, котра, як свідчить історія, відомо до 
чого зводиться, індивідуалізуючи чи підтримуючи індивідуалізованість 
у діяльності і боротьбі за майбутнє. Це свідчить про те, що в суспіль-
ному житті, як і в біологічному, здійснювався, здійснюється і здійсню-
ватиметься відбір. У свою чергу це означає, що і за сучасних інформа-
ційних технологій сутність відносин не змінюється. Саме це примушує 
з недовірою ставитися до надій на створення ідеального світу та ідеа-
льного суспільства на підставі чітко сформульованих принципів (кому-
нізм, лібералізм, демократія тощо), побоюватися будь-якої абсолюти-
зації, навіть дуже привабливої утопії103. Це однозначно стосується й тих 
суспільств, яким вдавалося досягти соціалізації існування – наприклад, 
СРСР, в якому ступінь соціальних гарантій був досить високим. Але 
відставання у розвитку призвело до втрати його соціалізованих складо-
вих. Країна втратила свій життєвий простір, почалася боротьба за його 
перерозподіл і формування нової парадигми соціалізації вже у вигляді 
соціально орієнтованої ринкової економіки, яка може стати новим сту-
пенем розвитку завдяки змінам у внутрішніх і зовнішніх складових як 
економічних, так і суспільних відносин, однак не гарантує успіху. Це 
підштовхує до однозначного висновку, що окремій країні як частині 
єдиного світу важливо увійти до числа країн, що будуть належати до 
тієї групи, яка принаймні зберігає свій життєвий простір і здатна мати 
механізми саморегуляції для розвитку. Для цього необхідно освоїти 
відповідні механізми в рамках існуючих відносин, які мають сформува-
тися в ході здійснення завершального етапу індустріального розвитку і 
тим самим забезпечити на майбутнє перехід до постіндустріалізму. 

По суті у такому разі йдеться про принципово відмінну модель 
розвитку, яка повинна мати здатність до неперервного поглиблення 
і розширення індустріального розвитку, основою якого дедалі більш 
ставатиме безперервна інноваційна діяльність, що здійснюється в 
країнах, які забезпечують світове лідерство. Поряд з цим має розви-
ватися система цінностей, яка охоплює як державу, так і суспільство 
                                                                 
103 Кузнецов В.И. В какой мере привлекателен прогноз? // Глобальные сообщества: 
новая система координат (подходы к проблеме). – СПб : Алетейя, 2000. – С. 145. 
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і забезпечує можливість подальшої безперервної модернізації, у то-
му числі і економіки на основі цінностей, притаманних кожній краї-
ні, з відповідною національною забарвленістю.  

У тих країнах, що інтенсивно розвиваються, у разі, коли їм вдавало-
ся зберегти свою своєрідність і долучити до неї ті відносини, які дала 
промислова революція, пройдений шлях був успішним. Особливо і в 
першу чергу це стосується країн Східної та Південно-Східної Азії. На 
такому шляху подальше співіснування модернізуючих відносин забез-
печувала, з одного боку, промислова революція, а з іншого – націона-
льні особливості, у тому числі й такі (і в першу чергу саме такі), що 
зумовлені в цих країнах їх історичним розвитком і використовувалися 
при переході на індустріальний шлях розвитку. Випереджаючи супер-
ників в окремих випадках, ці країни за допомогою своїх національних 
особливостей здійснили вирішальний виток в індустріальному розвит-
ку, завдяки чому їм вдалося досягти успіху і включитися в боротьбу за 
світове лідерство. При цьому саме завдяки особливостям національно-
го характеру виникає ефект синергізму, який дозволяє, наприклад, Ки-
таю, навіть принципово не змінюючи планово-централізовану систему, 
а поєднуючи у функціях держави ринкові підходи до організації діяль-
ності, досягти унікального результату, що свідчить про відсутність ана-
логу у світі. Успіх Китаю, а можливо, і більшості країн цього регіону 
пояснюється не тільки відкритістю економіки, сильними інститутами, 
макроекономічною стабільністю, експортоорієнтованою промисловою 
політикою. Не меншого значення набувають і економічні, культурно-
історичні фактори, хоча які саме – не цілком зрозуміло. Секрет східно-
азійського економічного дива, мабуть, не можна розгадати, не розумі-
ючи, чому в Китаї не було релігійних воєн або чому в китайських ієро-
гліфах, пов’язаних з водою, залишилися "три стилізовані краплини"104.  

Саме такі думки зумовлюють висновок про роль філософії життя 
окремого народу в забезпеченні свого розвитку і розвитку країни. 
Рух уперед в таких країнах забезпечується, насамперед, за рахунок 
включення механізмів, які дозволяють потенційні сили людини і су-
спільства змотивувати і зорганізовувати у великому устремлінні до 
розвитку завдяки і традиціям, і життєстійкості, і життєздатності, і 
історії, і протистоянню небезпеці, і розважливій політиці, і моралі, 
і терпимості, і багатьом іншим складовим, що дають сукупний ефект 

                                                                 
104 Попов В.В. Три капельки воды: записки некитаиста о Китае. – М. : Дело, 2002. – 184 с. 
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розвитку, а не ефект протистояння, як це має місце в Україні. 
Останнє загрожує навіть цілісності країни.  

Враховуючи, що ментальність східноазійських народів суттєво 
відрізняється від європейської, мова повинна бути не про пряме на-
слідування досвіду того, як народам Східної Азії вдалося досягти 
швидкого економічного зростання, що дозволило скоротити розрив 
у розвитку з високорозвиненими країнами до рівня, який дозволяє 
висунути незаперечну на початок ХХІ ст. гіпотезу про те, що і в по-
дальшому цей регіон буде динамічно розвиватися, добиваючись гід-
ного місця в першій десятці високорозвинених країн.  

Ми ж можемо говорити лише про парадигму, яка має не насліду-
вати східноазійську, а лише збігатися в концептуальному відношен-
ні. У політиці розвитку, крім вже зазначених та загальновизнаних 
необхідних ресурсів та факторів зростання, є також організаційні 
форми та методи, серед яких: 

 формування і розвиток високопрофесійної робочої сили; 
 постійне зростання фондоозброєності праці, у тому числі і її 

інформатизації;  
 просування науково-технічного і технологічного потенціалу;  
 опанування на повсякденному рівні цивілізаційних методів ор-

ганізації сучасної діяльності, що забезпечують суспільну і економіч-
ну взаємодію та розвиток; 

 ефективне державне управління і регулювання, що має прос-
торову організацію і є єдиним управлінським простором. 

Ці засади є обов’язковими складовими розвитку поряд із власними 
природними ресурсами. Слід спиратися на історично притаманну фі-
лософію поведінки людей в устремлінні до розвитку, засновану на 
ментальності, національній культурі, традиціях, і в цьому має бути 
одна з основних складових нової парадигми розвитку на противагу 
тій, яка базувалася на ідеології Вашингтонського консенсусу, що мав 
характер своєрідного "технократичного" проекту, який тиражувався 
від країни до країни і в якому про методи соціального проектування, 
взагалі не йшлося. Винятком стали хіба що програми соціальної підт-
римки збіднілого населення, але це не могло врятувати ситуацію. 

Крім того, слід враховувати передусім і те, що в історичному плані 
Україна багато в чому не пройшла етап впливу філософії Відроджен-
ня на свій розвиток. Саме тому потрібно говорити про те, якою має 
бути філософія Відродження, про яку сьогодні так багато розмов. Згід-
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но з визначенням В.Горбатенка, українське суспільство наразі харак-
теризується втратою переважною більшістю населення орієнтирів 
суспільного розвитку на фоні поглиблення соціального хаосу105. 
За таких умов слід говорити насамперед про відродження орієнтирів, 
на яких має відбутися й відродження мотивів до розвитку. При цьому 
історичний аналог – епоха Відродження, як ми знаємо, спочатку фор-
мувала відповідну філософію, на якій саме і розпочався майбутній 
розвиток, що привів до економічного і суспільного прогресу.  

В Україні зараз домінує думка, що на шляху до забезпечення 
державно-суспільного поступу слід використовувати, як у більшості 
країн Заходу, особливо в Європі, соціально орієнтовану ринкову мо-
дель розвитку, в якій держава виступає ініціатором гармонізації еко-
номічних та соціальних процесів. При цьому держава має бути за 
своєю суттю соціальною з одночасною активізацією значної маси 
громадянських інститутів106. Однак при цьому слід виходити з того, 
що держава – це союз, який панує над усіма; вона є вищим втілен-
ням правди. Це і є її ідея, яка є метою розвитку. В цьому полягає 
і загальне благо, тому держава є вищим втіленням ідеї добра. Разом 
з тим вона є і вищим втіленням свободи, але не свободи особистої, 
яка, зберігаючи сферу і невід’ємні права, що їй належать, стає під-
порядкованою основою, а свободою духу, що являє собою вищу єд-
ність особистостей в загальному союзі107. Це вищий ідеал людського 
розвитку в умовах існування інституту держави.  

Якщо загальна мета держави полягає в повному розвитку її ідеї, в 
гармонізації всіх елементів, то в реальності цей розвиток здійсню-
ється відповідно до здібностей кожного народу, до ступеня його ро-
звитку, до його життєвих завдань108, і далеко не в усіх країнах дер-
жава відіграє саме ту роль, яка наразі сформульована. Власне кажу-
чи, за таких умов йдеться про відродження в народі духу до розвит-
ку, але це не може відбуватися на фоні втрати орієнтирів суспільно-
го розвитку, що нагадує блукання в темряві – пошук виходу з епохи 
середньовіччя через епоху Відродження до Нового часу. Тому мова 
має йти про певний сучасний аналог – відродження духу епохи Від-
                                                                 
105 Горбатенко В.П. Стратегія модернізації суспільства: Україна і світ на зломі ти-
сячоліть. – К. : Академія, 1999. – С. 137. 
106 Там само. – С. 146. 
107 Чичерин Б. Курс государственной науки. – Ч. І. – С. 18. 
108 Там же. 
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родження та часів Просвітництва, що дасть поштовх руху в майбут-
нє. Це надто важливо ще й тому, що в цілому світі відбувається про-
цес народження нового світоустрою. Саме тому завдання для нашо-
го суспільства і держави вкрай ускладнюється. 

Оскільки Україна належить до типу країн, в яких явно були від-
сутні багато основних складових розвитку епохи Нового часу в умо-
вах існування національної держави, то слід звернутися до історич-
них паралелей часів епохи Відродження, завдяки якій і розпочався 
Новий час, що характеризувався кардинальними змінами як у духов-
ному, так і в культурному житті та в цілому у суспільному розвитку. 
В духовному вимірі того часу відбувся не декларативний (як часто 
трапляється в наш час), а реальний підйом авторитету науки, хоча на 
цьому шляху життя носіїв такого авторитету часто закінчувалося на 
війні або в казематах інквізиції.  

Авторитет науки в епоху Відродження ставав інтелектуальним – 
на противагу попередньому владному, який мала на той час церква, 
відіграючи роль органу управління і контролю значної частини сфер 
діяльності людини. На сьогодні суперечності щодо ролі держави і 
сучасної церкви та церковних відносин у трикутнику "держава – це-
рква – людина" в Україні не вирішені. Протистояння між конфесія-
ми підриває підвалини державності і загострює суспільні відносини 
між людьми. Ще важливішим було формулювання умов, згідно з 
якими наука розглядалася (і була такою) в період Нового часу не як 
догматична система, що охоплює людську модель, людські надії, 
минулу і майбутню історії. Їй був притаманний передусім теоретич-
ний напрям розвитку, тобто такий, що дозволяє пізнавати світ і ви-
будовувати науковий світогляд, а практичний напрям дозволяв змі-
нювати світ як у суспільному гуманізованому, так і у фізичному від-
ношеннях. Якщо перша складова в Україні має місце, то друга прак-
тично занепадає, а можливо й зневажається, оскільки проекти моде-
рнізації не були науково обґрунтованими, а мали та й зараз ще ма-
ють багато в чому політизований характер.  

Можна стверджувати, що наукового проектування реформ у нас не 
було і немає до цього часу, особливо реформи проектуються здебіль-
шого за відсутності необхідних наукових розробок або за наявності 
таких, що не використовуються з політичних міркувань. У тих напря-
мах, щодо яких є такі розробки, створене наукою зневажається вна-
слідок політичної заангажованості істеблішменту та корпоративних 
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інтересів. Україна до цього часу, як показав негативний досвід боро-
тьби з кризою 2008–2009 рр., не має розробленої та схваленої суспіль-
ством і державою стратегії розвитку, окрім окремих декларативних 
намірів, які постійно або видозмінюються, або час від часу скасову-
ються. І, зрештою, найважливішим є те, що має існувати можливість 
використання науки як інструменту перетворень, а не доктрини, що 
пояснює світ на ортодоксальних засадах, які до того ж нині перебу-
вають під тиском ідеологічних догм Міжнародного валютного фонду, 
який потребує докорінного реформування, щоб перетворитись у дійс-
но міжнародний інститут, а не організацію, в якій відсутнє рівноправ-
не представництво, а отже, і рішення та умови не є такими, які задо-
вольняють всіх її учасників. Це дозволяє зробити доволі примітивний 
висновок, що як ідея ортодоксального комунізму, так і ідея ортодок-
сального лібералізму в умовах відсутності наукової обґрунтованості 
моделі процесу державотворення в перехідний період, що є однією з 
основних складових розвитку, є однаково нежиттєздатними. 

У Новому часі в суспільстві існувала можливість встановлення 
інтелектуальної, моральної та політичної анархії. Елементи такої 
анархії були реальними, це, наприклад, релігійні війни, криза церк-
ви, тривалі збройні конфлікти між монархами, епідемії. Результатом 
став прояв практичного індивідуалізму, який, на нашу думку, надалі 
дозволив створити ліберально-ринкову суспільну модель, що в про-
цесі трансформації в другій половині ХХ ст. трансформувалася в 
соціально-ринкову із соціалізованою державою та громадянським 
суспільством, якого так не вистачає сучасним трансформаційним 
перетворенням у країнах з перехідною економікою. Далі цьому пи-
танню присвячено окремий підрозділ. 

Власне, процес вивільнення від духовних пут середньовіччя в епоху 
Відродження, як і схожий з тим, що мав місце в Україні протягом знач-
ного періоду ХХ ст., привів до виняткового розкриття людського генія, 
передусім у сфері мистецтв і літератури. Проте знадобилося ще немало 
часу, щоб ці зміни викликали прискорення розвитку в Новому часі, ко-
ли настала епоха промислової революції, яка дозволила на тодішньому 
етапі індустріального розвитку підтримати творчу здатність людини 
добиватися успіхів. Нині в Україні у сфері мистецтва та літератури має 
місце скоріше занепад, а не піднесення, що давав би поштовх розвитку 
українського генія, який був би затребуваний світом. 
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З часів епохи Відродження статус техніки перетворень сформував 
у людей новий погляд на світ, у тому числі відчуття влади над оточу-
ючим світом і станом природи. Це був результат розвитку насамперед 
науки. При цьому відчуття влади, яке принесла техніка перетворень, 
завдяки науці мало суспільний, а не індивідуальний характер, і саме 
завдяки цій властивості сьогодні процес індустріалізації проник на-
стільки глибоко в суспільне життя. Через це інтенсивно йде процес 
навіть міждержавного усуспільнення, в результаті якого державні кор-
дони дедалі більше розмиваються і майже зникають. Все це є факто-
ром розвитку, а також однією зі складових нової парадигми сучасного 
світу, яка отримала назву геоекономічної на відміну від геополітич-
ної, що існувала у ХХ ст., і яка зараз трансформується під впливом 
геоекономічного підходу до світоустрою.  

Власне кажучи, рушій суспільних змін і мотивацій до розвитку, 
що був сформований у суспільствах ще того часу, має бути закладе-
ний в сьогоднішні перетворення – звісно, не в прямому повторенні 
(оскільки відбулося багато змін у суспільному житті), а обов’язково 
в доктринальному. Саме над цим повинні замислитися ідеологи по-
дальших трансформацій.  

В Україні існує щодо цього суттєва суперечність, оскільки дер-
жавотворчий процес перехідного періоду відбувається на фоні домі-
нуючої думки про непорушність державних кордонів, що властиве 
геополітичній концепції; водночас геоекономічна, яка включає про-
цеси міждержавного об’єднання, сьогодні зустрічає опір, оскільки 
неоднозначно та різновекторно сприймається населенням, яке тіль-
ки-но отримало державну незалежність. Власне, питання полягає не 
тільки і, головне, не стільки в цьому, а в тому, що існує відмінність – 
на рівні філософського сприйняття – щодо можливостей і основних 
способів досягнення успіху в політиці розвитку. 

Важливим також є і те, що філософська система, яка зародилася в 
епоху Відродження, згідно з трактуванням Б.Расселом західної філосо-
фії, стала ґрунтуватися на науковій техніці перетворень, і це дало мож-
ливість формування у влади імпульсу до розвитку розмахом, який був 
до цього невідомий в суспільному і державному житті. Цей розмах ще 
необхідно сформувати в істеблішменті країни. Само по собі таке за-
вдання без впливу суспільного на державне не відбудеться. Скоріше за 
все це має формуватися через механізм політичної відповідальності. 
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Відродження не стало періодом великих досягнень у філософії, 
але дало плоди, які стали необхідною передумовою величі ХVІІ ст., 
зумовленої: 

- руйнацією схоластичної системи, що була інтелектуально "га-
мівною сорочкою" (значною мірою залишається актуальною 

в Україні ще й сьогодні, оскільки залишки системи минулого ще 

мають значний вплив, хоча й інший зміст); 
- відродженням потреби в незалежній думці (населення країни 

ще не усвідомлює до кінця зміст і характер незалежності думок, 

що є базою розвитку; крім того, через страх перед суспільними 

та політичними процесами гальмується формування потреби 

в незалежній думці, що стримує у населення активність або не 

дозволяє проявляти її в щоденній діяльності); 
- отриманням точного уявлення про дійсність, яке ґрунтувалось 

на фактах, а не на тлумаченнях ортодоксів, що контролюють владу 
(в історичному плані в Україні ще має місце ортодоксальність 

багатьох течій суспільної думки); 
- утвердженням того, що розумова діяльність – це не роздуми на 

самоті для збереження ортодоксальних думок, а "чудова суспільна при-
года", яка дає можливість отримання суспільного визнання (в Україні 

модель отримання суспільного визнання, за окремими винятками, 

ще далека від заняття як творчою, так і науковою діяльністю); 
- зіткненням з візантійською мудрістю та устремлінням до сус-

пільної дискусії (у нас серйозних суспільних дискусій щодо майбут-

нього так, на жаль, і немає, а є протистояння); 
- вивільненням людей від обмеженості середньовічної культури 

(в Україні обмеженість в поглядах, вульгаризація культури, мови 

почала формуватися і через масове збідніння, і через знецінення 

вищої освіти, і через знецінення ролі знання); 
- відродженням не народного руху, а руху нечисленних вчених 

і художників під впливом щедрих патронів; без такої допомоги не 
було б епохи Відродження та її успіхів (наука потребує суттєвої 

підтримки та подальшого розвитку її ролі та змісту, водночас 

звучать нотки розчарування серед науковців і є бажання покину-

ти країну не тільки через бідність, а й, не в останню чергу, вна-

слідок незатребуваності); 
- обуренням порочністю, у тому числі й церкви і, насамперед, 

запереченням ортодоксії (глибокі суспільні дискусії навколо ролі 

церкви в сучасних умовах в Україні ще попереду).  
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Відродження мало великі досягнення і славу в архітектурі, живописі 
та поезії, які залишилися невмирущими, передусім тому, що було ство-
рено духовну атмосферу, в якій індивідуальний геній міг отримати сво-
боду, до цього незнану. Слід мати на увазі, що за сучасних умов фор-
мування інформаційно-комунікативного простору цей феномен від-
слідковується і може відігравати зовсім нову роль, яка поки що є для 
нашого покоління незрозумілою і невизначеною в майбутньому.  

Підсумовуючи, можна стверджувати, що політичні умови Відро-
дження сприяли індивідуальному розвитку, але не були стійкими. 
Стійка суспільна система є необхідністю, хоча всі винайдені стійкі 
системи перешкоджали розвиткові виняткових художніх та інтелек-
туальних талантів. Скільки вбивств і анархії готові ми знести заради 
великих досягнень, подібних досягненням Відродження  У минуло-
му – багато, нині – набагато менше. Ця проблема досі не розв’язана, 
попри те, що зростання суспільної організації робить її дедалі більш 
значущою109. Можна сказати, що сьогодні в Україні сучасна влада, 
як і двісті років тому в Росії, скоріше дбає про власне, а не про сус-
пільне (див. п. 1.1).  

Філософія змін має впроваджувати і необхідний елемент скром-
ності. Якщо цього нема, то далі буде крок до безглуздя – отруєння 
владою, до якої прагнуть сучасники, особливо в перехідний період, 
оскільки влада дозволяє тим, хто нею володіє, збагачуватися за ра-
хунок інших. Має місце відверта аморальність, нехтування інте-
ресами народу, бездумна розтрата ресурсів розвитку. Це найнебез-
печніше, тому будь-яка філософія, яка це підтримує, збільшує загро-
зу великих соціальних катастроф. Саме тому важливо в ході форму-
вання нової парадигми розвитку враховувати, наскільки людина, яка 
увійшла в інформаційне суспільство, при злитті можливостей інфо-
рматики, біотехнології та глобалістики може перетворитись, і чи 
дасть це їй можливість перетворення на "Бога", а не на "Христа". 
Такі процеси можуть підштовхувати до соціальних потрясінь 
у майбутньому110. Саме тому важливо було б новій парадигмі розви-
тку мати фактори чи складові, що блокуватимуть зазначені процеси, 
                                                                 
109 Рассел Б. История западной философии и ее связь с политическими и социаль-
ными условиями от античности до последних дней. – СПб : Азбука, 2001. – С. 596. 
110 Основні тлумачення філософських надбань епохи Відродження подано автором 
даної роботи згідно з: Рассел Б. История западной философии и ее связь с полити-
ческими и социальными условиями от античности до последних дней. – СПб, 2001. 
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але оскільки в принципі це неможливо, то немає нічого більш ефек-
тивного, ніж розвиток внутрішнього, духовного світу людини. 

Крім означених складових парадигми розвитку, в перехідний пе-
ріод важливо пам’ятати про те, що ортодоксальність в устремлінні 
замінити державу та її дії політичною доцільністю втрачає своє під-
ґрунтя. Криза 2008–2009 рр. це беззаперечно довела в усіх без виня-
тку країнах. Віра капіталістичних фундаменталістів у "невидиму ру-
ку" як рятівну силу є загрозливою ілюзією111. Питанням співвідно-
шення ролі держави та ринку в трансформаційних процесах буде 
далі присвячено окремий підрозділ. 

Відповідно до зазначених складових у запропонованій парадигмі 
розвитку в процесі подальших трансформаційних процесів стосовно 
забезпечення впливу розумової діяльності слід досягти: 

 органічного взаємозв’язку між освітою, наукою і виробницт-
вом на основі неперервності інноваційної діяльності населення 
в усіх сферах, доступних для країни;  

 неперервності і еквівалентності участі у міжнародному обміні 
нововведеннями з метою досягнення вищої ефективності; 

 наукового і технологічного лідерства в одній або декількох 
сферах діяльності; 

 наявності у суспільстві, державі й економіці механізму, що 
сприяє швидкому і неперервному розповсюдженню нової техніки 
і технологій; 

 захисту, ефективного управління та використання інтелектуа-
льної власності країни; 

 нового витка індустріалізації економіки і модернізації суспіль-
ства на базі високих технологій в основних чи визначених сферах 
економіки та гуманітарних технологій у суспільстві, що дозволить 
здійснити його модернізацію та забезпечить подальше просування 
до постіндустріалізму; 

 нових, значно більших за масштабами процесів у сфері форму-
вання середнього класу і громадянських інститутів замість доміну-
ючої олігархічної буржуазії, зорієнтованої на збагачення шляхом 
перерозподілу власності, капіталу і прибутків, тоді як їх необхідно 
примножувати; 
                                                                 
111 Бек У. Молчание слов и политическая динамика в глобальном обществе риска // 
International Politik. – 2001. – № 12. – С. 46–58. 
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 задіяння механізмів та мотивів у процесі формування серед-
нього класу, які приведуть до розширення нагромаджень завдяки 
підвищенню рівня капіталізації економіки; 

 здійснення державою широкомасштабної кампанії, зокрема 
політичного характеру, щодо просування та захисту інновацій; 

 наявності в країні суспільно інтегрованої національної іннова-
ційної системи, що здійснює прогнозування, планування та управ-
ління інноваційними процесами;  

 динамічного розвитку у країні системи підтримки і розвитку 
інтелектуальних ресурсів інноваційної системи. 

Економіка і суспільство інноваційного характеру, які мають бути 
побудовані в Україні, є безальтернативними для забезпечення пода-
льшого розвитку, а якщо ні, то Україна остаточно увійде до списку 
країн-маргіналів. Протистояння між лідерами і маргіналами може 
поглиблюватись, оскільки відставання стає дедалі більшим, усупе-
реч тому, що, за винятком найбідніших країн світу, інші країни, 
в тому числі і третього світу, в другій половині ХХ ст. теж мали 
просування вперед. Проте при цьому значна частина ресурсів 
і результатів розвитку дісталася розвиненим країнам завдяки тому, 
що у світі сформувалися і діють фінансові та інноваційні монополії, 
а також існують олігополізація та монополізація ринків, які вже сьо-
годні користуються науковими надбаннями України, але проявля-
ють надзвичайно низьку активність щодо фінансування власне інно-
ваційних проектів – 2–7% проти майже 30% іноземного фінансуван-
ня у сфері науки. Як результат, відбувається формування подвійних 
стандартів – основний підхід Центру до Периферії.  

У країнах Периферії неоліберальна глобалізація розщеплює наці-
онально-господарські комплекси, витягає їхні ланки, залишаючи 
уламки колишніх виробничих ланцюжків, уже не здатних ефективно 
працювати. У результаті складається експортоорієнтована модель з 
мінімальним соціальним перерозподілом, збитковим внутрішнім 
ринком і зростаючою кількістю неефективних секторів економіки112. 
Власне, все це сьогодні відбувається як в Україні, так і в Росії, а та-
кож у багатьох інших країнах з перехідною економікою, що утвори-
лися внаслідок розпаду СРСР.  
                                                                 
112 Зуев А., Мясникова Л. Состоится ли капиталистическая революция? // Свободная 
мысль. – 2002. – № 7. – С. 45, 46. 
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З огляду на те, що нова парадигма світового розвитку геополі-
тичного характеру ґрунтується на забезпеченні національних інте-
ресів, що розуміються як забезпечення високих темпів економічно-
го зростання через інтернаціоналізацію господарських зв’язків 
і поступове розмивання національних кордонів для вільного просу-
вання товарів, капіталу, робочої сили, технологій тощо113, у новій 
парадигмі розвитку України основоположним є забезпечення прис-
кореного зростання на новій якісній основі. 

Глобальна парадигма розвитку реалізується засобами держави і 
бізнесу, а також міжнародних структур (міжнародних організацій, 
ТНК і т. ін.). Пошук шляхів до зміни їхніх дій розпочався останнім 
часом, особливо в результаті загострень у фінансовій та економічній 
сферах у 2007–2009 рр. У новій парадигмі розвитку України, крім 
вже зазначених у цьому розділі, слід відмовитися від політики міні-
мізації ролі держави і перейти до ефективно організованої діяльності 
держави, яка має забезпечити перехід від попереднього переважно 
екзогенізованого до переважно ендогенізованого розвитку, зміст 
і умови якого розглянуті далі. Але попереду ще визначальні транс-
формаційні перетворення в суспільстві, оскільки зміни в економіч-
ній моделі за останні майже 20 років незалежності, а також зміни 
часів перебудови, що розпочалися в середині 80-х рр. ХХ ст., суттє-
во трансформували суспільство здебільшого не на краще. 

1.3. Суспільство та суспільні трансформації 

Суспільство як виокремлена з природи частина матеріального сві-
ту вже в процесі виокремлення і відповідно становлення на своєрід-
ний шлях задоволення соціальних потреб найрізноманітнішого зміс-
ту, які постійно з’являються, поширюються, змінюються і формують-
ся на основі відповідних інстинктів, внаслідок цього перебуває в без-
перервній трансформації. Це означає, що в кожний момент воно шу-
кає відповіді на виклики часу шляхом розв’язання суперечностей між 
минулим та майбутнім. Закономірно виникає питання, що і яким чи-
ном спонукає суспільство в цілому та його окремих членів шукати, 
                                                                 
113 Чудрин Г.И. К вопросу о новом мировом порядке: смена парадигмы развития 
международных отношений // Глобальное общество: новая система координат. – 
СПб : Алетейя, 2000. – С. 180. 
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знаходити і реалізовувати свої дії стосовно розв’язання як суперечно-
стей, так і розвитку, в процесі якого і виникають останні. Відповідь 
можна спробувати знайти в дослідженнях, де розглядаються теоретичні 
питання дії як такої, що є, на нашу думку, ключовим поняттям.  

Якщо виходити з позицій економіки і соціології, то найбільш адек-
ватні припущенням щодо "дії" як такої є те, що людська діяльність 
апріорі розуміється як індивідуально-незалежна, орієнтована на ясні 
індивідуальні цілі. Така дія обов’язково приводить до виникнення 
конкуренції серед діючих114, бо індивідуальні цілі є досить різномас-
штабними і за характером вони різняться одна від одної, тому і не 
можуть узгоджуватися без конкуренції. Тобто в основі "дії" лежить 
конкуренція, яка і є, по суті, механізмом її створення. А оскільки ре-
сурси для дії та задоволення відповідних потреб, як правило, є завжди 
обмеженими, то "дія", врешті-решт, може мати характер насильства 
чи обману, на які звертає увагу Х.Йоас. Він вважає, що між двома 
суб’єктами, що здійснюють "дію", існують саме ці два основні варіан-
ти стосунків – конкуренція або насильство чи обман. Конкуренція 
спонукає до креативності дії, тим самим народжуючи нове знання.  

Незалежно від розвитку суспільства та держави в кінцевому зна-
ченні "дія" стає створювальною, тобто такою, яка дозволяє перейти на 
новий рівень розвитку, а отже, і рівень задоволення потреб. В такому 
разі дія є раціональною, хоча ірраціональність поведінки в економіці 
та соціальній сфері може і повинна сприйматися як протилежне раці-
ональності поведінки і досить часто проявляється беззаперечно в то-
му, що діючий суб’єкт неадекватно оцінює те, що відбувається і в су-
спільстві, і в економіці, і в державі. В результаті його дії мають харак-
тер ірраціональної поведінки, а отже, і дії як такої. Але, оскільки все 
одно і в тому, і в іншому разі відбувається якась дія, то є всі підстави 
стверджувати, що ознака трансформаційності є іманентно присут-
ньою характеристикою, насамперед, для суспільства, хоча залежно від 
характеру дії може бути різне за змістом суспільство, з виникненням 
тих чи інших проблем і глибинних суперечностей, що постають перед 
його майбутнім. Таким чином, трансформаційність суспільства – це 
не якась особлива властивість, яку переживають суспільства країн, 
утворених внаслідок розвалу "соціалістичного табору", а це ознака, 
властива всім країнам і народам у всі часи. Розглянемо, до яких нас-
лідків це може привести в майбутньому. 
                                                                 
114 Йоас Х. Креативность дейстия. – СПб : Алетейя, 2005. – С. 17. 
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У процесі трансформації суспільства на рівні філософського її 
тлумачення діє низка суперечностей, завдяки яким і відбувається від-
повідний рух і досягається, хоча і не завжди, розвиток. Беззаперечним 
у процесі трансформації є те, що філософська, як правило, догматична 
доктрина розвитку суспільства досить часто розглядалася як така, що 
в кінцевому підсумку дозволяє або дозволить кожному суб’єкту сус-
пільних стосунків, тобто кожному "Я", досягнути начала, яке дозволяє 
зрушувати і розвиток суспільства, в якому є чи можуть бути рівні мо-
жливості. Але за всю свою історію суспільство так і не досягло умов, 
коли б існували рівні можливості, завдяки яким рівень задоволення 
потреб і суспільна диференціація не народилися б або пізніше, завдя-
ки креативності, скоротилися б. Особливо це беззаперечно, якщо вра-
ховувати, що у світі в цілому існують надзвичайні відмінності в рів-
нях життя, незважаючи на потужні, здавалося б, зусилля, докладені у 
другій половині ХХ ст., для їх скорочення. А вийшло навпаки. Бід-
ність і відсталість є характерною ознакою тієї частини матеріального 
світу, яка відокремилася від нього у вигляді суспільства.  

У разі справедливості доктрини про рівні можливості варто було б 
стверджувати про наявність і одночасне домінування в суспільстві 
ідеальних характерних форм, що забезпечують рівні можливості, які 
необхідно розглядати в процесі руху "Я" до вказаного начала, що мо-
же розглядатися як головне завдання трансформації суспільства на 
всіх його етапах становлення та розвитку. Але в цих процесах вже 
навіть на доктринальному рівні мають місце суттєві невизначеності і 
неоднозначність такої ідеології трансформацій, оскільки навіть "мо-
раль, або моральність [доброзвичайність], – відносно цілісний, але 
внутрішньо істотно неоднорідний феномен, у своєму існуванні і фун-
кціонуванні по-різному проявляється як, по-перше, цінності і уявлен-
ня, що виражають моральний ідеал, піднесений і абсолютний [Тобто 
такий, що наближається чи рухається в напрямі до Божого в такому 
трактуванні. – В.Г.], по-друге, як цінності і уявлення, пов’язані з жит-
тям людини, що визначали саме існування особистості [Але вони до-
сить відмінні і, що особливо важливо, занадто суперечливі вже через 
саму природу людини. – В.Г.] і, по-третє, цінності і уявлення, пов’я-
зані з життям суспільства, його (само)управлінням, які проводять в 
ньому політики, а також як відповідні цінностям вимоги і здійснена 
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згідно з ними практика"115. Оскільки ідеологія політичних цілей до-
сить конфліктна, то в політичній "дії" як такій закладені не просто 
конкурентні, а часто протилежні засади, які далеко виходять за межі 
навіть окремих норм моралі, етики поведінки. Взагалі мораль, що іс-
нувала як форма суспільного збереження для уціління деяких етносів 
у їхніх визначених формах, теж досить відносна, але попри все зда-
ється найбільш непорушною – майже абсолютною116. 

Трансформаційні зміни у так званих перехідних суспільствах, що 
відбулися наприкінці ХХ ст., у своєму доктринальному значенні за 
ідеологічними трактуваннями начебто відкривали шлях до реалізації 
дії кожного члена суспільства на основі забезпечення рівних можли-
востей через реалізацію механізмів соціально орієнтованої ринкової 
економіки. Завдяки цьому суспільство масово сприйняло і без сер-
йозних заперечень погодилося на такі зміни. Але вже в ході цих змін 
виявилося, що більшість дій, які саме забезпечили формування рин-
кової економіки з ознаками соціальності, виявилися і в економічно-
му, і в суспільному вимірах, перш за все, нелегітимними в мораль-
ному відношенні. Таким чином, проявилася існуюча в суспільстві 
надзвичайно глибока суперечність, яка, з одного боку, нібито підш-
товхує до дії, що є креативною і формує рівні можливості, а з іншого 
– така дія виявляється нелегітимною в моральному відношенні. Ця 
суперечність, напевно, існувала завжди.  

Спробуємо навести деякі докази із порівняно недалекого, але зо-
всім іншого суспільства ХІХ ст. Візьмемо приклад із життя геніально-
го російського поета О.Пушкіна. Якщо повернутися до роздумів авто-
ра у "Скупому лицарі", до його мрії заробляти літературою гроші 
і через це мати незалежність, то доречно буде згадати й інші його зіз-
нання: "Писати книги для грошей, бачить Бог, не можу". Не зміг, але 
намагався. Не зміг він і жити за моральними нормами вищого світу. 
Але жив, до самої своєї загибелі, ніби сказавши нею: "Я усіх ваших 
умовностей дотримувався, захищаючи придуману вами "честь", а що 
ж ви?! Прихвосню й негіднику, боягузу й нікчемі пробачили та при-
голубили його"117.  
                                                                 
115 Апресян В.Г. Понятие общественной морали (опыт концептуализации) // Вопро-
сы философии. – 2006. – № 5. – С. 4. 
116 Там же. 
117 Цит. за: Соломин А. Экзотерический смысл "Маленьких трагедий" А.С.Пушкина // 
Свободная мысль. – 2006. – № 11. – С. 134. 
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Отже, виявляється, що на рівні збереження морального ідеалу як аб-
солютного вихід у суспільному відношенні знаходиться для геніально-
го поета через смерть, що самовизначає існування особистості, але тоді 
що залишається для іншого, коли в суспільстві домінує думка, яка зо-
бов’язує до лицемірної дії, що власне і забезпечує успіх без креативних 
дій, але трансформуючи таким чином суспільство. Відповідь доцільно 
шукати через третю складову моралі, на яку вказує В.Апресян. Ідеться 
якраз про цінності, пов’язані саме з життям суспільства.  

Уводячи в обіг так звану суспільну мораль, під якою можна, на 
нашу думку, розуміти моральні норми суспільства, котрі існували 
завжди, як, наприклад, лицемірство вищого світу чи політичного іс-
теблішменту, що наважилися на морально нелегітимне збагачення та 
привласнення у перехідних суспільствах, у наш час розв’язання такої 
суперечності пов’язується з тим, що у своїх емпіричних проявах мо-
ральність суспільства перебуває на різних ступенях упорядкування 
залежно від соціального середовища – простору публічності, ступеня 
правоспрямованості суспільних відносин, наявності законодавчого, 
політичного та адміністративного забезпечення режиму благосприян-
ня ініціативній, позитивно значимій діяльності118. У такому разі 
йдеться про пошук конкретних формувань суспільної моралі і суспі-
льних можливостей її реалізації, без чого мораль як абсолютний ідеал 
не запобігає нелегітимним в моральному відношенні діям. Як показав 
А.Прокоф’єв, завдання етичних досліджень полягає не у завершенні 
заміни парадигм, а у пошуку співвідношення комунікативних і неко-
мунікативних складових суспільної моралі119.  

На Заході суспільство, визнаючи і високо оцінюючи принцип че-
сності, схиляється до пріоритету принципу погодження, тобто со-
ціально-моральні настанови (загальні і окремі) повинні підкріплюва-
тися соціальним контролем і санкціонуванням, що здійснюється за-
вдяки певним процедурам і відповідно до визначених правил. При 
цьому в демократичному суспільстві саме ці процедури і правила є 
результатом суспільного (комунітарного) узгодження, а їх застосу-
вання є предметом суспільної уваги і критичного обговорення120. 

                                                                 
118 Апресян А.Г. Понятие общественной морали (опыт концептуализации). – С. 45. 
119 Прокофьев А.В. Концептуализация понятия "общественная мораль": некоторые 
проблемы и трудности // Вопросы философии. – 2008. – № 3. – С. 59. 
120 Там же. – С. 14. 
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Відповідно до цього серед інших проблемних питань суспільних 
трансформацій у так званих перехідних суспільствах постає надваж-
ливе завдання формування основ суспільної моралі і її дотримання. 
Цього можна досягти, якщо відбудеться одночасне відродження 
особистої свідомості членів суспільства, здатних на самовіддану дію 
креативного характеру. Окремі приклади такої дії спостерігаються 
в перехідних суспільствах. Водночас необхідний розвиток і проце-
дур контролю, а все разом узяте говорить про необхідність набуття 
суспільною мораллю інституційного характеру121.  

Ця сторона була найслабшим місцем в ідеології та практиці сус-
пільних трансформацій кінця ХХ ст. у перехідних суспільствах. До 
того ж спроба надати процесам відродження суспільної моралі ін-
ституційну обумовленість у таких країнах як, наприклад, Україна, 
засвідчила неуспішність такого кроку. Як повідомили "Тижневі ко-
ментарі", сформована Національна експертна комісія з питань захис-
ту суспільної моралі у своїй діяльності набуває рис одержавленої, а 
суспільству потрібні реальні, а не призначені державою моральні 
пріоритети122, тобто без цінностей і моральних ідеалів у суспільстві 
досягти успіху в підвищенні ступеня суспільної моралі в країні на-
вряд чи вдасться, та це й неможливо, оскільки в соціальній природі 
людини закладений, крім моралі, ще й соціальний інтерес.  

Насправді ж, як зазначає Ю.Князєв, ніхто з людей не позбавлений 
соціальних інтересів. Ті, хто включені у систему розподілу і коопера-
ції суспільної праці, хто дотримується норм моралі, хто вимагає вико-
нання законів, хто зберігає чистоту і порядок на вулицях, хто бореться 
за справедливість, – усі вони проявляють свої конкретні колективіст-
ські задатки. Навіть ізгої, злочинці і бандити, об’єднуючись у групи 
собі подібних, щоб діяти організовано, регулюють свої взаємовідно-
сини і підкоряються прийнятим у них загальним правилам. Борючись 
із засадами суспільства, вони між тим вимагають застосування вигід-
них для них суспільних процедур і норм (адвокатського захисту, суду 
присяжних, кращого утримання в тюрмах). У цьому випадку теж про-
являється своєрідний колективізм, хоча він і суперечить встановлено-
му законом колективізму усього суспільства123.  
                                                                 
121 Там же.  
122 Захист моралі від суспільства // Тижневі коментарі. – 2009. – № 6. – С. 27. 
123 Князев Ю. Индивидуализм и коллективизм – противоречивые начала личности 
и общества // Экономист. – 2008. – № 6. – С. 41.  
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В іншому разі трансформація у бік формування суспільства 
з більш рівними можливостями є нереальною, бо в ньому відсутні мо-
тиви дій, що ведуть до конкуренції, і відповідно розширюється неле-
гітимність привласнення. Ці дії досягли рівня, за якого конкурентна 
боротьба не набула таких форм, коли постійно народжуються все нові 
і нові проекти модернізації, що трансформують не тільки економіку, а 
й суспільство аж до глобальних масштабів. Якби це відбувалося, то в 
процесах, що їх супроводили б, розвивалися та періодично змінюва-
лися значення і зміст й самих проектів модернізації.  

У другій половині ХХ ст. відбувався таки розвиток в ідеологізовано-
му сенсі, що мав би привести до скорочення відставання одних від ін-
ших, і в доктринальному плані людство мало б наблизитися до більш 
високого рівня соціальної справедливості. Результат вийшов плачевним, 
оскільки як ті, хто намагався це зробити за допомогою реальної політи-
ки і проголошував її наміри на основі суспільно визнаних цінностей 
(маються на увазі країни, що були близькі до СРСР, та й сам СРСР), так 
і ті, хто поривався більш рівномірно розподілити отриманий результат 
діяльності, сповідуючи ліберальну доктрину (поза межами СРСР), яка є 
результатом розвитку індивідуальних можливостей і відповідно індиві-
дуальних цілей, шляхом перерозподілу частини своїх економічних благ, 
зазнали невдачі. А нове ХХІ ст. ще загострило цю проблему, бо реально 
постала загроза ресурсного "голоду", а не тільки обмеженості ресурсів, 
яка частково розв’язувалася ціновою рівновагою.  

Сьогодні навіть в умовах посилення суспільного хаосу водночас 
йде пошук нового глобального проекту за участі окремих націй. Тому 
є надія, що відбудеться трансформація суспільств, в яких буде більш 
рівний доступ до економічних можливостей, природних ресурсів, су-
спільних послуг тощо. Насправді ж процеси злиття і поглинання, що 
були масовими наприкінці ХХ ст., продовжуються і на початку 
ХХІ ст., і вони аж ніяк не є такими, що забезпечують такий доступ. 
Хоча, для прикладу, В.Семенов124 вважає, що існують фактори суспі-
льного розвитку, які дають підстави для істотного прориву в прогре-
сивне майбутнє. Це, зокрема, наука, мораль і духовні цінності, орієн-
тація на великі соціальні цілі, високорозвинена економіка на іннова-
ційній основі, культура і культурна революція. При цьому, хоча і на 
                                                                 
124 Семенов В.С. О путях прогрессивного развития российского общества и цивили-
зации в ХХІ веке // Вопросы философии. – 2007. – № 4. – С. 94–113. 



Суспільство, держава, економіка: феноменологія взаємодії та розвитку 

98 

Заході, і на Сході спалахнула гостра і системна криза (з ознаками ре-
сурсної, соціальної, екологічної, духовної, моральної) і поглибилось 
протистояння між світ-системним ядром і світовою периферією, ком-
плексність й системність у прогресивному підйомі за умов розвиненої 
суспільної системи, сильної держави і політичної влади, соціальних 
цінностей, соціальної справедливості та єдності, співробітництва і 
взаємопідтримки дають підстави для розв’язання вказаної проблеми. 
Тому В.Семенов вважає, що в основі такого виходу має бути новий 
соціалізм, вільна асоціація вільних людей, які і дадуть можливість 
пройти відрізок невизначеності та нестійкості, характерні для нашого 
часу внаслідок невдач у соціальних проектах ХХ ст., що не зреалізу-
вали проголошені в доктринальному плані рівні можливості та спра-
ведливіший розподіл ресурсів і результатів їх використання.  

Не вдаючись у деталі такого проекту, маємо підтвердити, що в йо-
го основу покладено соціальну доктрину, що має характеризуватися 
змінами в суспільній системі, які від ідеї до результату зумовлюють 
"дію" на співробітництво, взаємодію, взаємопідтримку. Але така дія 
заперечує "дію" як таку, що індивідуально незалежна і орієнтована на 
індивідуальні цілі і породжує не тільки конкуренцію, про що вже було 
сказано з посиланням на Х.Йоаса, а й насильство та обман. 

Крім того, маємо також наголосити на тому, що, "маючи наміри не 
відступати від претензії на креативність [Тобто створювання дії – 
В.Г.], можуть виникнути нові форми моралізації соціального життя 
[Власне, в якомусь сенсі сказане В.Семеновим про нові ідеї в суспіль-
ному розвитку може сприйматися як результат саме моралізації соці-
ального життя, але ми використовуємо тільки термін може, а це озна-
чає, що не обов’язково буде чи очікується результат, про який гово-
рить В.Семенов, оскільки багато що залежить від інституалізації сус-
пільної моралі; з останньою поки проблем більше, ніж рішень, особ-
ливо у перехідних суспільствах. – В.Г.]. Втім це торкається не тільки 
загальноприйнятого романтизму – сенсу, що припускає існування між 
вимогами індивідів щодо самореалізації та забезпечення реалій соціа-
льного порядку-конфлікту, який може вилитися у вимоги змін у сус-
пільстві. Тут є й інший постромантичний сенс, що відображається 
у питанні про те, яким має бути соціальний порядок, що ми його по-
винні і хочемо створити для нас самих"125. 
                                                                 
125 Цит. за: Йоас Х. Креативность дейстия. – С. 287, 288.  
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Власне, в цьому контексті й стоїть завдання змісту трансформації – 
які дії суспільного характеру здійснюватимуться в тому сенсі, щоб 
забезпечити не тільки і не стільки новий соціальний порядок, а щоб 
суспільна дія насамперед мала креативний характер і її супроводжу-
вали відповідні трансформації. 

Суспільні трансформації відбуваються таким чином, що зберіга-
лася і навіть посилювалася до певної міри суспільна життєдіяль-
ність, тобто яким би не був проект модернізації суспільства – чи то 
ініційований, чи то природний, – необхідна дія сил, які б розвивали 
в суспільстві етичні стосунки та моральні норми. Оскільки основ-
ною рисою сучасної суспільної трансформації в загальноцивіліза-
ційному вимірі є глобалізація, яка у багатьох випадках сьогодні роз-
глядається як "проект розвиненого світу", в якому є і "старі", і "нові" 
глобальні гравці з досить суттєвими відмінностями в поглядах як на 
етику поведінки, так і на моральні норми, то за таких умов загост-
рюється проблема ідентичності для кожного глобального гравця, яка 
має національний вимір. Цей вимір характеризується передусім ет-
нічним, духовним, релігійним та культурним простором. І при цьо-
му начебто не відзначаються індивідуально незалежні, з ясними ці-
лями дії окремих членів суспільних групувань. Це – з одного боку, а з 
іншого – має місце так званий глобальний вимір, який вказані попе-
редні виміри нівелює, але який надзвичайно популяризується у 
зв’язку з можливістю всіляких запозичень через сучасні засоби ко-
мунікацій. У процесі такої ідентифікації завдяки порівнянню мала б 
виникати, та й виникає, база для формування в національній іденти-
фікації цінностей домінуючих у світі суспільств, які досягли більш 
високого рівня матеріального достатку, хоча не обов’язково він зро-
бив їх щасливими. Тільки трохи більше однієї третини населення, 
для прикладу, у високорозвиненій Великобританії сьогодні вважа-
ють себе такими, тоді як півстоліття тому їх було більше половини. 
І це при тому, що за цей час жителі Великобританії стали втроє ба-
гатші126. Це означає, що вплив глобальних ідентифікацій на націона-
льну свідомість у цілому і на окрему особистість зокрема може ви-
користовуватись як інструмент або навіть проект модернізації, але 
аж ніяк не є засобом, що дозволяє досягти універсальних цінностей.  
                                                                 
126 Дані такого обстеження наведені в газеті: Дзеркало тижня. – 2007. – 3–9 люто-
го. – № 4(633). 
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Власне, тому окремі суспільства трансформуються за досить нети-
повим сценарієм, з одного боку, а з іншого – є суспільно орієнтовани-
ми. Приклад цього показує Китай, в якому ринкові реформи здійс-
нюються за особливим сценарієм. "Перетворення Дена – це спроба 
поєднати прямо протилежне: державну і приватну власність, держ-
план і ринкову економіку, політичну диктатуру і культуру свободи", – 
пише Солсбері127. Це означає, що має місце по суті транснаціоналізо-
вана трансформація, але в суспільному вимірі вона зберігає націона-
льну ідентичність, і це у свою чергу означає, що в процесі формуван-
ня глобального суспільства як співтовариства суспільні трансформації 
мають і матимуть також за багатьма ознаками національний вимір з 
особливими індивідуальною філософією, поведінкою, що відповідає 
утвердженим особистістю цілям, з одного боку, а з іншого – є суспі-
льно орієнтованою, попри те, що інформаційно-комунікаційні техно-
логії, використовуючи властивості віртуальності, нівелюють особис-
тий характер стосунків, в якому саме національний вимір може разом 
з тим остаточно втратити свою ідентичність.  

Можливість формування за допомогою сучасних комунікаційних 
технологій глобального суспільного середовища, в якому національ-
ні трансформації суспільства реалізовуватимуться теж як проект йо-
го демократизації через розбудову громадянських інститутів, дає 
сценарій порівняно короткої соціальної дії замість довготривалого 
керування (в попередні часи) лідера, який, згідно з твердженням 
Т.Конрада, ініціював війни128. Формально на перший погляд має мі-
сце відмова від військового на користь громадянського сценарію 
реалізації трансформаційних суспільних проектів. Але виявляється, 
що це багато в чому нереально, тому поки що декларована демокра-
тія в перехідних суспільствах, як і революція, часто тримається на 
багнетах або грантових грошах, або на тому й іншому одночасно. У 
такому разі можна стверджувати, що нинішня модернізація не має в 
цивілізаційному вимірі чітко окресленого проекту.  

Як варіант можна розглядати досить відомі проекти, які були 
пов’язані, наприклад, з насильницькою колонізацією, хоча пізніше 
                                                                 
127 Цит. за: Підлуцький О. Ден Сяопин: людина, яка поєднала непоєднуване // Дзер-
кало тижня. – 2007. – 3–9 лютого. – № 4(633).  
128 Наведено за: Кустарев А.С. Социальное время и социальная политика в ХХІ 
веке. – М. : ИНИОН РАН, 2002. – С. 46.  
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з’ясовувалося, що у таких країнах національна ідентифікація часто 
була такою, що давала поштовх до модернізації в них суспільства на 
більш розвинених в цивілізаційному плані засадах, незважаючи на 
власні етнічні і привнесені відмінності окремих народів. При цьому 
розвиток за таких умов підштовхував суспільну модернізацію в на-
прямку і національної ідентичності, яка давала можливість іденти-
фікувати національні унікальності і провести суспільну модерніза-
цію за рахунок процесів трансформації, які започатковують або при-
скорюють еволюційні процеси розвитку.  

По суті, колонізація в традиційному розумінні відігравала інколи 
позитивну роль, і колоністи були першопрохідцями, які почали фор-
мування прототипу унікального транснаціонального прошарку сус-
пільств, як його назвав І.Кравченко у своїй рецензії на книгу С.Хан-
тінгтона129 і який, на його думку, тепер закінчує формуватися. Ці про-
цеси трансформують глобальне і національне суспільство шляхом 
утилітарності, раціональності і простоти, оскільки саме вони, за твер-
дженням автора, є носіями таких цінностей. За собою вони ж ведуть і 
прискорення міграції, оскільки не можуть існувати без бази, тобто без 
масової міграції, на яку звертав увагу С.Хантінгтон Але він вважав 
одночасно, що саме міграція дає базу для розладу в національно ідеа-
лізованих суспільствах (державах), оскільки мігранти часто слабо ін-
тегруються і формують багаторівневі, а отже, хаотичні структури, 
спричиняючи нові за змістом суспільні трансформації, хоча вони час-
то виявляються деформованими.  

Достатньо пригадати останні події у Франції, пов’язані з пробле-
мами мігрантів. Такі процеси до певної міри відбуваються вже і в 
Україні, яка раніше була закритою для масової міграції. Тобто вони 
характерні, на нашу думку, не тільки для країн розвинених, а й для 
більшості країн, які є транзитивними, тобто перехідними, і не тільки. 
Це властиво всьому Старому світу, де національна ідентифікація і 
державна політика асиміляції є і в перспективі можуть бути ще бі-
льше рухом у різних напрямах. Тому зовсім не однозначно добре 
мати з часом у суспільстві трансформації, які поглиблюють націона-
льну ідентичність, а зовні, навпаки, національні ознаки розмиті, тоб-
то таку ідентичність, яка відповідає вимогам нового транснаціоналі-
                                                                 
129 Докладно див.: Кравченко И. Доктрина С.Хантингтона: гипотеза или жесткий 
алярм-прогноз? // МЭиМО. – 2006. – № 2. – С. 107. 
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зованого прошарку суспільства. В Україні на сьогодні, навіть без 
урахування таких процесів, які, до речі, ще можуть відбутися, 
у зв’язку з різною національною ідентифікацією населення, що істо-
рично склалася, формується політика багатовекторності. Унікаль-
ним для змісту суспільних трансформацій є і особливо буде в перс-
пективі не тільки формування нового прошарку суспільства, а й його 
бази, коли національна асиміляція відбувається або на основі раціо-
нальності і простоти, або ж, навпаки, виникатимуть нові види націо-
нальних ідентифікованих груп, які вибудовуватимуть суспільство за 
іншими традиціями, культурою і навіть за новим світоглядом. 

Яким шляхом буде йти суспільна трансформація – багато в чому 
залежатиме від держави та її ролі в суспільстві, що змінюватиметься 
під впливом нових за змістом процесів національної ідентифікації. 
До ролі останньої ми повернемося в наступному підрозділі. Але вже 
зараз доцільно послатися на деякі результати сучасних досліджень. 
Йдеться про те, що на початку третього тисячоліття розкішне і за-
спокійливе минуле змінює нова історична епоха. Її роль у світовій 
історії – це соціальний порядок, який є результатом об’єднання дер-
жави та неоварварського суспільства130.  

Як бачимо, ця стратегія суспільної модернізації принципово від-
мінна від стратегії В.Семенова, яка, згідно з його позицією, націлена 
на втілення ідей справедливості, свободи й гуманізму як кінцевий 
орієнтир. Продовжуючи далі аналіз позиції В.Соловея, зазначимо, 
що очікувана варваризація європейського суспільства має такі озна-
ки, як партикуляризм: раціоналізм заміщається ірраціоналізмом, рі-
вність – біологічними інстинктами панування (підпорядкування); 
надія на прогрес – заглибленням у деградацію; масове, в тому числі 
й інтелектуалів, захоплення окультизмом; ірраціональність прозоро-
сті декартовського розуму; страх перед непевним майбутнім тощо131. 
І насамкінець, як підсумок, В.Соловей вважає, що народжується ду-
же жорстке і грубе суспільство. Ймовірно, найжорстокіше суспільс-
тво неохристиянського світу, в якому помітні примітивізація куль-
тури, інтелектуальна деградація, криміналізація життя і наростання 
масової агресії132. В.Соловей доводить, що народжуються нові фор-
                                                                 
130 Соловей В. Контуры нового мира // Свободная мысль. – 2007. – № 2. – С. 18. 
131 Там же. – С. 17. 
132 Там же. – С. 16. 
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ми соціальної організації й нові цінності, альтернативні формам со-
ціального життя і цінностям, що стали результатом суспільних тран-
сформацій упродовж останніх віків. Чи відбуваються подібні проце-
си в Україні, ми ще пізніше з’ясуємо. 

Можемо стверджувати, що наведені нами два погляди на майбутнє 
суспільство абсолютно різні. Один – це позиція В.Семенова, який орі-
єнтує на гуманістичне майбутнє, інший – позиція В.Соловея, який 
доводить, що попереду соціальний порядок з неоварварським суспі-
льством, ознаки якого він вже зараз виокремлює. Підходи цих авторів 
різняться і за методологією. Якщо перший стверджує, що гуманізація 
розвитку може мати місце, і зазначає, що для цього має відбуватися, 
то інший окреслює те, що вже є і буде розвиватися й надалі. Це озна-
чає, що перше виключає друге, оскільки або формуватиметься суспі-
льство з гуманістичними ознаками, а не жорстке і грубе, або сценарій 
В.Соловея витіснить сценарій В.Семенова. 

У перспективі в будь-якому разі можна очікувати загострення боро-
тьби між транснаціоналізованою елітою (яка є носієм нових тенденцій 
і потребує певного базису, тобто глобалізованого простору для інтер-
націоналізації діяльності) і процесами національної ідентифікації за 
новим трансформованим змістом з боку так званої держави-корпорації, 
де будуть свої національні лідери. Але, як підсумовує В.Соловей, асо-
ціальний тип поведінки держави-корпорації з відповідними лідерами 
підштовхує до формування в такому суспільстві зовсім іншого, ніж 
традиційний, світопорядку, де природні інстинкти у зв’язку із загост-
ренням боротьби, на нашу думку, переважатимуть, а саме тому й мо-
жуть з’явитися підстави для так званої варваризації суспільства.  

Це може стосуватися і груп мігрантів чи біженців, або й тих, 
і інших, які з’явилися на певній території і можуть бути навіть націо-
нально не ідентифіковані. Остання характеристика в сучасному суспі-
льстві досить важлива, бо за умов масових міграцій така ідентифіка-
ція може не бути пов’язаною з територією окремо взятої держави. 

У такому контексті можна побачити безліч процесів суспільної 
трансформації, за яких загостриться протистояння демократично 
орієнтованих соціальних дій (про що вже згадувалося із посиланням 
на Г.Конрада) і масових груп, які можуть формуватися, і в яких є 
бажання зберегти або ж ідентифікувати простір за своїм світогля-
дом. Саме тут виникатиме база для конфлікту, а тому бажання за-
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стосувати силу і умови для цього, у тому числі і з боку транснаціо-
налізованого прошарку або окремих країн – лідерів глобальної сус-
пільної модернізації не тільки не виключаються, а навпаки, будуть 
активно здійснюватися, оскільки, як вважає С.Хантінгтон133, врешті-
решт влада належатимете тим, кого буде більше на даній території.  

Отже, можна стверджувати, що суспільні трансформації наразі 
отримують поштовх до зміни змісту під впливом: 

 нового змісту і форм транснаціоналізації окремих прошарків 
суспільства, у тому числі і тих, що мають глибокий як національний, 
так і міжнаціональний виміри; 

 загострення боротьби за владу між національно ідентифікова-
ними і неідентифікованими групами; 

 пошуку нової ролі національної держави, яка (на додаток до за-
значеного щодо її корпоратизації) втрачає свій традиційний зміст, зок-
рема і внаслідок розмивання кордонів і транснаціонального характеру 
економічних, технологічних і культурних процесів, у ході здійснення 
яких щодалі зменшуються можливості виконання соціальних функцій; 

 процесів формування етнічних груп за рахунок глобальної міг-
рації, що не асимілюються в національний простір країни перебу-
вання, або маргіналізуються, або, в кращому випадку, спрощують 
і раціоналізують свій стиль життя і тим самим наближаються до по-
передньо задекларованого суспільства неоварварського характеру. 

Все це в сукупності формує нові суспільні трансформації, але при 
цьому незрозумілим поки що є те, як будуть реалізовуватися в про-
цесі суспільної трансформації такі потреби суспільства, що, попри 
негативні характеристики суспільних змін, відображають зміст на-
самперед його моралі, яка згідно з викладеною позицією, наразі має 
досить розгалужену категоріальну мережу і по суті є доволі серйоз-
ною базою самоорганізації суспільства в процесі його трансформації 
з урахуванням тенденції до її інституціоналізації. Завдяки цьому су-
спільство залишається суспільством. У разі ж відсутності форм са-
моорганізації та інституціоналізації або їх слабкості навіть під впли-
вом егоїзму, себелюбності, свавілля, примітивізації та озлоблення 
суспільство як таке буде руйнуватися. Водночас завдяки таким фор-

                                                                 
133 Докладно див.: Хантингтон С. Столкновение цивилизаций / Пер. с англ. 
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мам організації суспільства, як гідність, досконалість, активність, 
єднання, обов’язковість, справедливість, аскетизм, естетизм, мило-
сердя, натхненність, гармонійність, взаємопідтримка, згуртованість, 
суспільство самоорганізується в повсякденному теперішньому і в 
завтрашньому бутті, проходячи щоразу нові етапи трансформації на 
запити життя, і завдяки їм переходить на новий ступінь розвитку. 

У процесі суспільної трансформації останніх десятиліть відбува-
ються зміни, що торкаються і суспільства в цілому, і окремої особи-
стості, і відповідно влади (держави). Якщо розглядати їх у такому 
трикутнику, то суспільство в ході трансформації не сформувало і не 
могло сформувати, бо це тривалий процес, громадянське суспільст-
во, яке не було б підпорядкованим владі (державі на всіх рівнях). 
Як результат, в українському суспільстві часто домінують недовіра, 
страх, невпевненість, залежність, незважаючи на задекларовані сво-
боди, у тому числі і вибору, що значно розширює базу суспільства 
ризику поряд з технологічними і раціональними його кроками. При 
цьому влада стала належати номенклатурі, яка перебуває при владі, 
або тій, що є в опозиції, але яка теж має як узаконені, так і неофіцій-
ні форми і методи своєї діяльності. Разом з тим незалежно від свого 
статусу вони прямо або опосередковано контролюють бізнес або, 
щонайменше, тісно співпрацюють з ним. Для успішної трансформа-
ції суспільства в такому разі відсутня база демократії і, насамперед, 
громадянське суспільство, яке має відстоювати передусім соціальні 
інтереси, які в державі-корпорації мінімізуються. 

Протистояти цьому процесу можуть сформовані особистості, які 
не залежать від влади і які, об’єднуючись у суспільні ядра, що відо-
бражають і проміжні між суспільними та особистими інтереси, до-
магаються демократизації розвитку. Але існує доволі дискусійна 
проблема їх співвідношення. У наш час приділяється достатньо ува-
ги теоретичним диспутам, які загалом означають наявність на сього-
дні трьох моделей суспільної трансформації.  

Питання формування суспільних інтересів та їх можливої реаліза-
ції, тобто формування відповідних механізмів їх узгодження, є пред-
метом вже столітньої дискусії, яку слід пов’язати з теоретичними ви-
сновками А.Сміта. Йому приписується постулатизація інтересів суспі-
льства як таких в економічній теорії. На сучасному етапі розвитку еко-
номічної теорії, вже як наслідок дискусії з цих питань, професор А.Ру-
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бінштейн134 робить висновок про те, що в основі теоретичного ядра 
економічної соціодинаміки лежить зміна пануючої парадигми – пере-
хід постулату методологічного індивідуалізму до більш м’якого прин-
ципу компліментарності, що допускає існування групових інтересів 
поряд з перевагами індивідуумів. При цьому суспільні преференції, 
котрі генеруються політичною системою, неможливо представити у 
вигляді індивідуальних переваг, виявлених ринковим механізмом. 
Ґрунтуючись на методології індивідуалізму, на відміну від визнання 
суспільних інтересів і суспільної моралі, не визнаючи, власне, систему 
групових переваг, які формують у певній частині й інтереси суспільст-
ва, що не збігаються з індивідуальними, А.Рубінштейн ставить під 
сумнів існування незалежних суспільних структур, які є вираженням 
інтересів і можуть змінити соціальну, тобто суспільну, модель. Як 
приклад, без групових інтересів, виражених через діяльність грома-
дянських структур, неможливо змінити суспільну модель з відповід-
ною партійною та державною номенклатурою, що здійснює контроль 
за суспільством, використовуючи потенціал партійної, профспілкової і 
державної бюрократії та застосовуючи в інтересах тієї ж бюрократії 
бюрократичні державні інститути.  

Відхід від моделі соціального устрою, де визначаються суспільні 
інтереси, пов’язувався із запереченням суспільно визнаних інтересів, 
що контролювалися груповими бюрократичними структурами, через 
переваги індивідуалізації. Разом з тим досить швидко з’ясувалося, що 
замість домінуючого партійно-державного контролю над індивідуаль-
ними перевагами сформувався бюрократично-олігархічний контроль. 
Це стало результатом підходу, в якому домінує система індивідуаль-
них переваг. Така система за умов постійної недосконалості ринку, що 
йому іманентно властива, як всякій системі, і відсутності інституціо-
налізації захисту особистих (індивідуальних) переваг, а стала предме-
том контролю тих же групових інтересів, що виражають інтереси до-
мінуючих груп і реалізують груповий контроль економічних ресурсів і 
доходів від їх використання. Таким чином, контроль згрупованих од-
них над індивідуалізованими іншими постає у вигляді функції, що не 
має зворотної форми, яка в одному випадку має значення раціонально-
сті, а в іншому – ірраціональності, що виражає несумісність між пря-
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мим і оберненим зв’язками. У такому разі суспільство як система не 
повинно б бути цілісним через відсутність неподільних зв’язків.  

Утім цей шлях міркувань є хибним, а очікування – ірраціональни-
ми в довгостроковій перспективі. І ось чому. Справа в тому, що неза-
лежно від нас формується і розвивається соціальний простір, який, 
згідно з П.Бурдьє135, виражає певні стосунки, що проявляються через 
координацію. А побудувати соціальний простір, цю невидиму реаль-
ність, якої неможливо ні покинути, ні торкнутися пальцем, і яка орга-
нізує практики і представлення агентів, значить одночасно дати собі 
можливість побудувати теоретичні класи, однорідні настільки, наскі-
льки це можливо. Введений тут принцип класифікації прив’язується 
до властивостей, що детерміналізуються, які на противагу відміннос-
тям, котрі проявляються при поганій класифікації, дозволяють перед-
бачити інші властивості настільки, наскільки це можливо, завдяки 
членам інших класів, сусідніх або віддалених, тому, як результат, со-
ціальний простір є полем сил, необхідність яких нав’язується агентам, 
втягнутим у це поле. І як на полі боротьби, в середині якого агенти 
протистоять один одному зі своїми капіталами і цілями, різними за-
лежно від їх позиції в структурі поля сил, що беруть участь у збере-
женні або трансформації структури цих позицій, вони реалізують тим 
самим соціальні дії, які є складовою відповідної теорії Т.Парсонса, де 
він сформулював розуміння і дії соціального порядку в суспільстві як 
в системі, що зберігає стійку рівновагу.  

При цьому слід пам’ятати, що ідеологія, сформульована А.Смі-
том, який був найвиразнішим представником епохи Просвітительст-
ва у сфері економіки, суспільну справу як систему змінювала філо-
софія максимізації свободи кожного, що дозволяє, згідно з доктри-
ною лібералізму, досягати благополуччя всіх членів суспільства. 
Абсолют лібералізму А.Сміта та інших теоретиків мав і філософську 
базу у роботах Дж.Локка, Вольтера (Марі Франсуа Аруе), Ш.Мон-
теск’є, М.Вебера та інших. Далі ми покажемо, що благополуччя всіх 
членів суспільства навіть у розвинених країнах досягти не вдається. 

Пізніше погляди стосовно того, що в суспільстві взаємодіють "ін-
дивідуальності", були розвинуті в теорію, в якій визнавалося, що сус-
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пільство є системою з власними закономірностями, у відповідності з 
якими діє особистість. Цим самим визнавалось системне значення 
суспільства, що домінує над його індивідуалізованою складовою, хай 
і в економічному значенні цієї категорії. Саме тому раціональне в ка-
тегоріальному значенні домінує над ірраціональним і, таким чином, 
трансформація суспільства має характер його модернізації. Що стосу-
ється реалізації ідей індивідуалізованої складової суспільної дії, то 
вони в систематизованому значенні категорії суспільства отримали 
свій розвиток через інститути громадянського суспільства, оскільки 
громадянське суспільство – не самоціль, а лише необхідний механізм, 
що дозволяє суспільству співіснувати з державою і пильнувати свої 
інтереси, коли держава перестає вбачати себе інструментом і починає 
спокушатися власною самодостатністю136. Інакше держава виокреми-
лася б в єдине ціле з ідентифікацією цілісності і незалежності, чого 
суспільство допустити не могло і не зможе в майбутньому. 

Зміна однієї парадигми поглядів на суспільство як певну ціліс-
ність, якої дотримувався Аристотель, на парадигму А.Сміта, де вза-
ємодіють, тобто вільно конкурують, одні особистості не була одноз-
начною. Так Д.Юм за часів А.Сміта мав протилежні погляди, які бу-
ли характерні для систем сприйняття суспільства. Разом з тим 
К.Маркс, незважаючи на те, що вибудував свою філософію в системі 
поглядів, які суперечили ролі духовних начал в житті людства, пи-
сав, що "об’єктивні чужі сили, які панували над історією [Мається 
на увазі царство тваринних і звірячих умов існування. – В.Г.], стають 
підконтрольними самим людям. І тільки з цього моменту люди поч-
нуть досить усвідомлено самі творити свою ж історію, тільки тоді 
суспільні причини, яким вони надають рух, матимуть у переважаю-
чій і дедалі зростаючій мірі і ті наслідки, яких вони бажають. Це є 
стрибком людства із царства необхідності в царство свободи"137. 
І хоча малося на увазі далеке майбутнє, очевидно, що К.Маркс ви-
знавав в кінцевому значенні пріоритетність особистісного і те, що в 
остаточному підсумку воно буде домінантою нового суспільства, 
яке ще необхідно було створити, бо є й проблема свободи як усвідо-
мленої необхідності, яку неможливо обійти.  
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У такій постановці викристалізовувалася логіка змін від одного 
щабля розвитку до іншого, де мала б панувати, на наш погляд, своя 
парадигма як система поглядів, що дозволить рухатись до більш ви-
сокого ступеня зрілості, де домінує твердий характер діяльності бі-
льшості, а не окремих груп в окремих країнах, що перетворюють 
конкуренцію на війну. 

У русі трансформаційних перетворень на теперішньому етапі визна-
чальну роль відіграє громадянське суспільство та його інститути, хоча в 
цілому це не є одним і тим же. Їх роль у цих умовах розглядається в 
окремому розділі, де особлива увага приділяється значенню громадянсь-
кого суспільства, процесам гуманізації суспільних відносин, завдяки 
яким відбувається процес формування індивідуальностей, які, власне, і 
мають створити вільне (інколи вживається термін відкрите) суспільство. 

Саме завдяки наявності соціального зростання і такої його озна-
ки, як боротьба між окремими "агентами" збереження одних і транс-
формації інших структур, відбуваються зміни, а не консервація соці-
ального простору. 

Продовження аналізу суспільного устрою і його трансформації 
потребує розгляду тих основоположних тверджень, без яких суспі-
льний розвиток у сучасному сприйнятті є неможливим. Йдеться про 
те, що суспільне облаштування у своїй основі відповідає вимогам 
часу, якщо вони є демократичними, незважаючи на його недоскона-
лість. Демократизація процесів існування і розвитку пов’язана, на-
самперед, із процесом, першоознакою (тобто необхідною умовою) 
якого є вільне голосування, що може розглядатися як критерій ре-
зультативності філософії індивідуалізму і можливості реалізувати 
свої інтереси шляхом висловлення ставлення особистості до полі-
тичних поглядів груп, представлених на виборах. Цей політичний 
механізм як спосіб погодження індивідуальних та групових переваг 
дає збій, оскільки поряд існують занадто великі групи людей, членів 
суспільства, в яких індивідуальні переваги не збігаються з групови-
ми, тобто групові на перший погляд не мають індивідуальної бази, 
оскільки їх інтереси відмінні, та ще є й партійна дисципліна. Як ре-
зультат, вони не беруть участі в тому голосуванні, яке є проявом де-
мократичності суспільства. Таким чином, існуючі індивідуальні ін-
тереси, не будучи базою для групових, мають ознаки багатокритері-
альності, в результаті чого така численність інтересів може виявити-



Суспільство, держава, економіка: феноменологія взаємодії та розвитку 

110 

ся пустою. Тоді завдання оптимізації (погодження) інтересів не буде 
мати розв’язку і спільність як суспільна категорія перестане існува-
ти. Розпад такого роду суспільства закінчується розпадом держави. 
Якби не існувало суспільних інтересів, то не формувалося б нове 
суспільне утворення, але суспільство кожного разу, навіть і після 
надлому й розкладання, знаходить у собі сили і формується в нове 
органічно єдине, щоб не розпастися. Що є в такому разі мобілізую-
чим? Відповідь на це можна знайти, наприклад, у А.Тойнбі. На його 
думку, "розпад суспільства супроводжується наростаючим почуттям 
неконтрольованості потоку життя, руху історії. У такі моменти із ви-
тверезною явністю виступає рух історичного детермінізму і Немези-
да вершить свій історичний суд"138.  

Отже, у глибоко методологічному значенні (тобто значенні, яке 
проглядається крізь усю історію існування суспільства) є загально 
визнані суспільні інтереси і вони мають ознаки цивілізаційного ха-
рактеру, що існують як певна протилежність індивідуалізованим та 
діють як системоутворююча категорія, оскільки саме завдяки їм че-
рез історичний детермінізм (як причинну зумовленість явищ приро-
ди і суспільства як об’єктивної закономірності) суспільство транс-
формується, а не розпадається. Без історичної зумовленості, що є 
детермінантою, індивідуалізовані переваги мали б розійтися в по-
шуку відповіді на виклики часу. Як вже було сказано, в рамках полі-
тичного вибору, який реалізується в процесі голосування, політична 
система не дає відповіді в історичному плані щодо можливості збе-
реження або формування суспільства, оскільки в історичному вимірі 
і політичні, і навіть релігійні (тобто церковні) системи згасають, а 
суспільна кожного разу відновлюється або знову зароджується, бо в 
ній є свої системні детермінанти, які, власне, ґрунтуються на суспі-
льних, а не індивідуалізованих перевагах, на які погоджуються всі, 
незважаючи на індивідуальні функції переваг. 

Процес суспільної трансформації на шляху визнання суспільних пе-
реваг поряд з індивідуальними та груповими, що уособлюють певну їх 
узгодженість з одночасним існуванням суспільних переваг, відбуваєть-
ся в умовах суперечності, оскільки наявні інститути демократії на пев-
них етапах трансформації часом не дають механізмів узгодження інте-

                                                                 
138 Тойнби А.Дж. Постижение истории. Избранное. – М. : Айрис Пресс, 2006. – С. 14. 
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ресів через існуючу політичну систему. Що ж може відбуватися в ре-
зультаті? Відповідь знаходимо в сучасних роботах, присвячених проце-
сам трансформації суспільств та їх переваг. Для прикладу, "...у країнах, 
політичне життя яких відмічено синдромами безплідного плюралізму..., 
як правило, існує певна політична свобода, регулярно проводяться ви-
бори і відбувається почергова зміна при владі дійсно відмінних одне від 
одного політичних угруповань..., демократія залишається поверхневою 
і проблематичною. Політична участь, хоча і досить широка, під час ви-
борів не розширюється далеко за межі голосування. Політичні еліти 
всіх головних партій та угруповань сприймаються масовою свідомістю 
як корумповані, неефективні або егоїстичні, глибоко байдужі до долі 
країни... Суспільна думка зневірена в політиці, і хоча все ще зберігає 
прихильність до ідеалів демократії, надзвичайно негативно ставиться 
до політичного життя"139.  

Про правильність такого висновку стосовно України свідчать да-
ні досліджень Інституту соціології НАН України: станом на 2008 р. 
(після визнаних демократичних виборів до Верховної Ради України) 
тільки 21,5% населення скоріше задоволені своїм становищем у сус-
пільстві і аж 46,6% – скоріше незадоволені, а переважно та цілком 
довіряють політичним партіям 9,5% респондентів, тоді як зовсім не 
довіряють або не довіряють переважно аж 60,9%140. Станом на 
2009 р. кількість тих, хто не довіряє політичним партіям становить 
понад 2/3 опитаних. 

Таким чином, можна стверджувати, що стосовно трансформацій-
них процесів суспільства на шляху демократизації (в окремих із них, 
які схожі з українським) відбулося поки що доволі поверхневе фор-
мального характеру зрушення, що не дає підстав для запуску механі-
змів узгодження індивідуальних, групових та суспільних інтересів. 
Більш того, індивідуальні та групові інтереси й уподобання часто 
суперечать суспільним, а поряд із суспільними вподобаннями (пре-
ференціями) стоїть завдання відповісти на глобальні виклики часу, 
які мають характер історичного детермінізму, що визначається циві-
лізаційними засадами існування. Про зміст таких викликів ітиметься 
                                                                 
139 Карозерс Т. Конец парадигмы транзита // Политическая наука. – 2003. – № 2. – 
С. 50. 
140 Українське суспільство у 1992–2008 рр. : Соціологічний моніторинг / ІС НАНУ. – 
К., 2008. – С. 547, 527. 
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далі. Все це означає, що мають бути враховані індивідуальні інте-
реси, але вони повинні ґрунтуватися на раціональних, а не на ірраці-
ональних очікуваннях. Процес їх детермінації відповідно до викли-
ків часу може йти запрограмовано, або хаотично, або внаслідок пот-
рясінь більш значного масштабу у вигляді, можливо, таких, як "по-
маранчева революція", хоча це не означає, що не може бути значно 
глибших і суперечливіших, як свідчать події в Україні у 2007 р., ко-
ли протистояння мало не переросло в силове, хоча такий результат 
ще й на сьогодні не виключається. 

Врешті-решт, індивідуальні інтереси мають бути узгоджені з ци-
вілізаційним упорядкуванням суспільства, але слід враховувати і те, 
що, як пише академік РАН Л.Абалкін: "...особливості цивілізаційно-
го облаштування суспільства поки що вивчені дуже мало... до цього 
часу механізми або генетичний код, за допомогою якого відбуваєть-
ся відтворення певного цивілізаційного типу і який включає у себе 
культуру, звичаї, віросповідання, сімейні традиції і багато що інше, 
все ще залишається загадкою"141. Тож як буде в історичному вимірі 
розгадана ця загадка для України, покаже тільки час. 

Якщо ж виходити з наведених міркувань, то в суспільних трансфо-
рмаціях ми маємо визначатися, враховуючи, передусім, цивілізаційні 
засади як історичну необхідність, але її сприйняття не є однозначним, 
оскільки залежно від рівня сприйняття (особистість, група, суспільство) 
виглядає по-різному. А Україна є різнобарвною за історичними уподо-
баннями, навіть до певної міри у цивілізаційному вимірі, що зумовлює 
й надалі невизначеність напряму її прагнень. 

При цьому слід враховувати висновок В.Іноземцева142 про те, що у 
ХХІ ст. світ не стане простішим і зрозумілішим, прогрес цивілізації не 
отримає якогось спільного виміру, який дозволив би оцінити його за 
допомогою одного або хоча б небагатьох критеріїв, але саме це і зму-
шує з особливою увагою ставитися до всього, що можна вважати "ві-
чними цінностями". З огляду на цю думку історичний детермінізм 
українського суспільства може відігравати важливу роль. Саме в ньо-
му мають проявитися і "вічні цінності" українського соціуму. На сьо-
                                                                 
141 Абалкин Л. Размышление о долгосрочной стратегии науки и демократии // Во-
просы экономики. – 2006. – № 2. – С. 17. 
142 Иноземцев В.Л. Демократия: насаждаемая и желанная. Удачи и провалы демо-
кратии на рубеже тысячелетий // Вопросы философии. – 2006. – № 9. – С. 46. 
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годні можна багато цінностей задекларувати для забезпечення модер-
нізації суспільного розвитку, але багато з того, що сьогодні є таким, 
може з часом змінитися навіть щодо світоглядних позицій, які сього-
дні пов’язуються з постмодерною парадигмою розвитку. Тут є декіль-
ка застережень, які випливають із довгострокових прогнозів і запере-
чувати які наразі досить важко.  

Як зазначає Л.Мяснікова143, Захід (особливо США) не збирається 
розлучатися зі своїм гегемонізмом у світі. Цьому є достатньо доказів, 
попри те, що "продемократична риторика Вашингтона дедалі тісніше 
асоціюється з гегемоністським устремлінням США, тим більше, що, 
«постійно говорячи про свою прихильність до програмного поширен-
ня свободи», президент [Дж.Буш. – В.Г.] одночасно завдавав удар за 
ударом по демократичних принципах і нормах Америки, підриваючи 
довіру до США як символу свободи і дотримання прав людини"144. 

Така ідеологія суспільних перетворень на основі парадигми пост-
модерну наштовхнеться невдовзі на супротив, бо "...Захід вимирає фі-
зично. Населення Заходу (біла раса) сто років тому становило 32% на-
селення планети, а зараз тільки 16%. Через сто років воно може змен-
шитися до 2–3%. Очікується, що вже у 50-х рр. ХХІ століття латино- 
і афроамериканці стануть у США демографічною більшістю"145.  

Враховуючи такого масштабу структурні зрушення цивілізаційного 
характеру, національні стратегії суспільної модернізації можуть отри-
мати досить незвичний поворот у змістовному плані. Наразі "з ураху-
ванням глобалізації розробляються нові моделі національної модерні-
зації: в Європі – соціальний лібералізм (новий лейборизм), у нових ін-
дустріальних країнах Азії – ліберальний соціалізм. Прогнози Римського 
клубу (у 2008 р. йому виповнилося 40 років) передбачали адаптацію 
світового співтовариства до глобалізації через розвиток за допомогою 
найвищих моральних норм, самообмеження та альтруїзму. Вони ви-
явилися [Поки що. – В.Г.] помилковими – світ адаптується до процесів 
глобалізації через принципи соціал-дарвінізму"146, а це вже близько до 
                                                                 
143 Мясникова Л. Смена парадигмы. Новый глобальный проект // МЭиМО. – 2006. – 
№ 6. – С. 5. 
144 Цит. за: Іноземцев В.Л. Демократия: насаждаемая и желанная. – С. 45, 46. (Також 
див.: Carothers Thomas. The Backlash Against Democracy Primitive // Foreign Affairs. 
Vol. 85, no.2, March/April 2006. P. 64.) 
145 Мясникова Л. Смена парадигмы. Новый глобальный проект. – С. 5. 
146 Там же. – С. 5, 6. 
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того, про що ми говорили стосовно неоварварства. Тоді питання про 
зміст і характер суспільних трансформацій стає фундаментально неви-
значеним, хоча рух антиглобалістів ґрунтується на засадах моральності, 
самообмеження, допомоги слабшим країнам. 

Щодо українського суспільства, то його особливістю, згідно з ре-
зультатами досліджень філософів і соціологів, є невизначеність со-
ціальної перспективи, і при цьому навіть такі, на перший погляд, 
перспективні ідеї, як національна, державна та приватновласницька 
не здатні розгорнути народну творчість, давши позитивний поштовх 
до розвитку147. Це висновок ще 1999 р. Зараз іде 2009 р. Прогноз 
М.Соболєва, принаймні на 10 років, вже виправдався. Отже, можна 
очікувати, що і на подальшу перспективу, принаймні на 5 років, роз-
гортання ініціативи не варто очікувати. Такий висновок підтверджує 
необхідність і доцільність визначення впливу на формування украї-
нського суспільства глобалізованих тенденцій з оцінкою того, наскі-
льки вони можуть бути результативними для формування і визна-
чення соціальної перспективи в суспільних трансформаціях, які зда-
тні змінити невизначеність на нову парадигму суспільного розвитку, 
що закладе зміст подальших суспільних трансформацій, а їх зміст 
має забезпечуватися за сценарієм ефективної взаємодії глобального 
і внутрішнього розвитку. У розділі 3 ці питання стосовно України 
розглядаються більш детально. 

У глобальних процесах суспільні трансформації можуть мати 
і мають вплив на національні суспільні трансформації, які можуть 
підвищити ступінь визначеності її соціальної перспективи як такої. 
В глобальному вимірі як результат прогресу в цивілізаційному відно-
шенні виступає певна модель. Ядром такої моделі є "пріоритет рівно-
сті можливостей – …суспільство і держава зобов’язані за допомогою 
реформ зрівняти шанси всіх соціальних груп та індивідуумів у різних 
сферах"148. Суперечності цієї вимоги в методологічному плані вже 
обговорювалися. Тепер розглянемо це питання більш конкретно. 

Декларація, а потім і спроба використати ядром моделі суспільної 
трансформації зазначену ідеологію в країнах колишнього соціалістич-
                                                                 
147 Соболєв М.І. Масова свідомість і тенденції змін // Українське суспільство на по-
розі третього тисячоліття / ІС НАНУ. – К., 1999. – С. 668.  
148 Шлихтер А. "Третий сектор" (некоммерческий) и гражданское общество США // 
МЭиМО. – 2006. – № 12. – С. 33.  
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ного табору, тобто як нормативну, не дала очікуваних результатів, оскі-
льки шанси на успіх не реалізували навіть ті, хто найбільш усвідомлено 
бажав трансформаційних змін. Йдеться, насамперед, про представників 
інтелігенції, які були масово невдоволені станом справ у суспільному 
вимірі попередньої системи і які сформували та організували громадські 
організації та рухи, що пізніше стали в більшості своїй політичними 
партіями. Але на даний час про масову невдоволеність трансформацій-
ними змінами у суспільному вимірі свідчать дві доволі узагальнюючі 
характеристики, які є наслідком змін інституціонально організуючих 
чинників. Однією з них є власність і відповідно право власності як 
обов’язковий елемент нормативної ліберальної моделі суспільної транс-
формації. Результати трансформаційних змін українського суспільства, 
що стосуються цього аспекту, є доволі далекими від тих, які можуть 
сприйматися в сучасному світі, оскільки є всі "...підстави вважати при-
ватну власність на великі підприємства соціально нелегітимною"149.  

Про морально-етичну нелегітимність процесів приватизації було 
сказано вже доволі багато, у тому числі і автором цієї роботи. Але на 
порозі ще один напрям розкручування приватизації власності – це 
приватизація землі, яка масово обезземелить українське селянство 
і породить низку суттєвих проблем у трансформаційних змінах украї-
нського суспільства. Саме тому "загалом є підстави вважати, що при-
ватна власність на землю соціально нелегітимна"150. Із цим тверджен-
ням ми згодні, оскільки на сьогодні більшість населення України, яке 
реально зіткнулося з проблемами землекористування, землевпорядку-
вання, виступає проти продажу землі. Враховуючи результати дослі-
джень та кількість тих, хто ще не визначився у своїх оцінках, В.Резнік 
приходить до висновку: "Від ймовірного самовизначення та ідеологі-
чного увиразнення позицій цих респондентів залежать перспективи 
соціальної легітимізації/делегітимізації приватної власності на засоби 
виробництва та, вірогідно, повноцінної інституційної сумісності су-
часного українського суспільства із глобальним соціально-економіч-
ним простором"151, а від цього залежить і цивілізаційність вибору су-

                                                                 
149 Резнік В. Стан соціальної легітимності приватної власності на землю та капітал // 
Українське суспільство у 1992–2006 рр. : Соціологічний моніторинг / ІС НАНУ. – 
К., 2006. – С. 126.  
150 Там само. – С. 127, 128. 
151 Там само. – С. 127, 128.  
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спільних трансформацій українського суспільства. Але поки що сус-
пільні трансформації в цій частині зайшли у глухий кут, оскільки бі-
льшість не бажає працювати у приватника.  

У випадку легітимізації приватної власності на рівні суспільного 
визнання в цілому закладено одну з основних підвалин дієвого ме-
ханізму суспільних трансформацій на модернізаційному шляху, в 
результаті чого можна очікувати суспільної активності, а не проти-
стояння в суспільному просторі України. Водночас слід враховува-
ти, що загальноцивілізаційна суспільна трансформація за деякими 
ознаками має досить цікаву тенденцію, про яку необхідно згадати 
зараз, говорячи про одну зі складових механізму сучасної суспільної 
модернізації з урахуванням міжнародного досвіду.  

Відомо, що Латинська Америка першою увійшла у хвилю неолі-
беральної практики, починаючи з Чилі 1970-х рр. (саме практики, 
а не теорії). Вже потім був поворот соціально-економічної політики, 
здійснений М.Тетчер і Р.Рейганом. Після трьох десятиліть Латинсь-
ка Америка ініціює заперечення ринкового фундаменталізму і роз-
вертається в іншому напрямку, в пошуках можливого повернення 
(хоча б частково) надвеликого соціального боргу. Мабуть, мораль-
но-політичний клімат у світі починає змінюватися в цьому напрям-
ку. Досить послатися на "завдання тисячоліття", прийняті ООН. Ма-
сова бідність і екстремальна поляризація стають зовсім нестерпними 
в сучасних умовах, створюючи часто нездоланні перепони для еко-
номічного прогресу (та і для тої ж таки глобалізації), породжують 
високі ризики для нормального, здорового функціонування демокра-
тичних систем152. Власне, можна стверджувати, що у світі соціаліза-
ція як така стає ознакою трансформації суспільного устрою.  

На противагу такій тенденції в Україні, як і в багатьох інших кра-
їнах, що утворилися внаслідок розпаду СРСР, приватна власність 
має тенденцію до надзвичайної концентрації, а населення живе 
в непомірній диференціації замість очікуваної "тенденції до зрос-
тання соціальної віддачі функціонування капіталу"153. Очевидно, що 
для наших суспільних систем поки що нехарактерний розвиток шля-
                                                                 
152 Давыдов В.М. Левый дрейф Латинской Америки // Свободная мысль. – 2006. – 
№ 11/12. – С. 65.  
153 Микульский К. Постсоциалистическое общество: варианты развития // МЭиМО. – 
2005. – № 2. – С. 19.  
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хом підвищення соціальної віддачі капіталу. Тому в результаті не 
будуть реалізовані передумови для соціалізації капіталу і демокра-
тизації, бо "...в житті суспільств не відбудуться принципові зміни; 
багато постсоціалістичних країн знову опиняться в історичній паст-
ці, створивши і закріпивши тупикову модель суспільного устрою"154. 
Вихід з тупикового шляху розвитку і запобігання потраплянню в 
пастку К.Мікульський пов’язує "... з неминучим етапом посилення 
політичної боротьби, ... можливо, з елементами ідейно-політичного, 
адміністративного і сталого впливу на суспільний розвиток"155, що, 
власне, можна спостерігати вже зараз в Україні.  

Іншим узагальнюючим індикатором результатів суспільних тран-
сформацій є соціальне самопочуття. Дослідження свідчать, що на-
віть невдовзі після бурхливих подій, пов’язаних з виборами Прези-
дента України у 2004 р., і демократизації виборчих процесів, за ви-
значенням міжнародної спільноти, "...відчутно зменшилась частка 
людей у нашому суспільстві, чиє сприйняття майбутнього забарвле-
не у світлі тони, такі як оптимізм, інтерес, упевненість, радість, за-
доволеність. І навпаки, суттєво побільшало тих, хто, розмірковуючи 
про майбутнє України, відчуває тривогу, розгубленість, страх, без-
вихідь, песимізм. В останньому опитуванні виявилося також й поси-
лення у респондентів відчуття напруженості і роздратованості порі-
вняно з попереднім роком [2005 р. – В.Г.]"156. Але ж все це складові 
соціального капіталу суспільства, який за таких умов явно має тен-
денцію до зниження, оскільки дії людей в такому випадку скоріше 
будуть мати риси асоціальної поведінки, ніж нарощувати творчу 
енергію, тим більше, що, за результатами того ж моніторингу Інсти-
туту соціології НАН України, кількість тих, хто скоріше незадово-
лений своїм станом в суспільстві, майже в 2,5 раза більше, ніж тих, 
хто задоволений. Хоча після відродження економічного зростання 
в економіці у 1999 р. кількість тих, хто скоріше задоволений, зросла 
за період 1998–2006 рр. майже втричі. І стає зовсім незрозуміло, чи 
невизначено, хто ж і за допомогою яких дій зможе підняти народ, 
який проявить стійкість і бажання перемогти безвихідь і апатію, до-
вірившись лідеру, який візьме на себе відповідальність за наслідки 
                                                                 
154 Там же. 
155 Там же. – С. 20. 
156 Соболєв Н. Емоційні чинники соціального настрою // Українське суспільство на 
порозі третього тисячоліття / ІС НАНУ. – К., 1999. – С. 237, 238. 
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суспільної трансформації, враховуючи можливі негативні тенденції 
(як вже зазначалося) в настроях навіть західної інтелігенції. 

За період економічного зростання в Україні (2000–2007 рр.) стало 
більше людей, задоволених своїм станом у суспільстві. Це свідчить, 
насамперед, про те, що визначальним в суспільному статусі для на-
шого населення є рівень економічних здобутків, що суттєво відріз-
няється від оцінок, які демонструють високорозвинені країни, де 
задоволеність своїм соціальним станом, попри постійне зростання 
рівня життя, визначається зовсім іншими параметрами, оскільки на 
Заході частка незадоволених постійно збільшувалася при одночас-
ному зростанні матеріального благополуччя. В такому разі сприй-
няття суспільних цінностей західного і перехідного суспільств в час-
тині задоволення своїм станом є різним, а отже, необхідне не пряме 
перенесення суспільних цінностей з одного соціального простору на 
інший, а принципово інші дії.  

Ми ще повернемося до цих питань і розглянемо їх у різних аспек-
тах, але напрошується висновок, що прямі імплементації сьогодніш-
ніх визначальних цінностей з одного на інший простір зазнають нев-
дачу. Таким чином, щодо сприйняття нормативної моделі суспільних 
трансформацій відповідно до цивілізаційного вибору (шляху) змін 
вже в самій сутності можуть виникати і насправді виникають невід-
повідності та суперечності. Це пояснюється тим, що така складова, 
котра характеризує суспільство за матеріальним станом його членів і 
його трансформації, відрізняється не тільки якісно, а й кількісно, бо 
економічні невідповідності суспільства суттєво різняться, насамперед, 
за доходами його членів, що задовольняють їхні потреби.  

Крім нормативної суспільної моделі, на кожному етапі розвитку 
своєрідно має місце і та модель, що закладена формально в деклара-
ціях і принципах, які сповідує певне суспільство і відповідно держа-
ва через правові процедури, котрі мають відповідати інтересам усьо-
го суспільства. У такому разі важливим для процесів суспільної тра-
нсформації є те, наскільки відбувається формальне наближення та 
закріплення в правових процедурах суспільних цінностей до так 
званої нормативної та до формально задекларованої.  

Нормативна цивілізаційна модель суспільства для окремих роз-
винених країн може бути більш чи менш схожою. Водночас форма-
льна модель, котра, як правило, закладена у правовому полі будь-
якої країни, може наближатися до моделі суспільного вибору і від-
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повідно через суспільні трансформації може реально наближатися 
до нормативної, але далеко не завжди. Прикладом цього може бути 
сьогоднішня політична криза в Україні, що, власне, і виникла як ре-
зультат невідповідності між формально декларованими, у тому числі 
і оформленими в правові процедури, принципами суспільного уст-
рою і реальним станом справ у суспільстві. В результаті має місце 
масове несприйняття легітимності правових процедур у суспільній 
свідомості. Це ставить українське суспільство перед проблемою по-
чатку нового вибору політично оформлених правових процедур, що 
відповідають певній системі принципів суспільного устрою та її 
трансформації. Але надалі це може небезпечно розколоти суспільст-
во у поглядах на суспільний устрій. Тоді виникає проблема якісних 
невідповідностей суспільних змін в цивілізаційному (нормативному) 
і національному значенні, які визначаються не тільки традиціями і 
культурою, а й законодавчо закріпленими принципами побудови 
суспільних стосунків та їх змін.  

Спробуємо такий сценарій трансформацій у неоднозначному роз-
витку подій продемонструвати на прикладі суспільних трансформа-
цій, що можуть очікувати таку країну, як США, котра у багатьох ві-
дношеннях є лідером і може викликати зміни в суспільствах бага-
тьох окремо взятих країн, без урахування яких важко передбачати 
національні суспільні трансформації. 

Спочатку зробимо деякі узагальнюючі висновки, які в суспільних 
трансформаціях є по суті системоутворюючими. Перший з них по-
лягає в тому, що, домінуючи в суспільних трансформаціях, "...пере-
могу отримала не стільки ліберальна практика, скільки ліберальна 
ідея"154. За даними таблиці, яку наводить Ф.Фукуяма і для побудови 
якої він використав з певними змінами таблицю М.Доула, кількість 
країн, що прийшли у своїх суспільних трансформаціях до лібераль-
ної демократії, зросла за період з 1790 р. до 1990 р., тобто за 200 ро-
ків, у двадцять разів. Разом з тим така тенденція може не зберегти 
надалі свою лінійність, оскільки "…хоча сучасні суспільства розви-
нулися до демократичних, сучасна думка зайшла в глухий кут і не 
може прийти до згоди щодо того, що становить суть людини і її спе-
цифічну гідність… Таким чином відкривається шлях до перебільше-
них вимог до визнання рівних прав, з одного боку, і до вивільнення 

                                                                 
154 Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. – М. : Ермак, 2004. – С. 89.  
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заново мегалотімії [Манії величі. – В.Г.] – з іншого"157. Але така по-
зиція в цілому суперечить щойно розглянутим, які властиві прихи-
льникам теорії щодо процесів соціалізації та демократизації. 

Що по суті означає така тенденція суспільної трансформації? Ві-
дповідь частково знаходимо в роботах іншого, не менш відомого 
вченого-глобаліста С.Хантінгтона, який зробив перспективний філо-
софський аналіз розвитку (трансформації) американського суспільс-
тва залежно від викликів американській національній ідентичності, 
аналізуючи нематеріальні, невловимі символи. Він вважає, що "в но-
вому столітті і в нових умовах у Америки є три можливості позиціону-
вати себе на світовій арені. Американці можуть «відкритися світу», 
тобто відкрити свою країну для інших народів та інших культур [Що 
відповідає визнанню рівних прав. – В.Г.]; можуть спробувати пере-
робити цих людей і ці культури під «американські цінності» [Сцена-
рій, що на ділі відповідатиме «манії величі». – В.Г.]; і, зрештою, во-
ни можуть підтримувати власну унікальність і протиставляти свою 
культуру іншим [Сценарій, що теж близький до «манії величі», оскі-
льки у віковій історії Америки постійно існувала тенденція до ви-
знання пріоритетності цінностей американського суспільства, а це 
означає, що врешті-решт може зреалізуватися сценарій отримання 
Америкою статусу імперії, надто якщо інші суспільства будуть так 
швидко вестернізуватися, як це відбувається сьогодні. – В.Г.]"158. 
У будь-якому разі "Америка залишається Америкою. Космополітич-
на? Імперська? Націоналістична? Американцям належить зробити 
вибір, який визначить і долю нації, і долю всього світу"159.  

Перед іншими країнами та їхніми суспільствами теж постане про-
блема вибору трансформацій їхніх суспільств. І те, наскільки в глибо-
кій суперечності чи тотожності національна ідентичність кожної краї-
ни відповідатиме (заперечуватиме) глобальним Викликам, визнача-
тиме глибину змін, що відбуватимуться в цінностях і традиціях, які 
характеризують стан суспільства, аж до процесів, що можуть зберіга-
ти культуру, традиції та відповідно інститути, завдяки яким еволюці-
онує суспільство, або ж, навпаки, коли можливий навіть переворот у 
суспільстві та його ціннісних орієнтирах. При цьому слід мати на ува-
                                                                 
157 Там же. – С. 503. 
158 Хантингтон С. Кто мы?: Вызовы американской национальной идентичности / 
Пер. с англ. А.Башкирова. – М. : АСТ, 2004. – С. 566.  
159 Там же. – С. 572. 
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зі, що справа держави і суспільства – бути охоронцем складності, не 
дозволяти цінностям напористим і примітивним, але щохвилинним, 
поглинати цінності віддалені, більш крихкі160. 

У суспільних трансформаціях діє невідворотний, на нашу думку, 
закон тотожності трансформацій, суть якого в тому, що поелементний 
успіх залучених суспільних змін досягає мети тоді, коли певні суспі-
льні дії відповідають вибраному за взірець виміру. Прикладом такої 
відповідності між частковим і цілим у суспільних трансформаціях є 
думка, яку сформулював А.Тойнбі. Зокрема, він вважав, що "...будь-
яке суспільство, яке пробує навчитися військовому мистецтву в іншо-
го суспільства, не сприйнявши чужого способу життя в цілому, при-
речене на невдачу; і навпаки, російський, турецький, як і будь-який 
незахідний офіцер може дійсно оволодіти премудростями професії на 
західному рівні тільки в тому разі, якщо оволодіє також навичками 
західної цивілізації, які не знайти ні в підручниках, ні на плацу"161.  

У майбутньому ймовірному зближенні за західним взірцем суспі-
льних трансформацій є багато пересторог, оскільки "...серед захід-
них цінностей і інститутів є і дещо сумнівної якості, як, наприклад, 
західний націоналізм... Виникає питання, які можуть бути наслідки 
вторгнення цього вузьколобого західного політичного ідеалу у світ 
ісламу, де традиційно підтримується стародавня традиція, яка вва-
жає, що всі мусульмани – брати по релігії незалежно від відміннос-
тей за расою, мовою або способом життя. У тому світі, де віддалі 
практично зникли завдяки західній технології і де західному стилю 
життя доводиться конкурувати з російським стилем життя в бороть-
бі за вплив на все людство, ісламська традиція братства людського 
може виявитися більш привабливим ідеалом, ніж західна традиція 
суверенітетів для десятків окремих національностей [Незважаючи на 
формування надвеликих об’єднань типу ЄС, де національне аж ніяк 
не втрачається. – В.Г.]... хотілось би мати надію на те, що традиційне 
ісламське відчуття єднання заважатиме поширенню цієї західної полі-
тичної недуги хоча б в Ісламському світі"162. 

Сучасні суспільні трансформації надалі можуть мати доволі не-
однозначний сценарій, хоча вже сьогодні деякі тенденції проявля-
ються і, врешті, саме вони можуть справити ключовий вплив на сус-
                                                                 
160 Семонян Р. В начале было слово // Свободная мысль. – 2006. – № 3(1565). – С. 99. 
161 Тойнби А. Дж. Цивилизация перед судом истории. – М. : Айрис Пресс, 2003. – С. 448. 
162 Там же. – С. 449, 450. 
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пільну трансформацію в майбутньому. Йдеться про те, що дослі-
дження проблем національно-групової ідентифікації в Україні в 
останній час засвідчили, що за умов відсутності в сучасному суспі-
льстві ціннісно-нормативної бази соціальної консолідації "помаран-
чева влада" почала було звертатися до архаїчної атрибутики та тра-
диціоналістичної ціннісної бази регулювання соціальних відносин. 
Утім наші дані не підтверджують думки, що така пропозиція суспі-
льного розвитку значною мірою відповідає власному вибору насе-
лення України традиціоналістичної (скоріше консервативної) моделі 
консолідації і розвитку українського суспільства163.  

Про зміст і проблемність консерватизму в суспільних трансфор-
маціях України ще буде сказано, хоча "вагомість впливу прихильно-
сті до українських народних традицій на формування громадянської 
ідентичності серед українців є малозначною, хоча і перевищує від-
повідний показник серед етнічних росіян [Які проживають в Украї-
ні. – В.Г.]. У даному разі мають значення, зокрема, урбанізаційні 
процеси, які супроводжуються перманентним [А тепер уже й непер-
манентним, а постійним. – В.Г.] скороченням чисельності сільського 
населення. ... Втрата усталених соціокультурних зв’язків із своїм 
попереднім соціальним середовищем поступово призводить до втра-
ти цінностей українських народних традицій"164. Як результат цього 
процесу – невизначеність перспективи. 

І хоча урбанізаційні процеси стають все більш визначальними 
в суспільному виборі майбутніх змін, проте традиції західних цінно-
стей теж не однозначно сприймаються українським суспільством, 
оскільки дослідження О.Стогнія свідчать скоріше про відмову наших 
громадян від європейської системи цінностей, бо останні перебува-
ють на периферії групових ідентифікацій як українців, так і росіян, 
які є визначальними за чисельністю населення України165. Разом з 
тим це може дуже впливати на майбутній вибір в ході суспільних 
трансформацій щодо імплементації західних суспільних цінностей, 
хоча сучасний світ вимагає соціального об’єднання. 
                                                                 
163 Ця думка відповідає змісту висновків Н.Паніної, поданих в газеті "Дзеркало тижня" у 
2006 р. Докладно див.: Наталія Паніна. Демократизація в Україні та помаранчева револю-
ція у дзеркалі громадської думки // Дзеркало тижня. – 2006. – 20–26 травня. – № 19(598). 
164 Стогній О. Національно-групова ідентифікація українців та росіян: порівняльний 
аналіз // Українське суспільство 1992–2006 рр. : Соціологічний моніторинг / ІС НАНУ. – 
К., 2006. – С. 107. 
165 Там само. 
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Спершу про природну перспективу людства відповідно до гіпотез і 
наукових даних, які виклав академік РАН Е.Галілов у своєму інтерв’ю 
журналу "Експерт"166 стосовно того, як зароджувалося життя. Згідно 
зі стадіями еволюції життя, на певному етапі за відповідних умов на 
Землі з’явилися перші передбіологічні сполуки, які стали предтечею 
виникнення багатоклітинних організмів. З появою людини біосфера 
передала естафетну паличку еволюції антропогенного світу. Створені 
людиною технічні пристрої (машини), виконуючи функції та надаючи 
інформацію, зростаються з біологічними носіями функцій та інфор-
мації, заміщують їх і врешті-решт можуть витіснити їх повністю. 

Як стверджує Е.Галілов, "... є ознаки наближення до прірви [Ма-
ється на увазі апокаліпсис. – В.Г.] ... Завели, вже не зупинити. Як не 
відвертайся, кінця не уникнути"167. Це природна складова еволюції 
життя, яка має ще гуманітарну складову, і на неї саме в такій постано-
вці звертає увагу ще один академік РАН, Ю.Поляков. Він пише, що 
людство досягло небувалих висот і продовжує рухатися вперед і ви-
ще. Як же можна насмілитися за таких умов говорити про загибель 
людства? Але поглянемо на життєві реалії168. Серед них особливо ва-
жливим є те, що суспільство більше, ніж раніше, насичене суперечно-
стями. Матеріальний розрив між багатою елітою і нижчими прошар-
ками суспільства досягнув небачених розмірів. Ця провідна лінія су-
перечностей обов’язково дасть про себе знати. Прагнення висунутися, 
піднятися над іншими, ймовірно, закладене в людській природі (про 
сутність людської дії ми вже говорили). Або ж тисячоліття боротьби 
за існування виробили і закріпили ці якості генетично. Так або інак-
ше, їх наявність і величезний вплив на все, що відбувається – очевид-
ні. Людина продовжує наступати на природу, і вона здає одну пози-
цію за іншою. Спектр несприятливих факторів такий великий і реаль-
ний, що прогноз мимоволі виходить песимістичний. Людство могло б 
зберегти себе і свої цінності, якби створило і закріпило єдину глоба-
льну, життєву, дієву концепцію. Національний егоїзм, релігійна задо-
гматованість, амбіції та недалекоглядність лідерів більшості країн 

                                                                 
166 Костина Г., Механик А. Общая судьба сложных соединений в нашей Вселенной // Экс-
перт. – 2007. – № 8. – С. 38–46. 
167 Там же. – С.46. 
168 Поляков Ю. Погибнет ли человечество? Скорее да, чем нет // Свободная мысль. – 
2006. – № 11/12. – С. 109. 



Суспільство, держава, економіка: феноменологія взаємодії та розвитку 

124 

ставлять перепони майже при кожній спробі відвести від планети за-
грози, які стають дедалі очевиднішими169. 

У цій ситуації крок України до суспільної трансформації, де буде 
еволюція в бік такої сумнівної якості, працюватиме на загальне на-
ближення людства до глобальної катастрофи, про можливість якої 
попереджають вчені сьогодні. А оскільки процеси суспільної транс-
формації в Україні в цьому напрямі ще остаточно не склалися, то 
слід якомога скоріше вжити заходів з тим, щоб у суспільних змінах 
національний егоїзм і амбітність, які наближають до катастрофи, не 
були результатом амбіційних планів, що змінюють соціальну свідо-
мість саме в такому сенсі. Тому це може бути аксіомою соціальних 
трансформацій сучасності, як і багато років тому, і набагато років 
вперед, про що говорив П.Сорокін в контексті того, що саме її не 
слід порушувати, оскільки це ставить під загрозу, на його думку, 
єдність суспільства і, додамо від себе, природи. 

Людство намагається в сучасних умовах суспільних трансформа-
цій подолати національний егоїзм шляхом об’єднання окремих націо-
нальних країн в союзи. Йдеться, насамперед, про найбільш досконале 
об’єднання на сучасному етапі – ЄС. Разом з тим у конкурентній бо-
ротьбі, про яку ми говорили як про особливість, органічно притаманну 
людині і всьому людству, ЄС, яке поки що є аморфним об’єднанням 
порівняно з національною державою, програє конкурентну боротьбу із 
сучасними національними країнами-лідерами, такими як США. А в 
умовах кризи, що розпочалася у 2008 р., національний егоїзм через 
національний протекціонізм окремих країн цього об’єднання активізу-
вався. Чим не приклад "подолання неподоланного" в суспільних тран-
сформаціях? Адже в протилежному випадку мало б відбутися абсо-
лютне самознищення національного. А оскільки цього не відбуваєть-
ся, то національне є логічно більш глибоким, і можемо очікувати 
тільки нових ініціацій до об’єднання. Але це стане можливим тільки 
після подолання національного егоїзму національної держави, що на 
сьогодні не є реалією суспільних трансформацій. 

Разом з тим проблема полягає не в цьому, а можливо, не тільки і не 
стільки в цьому щодо суспільних трансформацій, оскільки все, що на-
ми щойно розглянуто, дає підстави зробити остаточний висновок про 
значну невизначеність у суспільних трансформаціях, адже процеси, які 
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впливають на них, мають як власну невизначеність, так і ще більший 
ступінь невизначеності в реакції та результативних наслідках взаємодії 
окремих суспільних інституцій і суб’єктів, що їх визначають. А коли 
наслідки невідомі, передбачити розвиток суспільних процесів немож-
ливо. Причому на даному етапі розвитку такий висновок стосується як 
ліберально організованих суспільних мотивацій, так і традиційного 
змісту, і те й інше має тенденцію до впливу на суспільні умови в Украї-
ні, що наразі характеризує суспільні трансформації України як прояв 
невизначеного суспільства з невідомими наслідками його трансформа-
ції. Насамперед про це свідчить фундаментальна суперечність, яка, вла-
сне, і визначає суспільство як таке. Йдеться про те, що набуття Украї-
ною державної незалежності і одночасно спроби лібералізації та демо-
кратизації життя в суспільному вимірі, по суті кажучи, і сформували 
таку невизначеність. З одного боку, в національному сприйнятті, хоча і 
неоднозначно, але дедалі сильніше, проявляється розуміння національ-
ного як основи цілісності буття, але в ньому вже втрачаються консерва-
тивні, тобто історичні норми. Народ, який не мав своєї національної 
державної ідентичності, прагне досягнення найвищої мети – самостій-
ності держави. Суспільні процеси дають багато доказів невпинних змін 
в національній свідомості. І попри те, що суспільна традиція досить 
довгий час в українській масовій свідомості не мала на меті утворення 
власної держави і незважаючи все ж таки на численні спроби її реалізу-
вати, в сучасному сприйнятті в розбудові держави переважають саме 
традиційні підходи, які є нібито основою сучасного національного бут-
тя, і це є лише одним із компонентів світогляду, філософії людини. 

Сприймаючи це, ми маємо стверджувати і те, що традиційна ідея 
суспільних трансформацій в окремо взятій країні була характерна 
скоріше для кінця ХІХ – початку чи першої половини ХХ ст. З іншо-
го боку, друга половина ХХ ст. і особливо його кінець за умов гло-
балізації світу і суспільних змін означилися ідеологією лібералізму 
з тенденцією неоліберальних стосунків. Індивідуалізм поведінки знач-
них мас населення супроводжується його одночасною вестернізацією 
і перебуває у принципово іншій системі відносин, де духовність і 
суспільні стосунки оцінюються за іншою шкалою. Домінують тен-
денції до спрощення, поширення масмедійної культури, а сімейні 
традиції та цінності, пов’язані з традиційністю поведінки і традиці-
ями поведінки, зв’язки із "землями" пращурів не тільки слабшають, 
а й взагалі відходять на задній план, бо домінують тенденції до гло-
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балізації, що спирається на постмодерн. Тому суспільні зміни є різ-
носпрямованими, а це веде до суспільної невизначеності трансфор-
мацій не тільки в національному, а й у глобальному вимірі.  

Наочним є факт боротьби традиціоналізму в першому варіанті і 
неолібералізму в другому, де ідеї гуманізму, які мала реалізувати епо-
ха економіки і суспільства знань, про які ми будемо говорити далі, 
отримали скоріше зворотне втілення, оскільки просвітництво не дало 
очікуваних результатів і не сформувало рівних умов і рівних можли-
востей для доступу до ресурсів і благ, а навпаки, почало використову-
ватися в протилежних цілях і призвело до ще більшого розмежування 
і навіть протистояння. При цьому доцільно зауважити, що традицій-
ність суспільних трансформацій сучасності в першому варіанті має не 
тільки світську оформленість у проявах до держави та суспільства в 
його традиціоналістському розумінні, а й супроводжується спробою її 
духовного оформлення, оскільки одночасно зі змінами відбувається 
те, що сучасність як дійсність сприймається, зокрема, і через істину, 
яка має божественне начало через посилення впливу релігійності в 
процесі суспільних змін і яке в європейському суспільному просторі 
суттєво втрачає своє значення через боговідступництво, хоча це яви-
ще значно менше там, де панує католицизм. Тенденції до таких втрат 
відзначаються не тільки в європейському просторі, оскільки вказане 
начало сьогодні властиве скоріше не християнству як такому, а біль-
ше мусульманству, де цінності "Я", як відомо, підкорені Божому, а не 
навпаки. Про суперечності останнього йтиметься далі. 

Стосовно суті суспільних трансформацій зауважимо, що, з одно-
го боку, ми маємо суспільні трансформації, які ведуть до національ-
ної єдності вибору, або такі, що її мають, основою якої є держава, 
котра уособлює цілісність суспільної думки як основи національно-
го буття, а з іншого – ліберально-демократична цілісність, в якій в 
ролі організуючого і діючого виступає індивідуалізм суспільних ві-
дносин, який унеможливлює національно-суспільну єдність, оскіль-
ки індивідуальне начало зрештою має тенденцію до боговідступниц-
тва, тобто активність "Я" позбавляє духовного.  

Чому це може відбутися? Спробуємо пояснити авторську пози-
цію, пославшись на дослідження проблем людського "Я" В.Со-
ловйова у "просвітку" фізичного закону. Але спочатку одне заува-
ження щодо результатів дослідження ідентичності "Я", що було 
проведене О.Труфановою. Зокрема, вона пише, що є сенс говорити 
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про існування безлічі "Я-позицій", об’єднаних пізнавальним суб’єк-
том в сукупний індивідуальний досвід, що і відповідає єдиному "Я". 
Організація "Я" як єдиної структури є активною діяльністю, що її 
проводить пізнавальний суб’єкт як на свідомому, так і на підсвідо-
мому рівні170. Отже, оскільки існує безліч "Я-позицій", які інтегру-
ються в організацію як єдину структуру, то виникає питання, що яв-
ляє собою або чим може бути така структура. Відповідь, на нашу 
думку, знаходимо у В.Соловйова, який, підсумовуючи, пише, що 
засобами "власного" психічного поля, що реалізовується "власним" 
же мозком, людське "Я" розширяє "вузькі рамки фізичної процесуа-
льності" і робить себе вільним171. І хоча, за християнським вченням, 
людина є вільною у виборі, але її вибір є суто індивідуальним актом 
совісті. Саме тут і закладена можливість відходу від Бога. Свобода 
на індивідуальній основі, яка реалізується через домінування індиві-
дуалізму в суспільних відносинах може обезбожнювати активність 
"Я", тим самим ставить себе вище у своїй поведінці від Бога, обез-
божнюючи суспільство, оскільки в ньому домінують економізовані 
підходи. На цій основі об’єктивно формується глобальне протисто-
яння Мусульманського світу із Західним, зокрема і європейським. У 
роки трансформаційних змін, що тривають в Україні з кінця ХХ ст., 
ці проблеми теж є актуальними. 

Прикладом спроби вийти з такої суперечності і обґрунтувати як 
суспільні, так і державні трансформації на засадах традиціоналізму 
може бути М.Плав’юк. У пресі він характеризується як політичний 
і суспільний діяч, який працює, за даними газети "Дзеркало тижня", 
у сфері стратегічної філософічності та просвітительства. Щодо вка-
заних проблем, то він вважає, що "...дійсна перемога буде тоді, коли 
ми [Українці. – В.Г.] реалізуємо нашу концепцію і доведемо її ефек-
тивність... Наша перемога повинна відбутися на основі кристалізації 
нової позитивної програми українськості і української державнос-
ті..., що по суті являється націоналізмом у світлі імперського насе-
лення Росії, внутрішніх факторів і глобалізації. Йдучи в нову систе-
му відношень, українці повинні також вивчити досвід минулого, 

                                                                 
170 Труханова Е.О. Идентичность и "Я" // Вопросы философии. – 2008. – № 6. – С. 105.  
171 Соловьев В.О. Человеческое "Я" в "просвете" физического закона // Вопросы 
философии. – 2008. – № 11. – С. 63. 



Суспільство, держава, економіка: феноменологія взаємодії та розвитку 

128 

щоб не розчинитися в Європі"172, а це означає, що національна дер-
жава має залишатися домінантною в суспільних трансформаціях.  

Що, на наш погляд, може нас не влаштовувати в Європі, тобто, що 
нас не влаштовує в результатах реалізації парадигми розвитку, яка є 
домінуючою на Заході? Домінантні результати реалізації такої пара-
дигми ми спробували узагальнити на основі публікації Ч.Кірвела, що 
присвячена аналізу проблем духовного вакууму Заходу, який, між 
іншим, багато в чому властивий і сьогоднішньому українському сус-
пільству. Доказів бездуховної поведінки багатьох людей в Україні 
чимало. До слова, численні публікації з цього приводу інших авторів, 
у тому числі і західних, свідчать про те, що така думка має право на 
існування. У цій роботі ми неодноразово звертаємося до вказаної про-
блеми, і читач зможе побачити ці думки викладеними під різними ку-
тами зору. Тут же ми обрали одну роботу з тим, щоби спростити заці-
кавленому читачу завдання щодо порівняння наших висновків, які 
виходять із публікації, що аналізується. Отже, парадигма розвитку, 
яка є домінантою західної моделі розвитку, принесла: 

 безкінечне підвищення життєвого комфорту, що негативно 
впливає на спроможність давати відповіді на виклики сучасності, 
оскільки для цього потрібне напруження суспільних сил, а суспільс-
тво споживання має дещо інші орієнтири; 

 необхідність підтримки досягнутого рівня шляхом колосального 
напруження волі вважається у сучасників пережитком минулого; 

 необхідність оволодіння знаннями для забезпечення дієвості па-
радигми розвитку потребує аскетичної старанності, на яку не здатне 
населення, орієнтоване на постійне підвищення життєвого комфорту; 

 фізичну розніженість та вольову, моральну, психологічну і розу-
мову розніженість, які є дітищем техногенно-споживацької цивілізації; 

 формування "добірної меншості" та "відокремленої більшості", 
що є деструктивним та загрозливим; 

 уніфікація стилю та способу життя, стереотипізація життя 
і стандартизація оцінок, що робить людину нездатною до адекватної 
реакції на вимоги подальшого розвитку; 

                                                                 
172 Микола Плав’юк: "Є націоналізм часу визвольних змагань і націоналізм часу 
побудови національної держави" / Ольга Дубовик // Дзеркало тижня. – 2007. – 12–
18 травня. – № 18 (647). – С. 19. 
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 споживчий стереотип життя, який ставить під загрозу люд-
ський рід; 

 депопуляцію і зміну етнічного складу західних країн, що є ве-
ршиною кризового айсберга; 

 заміну пафосу святого банальністю інтересів; 
 втечу від пошуків трансцендентності змісту буття та прагнення 

реалізувати себе за межами даних сучасній людині можливостей; 
 відступ від основ локальності цивілізації не стільки шляхом 

модернізації, скільки долаючи християнські архетипи; 
 формування цивілізаційного занепаду, бо в історично нових 

умовах західної цивілізації індивідуалізм, особиста свобода, підпри-
ємництво, соціальний плюралізм і мобільність, що були засобом пі-
днесення і динамічного розвитку, стали його прототипом; 

 антагонізм стосунків контрактно-ринкової організації соціаль-
них і культурно-людських зв’язків за багатьма складовими і системи 
духовного та інтелектуального розвитку людини; 

 утвердження капіталізму завдячує своєю стійкістю і ефективні-
стю до- і позакапіталістичним передумовам історії моралі, культури, 
які капіталізм постійно використовував і досі використовує; 

 утвердження диктату ідеології економізму в житті сучасного 
суспільства, що призведе до втрати соціальної енергетики; 

 індивідуалістичну "мораль успіху", що збільшує витратність 
і здатність до забезпечення надійної роботи соціальних інститутів; 

 втрати інвестиційного духу та капіталу, довіри і безкорисності 
як дару, що протягом історії людства авансували професійну та сус-
пільну діяльність; 

 деградацію здатності жінок-матерів робити дарунки сім’ї і су-
спільству, народжуючи дітей, і людей поважного віку – їх виховува-
ти, замінивши це на егоїзм кар’єри, відпочинку і т. ін.; 

 вичерпання "людського матеріалу" для індустріального суспі-
льства з надр сільського населення та культури. 

Підсумовуючи перераховане, можна стверджувати, що західна ци-
вілізація, заснована на ідеології необмеженої споживчої психології, 
вступила на кризовий шлях, ведучи людство в глухий кут та формую-
чи дедалі вищий ступінь світового безладу173. Все це спонукає до дій-
                                                                 
173 Узагальнено на основі статті: Кирвел Ч. Проблемы духовного вакуума // Свобод-
ная мысль. – 2008. – № 6. – С. 171–179.  
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сно поглибленого обмірковування позитивної програми розвитку для 
України, тим більше, що перспектива визначення європейського май-
бутнього розглядається винятково, за висловлюванням професора 
Мюнхенського університету У.Бека174, як космополітична Європа, яка 
(як і сподівалися її замовники) одночасно визнає і долає свої націона-
льні витоки. Втім, як зазначає той же автор, британці поводяться так, 
ніби все ще існує Велика Британія. Німці вірять у непорушність Ні-
меччини. Французи упевнені, що жива Франція, і т. д. Однак ці дер-
жави як організовані національні "квартири" давно перестали бути 
реальними фактами175. І це при тому, що в такій моделі суспільного 
державного устрою Європи ці високорозвинені держави мають втра-
тити своє попереднє значення і відповідати новій формі реальної по-
літичної дії, на якій наголошує У.Бек і що фактично заперечує пози-
цію М.Плав’юка. Для моделі суспільної трансформації це по суті аль-
тернативний сценарій стратегії модернізації та державного устрою, 
оскільки "європеїзація трансформує державну владу і суверенітет кра-
їни до самої основи"176. Проте добрими намірами дорога вимощена 
тільки в пекло, оскільки "на відміну від затягнутої на століття проми-
слової революції, яка заклала фундамент техногенної цивілізації, що 
встигла радикально перетворити лише невелику групу країн, постави-
вши їх в положення світового економічного авангарду, підготовлена 
нею глобалізація втягнула у свою орбіту практично всі країни світу за 
які-небудь два-три десятиліття [Що стосується України, то цей процес 
відбувся ще набагато швидше – на це достатньо було лише десяти 
років. – В.Г.]. Втягнула в тому вигляді, в якому застала, звузивши при 
цьому простір для втручання в процес розвитку держави"177. Екзоген-
не в Україні домінує над ендогенним і в державотворенні, і в суспіль-
них трансформаціях, і в економічній політиці. Для України, як і для 
більшості країн, що утворилися внаслідок розпаду СРСР, цей простір 
виявився ще вужчим, адже, попри високу освіту населення, досвіду 
будь-якого самостійного державного будівництва в країні не було і 
історична пам’ять українців більше була орієнтована на екзогенну 

                                                                 
174 Ульрих Бек. Космополитическая Европа: реальность и утопия // Свободная 
мысль. – 2007. – № 3. – С. 41.  
175 Там же. 
176 Там же. 
177 Эльянов А. Развивающиеся страны в мировой экономике: тенденции и проблемы // 
МЭиМО. – 2007. – № 2. – С. 3. 
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залежність механізмів розвитку, ніж на їх ендогенне утворення. Про 
це детально йтиметься в наступних розділах.  

У зв’язку з такою невідповідністю між екзогенними і ендогенними 
факторами розвитку як в суспільних трансформаціях, так і в держав-
ному будівництві сформувався вакуум, в якому декларативно почали 
домінувати базові принципи, засновані на ідеології лібералізації, а 
реально Україна знівечена мотивами і діями, спрямованими на прив-
ласнення, обкрадання та нескінченний тиск зовнішніх сил як із Захо-
ду, так і зі Сходу. Останнє відповідає парадигмі світового розвитку, 
де пріоритети отримують саме ті країни, які є світовим авангардом, 
що підтримується міжнародними організаціями, які першочергово 
закладають універсальні базові механізми нової моделі економічної 
політики, а в суспільних трансформаціях підтримують ті громадські 
рухи і орієнтації, які несуть на собі навантаження щодо лідерства в 
суспільних трансформаціях відповідно до глобальної парадигми роз-
витку. Такими рухами охоплено до 2–3% населення України, а в реш-
ти зміни в суспільній свідомості і суспільній організації життя відбу-
ваються за умов послаблення відповідальності з боку влади, а також 
зниження рівня її професійності, тому процеси отримують часто хао-
тичний характер і ведуть до невизначеного результату. А якщо скори-
статися позицією Ж.-Ж.Руссо, яку він виклав у своїй роботі "Про сус-
пільний договір"178, то можна однозначно передбачити наслідки цих 
явищ. Зокрема, Ж.-Ж.Руссо пише, що там, де припиняється влада за-
конів і сила їх захисників, не може бути ні для кого ні безпеки, ні сво-
боди. Подібні фундаментальні зміни спричинюють масову зневіру 
навіть у порівняно розвиненому в сучасному розумінні сегменті сус-
пільства, зокрема і в такому, що займається науковою роботою, а саме 
ця частина суспільства є і має бути основною силою для захисту за-
кону і чинити за законом; "…люди повинні були для встановлення 
суспільства опанувати такі знання, котрі досягаються тільки великою 
працею і тільки дуже небагатьма в самому цьому суспільстві"179.  

Про деталі цих процесів йтиметься в наступних розділах, де ми ро-
зглянемо проблему взаємодії довіри і розвитку, оскільки проблема 
бідності в суспільстві, що стала масовим явищем в таких країнах, як 
і Україна, зумовила виникнення бази для злочинності і протистояння, 
                                                                 
178 Жан-Жак Руссо. Об общественном договоре. Трактаты / Пер. с фр. – М. : "КАНОН-
пресс", "Кучково поле", 1998. – С. 59. 
179 Там же. – С. 67. 
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які ще не набули рис екстремізму, але близькі до проявів масової оз-
лобленості і недовіри навіть стосовно близьких родичів та друзів, як 
на роботі, так і в суспільній діяльності. І при цьому законотворчою 
діяльністю в Україні займаються далеко не професійні люди, які, до 
того ж, і ухвалюють закони передусім у власних інтересах. 

Досить часто вважається, що завдяки змінам, спрямованим на пі-
дтягування до світових цінностей та включення у світові вертикаль-
но організовані структури, відбувається зближення чи скорочення 
відставання, розвиваються демократія і свобода. Але це скоріше 
мрія про такий результат, який начебто є результатом формування, 
як наслідок, сценаріїв, що відповідають саме консервативним погля-
дам. Бо дійсний консерватизм – це суспільний рух, який звертався 
до таких традиційних цінностей, як сім’я, віра, порядок, порядність, 
чесність. Він не тотожний відсутності змін, бо традиція, якою б пов-
ноцінною вона не була, з неминучістю підпадає у своєму зовніш-
ньому аспекті під закони заповнення, а тому жодна конкретна тра-
диція не може до кінця ототожнюватися з метафізичною доктриною.  

Метафізична доктрина в трактуванні А.Дугіна є такою, що доскона-
ло перевершує становлення (природу), яка за своїм визначенням є не-
змінною і постійною. Але водночас на своєму внутрішньому рівні кон-
кретна традиція повинна бути прямо сполучена з метафізикою, і в цьо-
му полягає її цілком обґрунтована претензія на "вічність", "нетлін-
ність", на внутрішню тотожність з "вічною мудрістю"180. У такому разі, 
для прикладу, сім’я (що є у своєму становленні та розвитку основою 
відтворення людини, не тільки і не стільки у фізичному, а й, гóловно, – 
у суспільному бутті), як стверджує Ж.-Ж.Руссо, – це найдавніше і єди-
не природне суспільство. Тож руйнація сім’ї в сучасних суспільствах, 
особливо Заходу, призводить до руйнації його природної бази.  

Збереження в суспільстві консервативних начал – це збереження 
його природної цілісності, але, як зазначає В.Сендров, будь-який 
консерватизм, точніше, консерватизм як ідеологія, виходить на сце-
ну тоді, коли "консервувати" вже запізно; "консервація" має сенс 
лише щодо ієрархічно організованого символічного порядку, який 
перетворювався на руїни у міру становлення масових суспільств. 
Говорити про консерватизм як спонтанну світоглядну цілісність стає 
з певного моменту рішуче неможливо181, бо традиційні цінності ви-
                                                                 
180 Дугин А. Абсолютная родина. – М. : Арктогея-центр, 1999. – С. 14, 15. 
181 Сендров В. Кризис современного консерватизма // Новый мир. – 2007. – № 1. – С. 148. 
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являються вже зруйнованими. Реально ми бачимо ідеологічно нев-
мотивовану дію в більшості сучасних українських партій, а носієм 
консерватизму в наших умовах є бюрократи. Це не консерватизм, а 
закляклість, через яку реалізується зацікавленість у збереженні статус-
кво. Роль бюрократії в державних трансформаціях, пов’язаних із суспі-
льними змінами, розглядається в іншому розділі.  

Повертаючись до попередніх висновків щодо прояву і взаємодії 
глобального (ліберального) і національного як в економічних, так і в 
суспільних трансформаціях щодо їх стратегії та взаємодії, слід врахо-
вувати ті результати практичних змін і наукових досліджень, які вже 
відомі і мають підтвердження. Ще у 70-ті рр. XX ст. Ф.Кардозо та 
Е.Фалетто в книзі "Залежність і розвиток в Латинській Америці" про-
аналізували політику імпортозаміщення, на зміну якій насувалася "ін-
тернаціоналізація внутрішнього ринку" (що має місце в Україні, особ-
ливо в останні 5 років). Тоді вони передбачили, що багатонаціональні 
корпорації (БНК), які проникали на внутрішні ринки країн, що прово-
дили імпортозаміщуючу індустріалізацію, разом з "національним" 
капіталом і державою утворювали "троїстий союз", в умовах якого 
відносна бідність і маргіналізація, попри економічне зростання, бу-
дуть, як і раніше, існувати і навіть зростати при збереженні монополі-
стичних структур, що склалися. Реалії Бразилії, яка так і не змогла 
повторити бум, що продовжувався після військового перевороту 
1964 р. до 1972 р. включно, підтвердили таку думку182.  

Вертикальна інтеграція через механізм ТНК розвинених країн 
з іншими країнами, що утворюють напів- та власне периферію, дода-
ють до процесу формування світових дисбалансів, які є сьогодні зна-
чною проблемою на шляху розвитку. Як результат, "це гальмує само-
підтримуване зростання на периферії світової системи [Хоча абсолю-
тна більшість країн, що розвиваються, борються із засиллям інозем-
ного капіталу. – В.Г.], зумовлює виникнення специфічного характеру 
міжкласових відносин і вимагає зміни ролі держави [Що в Україні 
стосовно свого формування більшою мірою перебуває під впливом 
олігархічних структур. – В.Г.], яка повинна забезпечити функціону-
вання економіки і політично артикулювати суспільство. Останнє ж 
характеризується цілим набором внутрішніх обмежень для такої ар-
                                                                 
182 Наведено за: Тауш А. Европейский союз: "Град на холме" и Лиссабонская стра-
тегия // МЭиМО. – 2007. – № 3. – С. 66, 67. (Тауш Арно – професор політичних наук 
Інсбрукського університету, Австрія.) 
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тикуляції, розчленованістю та структурною незбалансованістю"183. 
І це незважаючи на те, що недокапіталізованість національної еконо-
міки та часто навіть наявність внутрішніх національних ресурсів мог-
ли б дати старт для розвитку економіки країни, яка під час кризи зби-
рає по світу позики, коли в Україні є десятки мільярдів доларів, які 
або обслуговують тіньовий сектор економіки або зберігаються вдома 
через недовіру як до держави, так і до банківських установ. 

Зазначені негаразди організації суспільства визначально важливі, 
бо наближення до європейськості дійсно може призвести до розчи-
нення в Європі. Але є й інші загрози. А.Тауш, зокрема, попереджає, 
що поступовий характер залежного периферійного розвитку Європи 
стає все більш очевидним, ініціюючи розкручення складної спіралі 
зниження зростання, порушення прав людини та загострення про-
блем навколишнього середовища184. 

Що ж стосується суспільних змін, то, як вказували Ф.Кардозо та 
Е.Фалетто, економічна система ("закони ринку") прагнуть нав’язати 
суспільству свої "природні норми", обмежуючи внаслідок цього прос-
тір та ефективність автономних відповідних дій місцевих груп. З цього 
моменту розвиток посилює соціальну дискримінацію не тільки мас, а й 
соціальних груп, що були економічно значущими на попередньому 
етапі, для яких основна альтернатива тепер полягає в тому, чи вдасться 
підключитися на другорядних ролях до сучасного монополістичного 
сектора і утвердитися в системі політичного панування185. Окремі 
приклади таких спроб і потуг можна спостерігати і в Україні. Стосов-
но іншої паралелі з прикладу Європи, то ми маємо враховувати, що 
"Європа ризикує скотитися в «зону негативного розвитку», якщо ра-
дикально не змінить свою політику у відношенні нагромадження 
людського та промислового капіталу"186. 

Завдання такого характеру, хоча й значно глибшого змісту, стоїть 
перед Україною, яка за економічними ознаками та і за ознаками ста-
ну суспільства відстає і суттєво відрізняється від ЄС. Це, у свою 
чергу, вимагає наявності в країні стратегії, яка б охоплювала і суспі-
льні, і економічні зміни у взаємозв’язку, бо останні без суспільних 
трансформацій за умов невизначеності неможливі. Знизити ступінь 
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невизначеності і водночас рівень ризикованості такої стратегії роз-
витку можливо насамперед шляхом мінімізації причин, які мають 
екзогенне значення. А оскільки "...дії представників держави стають 
джерелом невизначеності, завдання зниження радикальної невизна-
ченості вимагає, по-перше, створення інституційних обмежень реа-
лізації владних повноважень ..., по-друге, стабілізації систем і зни-
ження ймовірності системної кризи, що неможливо без чіткого про-
ведення кордонів між функціональними підсистемами"187. Поки що 
в Україні є всі ознаки системної кризи, оскільки станом на 2009 р. 
вже існує політична, економічна, фінансова і демографічна кризи.  

У ході суспільних перетворень майбутнього та відповідного фор-
мування суспільних стосунків мають бути переглянуті, з метою під-
вищення ступеня передбачуваності, роль і зміст дій держави в сучас-
них умовах. Існує невизначеність щодо трансформацій і тенденцій, 
а також щодо ступеня об’єктивної необхідності втручання держави 
в економіку і суспільне життя з урахуванням змісту та обсягів ринко-
вої свободи. Нерозвиненими залишаються інститути громадянського 
суспільства та їх стосунки з державою. Це обговоримо окремо.  

У сукупності підвищується ступінь ризикованості змін у суспіль-
стві, тому що його технократичні складові за умов формування еко-
номіки та суспільства знань будуть не зменшуватися, а зростати, і не 
тільки залежно від урбанізованих загроз для розвитку, а й відповідно 
до принципових змін у співвідношенні суспільних сил. Останні про-
гнози на цю тему, для прикладу Р.Флоріди188, засвідчують форму-
вання так званого креативного класу, з одного боку, а з іншого – об-
слуговуючого класу. Ступінь невизначеності стосунків між ними 
зараз не є перебільшеним, тому в суспільстві зростатимуть ризики, 
пов’язані зі збереженням стабільності. Для зниження цієї складової 
такого ризику роль держави має бути не тільки більш точно і ґрун-
товно визначеною, а й функціонально забезпеченою з одночасним 
визнанням та реалізацією функцій інститутів громадянського суспі-
льства, бо останні інколи відіграють далеко не позитивну роль. 

                                                                 
187 Олейник А. Общество неопределенности: институциональная перспектива // Эко-
номическая политика. – 2007. – № 1(5). 
188 Флорида Р. Креативный класс: люди, которые изменяют будущее. – М. : Класси-
ка–ХХІ, 2005. – С. 18. 
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ПОШУК МОДЕЛІ  

РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ 

2.1. Модернізація держави в суспільному  
та економічному відношеннях 

Держава є, за визначенням енциклопедичного словника, інститу-
том політичної системи, але в умовах ринкової економіки вона здій-
снює певні управлінські та регуляторні функції, обумовлені, крім 
іншого, й історичним детермінізмом країни, у відповідності, насам-
перед, з цілями та інтересами пануючої політичної сили, яка в ре-
зультаті демократичних виборів перемогла і взяла на себе, згідно зі 
своєю програмою дій, обов’язки щодо більшості населення країни. 
При цьому держава одночасно має забезпечувати збереження еко-
номічної та соціальної структури країни як такої, тобто країни в її 
деполітизованому значенні, що ближче до поняття суспільства, де на 
певній території об’єдналося і спільно проживає населення країни, 
і тим самим сприяти їх розвиткові, беручи на себе низку функцій, 
спрямованих на проведення змін і в часі, і у просторі.  

Дві зазначені складові поняття держави є основоположними, хоча 
і не єдиними в багатовимірному баченні і сутності. За їх відсутності 
держава не може існувати, бо саме завдяки цим структурам (еконо-
мічним і соціальним) і утворюється інститут держави. Хоча сам 
процес утворення – це переважно функція політичної системи, однак 
до цього процесу долучаються і системоутворюючі соціальні, пра-
вові, економічні та інші структури, які в сукупності представляють 
суспільство як таке, що не існує без держави, а остання, у свою чер-
гу, не може існувати без суспільства.  

Саме тому, розглядаючи проблеми єдності та суперечностей сус-
пільства, держави та економіки (див. п. 1.1), ми, власне, спиралися 
на те, що загальна ціль держави – перебувати у площині забезпечен-
ня розвитку системоуворюючих суспільних складових і досягнень їх 
гармонійного об’єднання. Разом з тим у процесі розвитку держави 
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зміст і значення цих дій досить глибоко змінюються. Саме тому в 
цьому підрозділі монографії ми ставимо за мету проаналізувати 
процеси модернізації держави через системоутворюючі структури – 
як суспільні, так і економічні, бо наразі їхній вплив на державу і на-
впаки є доволі неоднозначним. Крім того, якщо держава – це повна 
корпорація влади суспільства, що усвідомлює себе такою, то вона 
має свої власні інтереси і свій світогляд; отже, можуть також збіга-
тися або розходитися із суспільними інтересами і її дії1, бо держава, 
будучи одним із найважливіших інститутів політичної системи, має 
також у своєму розпорядженні власність. А державна власність – 
один із видів корпоративної приватної власності, що має прихова-
ний характер внаслідок того, що держава є найглобальнішою органі-
зацією всередині суспільства2. Тому розміри державної власності, 
характер її використання можуть розростатися аж до рівня держави-
корпорації, що контролює або прагне контролювати і суспільство.  

Таким чином, держава в одному випадку може одержавлювати су-
спільне, коли індивідуалізм та ліберальна демократія, що є основою 
вільного ринку, мають тенденцію до обмежень, але в іншому, як свід-
чить світовий досвід, держава як інститут, швидше за все, виглядає як 
формальний інститут, та, як пише В.Красильщиков, стає більш геог-
рафічним поняттям, бо величезна кількість країн стикаються, м’яко 
кажучи, з труднощами щодо функціонування державного механізму. 
Зі 100 країн, що вважалися протягом усіх 90-х рр. ХХ ст. перехідними 
(як у соціально-економічному, так і в політичному сенсі), лише менш 
як 20 справді просунулися на шляху демократії. У світі нараховується 
46 країн зі слабкими недієздатними державами3. 

Україна, як відомо, теж належить до числа країн із суспільством та 
державними інститутами, що переживають перехідні процеси, а тому є 
першочерговим завданням модернізація її державного механізму, який 
на початку ХХІ ст. має надзвичайно низький рівень довіри населення з 
урахуванням того, що виклики часу, котрі стоять перед країною і яких 
можна очікувати в майбутньому, є надзвичайно масштабними.  

                                                                 
1 Солнцева С.А. Формула советской истории (взгляд на развитие России в условиях то-
тального государственного капитализма) // Вопросы философии. – 2008. – № 6. – С. 5. 
2 Там же. – С. 6. 
3 Красильщиков В. Актуальный предмет исследования: несостоявшиеся государ-
ства // МЭиМО. – 2008. – № 3. – С. 101–107.  
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Ресурси держави, яка успадкувала стару політичну і суспільну 
системи, були вичерпані дуже швидко, а потенціал нової системи не 
сформувався настільки, щоби впоратися з безперервним потоком 
загострень і в соціальному, і в економічному, і в суспільному, і в по-
літичному відношеннях. Крім того, і в глобальному вимірі "стара 
система здатна впоратися з нагальними завданнями... Проблема по-
лягає не в самому послабленні національної держави, а швидше в 
тому, що досі дуже мало зроблено задля заповнення вакууму влади, 
що утворився. У результаті наростає відчуття безвиході і того, ніби 
нами керують незрозумілі та непідвладні нам сили, що перешко-
джають утвердженню пріоритету людини"4.  

Світова криза, яка стартувала у 2007 р., значною мірою підтвер-
дила, що вплив здебільшого віртуально організованої фінансової 
моделі, що не має національних кордонів, привів до пошуку нових 
підходів уже не тільки в модернізації "крихких" та "провалених" 
держав, на які звертає увагу В.Красильщиков, а й державних інсти-
тутів розвинених країн із тим, щоби в державній машині панувала 
"влада розуму, що є, серед іншого, владою над ідеями, які він поро-
джує, і навпаки, влада ідей – це здача позицій, «сон розуму», що, як 
давно відомо, породжує чудовиськ"5.  

Таким сучасним чудовиськом, що виявилося сильнішим як за 
державні інституції, так і за національні органи, стала глобально ор-
ганізована фінансова система, створена заради реалізації ідеї забез-
печення надприбутковості бізнесу, бо, за С.Вайном, багатство вима-
гало інструменти інвестицій, які б забезпечували безризиковий до-
хід, а інфляція вимагала, аби цей дохід хоча б якось був порівнянний 
з її темпами. Щоби задовольнити попит інвесторів за допомогою 
"фінансової інженерії", створювалися нові, дедалі складніші, фінан-
сові інструменти, що декілька років вважалися "безризиковими". 
З часом ідея "безризиковості" набула такої популярності, що багато 
хто забув про те, що ідея водночас безризикового і високодохідного 
вкладення суперечить здоровому глузду6. Власне, це є прикладом, 

                                                                 
4 Этциони Амитаи. От империи к обществу. Новый подход к международным от-
ношениям. – М. : Научно-издательский центр "Ладомир", 2004. – С. 194, 196. 
5 Рац М. Власть разума или власть идеи? // Вопросы философии. – 2007. – С. 34. 
6 Вайн С. Глобальный финансовый кризис: Механизмы развития и стратегии выжи-
вания. – М. : Альпина бизнес букс, 2009. – С. 13. 
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коли ідея породила чудовисько, що вступило у суперечність зі здо-
ровим глуздом, який є основою влади розуму. 

Україні, тобто її суспільству і державі як інституту, властиві такі ж 
(негативні) особливості і в національному, і в наднаціональному, тоб-
то глобальному, вимірах, що і змушує за новим підходом вибудовува-
ти стратегію модернізації держави, у якій суспільне та економічне 
мають взаємодіяти в інтересах людини, котра виступає одночасно су-
спільним і економічним суб’єктом, оскільки, як зазначає І.Кравченко, 
держава – це сукупність людей, які займають територію, що їм нале-
жить, організована політичною системою, що сформульована цієї спі-
льністю (суспільством або його домінуючою частиною)7. 

Ми виходимо з того, що соціальна сутність держави – це особ-
ливий політичний феномен (співвідношення реальних політичних 
сил, що керують суспільством) та його організаційна форма – особ-
ливий апарат управління і примушення8. Крім того, будь-яка держа-
ва, за Аристотелем, є свого роду спілкуванням, а будь-яке спілку-
вання організовується заради якого-небудь блага9. У такому разі мо-
дернізаційний аспект інституту національної держави доцільно роз-
глядати передусім у суспільному значенні через призму змін у спів-
відношеннях соціальних процесів. Це з одного боку, а з іншого – для 
оцінки економічних і соціальних змін у державі через стосунки 
останньої з економікою і суспільством в цілому та ступенем її втру-
чання в їхній розвиток з метою гарантованого отримання людиною 
тих благ і свобод, які, власне, дають економіка і суспільство і які 
забезпечуються або втрачаються в процесі їх взаємодії. У цьому ас-
пекті ми не розглядаємо державу в юридичному значенні цієї кате-
горії, оскільки остання оперує, насамперед, сукупністю людей і те-
риторією10. Що ж стосується виникнення держави як політичного 
інституту, а на нашу думку, і її розвитку, то цей процес пов’язаний 
з формуванням і розвитком суспільства як сукупності людей, об’єд-
наних спільними інтересами, серед яких економічні, тобто отриман-
ня благ, стоять в ряду першочергових, бо економіка – найважливіша 
сфера суспільного життя11. 
                                                                 
7 Кравченко И.И. Государство и общество // Вопросы философии. – 2007. – № 7. – С. 21. 
8 Экономическая энциклопедия. – М. : Экономист, 1999. – С. 127. 
9 Аристотель. Соч. в 4-х томах. – Т. 4. – М. : Мысль, 1984. – С. 376. 
10 Юридична енциклопедія. – Т. 2. – К. : Українська енциклопедія, 1999. – С. 80. 
11 Економічна енциклопедія. – Тернопіль : АНФ, 2000. – С. 381. 
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Разом з тим така постановка завдання модернізації держави відпо-
відає за змістом, згідно з класифікацією Д.Белла (видатного американ-
ського соціолога, засновника концепції постіндустріального суспіль-
ства), методології економізованого розгляду способу життя, доктри-
нальною основою якого є ринковий механізм виробництва і розподілу 
при гнучкій системі ціноутворення з індивідуалізованою поведінкою 
та особистими інтересами, що задовольняються відповідно до сту-
пеня особистої активності кожного члена суспільства в отриманні 
вироблених благ. Учасники виробничого процесу об’єднані економі-
зованим способом життя в корпорації, які є, за висновками того ж 
Д.Белла, новим соціальним винаходом ХХ ст., де прибутки на акцію 
основного капіталу є стрижнем, навколо якого обертається вся еко-
номіка. Як вже було показано, на початку ХХІ ст. така доктринальна 
модель ринкового механізму призвела до глобальної кризи. 

Оцінюючи сутність трансформаційних перетворень, здійснених 
у країнах з перехідною економікою, де ініціатором змін як в суспі-
льному, так і в економічному відношеннях була держава, можна 
стверджувати, що, власне, в них, і насамперед в Україні, був започа-
ткований саме економізований спосіб життя, який був домінуючим 
і спричинив економічну та фінансову кризи на фоні кризи політич-
ної, які разом зумовлюють і кризу державних інститутів. 

Як результат, економізована модель нового способу життя, зок-
рема в Україні, ще більше, ніж було в попередній суспільній та еко-
номічній системі, порушує баланс між індивідуальним і суспільним 
благами на користь індивідуального – на відміну від прогресивних 
процесів постіндустріального руху, котрий має встановити такий 
баланс, якого намагаються тепер досягти провідні країни світу, коли 
на сучасні функції держави (такі, як охорона здоров’я, освіта, соціа-
льний захист і соціальне забезпечення, страхування з безробіття, 
формування робочих місць) витрати значно зросли. При цьому за 
умов, що склалися внаслідок кризи 2008–2009 рр., зростуть витрати 
і на контроль за діяльністю так званого економізованого способу 
життя, в якому у другій половині ХХ ст., на початку 70-х рр., про-
відну роль почали відігравати власне фінансові інститути.  

У багатьох країнах світу витрати на сучасні функції держави, що 
пов’язані з розвитком людського капіталу, і відповідно на підвищення 
трудового потенціалу зростали випереджальними темпами і на кінець 
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ХХ ст. становили, за даними С.Глазьєва, у співвідношенні із традицій-
ними 3,5 : 1. Це разом з іншими чинниками заклало соціологізовану 
модель, як її називає Д.Белл, в якій за її втілення в життя відповідає 
передусім держава. Але й корпорації мають нести соціальну відпові-
дальність, яка принципово відрізняє економізовану модель від соціо-
логізованої. Деякі з них вже працюють за так званими соціальними 
стандартами, хоча останні ще далекі від досконалості. Цим принципо-
во відрізняються соціологізована і економізована моделі розвитку.  

У країнах з перехідною економікою, навіть після визнання їх краї-
нами з ринковою економікою, особливо в таких, як Україна і Росія, 
реалізована економізована модель (в якій гонитва за прибутком стала 
основоположною) призвела до порушення балансу індивідуальних 
і суспільних потреб. Розглянемо цю проблему далі докладніше.  

Найбільш яскравим свідченням такої моделі є її концептуальні 
складові, на основі яких започатковувалися процеси трансформації. 
Серед них: приватизація, лібералізація цін та зовнішньоторговель-
них стосунків, мінімізація втручання держави в процеси перерозпо-
ділу ВВП. Як результат – приватизація відбулася і відбувається за-
раз не тільки з порушенням закону, а й нелегітимно в морально-
етичному відношенні, внаслідок чого значна частина суспільства 
зазнала не тільки соціальних, а й духовних втрат, оскільки на шляху 
до ринкової економіки задля формування інституту приватної влас-
ності був порушений принцип відмінності між добром і злом. Зло 
допускалося у багатьох випадках і отримувало навіть виправдання 
заради нагромадження приватної власності частиною "еліти" країни, 
і особливо "правлячої еліти", яка безпосередньо брала участь у цьо-
му. Це і призвело до збідніння духовного життя суспільства, оскіль-
ки була стерта межа між добром і злом, про що пише А.Глінчикова. 
Зокрема, вона зауважує: "Якщо цей принцип збігається, стає суміс-
ним з принципами й імпульсами, закладеними в основи економічно-
го розвитку і політичної участі, то таке суспільство здатне розвива-
тися дуже ефективно. Якщо ж цей принцип суперечить імпульсам 
економічного і політичного розвитку [А у нашій ситуації він дійсно 
суперечить, оскільки заради економічного і політичного успіху, тоб-
то задля отримання економічної та політичної влади через привати-
зацію, відмінності між злом і добром якщо не стерлися, то принайм-
ні у багатьох випадках мінімізувалися. – В.Г.], то таке суспільство 
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наражається на величезні труднощі в усіх сферах соціального життя 
аж до розпаду самої соціальної тканини"12.  

Станом на 2009 р., після майже 20-річного процесу легітимізації 
інституту приватної власності, українське суспільство, власне, і отри-
мало одночасно політичну, фінансову, економічну і соціальну кризу, 
яка може перерости в гуманітарну, оскільки воднораз виявився зруй-
нованим і інститут держави, бо порушуються права людини у зв’язку 
з кризою судової системи, а влада втратила довіру суспільства, що є 
однією з ознак слабкої держави. А з огляду на те, що в Україні, корис-
туючись характеристикою В.Красильщикова, є багато корумпованих 
політиків і бюрократії, а також існують бізнес-групи, які, приватизу-
вавши і одночасно монополізувавши видобуток та первинну перероб-
ку мінеральних ресурсів з метою контролю за торгівлею ресурсами 
(метал, газ), сільськогосподарською продукцією (зерно), контролю за 
нелегальним імпортом, здійснюють також контроль за доступом до 
державних фінансових та грошово-кредитних ресурсів, можна конс-
татувати, що в країні достатньо багато соціальних суб’єктів, зацікав-
лених, в одних випадках, у слабкості держави з тим, щоб не втратити 
контроль над певною сферою в економічній діяльності, а в інших – 
у її зміцненні з тією ж метою. Власне, це і є соціальні суб’єкти, котрі 
впливають на ступінь слабкості української держави.  

Як результат, різко впав, у порівнянні з 1990 р., добробут суспі-
льства, і не тільки його економічна складова, низький рівень якої 
обумовлений тим, що ВВП в Україні зменшився (порівняно з доре-
форменим періодом) удвічі. Головне, і це важливо для суспільного 
життя, що більшість людей відчула особистий дискомфорт і неза-
хищеність як у суспільному, так і в економічному відношенні. У су-
спільному аспекті можна назвати багато факторів, але найяскраві-
ший з них, що стосується значної частини населення, – це відсут-
ність можливості для реалізації свого права на отримання доходів, 
які були б вищі за прожитковий мінімум.  

Масова приватизація як така і бажання отримувати надприбутки 
призвели до того, що приватизовано ряд об’єктів, на яких внаслідок 
боротьби за прибутки при експлуатації виникають аварії з людськи-
ми жертвами. Таким прикладом є аварія газової мережі 2007 р. 
                                                                 
12 Глинчикова А.Г. Социальное значение русского раскола // Вопросы философии. – 
2008. – № 6. – С. 27. 
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у Дніпропетровську, що стала причиною значних людських втрат та 
масового психозу серед населення країни щодо стану газових мереж. 
Ще в гіршому стані є комунікаційні мережі, які не приватизовані, 
але стали заручником політичної нестабільності, що є непомірною 
складовою суспільних втрат. 

Ще одним прикладом сучасних суспільних втрат є незаконна 
приватизація найбільш цінних земельних ділянок сільськогосподар-
ського призначення, а також ділянок для неконтрольованої забудови 
міст і комфортних місць проживання, яка здійснюється в масовому 
порядку. В результаті мешканці міст, з одного боку, втрачають місця 
традиційного відпочинку, а з іншого – перевантаженість забудовами 
веде до того, що нездійсненими лишаються конче необхідні зміни 
в інфраструктурних об’єктах, особливо доріг, які наразі у більшості 
великих міст вже перевантажені приватним транспортом, у першу 
чергу легковим. Як наслідок, населення не має можливості відпочи-
вати після роботи або без додаткових втрат вільного часу поверну-
тися додому. По суті, має місце забудовне рейдерство, яке допустила 
держава, даючи дозволи на будівництво, яке часто жодним чином не 
контролюється або контролюється формально. При цьому суспільні 
втрати не є результатом конструктивного руйнування, внаслідок 
якого породжується нова якість, бо ні в економічному, ні в суспіль-
ному планах цієї нової якості майже не отримано. Зокрема, економіка 
не зазнала структурних змін, у результаті яких виросла б конкурен-
тоспроможність окремих виробництв завдяки інноваційним транс-
формаціям. У суспільному житті значно зросла злочинність, насе-
лення масово страждає від недовіри до всіх і вся, за винятком хіба 
що близьких родичів, і можна стверджувати, що недовіра стала фак-
тором, який гальмує активність населення, тоді як довіра є насампе-
ред фактором розвитку суспільства. 

Унаслідок нелегітимної в морально-етичному плані приватизації, 
що була основою побудови економізованої моделі суспільного жит-
тя, яка йшла шляхом зміни форми, що ґрунтувалася на єдності влади 
і власності, в інституті держави сталося об’єднання інтересів влади, 
яку контролює бюрократія і політичний істеблішмент, та бізнесу. Як 
результат – соціологізована модель суспільного життя, що у своїй 
основі має соціально-орієнтовану економіку, не відбулася, хоча сьо-
годні світові відома і реально існує тенденція, що заперечує модель 
класичного лібералізму М.Фрідмена.  
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У новій моделі бізнес має діяти за правилом "...намагатися зароб-
ляти якомога більше грошей, не порушуючи соціальних правил, як 
відображених у законах, так і тих, що містяться в етичних нормах"13. 
Але, як вже зазначалося, в Україні порушуються соціальні, економі-
чні та інші норми, вже не кажучи про етичні, хоча, як стверджував 
колишній президент та виконавчий директор одного з найбільших 
банків світу "Bаnk of America" А.Клаузен, "бізнес сьогодні має звер-
тати увагу на певні далекі від комерції проблеми, якщо він хоче до-
жити до завтрашнього дня. Погляди Фрідмена прийнятні з короткоте-
рмінової точки зору, однак у довгостроковій перспективі ніщо не 
може завадити отриманню прибутку або його розумному викорис-
танню, навіть якщо все соціальне тло буде розірвано на шматки... 
Корпорація живе власним життям і тому має певну свободу вибору в 
забезпеченні балансу між довгостроковими потребами суспільства і 
невідкладними вимогами її власників"14.  

Мається на увазі, що, згідно з М.Фрідменом, бізнесмен не має 
права жертвувати прибутком заради таких суспільних проблем, як 
бідність, безробіття, екологічні загрози, які часто є великими і гли-
бокими та призводять до негативних наслідків. Питання соціальної 
відповідальності бізнесу в умовах нових країн, що тільки сформува-
ли ринкову економіку, розглянемо далі, визначивши тут не лише 
соціологізовані складові розвитку, котрі повинні бути включені 
у зміст нових трансформаційних змін, а й ті, що мають так званий 
соціогуманізований характер і охоплюють такі фактори розвитку, як 
довіра, що також буде розглянуто далі окремо. 

Нова тенденція в побудові моделі розвитку як економічного, так 
і суспільного життя, що відповідає її постіндустріальному характе-
ру, характеризується тим, що "стає очевидним процес переходу від 
ринкового до неринкового, політичного типу ухвалення рішень. Ри-
нок розпорошує відповідальність; втім політичний центр на видноті, 
питання про те, хто виграє, а хто програє, зрозуміле, і внаслідок цьо-
го уряд стає ареною боїв... Сьогодні ми рухаємося в напрямі кому-

                                                                 
13 Цит. за: Д.Белл. Грядущее постиндустриальное общество. – М. : Академия, 1999. – 
C. 395. (Також див.: The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits // The 
New York Times Magazine, September 13, 1970.) 
14 Цит. за: Там же. – С. 396. (Також див.: Davenport J. Bank of America Is Not for 
Burning // Fortune. January 1971.) 
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нальної етики за умов, коли сама сутність нової спільноти чітко 
не визначена [І, як побачимо далі, тут не останню роль відіграють 
принципово нові виклики ХХІ ст. як внутрішнього, так і зовнішнього 
характеру, що не мають класичних механізмів розв’язання. – В.Г.]. 
У певному сенсі рух від управління з точки зору політичної економії 
до управління з точки зору політичної філософії – а саме в цьому 
полягає значення змін – є поворотом до некапіталістичних моделей 
соціального мислення, і цей поворот являє собою тривалу тенден-
цію, що розгортається в західному суспільстві"15.  

У цьому і є глибинна суть відмінностей між модернізацією захід-
ного суспільного способу життя та економізованого характеру сус-
пільного життя, що складається в "нових" країнах з ринковою еко-
номікою (таких, як Україна). Тому і постає принципово новітня про-
блема як теорії, так і практики сучасного етапу модернізації держави 
в нових для нас умовах з урахуванням викладеного, а також полі-
тично-соціального прогнозу Б.Топорніна, який зводиться до того, 
що за умов, коли громадянське суспільство ще не склалося, а його 
інститути не набули розвитку, роль держави найбільш важлива для 
формування громадянського суспільства. Саме держава мусить 
сприяти розгортанню ініціативи і самодіяльності громадян, залучен-
ню суспільства до процесів перетворень. На такій основі має досяга-
тися суспільна згода, така необхідна нині. Без неї єдність суспільст-
ва неможлива, і навпаки – зберігатимуться політичне протистояння і 
протиборство різних течій та сил. Більш того, можуть розвиватися і 
посилюватися процеси, що призводять до відчуження державного 
апарату від громадянського суспільства16.  

Власне, ми маємо підтвердження цього прогнозу в Україні, де 
вже не один рік поспіль не тільки зберігається, а й посилюється по-
літичне протистояння і активне протиборство політичних сил. Але ж 
ми вже показали, що неринкові механізми, а саме політичні, стають 
найвищим чинником виходу на новий етап модернізації держави, 
оскільки влада, за визначенням Б.Топоріна, – це люди, які мають 
певні публічно-правові прерогативи і грають певні політичні ролі. 

                                                                 
15 Там же. – С. 403, 404. 
16 Топорнин Б.Н. Сильное государство – объективная потребность времени // Во-
просы философии. – 2001. – № 7. – С. 16. 
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Влада без людей немислима, вона не проявляється, не існує17. Автор 
вважає, що саме на цьому слід наголосити у відповідь на ультраабс-
трактні підходи до влади, що нерідко зустрічаються, на її зображен-
ня у вигляді якоїсь напівбожественної сили. Водночас роль і значен-
ня влади в суспільстві перехідного типу істотно зростають18.  

Прогрес у сфері розв’язання цих завдань слід пов’язувати із влас-
не соціогуманізованим планом розвитку соціо, в якому присутня со-
ціологізована модель Д.Белла замість економізованої і який допов-
нений гуманітарною складовою, що передбачає: 

- права і свободи людей; 
- культуру; 
- довіру до влади; 
- вільні неконтрольовані ЗМІ; 
- представницьку демократію; 
- соціальну рівність замість глибоких розломів; 
- громадянське суспільство та його інститути; 
- правову державу; 
- підконтрольну бюрократію замість зрощення бюрократії та 

злочинності, бюрократії та бізнесу. 
Ці та інші гуманізовані складові нового способу суспільного та 

економічного життя докладно розкриті в одному з наступних під-
розділів цієї роботи. 

Внаслідок здійснення трансформаційних змін, започаткованих на-
самперед державою, суспільство зазнало великих втрат, які повинні 
бути йому відшкодовані. Як стверджує Д.Белл, видатки слід покласти 
на винуватців подібних витрат, а те, які видатки на законних підставах 
мають покладатися на суспільство в цілому, стане одним з найскладні-
ших питань політичної економії майбутнього. Наразі ми лише почина-
ємо усвідомлювати цю проблему19. Якщо такий висновок зроблений 
для сучасних розвинених країн та їх суспільств, то він ще більшою мі-
рою стосується країн, що трансформували і економіку, і суспільство 
упродовж останніх 15–20 років і де соціальні проблеми загострилися.  

У процесі трансформації Україна почала рух до економізованої 
моделі суспільного життя, пройшовши значний шлях у створенні 
                                                                 
17 Там же. – С. 7. 
18 Там же. 
19 Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. – С. 38. 
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ринкових механізмів, визнаних світовим співтовариством. На наступ-
ному етапі її трансформації в частині, що стосується зближення 
з країнами Заходу, де започатковано процес формування постіндустрі-
ального суспільства, вона має модернізувати передусім державу, на-
діливши її функціями, притаманними сучасній державі, що дбає 
насамперед про розвиток трудового потенціалу та людського капі-
талу, котрий включає і суспільний капітал як такий, що є базою для 
підвищення добробуту суспільства.  

Спробуємо оцінити хід модернізації держави в сучасних умовах 
при багатогранності можливих змін. А.Сміт вважав, що застосування 
природної свободи небагатьох індивідуумів, яка може піддавати бла-
гополуччя всього суспільства небезпеці, треба і належить обмежувати 
законами всіх урядів – не тільки найдеспотичніших, а і найвільні-
ших20. У цьому є досить глибокий сенс з огляду на один із сучасних 
напрямів модернізації держави, оскільки безконтрольність з боку 
держави і світової спільноти і взаємопов’язаність інтересів, для прик-
ладу, фінансових інститутів та рейтингових агентств зумовили над-
звичайно глибоку фінансову кризу на початку ХХІ ст., що призвела 
до рецесії в економіці багатьох країн світу. У процесі трансформацій-
них змін, що відбулися, українська держава не тільки не обмежила 
нелегітимну діяльність частини бізнесової політики, а й сама пішла на 
тісний зв’язок з нею, допустивши надзвичайне зниження рівня життя 
більшості членів суспільства. Але не тільки це. Значна частина грома-
дян виявилася відстороненою від реалізації своїх можливостей щодо 
участі в контролі над певною частиною суспільної власності. Як ре-
зультат, люди не отримали, а за багатьма позиціями втратили можли-
вість підвищити власний добробут та відчуття незалежності від влади. 
Це не тільки не наблизило, а навпаки – віддалило час досягнення ус-
піхів у гармонізації та суспільній доцільності модернізації, з одного 
боку, а з іншого – не сприяло прибутковості бізнесу. Тому маємо над-
звичайно високу диференціацію в доходах, майнове розшарування, 
масову бідність і невдоволеність змінами, що ініційовані владою, до-
віра до якої постійно перебуває на досить низькому рівні; економіка ж 
під час кризи 2008–2009 рр. зазнала чи не найбільшого спаду, що при-
звело до зниження рівня життя людей. 

                                                                 
20 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. – М., 1993. – С. 461. 
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Стосовно модернізаційних змін у функціях сучасної держави, 
крім загальновідомих дискусій, які ведуться на теоретичному рівні 
щодо конкретних підходів до поточної та перспективної політики, 
домінують аргументи на користь зниження її ролі, але при цьому 
використовується поняття соціальної держави як такої.  

Думка про доцільність такого розуміння функції держави підкрес-
люється такими доводами21: тільки держава, в якій забезпечується са-
модостатність громадян, може бути по-справжньому соціальною. "Со-
ціальною" держава може стати лише тоді, коли переважна більшість 
громадян не волатимуть (втім, без всякої надії) про економічну допо-
могу держави для задоволення мінімальних життєвих потреб. Тільки 
тоді і починається державна політика. Але до того постійне, але непід-
кріплене бажання дати всім потроху залишає державу заручником 
бідності, уряду надає можливість знаходити "прийнятне" пояснення, 
а громадянам і профспілкам вимагати постійних перерозподілів.  

У науковій роботі ми послалися не на наукову розробку, а на газе-
тну статтю тому, що це вже є певна пропаганда ідеологеми, яку взято 
за основу в досить популярному періодичному виданні, котре читає 
здебільшого та частина суспільства, що підготовлена для розуміння 
основних суспільних процесів і від позиції якої суттєво залежить мо-
жливість досягнення успіху. Разом з тим важливо продискутувати 
таку позицію, бо у разі сприйняття її як доктрини у суспільну свідо-
мість закладеться досить суперечлива ідеологема, яка, ймовірно, су-
перечить тому, що реально відбувається в розвиненому світі.  

Якщо виходити з позиції автора статті, то переважна більшість 
громадян країни, яка стала тепер країною з ринковою економікою, 
не будуть мати надії на соціальну допомогу з боку держави, оскіль-
ки основоположна соціальна роль держави, як її трактує В.Гранов-
ський, не в тому, щоб надавати людям економічну допомогу, а в то-
му, щоб забезпечити їх самодостатність. Це добре, але така позиція 
заперечується світовою практикою країн, які важко звинувачувати 
в тому, що в них відсутні потужні інститути, які забезпечують лібе-
ральну орієнтацію на реалізацію індивідуальних можливостей, що 
само по собі є визначною характеристикою самодостатності. Але 
водночас ці ж країни, точніше їх уряди, в практичній площині діють 
                                                                 
21 Грановский В. Воспоминание о будущем // Зеркало недели. – 2000. – 10–16 июня. – 
№ 23(296). – С. 4. 
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у зворотному напрямі. Наголошуємо, йдеться не про мінімальне за-
доволення життєвих потреб, а про значно більш ефективне і широке 
використання ресурсів і сучасних функцій держави для вирішення 
соціальних завдань, оскільки "соціальні трансфери [Мається на увазі 
з боку держави. – В.Г.] охоплюють переважну більшість, 50–90%, 
населення розвинених країн. У середньому по Європейському Сою-
зу цей показник становить 73%"22. 

Наведені дані підтверджують протилежну тезу щодо напряму су-
часної модернізації держави в економічному і суспільному відно-
шеннях. І основна її відмінність у тому, що саме соціальні трансфер-
ти населенню в масовому порядку повинні дати можливість людині 
бути самодостатньою, що значно більше, ніж просто задоволення 
мінімальних потреб. Засади ринкового фундаменталізму, яких до-
тримується М.Фрідмен, суперечать змісту постіндустріальних транс-
формацій, які вже тепер вбачає і ще більше прогнозує на перспекти-
ву Д.Белл. Це означає, що насправді повинно йтися про сучасну мо-
дернізацію держави з одночасними соціогуманізованими змінами, 
які не тільки доповнюють, а й змінюють модель суспільного життя, 
хоча, як ще буде показано, навіть вони повною мірою не відповіда-
ють Викликам часу (котрі розглянуті далі), що, у свою чергу, ще до-
дасть змін у суть моделі модернізації держави і суспільства. 

Визначальну роль у здійснені соціогуманізованих змін у суспіль-
ному житті відіграє так званий потенціал соціалізації, який можна ро-
зглядати в традиційному плані як сукупність тих видатків (фінансо-
вих ресурсів і послуг), які потенційно можуть бути спрямовані на під-
тримку населення країни. Власне, саме так трактується цей термін в 
економізованій моделі розвитку. Але ця модель має серйозні обме-
ження щодо її перспектив на майбутнє. Саме тому потенціал соціалі-
зації ми розглядаємо як сукупність тих дій, у тому числі і потенцій-
них, які може здійснити держава, бізнес і населення, підвищивши їх 
сукупну активність і рівень задоволення потреб. Саме тому потенціал 
соціалізації економіки має включати не тільки те, що може зробити 
і здійснити держава, а й те, що можуть зробити бізнес і населення, 
з огляду на необхідність нести певне соціальне навантаження не тіль-
ки сплачуючи податки та підвищуючи заробітну плату, а й виконую-
                                                                 
22 Рогов С.М. Функции современного государства: вызовы для России // Свободная 
мысль – XXI. – 2005. – № 7. – С. 57. 
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чи багато інших дій суспільно значимого характеру, орієнтованих на 
розв’язання суперечностей (див. розд. 1), що пов’язані із самоосмис-
ленням і багато в чому не пізнані суспільством споживання. 

Потенціал соціалізації за час стрімкого економічного зростання 
у 2000–2008 рр. в Україні підвищувався відповідно до зростання 
економіки, що свідчить про домінантне значення в цей період рівня 
розвитку економіки, але настрої населення, його поведінка, мотиви 
легальних і особливо нелегальних вчинків змінювалися. Саме це 
спричиняло зворотну тенденцію, оскільки має місце масове невдо-
волення населення здійсненими змінами, що створює негативний 
фон для майбутніх довгострокових змін.  

Крім того, в Україні наразі існують й інші тенденції, що також 
знижують потенціал соціалізації. Відчуття некомфортності життя 
в умовах нестабільності, яка проявилася наприкінці 2004 р., та пе-
вного загострення в економіці, що почалося з кінця 2008 р., знову 
породжує у багатьох громадян бажання покинути країну. До цих 
чинників додаються також незадовільний стан навколишнього се-
редовища в широкому його розумінні, коли країна не може справи-
тися з дискомфортом, що спричинюється накопиченням відходів, 
безперервно зростаючою злочинністю, погіршенням громадської 
поведінки населення, техногенними аваріями, особливо в житлово-
комунальній сфері, коли трапляються навіть катастрофи із заги-
беллю людей. Все це породжує не відчуття самодостатності, а про-
тест і непокору, коли незаконно перекриваються дороги, блоку-
ються підприємства та органи влади.  

Розглядаючи підходи до модернізаційних дій держави, ми вико-
ристовуємо категорію, що має соціогуманізований зміст, який поля-
гає у звичному розумінні гуманістичних цінностей та збереженні 
самобутніх досягнень культурно-історичного типу, оскільки, за М.Да-
нилевським, люди, які вийшли з несвідомої, винятково етнографіч-
ної форми побуту, створивши, утвердивши та захистивши своє зов-
нішнє існування як самобутніх політичних одиниць, власну духовну 
діяльність виявляють переважно в усіх тих напрямах, для яких є за-
порука в їхній духовній природі не тільки відносно науки та мистец-
тва, а й у практичному здійсненні своїх ідеалів правди, свободи, су-
спільного благоустрою та особистого добробуту23. При цьому, як 
                                                                 
23 Данилевський Н.Я. Россия и Европа. – М., 1991. – С. 106. 
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показує аналіз В.Бурова і В.Федотової, китайський досвід модерні-
зації теорії та практики довів виправданість такого підходу, бо в ре-
зультаті відроджується висхідна гілка розвитку країни. В.Буров та 
В.Федотова разом з багатьма іншими дослідниками, які аналізували 
успіх китайських реформ, пов’язують його з тим, що зміни були по-
слідовними, поступовими, вони враховували унікальні особливості 
та конкретні історичні умови, а головне – у Китаї пам’ятали про "зо-
лоте правило реформ", що відрізняє їх від революцій: зрівняти шви-
дкість реформ і спроможність людей адаптуватися до них24.  

Україна, яка уособлює одну з ліній майбутнього шляху модерні-
зації як такої, що властива одночасно багатьом країнам, має врахо-
вувати одночасно і прогнози більш узагальнюючого характеру для 
багатьох країн, які свідчать про те, що п’ятсотлітній поступальний 
розвиток, прогрес, заснований на розумі Заходу та його успіхах, 
припиняється, завершується як цикл, що знижує лідерство Заходу 
і його здатність бути взірцем розвитку для всіх народів. Починається 
Новий час – час для інших народів, які виходять із власних уявлень, 
коли Захід може виявитися одним із них. Під час глобалізації мегат-
ренд модернізації зникає і відходить на рівень національних моде-
лей25. При цьому з досвіду Китаю, що стосується проблем модерні-
зації держави, випливає висновок, який може слугувати прикладом 
певних дій щодо забезпечення успішності використання ліберальних 
підходів до моделі модернізації та успішності їх використання як 
рекомендацій для України.  

Врахуємо те, що "...хоча сьогодні немає емпіричного підтверджен-
ня строгої позитивної кореляції між лібералізмом і економічним зрос-
танням, тим не менше, досвід більшості країн світу свідчить, що дов-
гостроковий і стабільний економічний розвиток можливий тільки у 
разі паралельного розвитку демократичних інститутів. Але демокра-
тичні інститути можуть ефективно виконувати свої функції тільки в 
умовах саморозвитку та природного бажання суспільства їх (інститу-
тів) підтримки, що можливо лише в суспільстві з домінуванням лібе-
ральних традицій"26. Втім Китай реалізовує надзвичайно відмінну від 
                                                                 
24 Там же. – С. 15.  
25 Буров В.Г., Федотова В.Г. Китайский опыт модернизации: теория и практика // 
Вопросы философии. – 2007. – № 5. – С. 11, 12.  
26 Грановский В. Воспоминание о будущем. – С. 4.  
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ліберально організованої модель ринку, маючи розвинену політичну 
систему лівої ідеології.  

Водночас упродовж не одного десятиліття використовується сво-
єрідна модель лібералізації дій саме з боку держави. Держава діє як 
своєрідний суб’єкт ринку. Як результат – Китай досяг найдина-
мічнішого економічного зростання у світі, яке має надзвичайні тем-
пи і масштаби, і це дозволило йому вступити у рівноправну конку-
ренцію з найбільш розвиненими країнами світу. При цьому із країн 
з ліберально організованою системою економіки і демократичним 
способом життя суспільства мільярди доларів йдуть до Китаю, а со-
тні іноземних компаній та багато тисяч підприємців з усього світу 
працюють у цій країні, бо тут існує стабільність і дотримання пра-
вил. Вони гарантуються шостою вертикаллю влади, що включає 
державні та партійні структури. Влада забезпечує свободу ринку від 
криміналу та, що більш важливо, сама криміналом не займається. 
Корупція є, але й боротьба з нею цілком реальна. Народ бачить, що 
влада переймається проблемами, які існують у суспільстві, та прагне 
їх розв’язати. Патріотизм китайців та їхня солідарність забезпечу-
ють національну стабільність27. 

Національні моделі модернізації засвідчили свою працездатність 
в умовах глобалізації, а видатні сучасні вчені з гуманітарних про-
блем розвитку світу С.Хантінгтон і Ш.Айзенштадт довели, що за 
умов глобалізації Захід не може бути, як раніше, універсальним зра-
зком розвитку28. Разом з тим ми не повинні забувати історичний до-
свід Заходу стосовно розвитку держави як політичного та історично-
го управлінського інституту – інституту, який є надзвичайно важли-
вим для забезпечення успіху модернізації. Цього успіху можна дося-
гти, коли є ефективні способи включення в процес сучасної буржуа-
зії, оскільки сьогодні, по-перше, саме серед її представників най-
більш активні і професійні маси людей і, по-друге, саме завдяки та-
ким підходам Сполучені Штати Америки свого часу досягли визна-
чних результатів. У цій країні держава виросла з буржуазії і нею, 
більшою чи меншою мірою, але весь час управляється. США утри-

                                                                 
27 Буров В.Г., Федотова В.Г. Китайский опыт модернизации. – С. 11, 12.  
28 Там же. – С. 14. 
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мують лідерство багато десятиліть поспіль, але й досі не знаходить-
ся іншої країни, котра справді готова це лідерство опротестувати29. 

Держава в минулому (у ХІХ ст.) брала на себе значні функції щодо 
здійснення суспільних та економічних трансформацій. Йдеться про 
держави тієї епохи, коли відбувалися історично важливі процеси фор-
мування капіталістичного устрою. В цілому він був підтриманий, і то-
му держава на той час була, в нинішньому розумінні, у багатьох діях 
одностайною з буржуазією. Сьогодні аналогічну роль відіграє влада 
таких країн, як Китай, Тайвань, що є автономною територією Китаю.  

Наразі держава може взяти на себе логіку і стратегію формуван-
ня, а також відповідальність за появу корпоратизованого (читай – 
капіталістичного) шляху розвитку на основі такої ідеології, коли за 
соціологізацію в країні відповідають держава і суспільство, а за лі-
беральну складову – держава і бізнес. Таким чином, державі відво-
диться роль ланцюга в поєднанні інтересів суспільства і бізнесу. 
Кращі управлінські кадри сьогодні сконцентровані в бізнесі, а та 
частина буржуазії, котра є національно орієнтованою, найбільш ак-
тивна в економіці, що і обумовлює доцільність партнерства держави 
і бізнесу. Для цього партнерства необхідні нові механізми, ефектив-
ніші за ті, що використовувалися досі, тим більше, що в індустріаль-
но розвинених, по-справжньому багатих країнах (Німеччина, Фран-
ція, Японія і т. д.) велика національна буржуазія має виняткову полі-
тичну вагу, складаючи основу правлячого класу. Відносно міцні по-
зиції національної буржуазії і у таких напівпериферійних країнах, як 
Мексика, Індія, Аргентина, Чилі30.  

У Китаї, досвід якого ми вже неодноразово аналізували, на тепе-
рішній час склалася взаємодія сил, яким властива ініціативність, ві-
дповідальність за розвиток, про який дбають і партія, і держава, 
і буржуазія, а механізми противаги мобілізують країну на досягнен-
ня успіху. В умовах сучасної України відповідних механізмів поки 
що не має. Водночас управлінські дії з боку держави часто бувають 
дискредитовані політичною нестабільністю, участь у якій бере на 
тому чи іншому боці і великий бізнес. Це суперечить ідеї побудови 
                                                                 
29 Гурова Т., Механик А., Привалов А. Буржуазные рефлексии // Эксперт. – 2004. – 
№ 14. – С. 26. 
30 Сафронов А. Концепция "сильного государства" и фракционная борьба россий-
ской правящей элиты // Свободная мысль. – 2007. – № 4. – С. 50.  
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держави, головне завдання якої – модернізуватися; але кадровий 
"голод" значно ускладнює завдання. Ускладнення посилюється і че-
рез те, що в суспільстві внаслідок активної політичної боротьби дис-
кредитовано ідею пошуку ефективних шляхів співпраці бізнесу 
і влади. Втім така співпраця, що повинна мати винятково природний 
характер, могла б дати багато позитивного для ефективного форму-
вання влади, оскільки в сучасних умовах у корпораціях працюють 
професійно краще підготовлені та ініціативні кадри. Використання 
їх управлінських знань, поєднаних з ініціативністю і креативністю, 
може забезпечити розвиток України. У такій співпраці ефективним 
буде той механізм, який матиме у своїй основі легальну діяльність 
держави і бізнесу, а це й дасть можливість буржуазії реалізувати се-
бе легально і у формі правлячої еліти.  

Досить часто, як вже зазначалося, вважається, що базою такої 
взаємодії є система ліберальних поглядів, як течії економічного та 
суспільного життя. На основі сучасних оцінок такої течії наприкінці 
ХХ ст. сформувався досить узагальнюючий висновок про те, що лібе-
ральна теорія суспільства була створена в процесі злиття концепцій 
індивідуалізму та раціональності. Суспільство не повинно було вино-
сити присуди стосовно людей – воно мало тільки встановити звід 
процесуальних норм, а найефективнішим розподілом ресурсів був 
той, який породжував найбільшу кількість задоволених потреб. За-
раз же ми дійшли кінця класичного лібералізму. Мірилом соціально-
го блага є вже не задоволення індивідуальних устремлінь, а вирів-
нювання соціального дисбалансу31. Для вирівнювання соціального 
дисбалансу найбільш успішною є демократія, оскільки демократія 
з її первісною прихильністю до ідей рівності неминуче створює мі-
рило відліку та оцінки відмінностей у статусі, багатстві і владі32. 
Важливою є думка А. де Токвіля, який стверджував, що не варто 
заплющувати очі на той факт, що демократичним інститутам у дуже 
успішній формі вдається розвинути у людських серцях почуття за-
здрості. Демократичні інститути пробуджують і підігрівають палке 
бажання рівності, хоча й не в змозі повністю його задовольнити. 
Ця повна рівність поступово, ніби крізь пальці, вислизає від людей 
у той момент, коли вони думають, що упіймали її, і зникає, як каже 
                                                                 
31 Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. – С. 598, 599.  
32 Там же. – С. 587.  
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Б.Паскаль, у вічність; люди щодалі збуджуються, шукаючи цього 
благословення, стають дедалі нетерплячішими, оскільки воно зда-
ється їм щораз ближчим, але його, як і раніше, неможливо відчути33. 
З упевненістю можна стверджувати, що так буде й надалі. Але щоби 
пояснити і аргументувати цей висновок, повернемося спочатку 
у далекі часи Платона. 

Проблема рівності та справедливості була актуальною і для ста-
родавніх часів. Наприклад, у Платона ми знаходимо думки про те, 
що заклик дотримуватися справедливості ґрунтується на переконан-
ні, що душа безсмертна і здатна переносити будь-яке зло і будь-яке 
благо, а людина завжди буде триматися високого шляху і всіляко 
додержуватиметься справедливості разом із розсудливістю34. Потрі-
бна впевненість у тому, що людині в житті (як, по можливості, тепе-
рішньому, так і подальшому) завжди потрібно вміти вибирати сере-
дній шлях, уникати крайнощів; у цьому – вище щастя для неї35. Ми-
нуло багато віків. Людство пройшло шлях від предмодерну до пост-
модерну – і отримало поки що "імперію", зміст якої розкрито А.Нег-
ри та М.Хардтом в їхній однойменній книзі, яка, за висновком О.Ду-
гіна, стала самостійним політологічним концептом ХХІ ст., де розк-
рито зміст і образ майбутнього. Аналізуючи зміст "Імперії" А.Негри 
та М.Хардта, О.Дугін вказує, що ця імперія в історичному смислі є 
абсолютно новою реальністю, яка не протилежна громадянському 
суспільству, а практично збігається з ним. Вона заснована на абсо-
лютизації ліберальних цінностей і принципів, зовсім не на архаїчних 
системах ієрархій. Вона продовжує їх, переводячи на якісно більш 
високий рівень36. Ця імперія розкладає життя, остуджує його кипіння, 
узурпує для свого функціонування (через тонку систему контролю) 
прагнення "більшості" до свободи, її бажання, її креативність. Імперія 
повинна контролювати всю мережу, елементами якої є люди37.  

Виходячи з того, що сказано стосовно рівності та наведених ко-
ментарів, можна зробити принаймні декілька основоположних, на 
нашу думку, висновків. Перший стосується того, що демократія як 

                                                                 
33 Там же.  
34 Платон А. Избранные диалоги. Государство. – М. : ЭКСМО, 2007. – С. 718. 
35 Там же. – С. 715. 
36 Дугин А. Геополитика постмодерна. – СПб : Амфора, 2007. – С. 41. 
37 Там же. 
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суспільна та політична технологія життя суспільства постійно гене-
рує устремління до діяльності заради мінімізації відмінностей в сус-
пільному статусі, але досягти цього не вдається, і це дуже яскраво 
ілюструють різні рівні життя окремих людей, що є базою для від-
мінностей і в статусі упродовж багатьох років. Бажання досягти рів-
ності людей, швидше за все, має фізичне начало. Втім люди покла-
дають надії на майбутнє, знаючи, що вони смертні, але думаючи 
і діючи так, ніби вони вічні. Діє невідворотний принцип організації 
людського життя: якщо не нам, то, можливо, дітям і т. д. Завдяки 
цьому філософському сприйняттю прагнення до рівності, відбува-
ється суспільний розвиток і досягається особистий успіх окремих 
людей, що підносить врешті-решт і всю країну на більш високий 
рівень конкурентоспроможності і життя. Але це не означає, що щас-
ливих людей в такій країні стає дедалі більше, бо, як відомо, не хлі-
бом єдиним живе людина.  

Другий висновок стосується того, що демократія, породжуючи 
у людей зусилля до дії, не виходить за рамки закону, інакше в країні 
і суспільстві домінуватиме анархія, бо, як було вже сказано, демок-
ратичні інститути не в змозі задовольнити бажання досягти рівності. 
Демократія дає можливість у результаті виборів прийти до влади 
опозиції, яка спробує на наступному етапі реалізувати нове устрем-
ління до піднесення рівня решти до тих, хто має більш високий ста-
тус, багатство і, зрештою, владу аж до рівня імперської, хоча така 
спроба не є загальнодосяжною. І в цьому є логіка дії механізму сус-
пільного життя, заснованого на демократії. Демократія, як зазначає 
В.Іноземцев, є закономірним наслідком гуманізації суспільства; це 
не стільки форма правління, скільки механізм соціалізації, за відсут-
ності якого суспільство не може відповідати вимогам часу. Демок-
ратія передбачає готовність кожної людини довірити співгромадя-
нам прийняття рішень, від яких залежить і його власна доля, а отже – 
базується на довірі та готовності до співпраці38. Але з іншого боку 
вона продовжує розвивати, як зауважує А. де Токвіль, таке відчуття, 
як заздрість, бо неадекватність реагування людей має місце, а тому 
і народжується сучасна "Імперія постмодерну".  

                                                                 
38 Иноземцев В.Л. Демократия: насаждаемая и желанная // Вопросы философии. – 
2006. – № 9. – С. 34, 35. 
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Про взаємозв’язок довіри та розвитку йдеться в окремому підроз-
ділі цієї роботи, а зараз нагадаємо, що власні внутрішні механізми, 
які стимулюють людину до дії, реалізуються все ж таки в процесі 
демократизації, оскільки демократія – це справді рух, що знищує 
теперішній стан39. У процесі демократизації, поряд з вирішенням 
проблеми влади і паралельного функціонування держави формуєть-
ся і довіра до влади, а отже, у внутрішню іманентну складову влади і 
держави закладається, власне, мотив для дії і для змін, які дозволять 
вийти на новий рівень розвитку. Стосовно ж розвитку держави, сус-
пільства та перспектив демократії є ще один не менш важливий ви-
сновок – про роль держави у суспільному житті.  

Тепер щодо взаємозв’язку демократії та лібералізації, який розг-
лядається в одній з фундаментальних теорій суспільства ХХ ст., бі-
ля витоків якої стояв А.Сміт. Саме він представив принципово но-
вий погляд на розуміння змісту і сенсу суспільного життя, пов’язав-
ши їх з економічним розвитком, в якому домінують ліберальні сто-
сунки та приватна ініціатива особистості. В такому ключі виконані 
сучасні дослідження процесів розвитку демократізації та ролі дер-
жави в економічному розвитку. Ці дослідження здійснені паралель-
но в 1997 р. фахівцями Світового банку та журналу "The Economist", 
якими надруковані звіти про світовий розвиток, де розкрито роль 
держави у світі, що змінюється, та майбутнє держави в економічно-
му розвитку. У кожній з цих публікацій багато в чому переглянуті 
позиції щодо ролі держави в суспільному та економічному відно-
шенні, але найбільш радикально сформульовано новий підхід у до-
волі консервативному англійському журналі "The Economist", в яко-
му заперечується, що демократія, якою вона є сьогодні в розвинених 
країнах, сприяє розростанню держави, відвойовуючи тим самим де-
далі більше економічного простору у приватно-господарського лібе-
рального капіталізму. Розвиток цієї тенденції може поставити капі-
талізм у важкі обмежені умови, що призведе до зниження його сту-
пеня, поряд із свободою40. Власне, такий висновок кореспондується 

                                                                 
39 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. – 2-е изд. – Т. 3. – М. : Государственное издате-
льство политической литературы, 1955. – С. 34.  
40 Наводиться за: Место и роль государств в современном развитии / Ин-т МЭиМО, 
РАН. – М., 1999. – С. 4. (Також див.: A survey of World Economy. The future of the 
State // The Economist. – 1997. – September 20th. – Р. 6, 13, 55.) 
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з позицією Д.Белла, що представлена в його роботі, аналізованій 
у цьому розділі. Свої висновки він зробив ще у 70-ті рр. ХХ ст., тоб-
то за 20 років до зміни характеру суспільного життя з економізова-
ного на соціологізоване, в якому ліберально орієнтована діяльність 
корпорації в боротьбі за прибуток змінює принципи діяльності, вра-
ховуючи існуючі поза її межами складові суспільного життя, що ре-
гулюються законами потреб суспільства. І це відбувається одночас-
но з боротьбою корпорації за прибутки і продуктивність. Таким чи-
ном, сьогодні суспільний інтерес та його задоволення є додатковою 
умовою, вимоги якої стають важливими в оцінці діяльності сучасно-
го бізнесу. В цьому є принципова відмінність ліберальної форми до-
віри М.Фрідмена від соціологізованої моделі Д.Белла, в якій певних 
змін зазнає поведінка корпорацій у ХХІ ст., хоча окремі приклади 
цього спостерігалися набагато раніше. 

Оскільки демократія є способом активізації дії суспільних сил, 
тобто сил суспільства, що можуть забезпечити розвиток, ми вихо-
димо з того, що в суспільному відношенні модернізація держави має 
відбуватися саме в напрямі розвитку демократії, бо загальновідомо, 
що демократія – найкраща форма суспільного устрою, а отже, 
і управління, завдяки таким причинам: 

- демократія є наслідком гуманізації суспільства; 
- вона є не формою правління, а скоріше управління, в якому діє 

механізм соціалізації його як ознака сучасності; 
- в умовах демократії люди довіряють іншим приймати рішення, 

які визначають їх долю; 
- вона заснована на готовності до співпраці; 
- вона передбачає рівність людей перед законами; 
- вона утверджує етнічну, культурну і релігійну рівність; 
- тільки зовнішні ознаки демократії не гарантують дотримання 

прав людини, економічного лібералізму, верховенства закону; 
- вона розвивається в контексті загального модернізаційного 

процесу суспільства; 
- тому, що вона не може зміцнюватися, якщо економіка перебу-

ває у стані стагнації, а проблеми безпеки загострюються; 
- вона обов’язково передбачає зміну глибинних соціальних 

зв’язків, а не просто реформування політичної надбудови, в якій ви-
користовуються політичні виборчі технології; 
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- вона використовує специфічні для кожної країни знання з тим, 
щоб у кінцевому підсумку дозволити суспільству нормально функ-
ціонувати; 

- вона не може успішно утверджуватися і розвиватися лише за 
рахунок зовнішніх факторів41. 

Останнє твердження є найбільш важливим, оскільки за певних умов 
домінування підходів, що насаджують демократію та тотальний її екс-
порт в умовах нового переділу світу не веде до реальної демократії42. 

Перед Україною стоїть необхідність розв’язання завдань щодо 
майбутнього розвитку суспільства та економіки з урахуванням у цих 
процесах ролі лібералізації попри сучасні ускладнення у світі, коли 
виникає база для бюрократичного капіталізму, тоді як нагальною 
є проблема формування соціологізованої моделі розвитку. Це є но-
вим складним шляхом для України, яка мусить йти від індустріалі-
зації до постіндустріалізації і перед якою реально постає проблема 
формування нової організації держави на основі соціально-лібераль-
ної моделі життя суспільства і відповідної організації економіки та 
державного устрою. 

Дві існуючі системоутворюючі моделі, завдяки яким може форму-
ватися і розвиватися країна та її суспільне життя, що обумовлено од-
ночасно і державним устроєм, разом з тим не домінують повністю 
у розвитку держави, бо сама держава має або може мати, як відомо, 
свої власні цілі, що відповідають її сутності, пов’язаній з управлінсь-
кими діями. Останні базуються на діях влади, що належить певним 
політичним силам, за винятком ситуації, коли в суспільстві домінує 
анархія, хоча, як відомо з української (і не тільки) історії, були і такі 
анархісти, які виступали в ролі лідерів і претендували на здійснення 
функцій управління, тобто мали або бажали отримати владу. Слід ма-
ти на увазі також і те, що коли "в суспільстві не діють заповіді, по-
винні діяти закони, або навпаки... Але маси за певних обставин мо-
жуть не прийняти ані тих, ані інших. Для розв’язання своїх проблем 
досить часто, як prima faсiе [лат. на перший погляд. – В.Г.], вони від-

                                                                 
41 Узагальнено автором на основі роботи: Иноземцев В.Л. Демократия насаждаемая 
и желаемая. Удачи и провалы демократизации на рубеже тысячелетий // Вопросы 
философии. – 2006. – № 9. – С. 34, 35. 
42 Петраков Н. Демократия и новый передел мира // Свободная мысль. – 2006. – 
№ 7–8. – С. 51. 
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дають перевагу насильству"43. Враховуючи, що сьогодні суспільству 
багато в чому притаманне, за висновками К.Гаджиєва, стирання тра-
диційних відмінностей між дозволеним і недозволеним, припусти-
мим і неприпустимим, нормальним і ненормальним, можна як гіпо-
тезу висунути твердження про те, що чим далі, тим менш ефективно 
(результативно) діятимуть у суспільстві "заповіді", які утримують 
людей від певних дій. Якщо буде реалізований цей гіпотетичний 
сценарій, то настане соціальна катастрофа, якій передуватиме тота-
літарна система як засіб утримання порядку в дикому стаді людей.  

У традиційному устрої суспільного життя діяли не тільки заповіді, 
а й, скоріше, традиційні устої. З часом у процесі модернізації суспіль-
ства і держави дедалі більше домінує закон, який щораз глибше пови-
нен проникати в суспільні процеси, розширюючи вплив держави не 
тільки щодо сприяння, а й навіть щодо забезпечення суспільного роз-
витку. Інакше суспільство наближатиметься до насильства (як з боку 
натовпу, так і з боку держави, яка може порушувати закон). У ході 
таких подій відбудеться поштовх до досягнення, власне, цілей держа-
ви і реалізації дії влади (держави) заради влади. Такі дії вже будуть не 
на користь країни, в якій в суспільному розвитку об’єдналося на пев-
ній території її населення, а лише заради владних повноважень як та-
ких, що належатимуть політичним лідерам, котрі очолюють державу 
і мають забезпечувати системну реалізацію функцій держави. Таку 
державу досить часто називають "сильною державою", або "органіч-
ною державою". Її концепцію розробили гегельянці, позитивісти, со-
ціологи-ідеалісти та інші, оскільки врешті-решт зрозуміло, що кожна 
правляча партія має бажання вибудувати власну концепцію "сильної 
держави", як стверджує А.Сафронов44, за узагальненням якого наво-
димо універсальні ознаки такої держави, яка:  

 має повний суверенітет, а тому не залежить у своїй зовнішній 
або внутрішній політиці від інших держав (Україна як держава на 

теперішній час ще не може однозначно реалізувати цю позицію, тим 

більше за умов глобалізації та глобальної регіоналізації світу); 
 послідовно, жорстко і активно відстоює свої інтереси та інтереси 

своїх громадян за кордоном (теж далеко не однозначна позиція, оскі-

                                                                 
43 Гаджиев К.С. Масса. Мир. Держава // Вопросы философии. – 2000. – № 6. – С. 10. 
44 Сафронов А. Концепция "сильного государства" и фракционная борьба россий-
ской правящей элиты // Свободная мысль. – 2007. – № 4. – С. 43, 44.  



Розділ 2. Пошук моделі розвитку держави 

161 

льки, наприклад, мільйони українських громадян, які працюють за кор-

доном, необхідного ступеня захисту держави на даний час не мають); 
 всебічно розвиває і підтримує національну промисловість, особ-

ливо технологічно передові галузі (поки що однозначно можемо 

стверджувати, що Україні як державі так і не вдалося створити 

власну національну інноваційну систему, яка б могла забезпечити 

інноваційний шлях розвитку); 
 систематично і довгостроково підтримує національну культуру, 

науку, освіту (на жаль, не можна стверджувати, що в Україні власна 

національна культура отримала необхідний ступінь розвитку, оскі-

льки, власне, у культурі домінує маскультура, а наука і освіта так і 

не отримують необхідної частки витрат бюджету, що відповідала б 

визнаним у світі пропорціям); 
 проявляє всебічну турботу про пенсіонерів та малозабезпечених 

громадян (статки більшості тих і інших залишаються нижче про-

житкового мінімуму); 
 повністю гарантує права власності і забезпечує суспільний поря-

док (ні того, ні іншого в Україні майже немає, особливо якщо йдеться 

про таку інституційно важливу складову нового суспільства і еконо-

міки, як приватна власність. Достатньо згадати хоча б про масові 

приклади рейдерських атак на власність. На сьогодні права власнос-

ті не можна захистити в суді. Населення масово потерпає від фінан-

сових махінацій в житловому будівництві і т. ін.); 
 турбується про охорону надр і господарське використання наці-

ональних ресурсів (ні те, ні інше у необхідній мірі не здійснюється, 

оскільки багато родовищ знищується внаслідок некотрольованої екс-

плуатації бізнесом, який не вкладає достатніх ресурсів на їх відтво-

рення, збереження та ефективне використання); 
 підтримує і розвиває національні збройні сили (за всі роки неза-

лежності України так і не вдалося приступити до хоча б технологіч-

ної модернізації озброєнь); 
 швидко і ефективно кладе край будь-яким атакам на державний 

устрій незалежно від того, звідки вони йдуть – від лівих чи правих, 
від маргінальних груп чи істеблішменту (в Україні майже не відбува-

ється прямих атак на державний устрій, але у нас існує ще глибша 

проблема, котра має витоки з того, що раніше Україна була у складі 

іншої країни з інакшим суспільним політичним устроєм, тому бага-

то громадян залишилися прихильниками минулого, при цьому вони, 

як і національно орієнтоване населення, потерпають від невдалих 
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реформ, що загалом руйнує державний устрій як такий; тому Украї-

ні як державі ще треба довести свою ефективність). 
За всіма критеріями концепція "сильної держави" навряд чи може 

заперечуватися і є доцільною для реалізації. Її слід розглядати як 
необхідні умови, без яких інститут держави не можна вибудувати як 
такий, що здатний ефективно забезпечувати розвиток країни. Слово-
сполучення "сильна держава" поставлено у лапках, оскільки йдеться 
не про таку державу, яка сильна своїм авторитаризмом, а про держа-
ву, ефективну у своїх діях, беззаперечну щодо приватної власності 
та регуляторної політики у сфері економіки. 

Такі критерії важко опротестовувати, а тому невідповідність вказа-
ним ознакам є незаперечним доказом необхідності модернізації держа-
ви як у суспільному, так і в економічному відношенні. Сучасну "сильну 
державу" можна назвати, за Платоном, "здоровою державою" (хоча 
Платон, як відомо, заперечував приватну власність). 

У сучасних перехідних суспільствах діяльність держави в еконо-
мічній сфері має ознаки антисуспільних дій, оскільки допускає з бо-
ку суб’єктів підприємницької діяльності фінансові махінації, неви-
конанням договірних зобов’язань, відсутність підприємницької ети-
ки, слабку інформованість, орієнтованість на престижне споживан-
ня, низьку довіру до держави (що проявляється у зневажанні право-
вих норм, несплаті податків, схильності до сибаритства, "нехтуван-
ні" ризиком, недотриманні моральних принципів ведення бізнесу, 
досягненні власних цілей за рахунок ущемлення прав інших)45. Тому 
неважко передбачити, що для виходу з такого стану і політичні, 
і державні еліти будуть прагнути до посилення інституту держави. 
Але це зовсім не збігається ані з суспільним, ані з економічним аспек-
тами можливих трансформацій держави відповідно до щойно охарак-
теризованої категорії "сильної держави". Найімовірніше це будуть 
наміри йти шляхом формування авторитарної держави, але такі на-
міри вступають у суперечність з іншими, більш бажаними для роз-
витку. З одного боку, зрозуміло, що формуються тенденції, котрі 
можуть спонукати до зміцнення порядку, що регламентується не 
тільки законами, а й значним підвищенням ролі влади і політичних 

                                                                 
45 Фальцман В. Российское предпринимательство с позиций христианской морали // 
Вопросы экономики. – 2000. – № 8. – С. 45–53. 
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сил, які її контролюють, а з іншого – це унеможливлює сучасні про-
екти майбутнього суспільства (див. п. 1.3). 

 Новий світ має характеризуватися розширенням свободи, що спри-
ятиме розвитку здібностей людини та відповідно вибору нею значи-
мих і доброякісних форм власного життя46, за яких свобода реалізуєть-
ся одночасно із самообмеженням та індивідуальною відповідальністю. 
Для таких країн, як Україна, цей процес неоднозначний, оскільки сус-
пільство, як було показано, є невизначеним, а нехтування правовими 
нормами і навіть Конституцією – досить поширене явище. 

У суперечності можливих майбутніх тенденцій важливу роль ві-
діграватиме стратифікація суспільства. Сучасні дослідження пока-
зують її неоднозначність. Зокрема, Г.Дилігенський виділив такі чо-
тири стратифікаційні групи: 

1. Представники корпоративної солідарності, які є молодими й 
успішними. У цій групі мало або зовсім немає місця для діяльності 
профспілок як суспільного інституту й інституту держави. 

2. Маргінали і люмпени, для яких характерні випадкові заробіт-
ки, кримінал. Існує конфлікт поколінь та небажання працювати за 
мізерну заробітну плату. Із часом (після виходу на пенсію кваліфі-
кованих робітників, лікарів, вчителів) буде відчутним дефіцит кадрів 
або їх професійна некомпетентність.  

3.  Бізнес-еліти та успішна бюрократія.  
4.  Конфліктне "болото" серед населення, що підтримує тих ліде-

рів, які готові забезпечити або хоча б декларують розширення дер-
жавних гарантій та захист інтересів людей. Можна додати й тих, хто 
гарантує чи обіцяє невиправдані соціальні пільги та гарантії, що 
руйнують і державу, і суспільство47. 

Зазначені групи сформувалися скоріше за все в результаті доміну-
вання першої групи, що ставить модернізацію держави перед низкою 
проблем, розв’язання яких вимагає врахування й низки тенденцій, про 
які мова попереду. Але спочатку дамо ще одну стратифікацію перехі-
дного суспільства, яка побудована на матеріалах дослідження росій-
ського суспільства. (Достовірність результатів цього дослідження ви-
                                                                 
46 Социал-демократия ХХІ столетия: новые глобальные проекты // Свободная 
мысль. – 2004. – № 5. – С. 48. 
47 Дилигенский Г.Г. Социально-политическая психология. – 2-е изд. – М. : Новая 
школа, 1996. – 352 с. 
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кликає певний сумнів, оскільки в суспільстві, що відповідає отрима-
ним даним, ступінь соціальних негараздів мала б бути меншою.) Вка-
зане дослідження має такі стратифікаційні групи48: 

1. Вищий клас (0,3–0,4% населення) – вершина соціальної піраміди. 
2. Менеджери, або "білі комірці" (7,2%). 

Соціальна психологія – орієнтація на заможність за рахунок власної 

праці і приватної відповідальності за приватне життя.  

Цінності – інтелект, працелюбність, порядність. 

3. Інтелігенція/службовці, або "блакитні комірці" (15,5%). 
Соціальна психологія – досягнення успіху в житті. 

Цінності – інтелект, працелюбність, милосердя. 

4. Кваліфіковані робітники, або "сині комірці" (19%) – абсолют-
но благополучні, середня заробітна плата 5 тис. дол. США 
Психологія та ж сама. 

Цінності – працелюбність, порядність, милосердя. 

5. "Сірі комірці" (15%) – низькокваліфікована фізична праця 
(сільські жителі, рядові працівники, працівники системи охорони 
здоров’я, початкової освіти і т. д.). 
Соціальна психологія – працелюбність, милосердя, порядність. 

Бояться не знайти свого місця в житті. 

Перебувають на межі бідності та жебрацтва. 
6. Безробітні і працюючі тимчасово (9,7%). 

Жебрацтво, бідність. 

7. Пенсіонери (31%), що утричі краще забезпечені, ніж безробіт-
ні, але практично не мають надії на пристойне життя, як у сучасного 
пенсіонера Західного світу, який може не тільки харчуватися і ліку-
ватися, а й подорожувати.  

Порівняння двох наведених стратифікацій, що склалися в резуль-
таті попередніх трансформацій, які відбулися за останні 18 років, 
і можуть бути застосовані з високим ступенем відповідності й до 
українського суспільства, свідчать, швидше за все, про різні за зміс-
том вектори змін у державі.  

Зокрема, це орієнтація на державу, яка відповідальна за зміст та 
характер модернізацій, оскільки зміни, що відбулися, принесли ба-
гато негативного. Є сподівання, що зусилля, які держава може скон-
центрувати на подоланні негараздів, принесуть успіх у подальших 

                                                                 
48 Тарусин М., Гурова Т. Реальная Россия // Эксперт. – 2005. – 23–30 мая. – 
№ 19(466). – С. 19–34. 
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трансформаціях, бо, як правило, відсутня надія на успішну бізнес-
еліту, яка не пов’язана корпоративною відповідальністю перед дер-
жавою та суспільством і об’єднана спільними інтересами з бюрокра-
тією. За існуючих умов бізнес успішний переважно тоді, коли має 
спільні інтереси з бюрократією та політичною елітою. Як не дивно, 
за цих обставин бізнес-еліта разом з бюрократією стоять заодно 
з масами, що втратили від змін, але очікують результатів діяльності 
держави, яка посилить свою роль у процесі майбутніх трансформа-
цій інституту держави. Однак у кожному з прошарків суспільства 
складається своє уявлення про зміст подальших перетворень і роль 
держави. Перші бажають зберегти статус-кво і мати державу, яка 
контролює ресурси і одночасно дозволяє використовувати їх в інте-
ресах бізнес-еліт, інші дійсно хотіли б соціалізувати і державу, і біз-
нес. У такому сенсі економічний істеблішмент, що представляє еко-
номічний і водночас суспільний вимір модернізації держави і вира-
жає бажання частини населення, яке не має надії на себе, орієнтова-
ний на посилення ролі держави в модернізаційних змінах, оскільки 
в суспільному відношенні для цієї частини населення необхідна си-
льна соціальна позиція держави, яка не може бути досягнута без 
втручання в економіку. І хоча інтереси зазначених груп населення 
щодо економічного та суспільного вимірів модернізації держави різ-
ні, разом з тим вони – за зміцнення її позицій.  

До змісту і напрямів посилення ролі держави у суб’єктивному 
і об’єктивному відношенні через економічний та суспільний виміри 
ми ще повернемося, а в цьому контексті проаналізуємо підсумки 
другої суспільної стратифікації, запропонованої М.Тарусіним та 
Т.Гуровою, де виділено вже не чотири, а сім груп і за якою понад 
40% населення є успішним в економічному відношенні, зорієнтова-
ним на життя за законами, і в суспільному вимірі для них характерні 
працелюбність, порядність, інтелектуальність, милосердя; втім, як 
вже зазначалося, ці дані дещо сумнівні і не корелюють з реальною 
поведінкою людей, тобто з реальним модулем дій.  

У соціальному відношенні така ж приблизно частина населення 
(якщо врахувати і пенсіонерів) з такими самими позиціями щодо сус-
пільного виміру, але щодо їх економічного стану, то вони знаходяться 
на межі бідності, а то й у злиднях, що зумовлює їхню орієнтацію на 
соціально сильну державу, яка виконує економічні функції і здійснює 
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захист широких верств населення. Врешті-решт, якщо виходити з на-
веденої стратифікації суспільства на прикладі Росії, то в суспільстві 
може виникнути протистояння стосовно нових напрямів подальшого 
розвитку – на соціально чи ліберально орієнтовану державу.  

Така ситуація сьогодні і в Україні, проте дослідження питань соці-
альних контурів населення України, здійснені Н.Ходоровською (Ін-
ститут соціології НАН України), показують, що в поселеннях Украї-
ни, незважаючи на політичне протистояння у вищих щаблях влади 
(власне, держави, оскільки в Україні існує протистояння між інститу-
тами влади – президентською владою як гаранта Конституції, парла-
ментською як законодавчого органу та Кабінетом Міністрів України 
як виконавчої гілки влади), є тенденція, хоча й слабка, до покращення 
попри політичні баталії; втім загострення політичної кризи на фоні 
фінансової та економічної 2009 р. можуть знівелювати ці тенденції 
і навіть повернути розвиток подій у зворотному напрямку.  

Результати спостережень були проголошені Н.Ходоровською на 
Круглому столі в Інституті економіки та прогнозування НАН України 
18 липня 2007 р. Ці результати свідчили про хоча і порівняно слабку 
на той час, але все-таки незалежність соціального виміру змін від тих 
процесів негативного характеру, які відбуваються в державі, навіть 
і від політичних загострень, що в окремих випадках приводили до 
вуличних демонстрацій та використання сили між різними гілками 
влади. Але не можна не зважати на емоційний стан суспільства, що, 
врешті-решт, може змінити ситуацію за підсумками 2009 р.  

Результати досліджень І.Мартинюка (Інститут соціології НАН 
України), проголошені на тому ж Круглому столі, свідчать про дос-
татньо критичні і негативні оцінки соціоекономічної ситуації в Укра-
їні. Автор стверджує, що незадоволення результатами попередньої ви-
борчої кампанії до Верховної Ради України 2006 р. висловили 47% 
опитаних; 30,1 вважали політичну ситуацію критичною, 62,1 – на-
пруженою, а спокійною і благополучною – лише 3,8% (у 2008 та 
2009 рр. ситуація тільки погіршилася). Незадоволення станом справ 
в економічній сфері продовжує міцно утримувати одну із чільних 
позицій серед соціоемоційних переживань українців – його засвід-
чили 28% респондентів. Зокрема, до найхарактерніших прикмет на-
шого часу розвал економіки відносять 43% опитаних, зубожіння – 
32,2, безробіття – 26,6%. Водночас суттєво меншою є частка тих, хто 
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відмічає позитивні зрушення в соціально-економічній ситуації: від-
сутність дефіциту товарів (16,6%), можливість працювати на себе, 
мати власну справу (14,4%), шанс розбагатіти (3,9%). І це без ураху-
вання впливу кризи, яка може призвести до спаду в економіці Укра-
їни у 2009 р. на рівні 15% ВВП. Отже, хоча у суспільній свідомості 
існує нелінійна залежність між змінами умов життя, реальним ста-
новищем соціального суб’єкта в системі суспільних координат і від-
повідними формами почуттєвого, однак тривала нестабільність, як 
соціально-політична, так і соціально-економічна, породжує зрештою 
нестабільність соціально-психологічну, яка, у свою чергу, може ста-
ти небезпечним каталізатором суспільних протистоянь і провокацій 
у процесі модернізації держави. Не виключено, що такі події можуть 
розгорнутися під час чергових виборів президента у 2010 р. 

Аналіз наведених стратифікацій суспільства з різними орієнтира-
ми як в економічному, так і в суспільному вимірах орієнтує на підс-
таві різних мотивів на посилення ролі держави в процесах її модерні-
зації за умови виконання певних соціальних функцій за чотирма 
складовими, що утворяться за підсумками таких етапів реформ:  

 макроекономічна стабілізація (в Україні вона мала місце, хоча 

непрофесійні дії та політична криза, яка розпочалася з 2004 р. і досі 

не завершилася, спричинила один з найбільших на фоні інших країн 

спадів в економіці і загрозу дефолту; якщо ж дефолту не буде, стабі-

лізація досягається в тому числі за рахунок іноземних запозичень, які 

призведуть до боргової пастки);  
 мікроекономічна лібералізація (в Україні ще далеко не завер-

шена, про це докладніше далі); 
 глибока інституційна перебудова (в Україні ще далеко не заве-

ршена і може хіба що стосуватися формування середовища приват-

ної власності, яка, до того ж, аж ніяк не легітимна в морально-

етичному плані, часто піддається рейдерським атакам і не завжди 

може бути захищеною); 
 соціальна спрямованість державних зобов’язань49 (в Україні со-

ціальні зобов’язання мають надлишковий і неефективний характер з 

огляду на стан економіки та перспективи її розвитку і те, що дехто 

користувався соціальними пільгами незаконно та аморально; з іншо-

го боку, такі функції держави, як наука, освіта, охорона здоров’я, со-

ціальне страхування тощо, в Україні недостатньо розвинені). 
                                                                 
49 Грановский В. Воспоминая о будущем. – С. 4.  
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Як свідчать наведені оцінки основних складових трансформації 
за соціоліберальним сценарієм, більшість з них ще не завершені 
і потребують модернізації відповідно до внутрішніх і глобальних 
процесів. Разом з тим виникає питання, хто і яким чином відповіда-
льний за проведення необхідних змін, тим більше, що зміст таких 
змін наразі значно ускладнився і набув принципово нового характе-
ру, що, напевне, стає Викликом, на який має відповісти і кожна кра-
їна або принаймні більшість із сучасних країн.  

Щодо Викликів глобального характеру та їх змісту, то вони мо-
жуть бути охарактеризовані в узагальненому вигляді так: 

■ недостатнє забезпечення енергетичними та іншими видами ре-
сурсів, значення яких у ХХІ ст. зростає, оскільки буде відчутний їх 
дефіцит; країни, які ними володіють, стають лідерами монопольних 
та олігопольних угруповань і посилюють економічний тиск на фоні 
міждержавної політичної напруженості, що веде до подальшої не-
стабільності в розвитку, поглиблення конкуренції аж до протисто-
яння між окремими країнами; 

■ недостатнє забезпечення ресурсами води та незадовільна її 
якість, оскільки вода теж стає дефіцитною, особливо з урахуванням 
кліматичних змін, що вже відбуваються і будуть поглиблюватися, 
внаслідок чого очікується значне потепління та засухи; 

■ почастішання випадків природних і техногенних катастроф у 
зв’язку з прямою залежністю суспільного та економічного розвитку 
від запровадження нових технологій, масштаби використання яких 
досягли такого ступеня, що за наявних суспільних стосунків в Укра-
їні сформувалося суспільство ризику (див. п. 1.3); 

■ глобальність міграційних процесів, що загрожує посиленням 
протистояння на територіях окремих країн, кількість яких з часом 
буде дедалі збільшуватися, особливо тих, де існують західна мента-
льність та західні стандарти життя і до яких відбувається трансфер 
населення з іншими ментальними характеристиками; 

■ посилення глобалізації, яка водночас призводить і до регіона-
льного зростання напруженості, що особливо стосується країн, які 
на шляху свого входження в глобальне середовище не змогли мобі-
лізувати творчі сили суспільства на модернізацію; в результаті такі 
країни залишаються на узбіччі розвитку з борговими, технологічни-
ми, економічними проблемами, розв’язати які самостійно не здатні, 
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а глобальна конкуренція позбавляє їх надії на майбутнє; у ХХ ст. 
стало очевидним, що десятки країн не впоралися із завданням мо-
дернізації держави;  

■ необхідність змін у міжнародних структурах типу ООН, СОТ, 
ОЕСР, ЄС, НАТО та ін., які не справляються з існуючими глобальни-
ми Викликами, тоді як подальший розвиток потребує формування 
таких наднаціональних структур, які здатні запропонувати нові меха-
нізми і способи досягнення ефекту в розв’язанні глобальних проблем, 
а також здійснювати контроль з метою запобігання поглибленню дис-
пропорційності в розвитку та неконтрольованості дій одних країн 
у порушення інтересів інших, що формує масштабну нестабільність, 
як, наприклад, світова фінансова криза, що почалася наприкінці 
2007 р. і на подолання якої знадобиться щонайменше 5 років; 

■ нерівноправність окремих країн в глобальному середовищі 
і необхідність зміни ролі кожної країни, яка намагається досягти рі-
вноправних стосунків у політичній та економічній сферах; 

■ екологічні проблеми (зміна клімату, забрудненість територій 
значної кількості країн, а також повітря й води), розв’язання яких 
можливе у разі взаємоузгоджених дій урядів і національних органів 
та їх волі до порозуміння, тоді як наразі існують нерівноправні сто-
сунки; посилення негативного впливу екологічної та кліматичної 
складових на перспективи розвитку; 

■ історичні зміни в суспільному розвитку від індустріальних но-
вовведень до креативної активності, в процесі здійснення яких фор-
мується суспільство та економіка знань; ці процеси посилять глобаль-
ну конкуренцію за інтелектуальні ресурси та обмежать для багатьох 
країн можливості формування інтелектуальної еліти, діяльність якої є 
основою підтримки їх конкурентоспроможності; 

■ масові захворювання, епідемії, наркозалежність, злочинність 
і тероризм – явища, які неспроможні подолати навіть високорозви-
нені західні суспільства; для цих явищ не існує кордонів, вони спри-
чинюють масову суспільну невдоволеність у зв’язку з посиленням їх 
проявів та неможливістю здолати діяльність тіньових, мафіозних 
і терористичних структур; 

■ формування вертикально організованих мережевих структур, 
що контролюють інформаційний простір і використовують інформа-
ційно-комунікаційні технології, які визначатимуть домінування гло-
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бального над національним, що ставить під сумнів існування націона-
льної держави як такої, оскільки остання часто не здатна ефективно 
протистояти їх впливу на потоки капіталів, інвестицій, наукову інфор-
мацію і навіть продукцію сучасної індустрії споживчого характеру. 

Існують Виклики і внутрішнього характеру, які діють одночасно 
з глобальними, зокрема в Україні: 

 нездатність національної держави зберегти владу шляхом забез-
печення процесів нагромадження знань як одного з основоположних 
джерел влади в сучасному світі поряд з традиційними джерелами, які 
дає сила та капітал, оскільки технології контролю за інформацією та 
знаннями в нових умовах є джерелом не тільки сили, а й влади; 

 демографічна криза, що загрожує втратою історичних менталь-
них основ і поглибленням соціомоністичного протистояння у зв’язку 
з очікуваним в недалекому майбутньому масовим формуванням іно-
земної діаспори, що матиме характер активної або й агресивної мен-
шості, в якій до того ж зазвичай високі показники народжуваності; 

 загроза втрати людського потенціалу у зв’язку з програшем 
у конкурентній боротьбі за інтелектуальні ресурси внаслідок немо-
жливості забезпечити належний рівень життя висококваліфікованим 
спеціалістам і їх масової міграції за кордон; 

 загострення боротьби між заново сформованими владними 
і корпоративними (читай – олігархічними) структурами, які мають 
контроль над сферою бізнесу і важливими суспільними процеса-
ми, зокрема виборчими, та креативною часткою суспільства, яка 
в результаті попередніх трансформацій програла змагання за дос-
туп до ресурсів та влади; влада і держава у своїх трансформаціях 
мають розв’язати це протиріччя суспільного характеру і вирішити, 
який процес буде суспільно визнаний, у тому числі і міжнародною 
спільнотою;  

 слабкість існуючих державних інститутів, що виконують як 
традиційні, так і передусім сучасні функції держави на всіх рівнях 
і масова недовіра до них більшості населення, що зумовлює пасив-
ність суспільства і держави до очікуваних метаморфоз влади; 

 поглиблення розшарування верств населення, що, за відсутно-
сті налагоджених механізмів соціальних ліфтів, формує у людей 
апатію і схильність до політичних протестів; 
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 інфраструктурна та інституційна невідповідність економіки ви-
могам часу, яка зумовлює, з одного боку, обмеженість активності біз-
несу та зростання трансакційних витрат, що веде до втрати конкурен-
тоспроможності, а з іншого – інституційну обмеженість та слабкість, 
а то й відсутність інституцій в частині забезпечення необхідних змін 
як у суспільному, так і в економічному вимірах; у процесах модерні-
заційних змін в такому випадку статика домінує над динамікою необ-
хідних перетворень, і ця ситуація посилюється відсутністю фахівців 
з модернізації та монополізацією влади олігархічними структурами; 

 успіх у бізнесі часто залежить від ступеня наближення до вла-
ди та бюрократії, що зумовлює очікування нестабільності, формує 
базу для відтоку капіталів; 

 політична нестабільність і перманентне перебування суспільс-
тва та держави у виборчому процесі не дозволяє перейти не тільки 
до інвестиційної моделі розвитку, заснованої на інноваціях, а й фор-
мує умови для порушення економічної стабільності та масової нев-
доволеності населення; як результат, у механізмах формування нової 
системи влади гальмується перехід від влади, що уособлює силу та 
капітал і реалізує свої функції шляхом адміністрування, до влади, 
заснованої на знаннях, оскільки дедалі актуальнішою стає відома 
формула "знання – сила"; останнє в частині формування влади слід 
розуміти, перш за все, не як поінформованість, а як знання, що по-
роджується креативною здатністю до діяльності тих сил, які претен-
дують на владу; 

 монопольний контроль державного замовлення та монополіза-
ція багатьох сфер економіки;  

 необхідність організації та підтримки соціального захисту на-
селення та убезпечення його від ринкової нестабільності у зв’язку з 
банкрутством підприємства, зміною кон’юнктури на ринку праці, 
міграційними процесами, втратою працездатності та професійною 
непридатністю; 

 нездатність держави в інтересах населення сформувати і підт-
римувати систему генерації, нагромадження та використання знань 
як джерела багатства, влади і прогресу; 

 необхідність формування адекватної відповіді та ініціації техно-
логічних проривів, пов’язаних з розвитком науки та інновацій у світі; 
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 нездатність держави передбачати та запобігати виникненню 
загроз і викликів, насамперед внутрішнього характеру, та паралель-
но вчасно трансформувати діяльність державних інститутів відпові-
дно до обставин, що зумовлюють зміну характеру суспільних та 
економічних трансформацій завдяки інноваціям в техніці, техноло-
гіях, організації діяльності, які постійно глобалізуються; при цьому 
в національній державі за наявності національної грошової одиниці 
як одного з атрибутів держави і державності, національний банк (ін-
ститут, що захищає національний суспільний та економічний прос-
тір) втрачає самостійність через надмірну присутність у країні іно-
земного банківського капіталу та лобізму, що в перспективі значно 
зменшить рівень впливу державних інститутів на суспільне та еко-
номічне життя. (Прикладом є неспроможність Національного банку 
України своєчасно контролювати процеси надмірного споживчого 
кредитування населення, що було результатом кредитної експансії, 
сформованої за рахунок іноземних джерел.) 

Аналіз вказаних Викликів закономірно порушує питання, хто 
і яким чином може знайти і реалізувати розв’язки зазначених про-
блем, що мають здебільшого й історичний вимір, і в сучасних умо-
вах глобалізації дедалі поглиблюють зміни в еволюції країни, яка 
вже або увійшла, або шукає можливості увійти до глобальних регіо-
нальних об’єднань. У цьому процесі слід враховувати, що суть такої 
еволюції зводиться до невпинного звуження владних функцій дер-
жави всередині країни і розмивання її національного суверенітету 
поза нею, а зміни, що відбуваються, торкаються всіх основних пара-
метрів інститутів влади, партійно-політичного механізму, розподілу 
повноважень центру і регіонів, відносин держав з громадянськими 
суспільствами і між собою50. 

Одразу ж виникає питання: наскільки зміни, про які йшлося, є та-
кими, що можуть в принциповому плані свідчити про послаблення 
ролі національної держави через підвищення ролі наднаціональних 
органів з огляду на те, що зміст, масштаби та особливості викликів, 
які стоять перед національними державами, не тільки не стали сла-
бшими, а навпаки – посилилися в усіх відношеннях. І незважаючи на 

                                                                 
50 Рудинский Ю.И. Государство, политические системы и гражданское общество // 
Европа. Вчера, сегодня, завтра. – М. : Экономика, 2002. – С. 61. 
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те, що в умовах одночасного зростання ролі неприбуткових органі-
зацій, що діють в національних державах і навіть потужно форму-
ються на міжнародному рівні, населення кожної країни шукає і шу-
катиме в майбутньому захисту чи підтримки насамперед у рамках 
національних державних інститутів.  

Якщо виходити з того, що "держава… виникає… коли кожен 
з нас не може задовольнити сам себе, але багато чого ще потре-
бує"51, то можна було б, орієнтуючись на наведене розуміння проце-
су формування змісту держави, стверджувати, що наднаціональні 
формування, власне, і виникають, розмиваючи національний суве-
ренітет, для того, щоби задовольнити ті потреби, яких не можна за-
довольнити за допомогою чи завдяки національній державі. Але на-
віть якщо розглядати ідеальну можливість такого формування, то 
і вона виявиться малопридатною для її основоположної реалізації. 
Причина в тому, що "…будь-яка влада, має на увазі благо не кого 
іншого, як тих, хто їй підвладний і нею опікуваний – в суспільному 
і приватному порядку"52. І якщо навіть вважати, що це тільки декла-
ративна формула здорової держави (коли державою керують справді 
порядні люди, котрі дбають про своїх підлеглих), то лише тому, що 
"…повна несправедливість сильніша за справедливість, в ній більше 
сили, свободи і власності"53.  

Достатньою умовою ефективності управління (влади) є те, що по-
ряд з винагородою існує і покарання, на необхідності якого наголо-
шував ще Платон. У реальних умовах національна держава або має 
бути більш розвиненою в цьому відношенні, оскільки вона відповіда-
льна перед своїми виборцями і ніхто інший в економічному і соціаль-
ному плані не несе такого рівня відповідальності. Її основою є те, що 
податки населення сплачує саме національній державі, а не регіона-
льному утворенню, яке є вторинним відносно власного населення кра-
їни та її території. Крім того, навіть в умовах присутності будь-якої 
країни в регіональному утворенні, де через природні відмінності йде 
якщо не боротьба, то конкуренція за ресурси і пільги, обов’язковим 
елементом є ще одна важлива функція поєднання глобального і наці-
онального викликів – коли національна держава, власне саме вона, 
                                                                 
51 Платон. Избранные диалоги. – М. : ЭКСМО, 2007. – С. 616. 
52 Там же. – С. 585. 
53 Там же. – С. 584. 
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першочергово має захищати національні інтереси. А оскільки перера-
ховані раніше виклики є характерними для більшості країн, то стосу-
нки щодо їх розв’язання покладаються насамперед на інститути наці-
ональної держави. Остання, крім того, повинна мати можливість за-
хисту власних інтересів перед наднаціональним утворенням, яке 
обов’язково несе в собі потенціал бюрократичного та лобістського 
протистояння, від впливу яких ніхто і ніколи не застрахований.  

Таким чином, можна стверджувати, що виклики, які за своїм ха-
рактером і масштабами значно перевершують попередні (в усякому 
разі не є меншими, ніж у попередні часи), змушують до проведення 
принципових змін стосовно ролі держави як в економічному, так і, 
головне, в суспільному вимірах, які далеко виходять за межі тих, що 
були проаналізовані при розгляді концепції "сильної держави". Вла-
сне, виклики, як це видно з аналізу їх змісту, мають однозначно 
і той, і інший характер. Отже, приходимо до висновку про новий 
зміст модернізаційного характеру держави. 

З огляду на те, що загальновідомі і загальновизнані функції дер-
жави не відійшли на задній план, а з’явилися і нові (як-то боротьба 
з надмірною нерівністю та соціальною несправедливістю, відповіда-
льність за стан науки, освіти, боротьба з тероризмом, злочинністю, 
збереження здоров’я нації, енергетична безпека, кліматичні шоки, 
обмеженість (дефіцит) енергетичних ресурсів тощо), і це, власне, 
вимагає відповіді на сформульовані раніше виклики, то постає за-
вдання глибокої трансформації держави, особливо з урахуванням 
того, що вона має відповідати і за провали попередніх трансформа-
цій як в економіці, так і в суспільстві. Крім того, вона має гарантува-
ти стосунки між заново сформованими державними інститутами 
(внаслідок переходу до ринку і відкритого суспільства) і владою, яку 
отримав капітал, що сформувався в результаті трансформацій. Най-
більш контрастно, болісно і загрозливо виглядає остання проблема, 
бо в процесі змін замість гармонізації стосунків відбувся процес 
злиття інтересів державної бюрократії та капіталу, що поставило під 
загрозу зміст майбутніх трансформацій, оскільки надмірна нерів-
ність, соціальні та економічні контрасти відокремили заінтересова-
ність у трансформації суспільства від заінтересованості у трансфор-
мації держави через масову недовіру суспільства до державних ін-
ститутів, що загрожує перспективам розвитку.  
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У подальшому ми окремо розглянемо проблему довіри і розвитку в 
Україні, а в цьому підрозділі перш ніж повернутися до змісту транс-
формацій держави відповідно до названих викликів і загроз, дамо ха-
рактеристику тенденцій, у ході яких розвиваються інститути держави, 
що дозволить певним чином розкрити зміст завдань, бо інакше для 
таких країн, що тільки-но утворилися і стали на шлях незалежного 
розвитку, ще багато питань залишаються незрозумілими, а тому ско-
ріше стосуються країн саме із залежним характером розвитку. 

Якщо виходити зі зміни ролі держави, тобто її трансформації згід-
но з існуючою періодизацією суспільного розвитку в процесі фор-
мування влади, що дає володіння капіталом, то необхідно, як відомо, 
врегулювати відносини, які дозволяють у системі суперечностей 
влади та капіталу досягти результатів його первісного нагромаджен-
ня. Тому сила влади державних інститутів за часів, коли відбувалося 
це нагромадження, мала бути такою, яка б дозволяла здійснити цей 
процес. Подібна тенденція відбувалася і в перехідних суспільствах 
та економіці, бо, власне, держава сучасними методами зініціювала і 
дозволила реалізуватися процесу народження буржуазії за безпосе-
редньої участі в цьому процесі і влади бюрократії, що відображало 
необхідний консенсус дій на шляху до влади капіталу та бюрократії. 

Другою фазою формування держави в період капіталістичних 
стосунків була тенденція до так званої "малої держави", оскільки 
буржуазія, що володіла капіталом, може власними силами контро-
лювати стосунки між капіталом і працею. Власне, якщо виходити із 
сучасних відносин, то сьогодні, наприклад, в Україні цей процес 
має відповідну тенденцію, бо бізнес у більшості випадків з осучас-
неними формами змушує до зменшення ролі держави, перш за все 
шляхом зменшення її участі у формуванні доходів бюджету, а от-
же, і зменшення участі держави у здійсненні як загальновідомих, 
так і новітніх функцій. І хоча сучасний процес нагромадження ка-
піталу не можна вважати однозначно ідентифікованим в історич-
ному плані стосовно економічної складової, бо сучасний суспіль-
ний вимір суттєво змінив стосунки між державою, капіталом та 
суспільством, разом з тим постійні вимоги щодо зменшення ролі 
держави мають місце. Як результат, це може призвести до того, що 
держава буде мати лише формальні ознаки, але аж ніяк не стане 
такою, що виконує свої функції. Приклади держав, які на сьогодні 
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не відбулися, є далеко не поодинокими. Таких держав є десятки, як 
свідчить публікація В.Красильщикова54.  

Відповідальність держави за провали як ринку в цілому (що зав-
жди має місце у різних напрямках, про що добре відомо), так і в тра-
нсформаційних змінах, а також наявність значних загроз і викликів 
сучасного характеру, що істотно відрізняються від традиційних що-
до оборони, охорони порядку, суспільних послуг тощо, ставлять пе-
ред державою завдання розробки і реалізації стратегії розвитку, від-
повідно до умов і чинників якої всі процеси, про які йшлося, відбу-
ваються одночасно і перебувають під взаємним впливом. Таким чи-
ном, постає завдання надзвичайної складності щодо розбудови дер-
жави, яка здатна постійно трансформувати характер своїх дій, а це 
означає, що повинні існувати умови для ліквідації одних і постійне 
генерування інших інститутів, що забезпечить розвиток. Зміст 
і характер останнього багато в чому є теж неоднозначним, бо держава 
сьогодні може діяти в системі "наздоганяючого розвитку", або в сис-
темі "випереджаючого розвитку", або в системі "нічного вартового". 

Зміст системи "наздоганяючого розвитку", за існуючими анало-
гами, стосується стимулювання, регулювання та часткової участі 
держави в оновленні економічного базису. Разом з тим сучасні дос-
лідження такої системи показали наявність не тільки природних меж 
такого розвитку, а й самої можливості його здійснення55. Тим біль-
ше, що в умовах перехідної економіки і суспільства, незважаючи на 
те що Україна визнана країною з ринковою економікою, вона має 
нерозв’язану проблему подолання всесильності бюрократії навіть по 
відношенню до великого бізнесу, а також нерозв’язану проблему 
отримання прибутків від перерозподілу власності та монопольного 
доступу до фінансових ресурсів держави. Останнє має надзвичайно 
важливе значення в боротьбі за владу основних політичних сил, 
оскільки влада держави, що контролюється капіталом, дозволяє ви-
користовувати ресурси держави в інтересах бізнесу. У зв’язку з цим 
залишається нерозв’язаною проблема не тільки корупції, але й пільг, 
які часто використовуються не для розвитку і технологічного онов-
                                                                 
54 Докладно див.: Красильщиков В. Актуальный предмет исследования: несостояв-
шиеся государства // МЭиМО. – 2008. – № 7. – С. 101–111. 
55 Докладно див.: Иноземцев В. Расколотая цивилизация. – М. : Academia – Наука, 
1999. – С. 299–453. 
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лення, а для отримання надприбутків і збільшення капіталів. Це га-
льмує суспільні зміни, хоча вони декларативно пов’язуються з демо-
кратизацією через налагодження процесів голосування. Для прикладу, 
визнані демократичними вибори до Верховної Ради України 2006 та 
2007 рр. не дали очікуваних результатів. У 2009 р. знову мова зайшла 
про нові позачергові вибори, які теж будуть визнані демократичними, 
але ж чи забезпечать вони здійснення надій на краще?! 

У системі суперечностей між "випереджаючим розвитком" і відпо-
відною роллю такої держави та державою-"нічним вартовим" дедалі 
непохитнішою стає позиція, що держава має виступати, згідно з існу-
ючими в науковій літературі твердженнями, "агентом розвитку", і це, 
власне, має забезпечити "випереджаючий розвиток". Мається на увазі, 
що там, де держава не була "агентом розвитку", економічного зрос-
тання або не було, або воно було незначним. У випадку, якщо роль 
держави у забезпеченні майбутнього розвитку як "агента розвитку", 
не реалізована, держава повинна дати, насамперед, відповідь на вка-
зані загрози та виклики, мобілізувавши на їх розв’язання не тільки 
власні ресурси, а й все суспільство та бізнес. І при цьому саме держа-
ва разом із суспільними діями окремих її інститутів має виступити і в 
ролі ініціатора політичних змін, в ході яких боротьба окремих полі-
тичних сил відбуватиметься не за контроль над державою та її ресур-
сами, а за досягнення успіху в реалізації стратегії модернізації.  

Нині в Україні стратегії держави як "агента розвитку" немає. Іс-
теблішмент держави має відійти від опосередкованої чи безпосеред-
ньої участі в бізнесі, а натомість бути здатним давати відповіді сто-
совно розв’язання проблем, що стоять перед країною. А це значить, 
що державний істеблішмент повинен бути креативним у своїх діях, 
що можливо за умов постійного наближення до суспільства та еко-
номіки знань, коли зміст влади змінюється з влади сили та влади ка-
піталу на владу знань. (Про змістове значення цього процесу йдеть-
ся в одному з наступних розділів.) 

Оскільки держава виступає універсальною і, по суті, такою фор-
мою організації суспільного життя, яка дозволяє досягти єдності краї-
ни, то вона має відповідати і за його постійну модернізацію, попри те, 
що в суспільстві діють паралельно політичні та громадські інституції. 
Але дві останні без держави не можуть виступати як суб’єкти, що зда-
тні повністю задовольнити себе і потребують багато чого ще в тому 
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розумінні, в якому, за висновком Платона, і виникає держава і за уча-
сті якої і відбувається розвиток. Тому держава має і, як виявилося, 
може відповідати в умовах системи держави "агент розвитку" за роль 
лоцмана, а її стратегія є, по суті, лоцією розвитку. Це дозволяє інфор-
мувати суспільство про його перспективи, закладаючи підвалини ста-
більності державної влади, в якій домінують знання про майбутнє. 
При цьому, розробляючи лоцію розвитку, держава забезпечить ус-
пішну модернізацію на тим більш високому рівні, чим краще будуть 
узгоджені в суспільстві інтереси бізнесу та політичних сил, оскільки 
ми не можемо відкидати з порядку денного ще дві складові влади, на 
які вказує Е.Тоффлер. Це – влада сили та влада капіталу, бо владу 
сили переважно очолюють політичні сили, що є при владі в державі, 
та опозиція – це з одного боку, а з іншого – бізнес, що теж має владу, 
контролюючи капітал. Та при цьому слід враховувати думку, на якій 
наголошує французький соціолог Е.Дюркгейм, який вважає, що чим 
більше розвивається суспільство, тим більше розвивається і держава, 
перебираючи на себе дедалі більше функцій.  

Для погодження з таким твердженням у нас є певні підстави. Зок-
рема країни, які входять до ОЕСР, у середині ХІХ ст. мали питому ва-
гу загальних державних витрат у ВВП всього на рівні 8–9%, а вже на 
кінець 30-х рр. ХХ ст., тобто приблизно через 60–70 років, ця величина 
дещо перевищила 20%, тобто збільшилася у понад 2,5 раза (табл. 2.1).  

Таблиця 2.1  
Динаміка питомої ваги державних витрат у ВВП провідних 

індустріальних країн з 1880 р. по 1998 р., % 
Країна 1880 1929 1960 1970 1980 1985 1990 1995 1998 

США 8,0 10,0 27,8 32,2 31,4 32,5 32,8 33,2 33,1 
Японія 11,0 19,0 18,3 19,3 32,0 31,6 31,3 35,7 35,5 
Велика Британія 10,0 24,0 32,6 39,3 43,0 44,0 39,9 43,2 39,7 
Німеччина 10,0 31,0 32,0 37,6 47,9 47,0 45,1 49,5 47,4 
Франція 15,0 19,0 34,6 38,9 46,1 52,1 49,8 53,9 53,2 
Швеція 6,0 8,0 31,1 43,8 60,1 63,3 59,1 66,4 60,8 

 
Принципову ж зміну в питомій вазі державних витрат у ВВП ці 

країни здійснили у 80-ті – 90-ті рр. ХХ ст. і довели її у багатьох ви-
падках вже майже до 50% ВВП. Разом з тим значення цього показ-
ника для розвинених країн є доволі відмінними. Якщо США з 60-х рр. 
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і до кінця 90-х рр. ХХ ст. принципових змін до перерозподілу ВВП 
через бюджет фактично не внесли (табл. 2.1), то, скажімо, такі євро-
пейські країни, як Франція, підняли частку ВВП, що перерозподіля-
ється через бюджет, більш як у півтора раза, Німеччина – так само, 
Велика Британія – трохи більше ніж в 1,3 раза, Швеція – більш як у 
2,1 раза. Фактично це означає, що ступінь втручання європейських 
країн у перерозподіл ВВП по суті в 1,5–2 рази більше, ніж у США та 
Японії, що свідчить про принципову відмінність ролі інститутів 
держави в цих країнах, і це суттєво впливатиме на відповідні владні 
функції в Україні з огляду на її прагнення наблизитись до ЄС.  

Власне, навіть якщо не звертати увагу на ті виклики, які вже є реа-
льністю, і на які поки що немає відповідей, Україні необхідно суттєво 
модернізувати державу. Про окремі напрями мовиться далі, а попере-
дньо розглянемо пояснення спеціалістів західних країн про зміни 
в підходах до втручання держави в економіку країни, які відбулися у 
ХХ ст. Перш за все це те, що Велика депресія 30-х рр. зумовила реалі-
зацію нових функцій держави, пов’язаних з необхідністю здійснення 
регуляторної політики, яка залишається актуальною і сьогодні, про 
що свідчать кроки урядів розвинених країн у боротьбі з глобальною 
фінансовою та економічною кризою початку ХХІ ст. Зокрема, до пла-
ну реформи системи фінансового регулювання в США включено: 

- розширення нагляду над фінансовими компаніями; 
- управління компаніями, що є на грані банкрутства; 
- жорсткий нагляд за діяльністю рейтингових агентств та вве-

дення прозорих правил торгівлі на ринках; 
- захист споживачів шляхом формування нового агентства, яке 

відповідатиме і за фінансову освіту населення США; 
- покращення координації регулювання великих фінансових 

компаній, які розміщені в інших країнах.  
Надважливим з наведеного переліку є необхідність нового змісту 

регуляторної політики держави щодо фінансової діяльності. Це 
пов’язано не тільки з реалізацією політики макроекономічної стабі-
лізації та політики зростання – під контролем держави відбувається 
глибока реформа регуляторного характеру, а в окремих випадках 
і пряме державне управління компаніями.  

Значно змінилася роль міждержавних економічних стосунків, 
і особливо важливою стала проблема соціальних функцій держави, 
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щодо якої є дуже різноманітні погляди – аж до необхідності роз-
в’язання проблем регулювання ринку праці та безробіття. Остання, 
як відомо, особливо загострилася у зв’язку з глобальною фінансо-
вою та економічною кризою. За даними МОП, на кінець 2009 р. на 
ринку праці у світі кількість зайнятих зменшиться на 38 млн чол. і 
40–50% населення у всьому світі не зможуть заробляти навіть по 
2 дол. США на день. І за даними тієї ж МОП, традиційні пакети 
МВФ з підтримки країн, що страждають від платіжних криз, просто 
не містять механізму розв’язання таких проблем, які потребують 
заходів, спрямованих на усунення глибинних причин кризи. Головна 
ідея таких заходів, за результатами досліджень МОП, полягає 
у спрямуванні дій урядів на якомога сильнішу "зайнятісну" орієнта-
цію, що передбачає не тільки державні інвестиції, які підвищують 
зайнятість, а й гарантії зайнятості з боку держави, підвищення ква-
ліфікації та перекваліфікацію, допомогу в пошуках роботи, моніто-
ринг ринку праці, персоналізацію планів для тих, хто шукає роботу, 
матеріальну допомогу безробітним. Пакет активної "зайнятісної" 
орієнтації має враховувати підвищення ролі держави в управлінні 
ризиком, пов’язаним з виплатами пенсій. В жодному разі держава не 
може допускати принесення в жертву прав працівників при пошуку 
компромісу. Ключовим для успіху є колективний "торг" і соціальний 
діалог, в якому держава допомагає, стимулюючи вирішення пробле-
ми. Важливо, щоб держава здійснювала, за рекомендаціями МОП, 
допомогу тим секторам економіки, які відсторонені від реалізації 
соціальних та економічних цілей.  

Абсолютно змінюється і роль держави в участі і підтримці інно-
ваційного шляху розвитку. Держава має переорієнтувати або збіль-
шити свої витрати на науку і все, що з нею пов’язане, до 3,5% ВВП. 
Це та ознака, яка властива країнам, що дійсно досягли успіху в роз-
витку науки та інновацій. 

 Різноманітність втручання держави в економічне життя давно 
і обґрунтовано дискутується в економічному середовищі. Дослі-
дження велися за досить різноплановими напрямами, але найбіль-
ших доказових аргументів вдалося досягти шляхом економічного 
аналізу державного втручання в економіку, оцінивши вплив обсягу 
витрат держави на економічне зростання. Результати такого аналізу 
свідчать, що великий вплив на економічне в усій сукупності країн 
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справляє не сам розмір урядових видатків або зміна його частки у 
ВВП, а способи витрачання державних коштів. Аналіз даних Світо-
вого економічного форуму показує, що до показників, які значимо 
корелюють з темпами економічного зростання належать такі, як 
"урядові рішення щодо придбання нових товарів (зумовлені тільки 
ціною і стимулюють нові технології та інші інновації) " та "структу-
ра видатків уряду в країні (розтратлива і орієнтована на необхідні 
товари і послуги, що не забезпечуються ринком)", а також "характер 
урядових субсидій бізнесу (зберігають неконкурентоспроможні га-
лузі промисловості і покращують продуктивність галузі промисло-
вості)"56. Дослідження С.Циреля засвідчили, що у попередньому пе-
ріоді практично всі форми державного втручання вели до зниження 
темпів економічного зростання. А сьогодні основні рецепти еконо-
мічного зростання – це настільки складні комбінації втручання і не-
втручання держави, що його кореляція з кожною окремою формою 
регулювання стала майже незначимою57. Це означає, що держава 
може діяти як "агент розвитку" і, найімовірніше, визначальною що-
до успіху є креативність дій уряду. Останнє є результатом глибокого 
соціогуманітарного і політичного аналізу з тим, щоб дії уряду були 
спрямовані на забезпечення в країні економічного зростання, а не на 
збереження влади, тобто, як стверджується Платоном, від їх прав-
ління має бути користь не їм самим, а їх підлеглим58.  

Глобалізація процесів економічного життя за неоліберальним сце-
нарієм, формування міждержавних, наддержавних і міжнародних еко-
номічних та політичних інституцій у свою чергу стимулювали знижен-
ня рівня централізації та регулювання економічного життя кожної краї-
ни, яка є, як правило, суб’єктом міжнародних стосунків. На здійснення 
цих стосунків безперервно збільшуються витрати бюджету; це є і буде 
характерною ознакою нових країн з ринковою економікою.  

У цих умовах важливе значення при виконанні функцій держави, 
якщо вона є "агентом розвитку", має те, що їх здійснює власне апарат 
управління, діяльність якого давно є предметом наукових досліджень. 
Зокрема, досвід розвинених країн, узагальнений рядом спеціалістів 
                                                                 
56 Цирель С. Влияние государственного вмешательства в экономику и социального 
неравенства на экономический рост // Вопросы экономики. – 2007. – № 5 – С. 105. 
57 Там же. – С. 109. 
58 Платон. Избранные диалоги. – С. 585. 
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з різних країн, показує такі основні напрями еволюції діяльності дер-
жавного апарату управління, які мають відповідати вимогам часу:  

 доцільна адаптивність до зовнішнього середовища, що швидко 
змінюється, і спроможність відповідально реагувати на зміни; 

 активізація діяльності щодо забезпечення підвищення ролі 
стратегії розвитку країни; 

 стандартизація у виконанні функцій та повноважень апарату 
управління та можливість оцінки його діяльності; 

 використання контрактної системи у здійсненні управлінських 
процедур; 

 наявність і постійне вдосконалення взаємовідносин у тріаді су-
спільство – держава – економіка; 

 орієнтація на економію державних ресурсів у ході здійснення 
державними органами своїх функцій; 

 професійна державна служба, безперервне навчання і творчий 
розвиток працівників; 

 управління з орієнтацією на ціннісні та культурні фактори, 
а не на бюрократичні правила і норми; 

 формування апаратів міжнародних організацій та інтернаціо-
налізація державної служби; 

 систематичне оновлення функцій та організаційних структур, 
використання сучасних методів менеджменту та інформаційних тех-
нологій. 

Разом з тим вказані складові у більшості своїй є по суті якісними 
напрямами вдосконалення діяльності управлінських структур у ці-
лому і державних зокрема. Але у країнах, де йде процес формування 
діяльності держави в ринковому середовищі, яке утворюється, і де 
держава у багатьох моментах ініціює ці процеси, на державі лежить 
відповідальність не тільки здійснювати те, про що йшлося, а й фор-
мувати та здійснювати вибір фундаментального напряму своєї дія-
льності. Оскільки у світі є декілька моделей організації державної 
діяльності, то має бути обґрунтований вибір певної моделі. Як відо-
мо, виділяються такі моделі: 

сильна держава – сильна бюрократія; 
сильна держава – слабка бюрократія; 
слабка держава – сильна бюрократія. 
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Кожна з цих конструкцій по-своєму може реалізувати або не реа-
лізувати роль держави як "агента розвитку", або "сильної держави", 
або "соціальної держави". Разом з тим кожна з моделей має давати 
відповідь на питання щодо:  

- наявності політичної та економічної стратегії (наприклад, 
в Україні щодо цього питань більше, ніж відповідей) на основі націо-
нальної самоідентифікації (зміст і значення останньої ми розглянемо 
далі в окремому підрозділі). Разом з тим необхідним є означення міс-
ця країни в глобальному середовищі; Україна декларувала свій євро-
пейський вибір, але водночас періодично робить спроби організувати 
чи взяти участь у нових регіональних об’єднаннях на зразок ГУАМ, 
шукає шляхи входження в ЄЕП, входить у СНД, хоча і з особливим 
статусом. Це означає відсутність суспільного вибору, хоча у світі ба-
гато держав, які є учасниками декількох регіональних об’єднань; 

- розвитку тих сфер і видів діяльності, які знаходяться під конт-
ролем держави і забезпечують життєздатність суспільства. Особливо 
це стосується інфраструктурних об’єктів. Останнім часом після збі-
льшення кількості техногенних катастроф це питання стало чи не 
першочерговим; 

- пошуку відповідей на нові виклики часу шляхом не тільки їх 
усвідомлення, а й мобілізації суспільства на пошук та надання таких 
відповідей. На жаль, і в суспільстві, і в державі осмислення їх май-
бутньої ролі і навіть ролі теперішньої на даний час відсутнє.  

Необхідно звернути особливу увагу на останню проблему, яка 
органічно пов’язана з тим, що сказано вище у цьому підрозділі, де 
означені нові глобальні Виклики, котрі значно відрізняються за сво-
їм масштабом від попередніх, коли суттєво змінилася участь держа-
ви у перерозподільних процесах другої половини ХХ ст. Це стало 
наслідком розвитку регуляторної політики і політики розвитку після 
Великої депресії та закінчення Другої світової війни, коли слідом за 
ліквідацією її наслідків суспільства більшості країн зіткнулися з 
проблемою забезпечення розвитку в умовах доцільності все більшої 
відкритості багатьох країн та їх економік. Наразі в умовах необхід-
ності здійснення перебудовних процесів навіть у розвинених краї-
нах, коли змінюється в історичному плані технологічна і організа-
ційна парадигма розвитку на основі інформаційно-комунікаційних 
технологій і використання знань в питаннях зміни ролі держави, ак-
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туальною є не тільки проблема подальшого її посилення, а й, що 
дуже важливо, формування нових державних структур, здатних взя-
ти на себе відповідальність за розв’язання завдань шляхом ініціації 
здійснення ефективних заходів.  

Західній моделі держави починає протистояти через нові механіз-
ми її дії так звана "азійська модель", успішність якої доведено здійс-
ненням реформ у Китаї та інших азійських країнах. Йдеться не тільки 
про загальні реформи, а й про реалізацію антикризових заходів в пе-
ріод кризи 2008–2010 рр. Антикризове врегулювання економіки КНР 
стало найефективнішим у порівнянні з програмами інших провідних 
країн світу59. Водночас план по боротьбі з кризою в Україні і реформи 
на пострадянському просторі виявилися далекими від успіху, бо бі-
льшість країн так і не відновили навіть рівень 1990 р. Саме тому для 
нас викликом залишаються внутрішні проблеми формування нових 
інституцій та забезпечення характеру їх дій з тим, щоб адекватно реа-
гувати не тільки на відомі на ринку і в державі проблеми, а й на нові 
виклики, концентрацією яких стала криза 2008–2009 рр.  

Дуже серйозно постає перед нами проблема розваленої політич-
ними силами різних спрямувань судової системи і підтримка конку-
ренції та забезпечення процедур банкрутства, а по суті – дотримання 
цивілізованих процедур щодо забезпечення взаємодії між суб’єкта-
ми ринку, які б не мали неконтрольованих та монополізованих сто-
сунків або принаймні їх можна було б мінімізувати. Держава зали-
шається відповідальною за прозоре забезпечення доступу до ресур-
сів держави та їх ефективне використання і формування за її участю 
інфраструктури, що орієнтуватиме бізнес на економічну активність 
на території країни. Після більш як п’ятнадцятирічного існування 
держава сформулювала, але не розв’язала проблему "сильної бюрок-
ратії", що діє як апарат, який має могутні можливості контролю за 
бізнесом та участі в ньому. По суті корупція, роздача пільг, привілеї 
домінують. Як результат, така економічна діяльність бюрократії 
стримує процеси активізації суспільного виміру в забезпеченні тран-
сформацій, оскільки в організації суспільства в цілому і окремих 
його членів виникає база для недовіри до влади, до комерціалізації 
стосунків замість їх гуманізації шляхом формування і розвитку ін-
                                                                 
59 Докладно див.: Завадский М. Китайская финансовая стена // Эксперт. – 2009. – 
№ 7. – С. 48, 49. 
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ститутів громадянського суспільства. Відбулося посилення ролі апа-
рату, в умовах чого лобіювання інтересів старих промислових груп, 
які контролюють бізнес третього і четвертого технологічних укла-
дів, гальмує та обмежує структурні перебудови, стримує ініціатив-
ність бізнесу в орієнтації на інновації. Останні постійно мають тен-
денцію до зниження. Те, наскільки держава буде "агентом розвит-
ку", а не чинником його стримування, залежить від того, наскільки 
бюрократія здатна організувати надання відповідей на виклики су-
часності. Серед них є ціла низка нових викликів сучасній національ-
ній державі, що потребують як ефективної, так і потужної держави, 
ступінь впливу якої має підвищуватися на вимогу часу, бо поряд із 
загальновідомими функціями, що відповідають традиціям державно-
го управління, мають місце функції нового спрямування, тобто 
з’являються зовсім нові.  

Сьогодні держава повинна у своїй подальшій трансформації од-
ночасно в суспільному і економічному відношеннях вирішувати, 
якою буде ступінь її втручання в ринок не тільки через регуляторні 
механізми, бо сюди ж додається необхідність визначення співвідно-
шення щодо примусу з боку держави в частині виконання зо-
бов’язань бізнесу перед населенням та суспільством в цілому і пере-
конаннями у необхідності та доцільності здійснення такої діяльнос-
ті. Передусім йдеться про способи впливу та стосунки держави 
з платниками податків. Без взаємодії держави та суспільства в умо-
вах ринку неможливо забезпечити процес урахування в діяльності 
держави і бізнесу суспільних інтересів.  

Поза увагою держави (закону в першу чергу) не можуть залиша-
тися існуючі механізми погодження інтересів виборних посадових 
осіб з особистими інтересами населення, суспільними інтересами та 
інтересами бізнесу. Останні до цього часу були такими, що форму-
вали корупцію, на чому вже неодноразово наголошувалося, бо діяв 
механізм злиття інтересів бізнесу і бюрократії всупереч інтересам 
населення і суспільства в цілому. Саме тому зовсім по-новому пос-
тала проблема співвідношення закону і порядку не тільки в тради-
ційному їх значенні, що, як правило, стосувалося забезпечення ста-
більності в країні, а й у вигляді розв’язання проблеми рівності через 
закони і ліквідацію привілеїв, хоча можливість ліквідувати всі при-
вілеї є сумнівною, оскільки у державі для досягнення загального ща-
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стя повинна бути єдність, яка досягається не через ототожнення всіх 
членів держави, а через різноманітність і доповнення одного члена 
іншим60. Але через те, що "людина є діяльна переважно більше для 
себе"61 і саме в цьому є філософія забезпечення суспільного успіху, 
то держава все ж таки може зберігати тенденцію до ліквідації приві-
леїв, а громадське (державне) максимально використовувати в інте-
ресах нужденних. 

У сучасних умовах, якщо виходити з щойно викладеного, поряд з 
проблемою мінімізації привілеїв загострюється проблема рівних 
прав і рівних можливостей у забезпеченні доступу до використання 
ресурсів держави і до їх формування, бо "приватна власність вихо-
вує користолюбство, … винна [В усьому. – В.Г.] людська сваволя, 
яка зловживає своєю власністю"62. Зрозуміло, що ступінь зрілості, 
проявлений у розв’язанні цих проблем у країні, залежить від того, 
якою є довіра до держави і якою є суспільна мораль. У разі їх неви-
сокого рівня держава буде посилювати втручання в суспільне та 
економічне життя, яке і без того, як вже було сказано, зросло саме 
завдяки таким процесам у другій половині ХХ ст., насамперед 
в економічній сфері через збільшення питомої ваги перерозподілу 
доходів та ресурсів. Суспільство у свою чергу змушує діяти державу 
як суб’єкта ринкових стосунків, який купує і продає ресурси, з одно-
го боку, а з іншого – формує стимули для здійснення відповідних дій 
у суб’єктів господарювання та населення, не допускаючи масового 
формування "безбілетників", які хочуть мати доступ до ресурсів 
і благ, але не беруть на себе відповідних зобов’язань. 

У разі, якщо суспільна мораль і довіра до держави не відповіда-
ють високому рівню, шлях трансформації держави і в суспільному, 
і в економічному відношеннях буде деформуватися у бік посилення 
примусових дій з боку держави, особливо якщо реалізація прав вла-
сності, бюрократії та бізнесу відбувається шляхом поєднання їх ін-
тересів, тобто монополізації їх дій, а не із застосуванням ринкового 
механізму з урахуванням витрат і результатів обох сторін, звужуючи 
свободу дій і відповідно визначення стратегії та поведінки кожного 
                                                                 
60 Памфіл Юркевич. Історія філософії; Філософія права; Філософський щоденник. – 
К. : Ред. журн. "Український світ". Видавництво імені Олени Теліги, 2001. – С. 84. 
61 Там само. – С. 85. 
62 Там само. – С. 85. 
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з учасників. Але завжди слід враховувати те, на чому наголошував 
А. де Токвіль: немає такої країни, де всього можна досягнути за до-
помогою законів або де політичні інститути можуть замінити собою 
здоровий глузд і суспільну мораль. Саме тому ми і вважаємо, що 
трансформація держави одночасно має і економічний, і суспільний 
вимір. Держава як така досить часто в суспільному відношенні ото-
тожнюється з країною, і тому економічна теорія, яка передбачає, що 
дії держави не є результатом рішень, які приймаються з волі грома-
дян, а державні службовці, враховуючи граничні витрати і вигоди, 
що пов’язані з альтернативними діями, не є обмеженими у своєму 
доктринальному значенні, то в такому механізмі дій немає місця 
здоровому глузду і суспільній моралі. Причинами низької довіри 
мотивуються не дії, спрямовані до конструктивізму, а дії з боку на-
селення за правилом, принаймні, "безбілетника". У результаті "зни-
кає держава", а дії бюрократії згідно з політичним інтересом руйну-
ють демократію, яка передбачає свободу вибору. Внаслідок цього не 
розвивається зворотний зв’язок, який би тиснув на процеси, що під-
вищують ефективність трансформації держави, оскільки послаблю-
ється тиск на владу з боку керованих нею політичних сил, на що 
звертали увагу Г.Лассвел і А.Каплан. У разі, якщо такий зворотний 
зв’язок руйнується або слабкими є інститути громадянського суспі-
льства (про це докладно в одному з наступних розділів), цей зворот-
ний зв’язок може здійснювати певна соціальна група – інтелігенція. 
Вона може об’єктивно фіксувати потреби суспільства і намагатися 
донести їх до влади, "виконуючи рефлексуючу функцію в суспільст-
ві"63. Якщо виходити з цього постулату і ролі інтелігенції в забезпе-
ченні суспільної складової трансформації держави, то для забезпе-
чення модернізації держави як інституту в країні має існувати меха-
нізм розв’язання суперечності між владою, криза якої є сьогодні в 
Україні, та інтелігенцією, що має можливість і спроможність здійс-
нювати рефлексивні дії, оскільки "влада – це люди, які мають певні 
публічно-правові прерогативи і виконують певні [Часто досить си-
льні, а інколи й агресивні. – В.Г.] політичні ролі"64.  

                                                                 
63 Асминина Е. Власть и интеллигенция // МЭиМО. – 2007. – № 6. – С. 114. 
64 Топорнин Б.Н. Сильное государство – объективная потребность времени // Во-
просы философии. – 2001. – № 7. – С. 7. 
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З огляду на прерогативність людей у владі щодо представників 
інтелігенції (і не тільки до них) та рефлективні механізми, що відо-
бражають суспільні процеси, згідно з якими має трансформуватися в 
суспільному відношенні інститут держави, його модернізація може 
досить надовго затриматися. Цим підтверджується визначальна роль 
держави у переході до ринку в країнах ЦСЄ та країнах, що утвори-
лися виключно після розпаду СРСР. Успішний результат був саме 
там, де провідні суспільні сили національної держави відігравали 
ключову роль і багато в чому приводили до креативності дій на про-
тивагу сліпому дотримуванню ідеології змін заради змін, бо "всупе-
реч оптимістичним теоріям модернізації ринкових шляхів до ринко-
вої економіки не існує"65.  

Зміни, які відображають економічний вимір трансформації дер-
жави, багато в чому визначають можливість розв’язання вказаної 
суперечності в суспільному відношенні через розвиток рефлексую-
чої ролі, зокрема й інтелігенції. Західна філософська думка цей ви-
сновок теж підтверджує, хоча з дещо іншою акцентуацією, оскільки 
йдеться про формування нетократії, котра уособлює як новий клас, в 
якому людина є відповідальною, активною, зацікавленою в суспіль-
них справах і одночасно кращою, достойною і значущою, яка за свій 
професіоналізм і працю отримує можливість володіти майном66.  

У сьогоденному і завтрашньому виборі є людина, яка має знання, 
що є своєрідним "капіталом", здатним одночасно бути і ресурсом, і 
продуктом, а також породжувати нові стосунки, засновані на інфор-
маційно-комунікаційних технологіях67, давати і владні повноважен-
ня, знання – це не тільки сила, а і влада в новому суспільстві. На на-
шу думку, можна погодитися з авторами згаданої роботи, що з часом 
представники цього класу за рахунок зміни відносин власності сфо-
рмують замість капіталістів, які контролюють власність та індустрі-
альні технології, так звану "нетократію", що створює знання світо-
                                                                 
65 Цит. за: Модели мышлений трансформации и социальная цена реформ (опыт Рос-
сии, СНГ и стран ЦВЕ). – М. : ИЭ РАН, 2006. – С. 95. (Також див.: Burawoy M. The 
End of Sovietology and the Renaissance of Modernization Theory // Contemporary Soci-
ology. – 1992. – Vol. 21, № 6. – P. 784.) 
66 Кравченко И.И. Государство и общество // Вопросы философии. – 2007. – № 7. – 
С. 19–35. 
67 Миндели Л.Э., Пипия Л.К. Концептуальные аспекты формирования экономики 
знаний // Проблемы прогнозирования. – 2007. – № 3. – С. 119.  
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вого рівня і володіє ними, і в результаті буде збагачуватися. Разом з 
тим більшість із них належить до кіл, що в нинішньому сприйнятті 
ототожнюються переважно з інтелігенцією, оскільки вона, згідно зі 
словником В.Даля, – це розумна, освічена, розумово розвинута час-
тина68, яку, власне, можна ототожнювати з представниками майбут-
ньої нетократії, про прийдешнє якої в масовому відношенні можна 
сьогодні ще тільки говорити, але ознаки цього процесу в індустріа-
льно розвинених країнах вже є.  

Відносно України, то цей процес поки що не має об’єктивного під-
ґрунтя і особливо, якщо враховувати стан технологічного розвитку 
України в порівнянні, наприклад, з країнами ОЕСР, що не надає підс-
тав для твердження про те, що інтелігенція у своєму статусі, яка є 
творчою і є носієм знань, може в даний час реально впливати перш на 
все на дії інституту держави в економічному відношенні, оскільки в 
Україні контроль з боку держави над процесами можливої ініціації 
дій з боку представників інженерно-технічної та управлінської части-
ни інтелігенції та ступінь втручання в їх діяльність є набагато вищи-
ми, ніж у країнах, які відзначають прогрес вказаних складових. Це 
свідчить про відсутність імплементованих у перехідних суспільствах 
механізмів розв’язання зазначеної суперечності. Докладніше види та 
ступінь контролю бізнесу і втручання держави в економічне життя 
буде проаналізовано в наступних підрозділах роботи.  

Стосовно представників інших видів діяльності, пов’язаної з твор-
чістю та ініціацією пошуку шляхів розв’язання вказаної суперечності, 
то значною мірою до них може належати так звана творча та науково-
викладацька інтелігенція, а також діячі культури. Перші три названі 
групи займаються переважно науковою і освітянською діяльністю, 
і цьому питанню присвячено також окремий розділ даної монографії, 
пов’язаний з формуванням економіки і суспільства знань. Хоча вже у 
другій частині роботи можна стверджувати, що трансформування 
держави і відповідно влади може бути успішним, якщо відбувати-
меться процес формування нових державних інститутів з можливою 
ініціацією ними творчих начал з відповідною правовою базою їх вза-
ємодії. Оскільки поки що їх формування відбувається як результат 
загострення боротьби різноспрямованих політичних сил, що призвело 
                                                                 
68 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. – М. : Русский язык, 
2000. – Т. 2. – С. 46. 
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до кризи, то по суті творчі начала у формуванні відповідних інститу-
тів є заблокованими, бо на відповідальних посадах з’являються пред-
ставники то одних, то інших політичних сил, які перебуваючи у про-
тистоянні, не здійснюють відповідні функції модернізації, постійно 
послаблюючи довіру до інститутів влади. Як результат, відбувається 
процес одержавлення, зміст якого ототожнюється з бюрократизацією 
дій держави, що заблокувала реалізацію своєї саморегулюючої здат-
ності. Останнє може відбуватися, як вже було сказано, або за умов 
реалізації відповідних функцій та дій, або громадянських інституцій, 
або за активізації участі інтелігенції. 

2.2. Держава й економіка: ефекти  
і суперечності взаємодії 

За умов, коли основними економічними відносинами в країні стали 
ринкові, а в процесі їх становлення відбулося головним чином первіс-
не нагромадження капіталу, яке, за висновками К.Маркса, у дійсності 
– все, що завгодно, тільки не ідилія69, то відтворилися і капіталістичні 
стосунки відповідного характеру виробництва. "І як тільки капіталіс-
тичне виробництво стає на власний ґрунт, воно не лише підтримує ... 
пóділ [Мається на увазі, праці і капіталу. – В.Г.], але і відтворює його 
в безупинно зростаючому масштабі. Таким чином, процес, який фор-
мує капіталістичні відносини, не може бути нічим іншим, як проце-
сом відсторонення робітника від власності на умови його праці, – 
процесом, який перетворює, з одного боку, суспільні засоби виробни-
цтва і засоби життя на капітал, а з іншого – безпосередніх виробників 
на найманих робітників. Отже, так зване первісне нагромадження є 
історичним процесом відокремлення виробника від засобів виробниц-
тва. Він представляється «первісним», бо утворює передісторію капі-
талу і відповідного йому способу виробництва"70. Не могло бути нічо-
го іншого, як формування відповідної суперечності і в країнах з рин-
ками, що формувалися, незважаючи на те, що багато з таких країн вже 
визнані країнами з ринковою економікою. 
                                                                 
69 Маркс К. Капитал. – Т. 1. – Кн. 1: Процесс производства капитала. – М. : Гос-
политиздат, 1949. – С. 719. 
70 Там же. 
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У ході суспільних та економічних трансформацій з часів первісно-
го нагромадження капіталу до середини ХХ ст. знайдено досить бага-
то способів розв’язання вказаної суперечності між працею і капіта-
лом. У багатьох країнах світу ступінь загострення суперечності різ-
ний, і в окремих випадках можна сьогодні спостерігати так звану со-
ціальну державу. Зокрема, соціальна держава у Швеції вже не сприй-
мається як результат боротьби за владу між працею і капіталом, полі-
тикою та ринком, а швидше за все, існує як система суспільної згоди, 
яка робить Швецію з її високоосвіченою і конкурентоспроможною 
робочою силою привабливим місцем для міжнародних інвестицій та 
фінансового капіталу, де соціальна держава спонукає громадян брати 
участь в економічному розвитку спільної для всіх справи71.  

Можна стверджувати, що на довгому історичному шляху розвитку 
капіталізму від первісного нагромадження капіталу до капіталізму 
з соціальною ринковою економікою і навіть соціальною державою, в 
якій зовсім не заперечуються ринкові відносини та приватна власність, 
сформувалися стосунки, що дозволяють говорити у сьогоднішньому 
розумінні про соціогуманітарний розвиток, якому притаманні: 

− розвиток людського потенціалу; 
− охорона здоров’я і боротьба за продовження життя; 
− розвиток науки і освіти; 
− боротьба за збільшення народжуваності; 
− зниження рівня соціальної диференціації; 
− реалізація політики високовартісної робочої сили; 
− використання прогресивних податків та податків на розкіш 

і товари високої вартості; 
− приватно-державна співпраця на користь суспільства; 
− недоторканність приватної власності; 
− турбота про розвиток культури та збереження самобутності 

народу; 
− дотримання моральних і гуманістичних принципів,  

а також багато інших характерних ознак, які можна і необхідно від-
нести до соціогуманізованих складових розвитку, що у своїй основі 
мають доволі глибокі філософські тлумачення, оскільки далеко не 
однаково трактуються в різних суспільствах. 
                                                                 
71 Антропов В. Шведский опыт социального обеспечения // Современная Европа. – 
2007. – № 1. – С. 86. 
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Визначивши гуманістичні цінності і необхідність не тільки їхньо-
го розвитку як понять, намірів і декларацій, а й дотримання в реаль-
ному суспільному та економічному житті, Україні як державі необ-
хідно пройти складний шлях модернізаційних процесів, оскільки 
первісне нагромадження капіталу, що відбулося, і формування рин-
кових стосунків, про визнання яких свідчить надання Україні стату-
су країни з ринковою економікою, ще не є гарантією того, що насе-
лення має мотиви брати участь в економічному розвиткові загальної 
для всіх справи, як це відбувається у Швеції, оскільки в Україні до 
цього часу (за даними соціологічного моніторингу українського сус-
пільства) прихильників капіталізму лише 11,6% серед опитаних, 
а соціалізму – 22,5%. При цьому, якщо кількість прихильників капі-
талізму з 1994 р. навіть дещо зменшилася (із 12,7%), то кількість 
прихильників соціалізму (в традиціях системи СРСР) зросла 
(з 22,1% у 1994 р.). Той самий моніторинг свідчить, що більшість 
людей може піти на нечесний вчинок заради вигоди. Цей показник 
за підсумками опитувань 2008 р. становить аж 67,9%, тоді як 1992 р. 
таких було 58,5%; незгодних на це тільки 18,5%, тоді як 1992 р. та-
ких було майже третина (28,6%). Крім того, за період 1992–2008 рр. 
досить принципово змінилося ставлення людей до роботи у приват-
них структурах. Якщо 1992 р. тих, хто був не згоден працювати 
у приватного підприємця, і тих, хто скоріше був не згоден, було 
35,1%, то вже 2008 р. таких стало аж 44,4%, а тих, хто був згоден 
або скоріше за все згоден – лише 41,0% проти 43,9% 1992 р.72. 

Таким чином, можна стверджувати, що в процесі зміни суспіль-
но-економічної моделі життя соціологічний вплив на формування 
модернізаційних процесів і народження нового суспільного та еко-
номічного життя отримало регресійний характер. І хоча ідеї під-
тримки цих процесів і бажання прогресивних змін були поширені 
серед громадян, але перетворення були настільки неуспішними, що 
сформували у населення мотиви зовсім іншого характеру. 

Держава ініціювала капіталізацію економіки через приватизацію 
і відповідне формування приватного сектора економіки. На сьогодні 
                                                                 
72 Дані соціологічних опитувань (тут і далі у розділі у випадках, якщо не буде окре-
мого посилання на інші джерела) наводяться згідно із соціологічним моніторингом 
Інституту соціології Національної академії наук України: Українське суспільство 
1992–2008. – К., 2008. – С. 498, 519, 496. 
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цей процес значною мірою завершено, хоча держава до цього часу 
ще має деякі наміри продовжити приватизацію, але її ідеологію фор-
мують тепер прагнення до соціалізації суспільного та економічного 
розвитку. Нова ідеологія заснована на бажанні повернення населен-
ню знецінених попередньою діяльністю коштів, які були заощаджені 
і зберігалися в Ощадному банку, підконтрольному державі. Оскільки 
в бюджеті реальних коштів у необхідних обсягах немає, то деклару-
валася спроба повернути борги майном у вигляді акцій підприємств, 
що перебувають у власності держави. Але наперед можна прогнозу-
вати наслідки такого сценарію розвитку подій. Отримані населенням 
акції скоро будуть знецінені, бо належних інструментів контролю 
з боку суспільства немає і вони не створюються. Тому досить швид-
ко менеджмент підприємств зможе шляхом додаткової емісії знеці-
нити роздані акції і тим самим у найлегший спосіб досягти нового 
витка комерціалізації тієї частини економіки, яка ще залишається 
у власності держави. В результаті буде використана ще одна форма 
участі бюрократії у відчуженій державній власності і формування 
нових приватних власників, які заволодіють суспільними засобами 
виробництва. На цьому закінчиться певна роль держави у форму-
ванні нової системи поки що бюрократичного капіталізму, і в цьому 
був певний зміст модернізації держави в економічному відношенні 
у перехідний період до нового суспільного устрою, який, між іншим, 
відповідно до заяв мав бути суспільно доцільною трансформацією, 
оскільки на кожному етапі декларувався як такий, що матиме знач-
ний соціальний результат.  

Подібні заяви почали використовуватися під час розпаду СРСР, 
коли в ході виокремлення України із СРСР більшістю ідеологів різ-
них політичних сил, що претендували на владу в незалежній Украї-
ні, декларувалося, що Україна має потужний потенціал розвитку, але 
нерівноправні стосунки з центром ведуть до вимивання ресурсів 
з держави, що не дає їй можливості піднести рівень життя власного 
народу вже найближчим часом. Це була перша спроба використання 
соціологізованих чинників у політичних цілях через фактори, що 
мають соціальний зміст і за вагою мали державне значення, тоді як 
час потребував не обіцянок щодо піднесення рівня життя, а орієнта-
ції на важку і кропітку роботу під гаслами "праці і поту", а не "дос-
татку та розкоші". Останнє досягається на рештках зношеного капі-
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талу, що використовував технології другого, третього і частково че-
твертого технологічних укладів, які визначають мізерні перспективи 
щодо конкурентоспроможності економіки країни. Україна і досі за-
лишається залежною від експорту металу та продукції його первин-
ної переробки, а також продуктів хімічної промисловості та імпорту 
енергоносіїв, які ми витрачаємо вкрай нераціонально. У той час суть 
майбутніх реформ серйозно не дискутувалася в суспільстві, а соціаль-
ний та економічний зміст перетворень мав, на жаль, переважно полі-
тичну складову, яка сформувала в суспільстві високі очікування до-
статку та відкритих перспектив розвитку. Останнє означало, що на-
селення країни сподівалося на ще більшу соціалізацію життя, ніж та, 
якої було досягнуто за часів СРСР.  

Власне, це був перший етап сучасної соціалізації суспільного, 
державного та економічного життя в незалежній Україні. На нашу 
думку, очікувалося, що той рівень суспільної злагоди і соціальних 
гарантій, який було досягнуто в СРСР стосовно розв’язання супере-
чностей між працею і капіталом і який вже не влаштовував народ, бо 
часто належним чином не виконувався, за умов ринкової економіки 
підвищиться і, головне, буде реальним. Очікування не були надто 
ірраціональними, бо найбільш бажаними були європейська розкіш, 
достаток і соціальний комфорт, а зовсім не економність і важка пра-
ця. По суті, від цих очікувань і відповідного домінування політично-
го циклу в економічній політиці так і не вдалося відійти протягом 
наступних майже двадцяти років, тобто включно до 2009–2010 рр. 
Як розвивалися події в хронологічному порядку?  

Наступним етапом спроби соціалізації суспільної думки і всього 
життя суспільства була приватизація державного майна, що мала 
своєрідну "суспільну форму" з наголосом на масове формування но-
вих приватних власників через ваучерну приватизацію. Відповідно 
до політичного наголосу на якнайшвидшому руйнуванні поперед-
ньої політичної та економічної системи вона мала відкрити соціальні 
перспективи значній масі населення, яке, повторимо, не було зорієн-
товане на важку працю і скрутні перспективи, котрих слід було очі-
кувати від розриву попередніх економічних зв’язків і відповідного 
спаду виробництва та від зміни характеру управління економікою на 
той час недосвідченими у своїй більшості управлінцями як 
у державі, так і в бізнесі. Соціальні перспективи в результаті відкри-
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лися тільки для тієї активної частини населення, яка контролювала 
тоді владу, перш за все на місцях, і господарського активу (номенк-
латуру). Саме вони досить швидко взяли під контроль нагромаджене 
попередньою суспільною системою майно і почали здійснювати 
"первісне нагромадження капіталу", котре, як вже зазначалося, ніко-
ли не було ідилією.  

Таким чином, політика соціалізації економічного та суспільного 
життя стала основним методом реформування, який не був модерні-
заційним, а по суті слугував прикриттям політичних реформ, що не 
дали очікуваних результатів. Для значної маси населення соціальне 
життя внаслідок приватизації та лібералізації маргіналізувалося 
і примітизувалося, незважаючи на те що економіка України є еконо-
мікою індустріальною. Разом з тим у роки незалежності і завдяки ре-
формам індустріальна зайнятість скоротилася. При цьому слід врахо-
вувати, що в рамках загального процесу архаїзації суспільного життя 
народжуються свого роду соціальні "гібриди", коли традиційні форми 
соціальності вбудовуються у нові економічні та політичні процеси. 
Поряд з цим може змінюватися природа як традиційних, так і створю-
ваних ринкових або демократичних інститутів73. Якраз так і відбува-
лося, оскільки шахрайство, відкрита обмова, здирство, не кажучи вже 
про більш серйозні злочини, надають ринку спотворений характер, 
позбавляють його переваг вільної конкуренції. Хто має взяти відпові-
дальність за стан духовності і дотримання спільних інтересів, чи мо-
жна поставити заслони ринковому егоїзму та користолюбству? Ма-
буть, можна, якщо держава, ЗМІ візьмуть на себе активну роль у цій 
справі. Покладати надію тільки на властиві будь-якому соціуму сти-
хійні сили самозбереження не доводиться74. Стихійність у розвитку 
може призвести до бунту, непокори та погромів, а на фініші виник-
нуть нові вожді, котрі матимуть навички нових володарів. Державний 
люд об’єднав би власні інтереси з бізнесом, а засоби масової інфор-
мації в більшості підпали б під контроль господарів, це стосується 
передусім телебачення, власники яких і "замовляють музику". 

                                                                 
73 Московская А.А. Пути экономической и социальной трансформации стран СНГ // 
Модели системной трансформации и социальная цена реформ (опыт России, СНГ и 
стран ЦВЕ). – М. : ИЭ РАН, 2006. – С. 5. 
74 Богомолов О.Т. Нуждается ли рынок в нравственности. Взаимодействие экономи-
ки, политики, культуры и морали в переходных обществах // Там же. – С. 19. 
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Не бачачи виходу із ситуації, яка склалася, і не вірячи в те, що 
соціальне життя зміниться, соціум України змінив свою поведінку 
і почав голосувати проти реформ такого змісту, але специфічним 
способом. Люди стали масово від’їжджати в пошуках пристойної 
роботи і комфортніших умов життя в інших країнах, звільняючи 
життєвий простір власної. Разом з тим процес маргиналізації мас 
населення на цьому етапі не закінчився, хоча саме це є особливістю 
суспільного виміру змін. Під тиском обставин держава і в економіч-
ному, і в суспільному відношеннях робить третю спробу соціалізації 
реформ, і в результаті населення вимушено переживає гіперінфля-
цію, яка повністю знецінила заощадження минулих років і остаточно 
маргінізувала і тих, хто навіть не втратив роботу.  

Отже, у своїй короткій історії реформ ми маємо цілу низку спроб 
їх здійснення через проголошені наміри соціалізованого характеру, 
які були абсолютно викривлені і заперечували реальну сутність змін, 
оскільки декларативно реформи були зорієнтовані на благо соціальної 
складової, а насправді формувався ґрунт для розподілу капіталу та 
праці і закладалася нова, більш глибока суперечність між ними без 
реальних механізмів їх розв’язання. Власне, саме тому результатами 
цих змін скористалися ті, хто був найбільш пристосований у минулій 
системі не до нових умов господарства і суспільного життя, а до вла-
ди, у тому числі і тої влади, яку давав тоді адміністративний контроль 
за державною власністю (тобто капіталом). Ними й була привласнена 
державна власність і тим самим сформоване нове підприємництво. 
Саме воно за перші 10 років незалежності України взяло під контроль 
капітал, який дістався їм, якщо й не задарма, то без урахування рин-
кових оцінок. Вони ж і почали формувати нові умови господарювання. 
Перші позитивні результати такої реструктуризації капіталу і форму-
вання підприємництва, які мали соціальний вимір, з’явилися тільки 
після четвертої спроби соціалізації проголошених реформ.  

Проводячи політику макроекономічної стабілізації, держава прой-
шла ще через одну спробу задовольнити, або, скоріше, зберегти вимо-
ги широких верств населення. В результаті сформувалася надмірна 
зовнішня заборгованість країни, яка вилилася у фінансову кризу 
1998–1999 рр. І тільки після неї сформувалися умови для зростання 
цінової конкурентоспроможності українського експорту і задіяння 
ресурсів відновлюваного зростання, реального доходу населення і со-
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ціальних витрат. Втім у соціологізованому значенні поведінки насе-
лення, що засвідчили наведені дані опитувань, зрушень не сталося.  

В узагальненому вигляді за роки незалежності відбулося п’ять 
спроб організувати зміни в економічному і суспільному житті через 
декларативну соціалізовану суспільну функцію держави, які не дали 
результатів, оскільки економіка країни не модернізувалася, а функ-
ціонувала на старій технологічній базі. Держава ж так і не досягла 
порівнюваного з традиційними рівня осучаснення функцій. У витра-
тах держави на виконання цих функцій Україна відстає, за нашими 
розрахунками, від східноєвропейських країн більш як удвічі. За 
дев’ять років (2000–2008) прискореного економічного зростання мо-
дель взаємодії держави та економіки, в якій декларувалася ідеологія 
соціальних змін і реалізувався політичний цикл в економічній полі-
тиці, вичерпалася. Зміст і характер суспільного життя, змінившись 
дещо в економізованому відношенні, не стали ближчими до соціолі-
берального суспільства, яке скоріше може характеризуватися як бю-
рократичний капіталізм, в якому чітко взаємопов’язані інтереси 
державної бюрократії та бізнесу аж до прагнення їх співіснування 
і злиття в одній особі чи особах, які є політичними або бюрократич-
ними фігурами в органах державної влади на різних рівнях і одно-
часно мають свої інтереси в бізнесі. 

У довгостроковій перспективі країна не може розвиватися в систе-
мі бюрократичного капіталізму, оскільки інститут держави за тепері-
шніх умов не зможе дати відповіді навіть на вже звичні виклики, зок-
рема, переорієнтуватися з переважно традиційних функцій держави 
(управління, суспільний порядок, оборона), виконання яких до того ж 
не відповідає міжнародним вимогам, на сучасні функції, які доміну-
ють у бюджетах провідних країн світу, де основними є саме соціальні. 
Це означає, що на сьогодні в державі існує суперечність між тради-
ційними і сучасними функціями, які б дозволяли формувати соціаль-
но справедливе суспільство. Суть його свого часу розкрив У.Беверідж – 
англійський економіст, спеціаліст з безробіття, який на замовлення 
У.Черчилля дослідив зміст соціально справедливого суспільства і ви-
клав його ще 1942 р. у доповіді, присвяченій засадам мирного життя 
після війни на основі трьох базових постулатів, які передбачалося вті-
лити у повоєнній реформі. Зміст їх зводився до такого: 
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− докорінні зміни у сфері організації системи соціального забез-
печення без урахування будь-яких привілеїв або інтересів окремих 
робочих груп; 

− боротьба з п’ятьма "гігантами зла" – бідністю, хворобами, не-
віглаством, неохайністю, розкошуванням; 

− зняття суперечностей між функціями держави і правами гро-
мадян, тобто забезпечення поваги до особистої ініціативи75.  

Ідеї соціально справедливої держави У.Беверіджа в ліберально 
організованій економіці були реалізовані далеко не одразу, хоча сьо-
годні можна стверджувати, що в напрямі формування соціально 
справедливого суспільства багато зроблено. Втім такі "гіганти зла", 
як бідність і хвороби, так і не подолані. Не забезпечено й дотриман-
ня "чотирьох свобод" Рузвельта (див. розд. 1, с. 21), які в багатьох 
аспектах кореспондуються з критеріями У.Беверіджа, оскільки сво-
боди від нужди і від страху за майбутнє досягти не вдалося упро-
довж усієї другої половини ХХ ст. Разом з тим і "свободи Рузвель-
та", і постулати У.Беверіджа декларують багато країн, розвинених в 
економічному і суспільному відношеннях. Щоб досягти свободи са-
мовираження, яка, як відомо, є складною для генеруючої, тобто креа-
тивної, частини суспільства, держава має перш за все розвивати люд-
ський капітал. Як свідчить проаналізований С.Роговим досвід США, 
країни з найбільш високим ступенем лібералізації, у Сполучених 
Штатах є державна стратегія в галузі розвитку людського капіталу 
шляхом реалізації комплексу заходів економічного, адміністративно-
го, законодавчого та організаційного характеру, що охоплюють: 

− освіту; 
− створення робочих місць; 
− страхування від безробіття; 
− охорону здоров’я; 
− соціальний захист; 
− житлову політику; 
− місцеві умови76. 
Власне, тільки стратегія, що розвиває людський потенціал, ство-

рює передумови для свободи самовираження. Ні за критеріями сво-
                                                                 
75 Беверидж У. Черчилль. – М. : Молодая гвардия, 2006. – С. 299, 300. 
76 Рогов С. Функции современного государства: вызовы для России // Свободная 
мысль. – 2005. – № 7. – С. 51, 52. 
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боди Ф.Рузвельта, ні за критеріями соціально справедливої держави 
У.Беверіджа Україна не відповідає вимогам, що були сформульовані 
понад 50 років тому і за якими розвивається прогресивна частина 
людства, оскільки на шляху подолання страху в суспільстві, злиднів, 
хвороб, бідності, розкошування певної частини населення, створен-
ня умов для самовираження не вдалося просунутися вперед. Скорі-
ше, відбувся зворотний рух.  

Для успішного просування вперед за вказаними напрямами на 
рівні ООН визнається необхідність активізації державного управ-
ління, але вона в очах суспільства відбудеться тільки за наявності 
довіри між ним і органами управління. Ця довіра може бути сфор-
мована тільки на ґрунті непідкупності органів державного управ-
ління в процесі надання комунальних послуг, прозорості плану-
вання їх діяльності і ведення ними суспільних справ (особливо за 
участі громадян), а також відповідальності у питаннях управління 
та контролю за ними, і у зв’язку з досягнутими результатами77. 

В Україні щодо змісту вказаних змін утворилося зачароване коло: 
жалюгідне становище значних мас населення та обман людей з боку 
влади веде до знищення довіри до державних інституцій. Це у свою 
чергу не дає підсилювати регулюючу роль держави, наслідком чого 
є подальше погіршення економічного і соціального становища в кра-
їні. Вихід з цієї ситуації пов’язується із забезпеченням прозорості 
діяльності насамперед органів державної влади та зі сприянням дер-
жави щодо рівних можливостей для всіх у розвитку бізнесу. Конт-
ролерами в цих процесах мають бути інститути громадянського сус-
пільства, оскільки у сучасному світі спостерігається суттєва різниця 
між державою і громадянським суспільством78. Аргументуючи це 
твердження, Д.Белл спирається на висновок К.Маркса про те, що 
політична революція, яка зруйнувала кастовість і кастові привілеї, 
знищила тим самим політичний характер громадянського суспільст-
ва. Політична емансипація була водночас емансипацією громадян-
ського суспільства від політики, навіть від якоїсь загальної ілюзії79. 
                                                                 
77 Наведено за: Рогов С. Функции современного государства: вызовы для России. – 
С. 58. (Також див.: Активизация государственного управления: стратегическое 
направление на будущее : Доклад Генерального секретаря ООН / Организация Объ-
единенных Наций ; Экономический и Социальный совет ; Комитет экспертов по 
государственному управлению. – Четвертая сессия. Нью-Йорк. 4–6 апреля 2002 г.) 
78 Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. – С. 108. 
79 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. – Т. 1. – С. 404. 
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Відмінності в діяльності громадянського суспільства і держави як 
інституту політичної системи, часто не визначені остаточно, бо вони 
уособлюються через діяльність і інтереси бюрократії як такої, а дії 
останньої не відповідають філософії Гегеля, який стверджував, що 
"людей [Які стають бюрократами. – В.Г.] не призначають на державну 
службу залежно від родоводу або вроджених якостей. Об’єктивними 
факторами під час їх добору є знання і свідчення їхньої обдарованос-
ті, які гарантують, що держава отримає необхідний результат"80. 

У наш час знання і належна професійна підготовка зовсім не 
обов’язково є умовою призначення на державну службу і формуван-
ню на цих засадах прошарку чиновників і бюрократії. Досить часто 
рішення ухвалюються за політичними симпатіями, а також з огляду 
на родинні й товариські зв’язки, про що свідчить недосконалість гро-
мадянських інституцій, не здатних виконувати свої завдання. Це і є 
слабким місцем сучасної системи державного управління, оскільки 
вимоги щодо підзвітності, відповідальності і прозорості діяльності 
бюрократії не реалізовані. Як результат – масова недовіра і до влади, 
тобто держави як політичного інституту, і до бюрократії. При цьому 
важливо не сплутати категорії держави і батьківщини, оскільки в них 
є багато відмінностей навіть у сучасному сприйнятті попри реаліза-
цію однієї із сучасних свобод – свободи вибору місця проживання. 
Тому навіть у розвинених країнах емігранти підвищують конкурен-
цію на ринку праці, погоджуючись працювати за меншу плату і збу-
джуючи тим самим невдоволення корінних жителів. В Україні такі 
тенденції та конфлікти також починають проявлятися. 

Разом з тим конфлікти в країні між державою і суспільством, які 
мають економічну складову, обумовлені ще й іншими факторами. 
Звернімося до деяких оцінок перспектив розвитку суспільства і сус-
пільного життя минулого, зокрема, до прогнозу К.Маркса щодо 
майбутнього капіталізму і відповідно суспільного розвитку. Свою 
позицію він виклав у вигляді окремих елементів у третьому томі 
"Капіталу"; там він передбачив відокремлення власності від контро-
лю в управлінні підприємствами, виникнення адміністративного 
класу "білих комірців", кількість яких може стати непропорційно 
великою в порівнянні з робочим класом, а також нові джерела капі-
                                                                 
80 Цит. за: Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. – С. 109. (Також див.: 
Hegel G.W.F. Philosophy of Right. Oxford, 1949. – P. 190.) 
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талу через централізацію банківської системи. Розвиток капіталізму 
в реальності відбувався за другою схемою К.Маркса81. 

Висновки Д.Белла про історичну справедливість соціального про-
гнозу К.Маркса відносно розвитку капіталізму пояснюють, що вна-
слідок відділення власності від контролю в управлінні підприємством 
і народження адміністративного класу "білих комірців" виникає їх 
конфлікт, з одного боку, з власниками (тобто капіталом), а з іншого – 
з найманими працівниками (тобто працею), оскільки згідно з елемен-
тами конфліктної теорії К.Маркса і Ф.Енгельса, через наявність різ-
нобічних економічних інтересів носіїв названих груп завжди є база 
для виникнення конфліктів. Як підтверджує вже сучасна економічна 
думка та історичний досвід формування індустріального і постіндуст-
ріального суспільств, конфлікт інтересів існує. Причому він виникає 
як в економізованому, так і в соціологізованому суспільному житті. 

Природа конфлікту в економізованому суспільному житті лежить 
у площині суперечностей і конфлікту найманого менеджменту за 
отримання максимальних прибутків у процесі господарської діяль-
ності (модель М.Фрідмена), з одного боку, та соціологізованих ви-
мог суспільства – з іншого, бо спосіб економізації орієнтований на 
функціональну ефективність і на управління речами (і людьми, які 
сприймаються як речі)82. Оскільки людина в сучасному суспільному 
житті є не тільки ресурсом праці, що реалізується на ринку праці, а й 
членом суспільства, то для повноцінного життя вона потребує знач-
но ширших можливостей, ніж задоволення матеріальних потреб, і, 
власне, в цьому є суть конфлікту. Доказом масового невдоволення 
людей з достатньо високим рівнем життя, навіть у розвинених краї-
нах, є те, що зростання рівня задоволення потреб у другій половині 
ХХ ст. не збільшило, а навіть зменшило частку населення, яке вва-
жає себе щасливим (див. п. 1.3).  

Стосовно відповідних оцінок для України, то можна використати 
два досить узагальнюючих показники: індекс соціального само-
почуття та індекс тривожності населення (вирахувані в Інституті 
соціології НАН України). Упродовж періоду спостережень 1995–
2008 рр. перший показник жодного разу не досяг умовного нуля, 
а завжди був на негативному рівні задоволення потреб, хоча протя-
                                                                 
81 Наведено за: Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. – С. 53, 54. 
82 Там же. – С. 56. 
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гом періоду він зріс на 12,2%. Це пов’язано, насамперед, з динаміч-
ним економічним зростанням, що почалося з 2000 р., оскільки до 
того цей показник навіть абсолютно знижувався (загалом за період 
1995–1999 рр. він знизився на 1,4 відсоткового пункта). Разом з тим 
зростання індексу соціального самопочуття не дає підстав для опти-
мізму щодо зменшення конфліктності, оскільки інший індекс – сумар-
ний індекс тривожності населення – упродовж періоду спостережень 
1992–2008 рр. фактично залишився без змін83. А під час фінансово-
економічної кризи 2008–2009 рр. ця проблема ще більше загострилася 
[Втім кількісних даних ще немає, оскільки моніторинг Інституту со-
ціології НАН України за 2009 р. не був опублікованим на час напи-
сання цієї роботи. – прим. авт.]. Крім того, у 1999–2008 рр., коли під-
вищувався рівень соціального самопочуття, тривожність населення, 
що характеризується значною кількістю таких показників, як спокій, 
напруження, загрози, почуття свободи, засмученості, можливості нев-
дач, тривожності, почуття втоми, задоволення, впевненості, знервова-
ності, приємності тощо, так і не знизилася, а залишилася на тому ж 
рівні, що і до початку економічного зростання.  

Отже, конфліктність в Україні, обумовлена і суспільними, і еко-
номічними причинами, підвищилася. У 2008 р. тих, хто вважав, що 
необхідно активно протестувати із-за постійного погіршення, було 
40,8%84. Інші соціологічні опитування, проведені вже наприкінці 
2008 р. засвідчили, що частка таких людей вже становила близько 
50%. Оскільки в економізованій моделі за умови життя відповідаль-
ність несуть, з одного боку, держава, що ініціює зміни в суспільному 
житті, а з іншого – бізнес, який є відповідальним за рівень оплати 
праці (незважаючи на те що в моделі корпорації М.Фрідмена осново-
положною є мотивація бізнесу максимізувати прибутки, а не нести 
соціальну відповідальність), то компанія, турбуючись про відповід-
ність її діяльності нормам ділової етики, орієнтується на те, що за-
робітна плата в ній має бути вищою, ніж середня по галузі. Тому в 
сучасному суспільному житті України населення, що продає свою 
працю, готове протестувати як проти держави, так і проти бізнесу, 
які в сукупності відповідають за рівень задоволення потреб грома-
дян, і тому конфліктність є беззаперечною характеристикою сучасно-
                                                                 
83 Моніторинг Інституту соціології НАН України. – С. 560, 577. 
84 Там само. – С. 512. 
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го суспільного життя. Невипадково, за даними Інституту соціології 
НАН України, індекс дестабілізаційності протестного потенціалу на-
близився 2006 р. до рівня 3,7 і зріс до 3,8 бала 2008-го. (Д о  в і д о -
м а :  4,4 бала – це критична точка, що свідчить про готовність суспі-
льства до масових акцій протесту.)  

На відміну від економізованої моделі суспільного життя так звана 
соціологізована, як її називає Д.Белл, має знижувати рівень конфлік-
тності, оскільки вона встановлює ширші критерії, але обов’язково 
передбачає втрату ефективності, скорочення виробництва та інші 
витрати, які слідують за впровадженням неекономічних цінностей. 
У контексті США логіка цих двох способів у підтримуванні балансу 
між ними, що є найважливішою проблемою постіндустріального 
суспільства85. 

Разом з тим і в такій моделі конфліктність, тобто внутрішня су-
перечність інтересів бізнесу, що виступає на боці економіки і держа-
ви, яка, здавалося б, мала підтримувати інтереси суспільства, не 
зникає, оскільки втрата ефективності бізнесу знижує як його власну 
конкурентоспроможність, так і конкурентоспроможність економіки 
країни в цілому. У разі, якщо держава виступає на боці інтересів су-
спільства, а отже, широких верств населення, бо, за висновками ро-
сійського науковця А.Лібмана, у стратегічному відношенні держава 
сильніша за бізнес, то втрати можуть бути доволі значними і оптимі-
зувати їх на довгострокову перспективу буде складно86. Але, якщо 
розглядати ситуацію в країнах, де надзвичайно широко представле-
ний транснаціоналізований бізнес, який контролює більшу частину 
економіки країни і діє, як правило, у власних інтересах і відповідно 
до процесів інтернаціоналізації діяльності в умовах глобалізації, то 
тут вже бізнес сильніший за державу, і за таких обставин теж гене-
рується відчутна суперечність і конфлікт між державою та 
суб’єктами економіки (корпораціями). Власне, така ситуація відпо-
відає одному з двох, названих А.Лібманом, концептуальних факто-
рів конфлікту між державою і бізнесом, а саме порушенню рівнова-
ги між ними. З огляду на те, що транснаціоналізація української 
економіки ще не досягла значних масштабів, цей вид конфлікту ще 
                                                                 
85 Наведено за: Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. – С. 56. 
86 Либман А. Конфликты государства и бизнеса: постсоветский опыт // Свободная 
мысль. – 2005. – № 9. – С. 53–63. 
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не домінує, а тому можна поки що говорити про ефекти взаємодії 
держави з тією частиною економіки, яка представлена транснаціо-
налізованими структурами. На перспективу не виключено, що попе-
реду посилення впливу останніх, тим більше, що національні активи 
внаслідок кризи 2008–2009 рр. мають тенденцію до здешевлення, 
і інтерес міжнародного бізнесу до їх придбання буде зростати. Що ж 
стосується інших факторів, які породжують суперечності і конфлік-
ти, то у А.Лібмана зазначається, що в Україні:  

− до недавнього часу більш впливовим був бізнес; 
− ступінь консолідації державних структур надто низька; 
− внутрішній конфлікт бізнесу "наклався" на "розколоту" 

політичну еліту; 
− представники бізнесу досить вільно переходять у владу 

і навпаки87. 
Сукупність цих та інших причин (вони проаналізовані далі), фор-

мує так звану "неефективну рівновагу". Трансформація цієї рівнова-
ги внаслідок конфлікту між бізнесом і державою більш ймовірна 
(але не гарантована), з огляду на такі фактори: 

- рівновага влади зміщена в бік бізнесу; 
- значна роль зовнішнього чинника та інтернаціоналізації; 
- ступінь консолідації сторін низький; 
- сторони готові до інтенсивного конфлікту; 
- під час конфлікту сторони звертаються до альтернативних ін-

струментів (насамперед до судової системи, парламентських виборів 
і до масових народних протестів)88. 

"В Україні напередодні «помаранчевої революції» значна частина 
цих чинників виконувалася. Оцінювати наслідки «помаранчевої ре-
волюції» ще зарано, але в будь-якому разі вона відчиняла, як міні-
мум, «вікно можливостей» для трансформації. За відсутності зазна-
чених чинників конфлікти держави та бізнесу, навпаки, стабілізують 
«інституційну пастку», сприяючи спонтанному формуванню неефе-
ктивних інституцій"89. Разом з тим висновки А.Лібмана щодо його 
прогностичного бачення на майбутнє в середньостроковій перспек-
тиві звучать інакше, оскільки "вікно можливостей" для трансформації 
                                                                 
87 Там же. – С. 56, 57. 
88 Там же. – С. 63. 
89 Там же. 
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виявилося не тільки не відчиненим, а й ще більше зачинилося. Так 
звані альтернативні інструменти, на які він покладав надію, зокрема 
суди, стали ще більш корумпованими і політично залежними. Вибо-
ри до парламенту стали безкінечними, і позачергові не додали стабі-
льності, а поглибили конфлікт. Чергові вибори Президента України 
перетворюються у боротьбу, де законність далека від їх легітимнос-
ті, бо має місце масове невдоволення. Конфліктність у суспільстві на 
фоні фінансової та економічної кризи поглиблюється і трансфор-
мації неефективної рівноваги не спостерігаються. Найвірогідніше, 
що конфліктність розширюється, і тому на сьогодні знову з’явилися 
роботи, в яких розглядаються сценарії розколу країни. 

За умов наявності конфліктів між бізнесом і державою, бізнесом 
і суспільством, державою і суспільством постає питання інституцій-
них механізмів розв’язання конфліктів і гармонізації інтересів таких 
суб’єктів, як суспільство – держава – бізнес (корпорація). За виснов-
ками Ф.Фукуями, існуючі наразі у Сполучених Штатах класові від-
мінності пояснюються, головним чином, різницею в освіті90; отже, 
міжкласові суперечності (конфлікти) і база для них загалом не зни-
кають, оскільки зазначені суспільні групи відрізняються освітнім 
рівнем та економічними і суспільними інтересами. Але їх взаємодія 
може мати як позитивний, так і конфліктний ефект. 

Країни, що переживають перехідний процес суспільної трансфор-
мації, мають не тільки базу конфлікту для міжкланових суперечнос-
тей, які характеризуються відмінностями в рівні освіти, якщо вихо-
дити саме з цих суперечностей. Існує широка база і для інших конф-
ліктів. Держава є серйозним гравцем на ринках, оскільки розпоря-
джаючись значними фінансовими ресурсами і купуючи значну масу 
товарів і послуг у приватному секторі економіки, вона є гарантова-
ним покупцем і створює для бізнесу серйозну конкуренцію за ці ре-
сурси. При цьому покупець є монополістом, а продавці перебувають 
у конкурентних стосунках, що підштовхує їх до змови. З іншого бо-
ку, і держава, і бізнес готові вступати в неконтрольовані стосунки 
з покупцем, формуючи тим самим конфлікт інтересів між бізнесом 
та державою та розширюючи базу для зловживань бюрократії. 

                                                                 
90 Наведено за: Иноземцев В. Расколотая цивилизация. – М. : Наука, 1999. – С. 46. 
(Також див.: Fukuyama F. The End of History and the Last Man. L. № 4. 1992. P. 116.) 
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При цьому держава залишається власником значних ресурсів 
і потужностей. У такому разі продавець-держава – монополіст, а по-
купці знову-таки перебувають у конкурентних стосунках. Як резуль-
тат, заново виникає база для конфлікту. У тому і в іншому випадках 
має ефективно діяти державна контрактна система як основа для 
функціонування ринків, які фактично контролюються державою. За 
умов відсутності механізмів інституційного та громадянського конт-
ролю база для конфліктів поки що є стабільною. Саме так, через 
значний за обсягом ринок, який формує і контролює держава, роз-
ширюється поле, на якому виникають конфлікти між державою 
і бізнесом. Це відбувається, якщо бізнес:  

− тримається у фарватері впливових покровителів у держструк-
турах; 

− намагається стати самостійним центром сили; 
− здійснює спроби трансформації системи, щоби позбавитись 

нелегітимності; 
− поривається перешкодити трансформації системи і зберегти 

попередній режим91.  
Задля досягнення належної взаємодії між державою та бізнесом і 

мінімізації поля для конфліктів з метою забезпечення ефективного 
використання ресурсів та організації суспільного життя варто дотри-
муватися стратегії відходу від економізованої та переходу до соціоло-
гізованої моделі. Втім ця модель є не єдиною для перспективи. Якщо 
соціологізована модель суспільного життя – це модель постіндустріа-
лізму, то, за оцінками В.Іноземцева, суспільство, в якому вона діє, 
екстравертне, йому властиво розширюватися і нарощувати свої базові 
параметри (адже людина, яка живе в такому суспільстві, згідно з по-
милковим тлумаченням вказаного означення, у своїх інтересах звер-
нена до об’єктів зовнішнього світу і легко встановлює контакти з ото-
чуючими). Постекономічне суспільство, у нашому розумінні, інтра-
вертне, його прогрес полягає переважно в індивідуальному мораль-
ному та інтелектуальному розвитку кожної особистості, ніж у збере-
женні окремих параметрів суспільства як сукупності людей92. Таким 
чином, не виключається на майбутнє і те, що модель постіндустріаліз-
му не зможе мінімізувати конфліктність, про яку йшлося. 
                                                                 
91 Либман А. Конфликты государства и бизнеса: постсоветский опыт. – С. 54. 
92 Иноземцев В. Расколотая цивилизация. – С. 48.  
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Проблеми і шляхи розв’язання конфліктів, а отже, і суперечнос-
тей в трикутнику суспільство – держава – економіка можна запере-
чити, оскільки свого часу Дж.Хікс писав, що у міру підвищення ма-
теріального добробуту суспільство втрачає (або повинно втрачати) 
свою значимість. За низьких рівнів доходів правильним буде зосере-
дитися на економіці; але з появою багатства з’являються нові крите-
рії, потреба в отриманні дедалі зростаючих матеріальних благ втра-
чає гостроту. Таким чином, на перший план щораз частіше висува-
ються такі проблеми, як необхідність поєднувати безпеку і свободу, 
справедливість і відповідальність93. Відтак, рівень ступеня конфлік-
тності дійсно може не знижуватися, а навпаки, навіть підвищувати-
ся, бо ще більше зміщуються акценти стосовно цінностей, за якими 
живе і діє інтелектуально розвинута людина, а тому, як вже зазнача-
лося, частка людей щасливих у багатих суспільствах (наприклад 
у Великій Британії) не зменшується, а зростає. 

Якщо стати на таку позицію, то економічна модель організації 
суспільного життя і відповідна ідеологія моделі корпорації, що має 
максимізувати прибуток, повинна штовхати Україну та інші подібні 
країни з перехідними суспільствами до класичних суперечностей 
між працею та капіталом і посилення конфліктності, а також до нее-
фективного використання ресурсів, що знижує конкурентоспромож-
ність економіки та спричинює її відставання від інших країн. Але до 
цієї позиції є заперечення, оскільки ресурс праці та освіченість 
і кваліфікація працівників в Україні є доволі високим. Їхній рівень 
відповідає європейським критеріям освіченості та професіоналізму, 
хоча таким європейським країнам, як Німеччина, Велика Британія, 
Швейцарія, Швеція, Україна поступається, особливо якщо врахува-
ти, що наявність диплома про освіту в Україні ще може нічого не 
значити для оцінки освіченості і професіоналізму людини, яка його 
отримала, особливо за умов ринкових відносин. Разом з тим, незва-
жаючи на окремі винятки, освічені люди здатні вже сьогодні опану-
вати нові цінності і нові постіндустріальні механізми розвитку, що 
модернізуватиме суспільне та економічне життя. В суто ж економі-
зованій моделі суспільство зазнаватиме втрат, які стимулюватимуть 
маси людей до протистоянь і призведуть до дезорієнтації щодо шля-
                                                                 
93 Наведено за згаданою роботою В.Іноземцева. (Також див.: John Richard Hicks. 
Wealth and Welfare. – Oxford, 1981. – P. 138, 139.) 
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хів цивілізованого суспільного розвитку і впевненості у неможливо-
сті досягти високого рівня розвитку. У такій ситуації населення про-
голосує проти економізованої моделі модернізації, яку генерує дер-
жава і процес еміграції активізується, що ми наразі й спостерігаємо. 

Як підсумок наведених міркувань постає питання визначення мо-
дернізації, в якій наявні ефекти взаємодії різних верств суспільства 
щодо розвитку економіки і держави з одночасною імплантацією ме-
ханізмів розв’язання суперечностей і конфліктів, де присутня моти-
ваційна система, яка сьогодні щораз частіше позначається вже як 
постекономічна, що точніше відповідає усвідомленню дедалі знач-
нішою частиною суспільства своїх інтересів не в термінах максимі-
зації привласнюваних благ, а в категоріях внутрішнього інтелектуаль-
ного росту і розвитку94. Саме тому боротьба за піднесення рівня 
освіченості населення і досягнення успіху ще може принести свої 
плоди і дозволить мати надію на успіх подальшої модернізації 
і держави, і економіки. 

Важливим на такому модернізаційному шляху є і залишатиметься 
конфлікт між "білими комірцями" та рештою найманих працівників; 
перші, по суті, перетворилися на клас. Вони зацікавлені в максимі-
зації прибутків не менше, ніж власники капіталу, оскільки їх заробі-
тна плата є надзвичайно високою і зберегти свої доходи вони мо-
жуть за умови досягнення максимальної прибутковості бізнесу, який 
вони очолюють, не в класичному розумінні конфлікту праці і капі-
талу. Причиною такого становища є те, що згідно з класичною тео-
рією ринку праці, в економіці досконалих конкурентних ринків ко-
жна фірма винаймає таку кількість працівників, за якої вартість гра-
ничного продукту праці окремого працівника дорівнює його зарпла-
тні. Експлуатація відсутня, оскільки всі, хто готовий працювати за 
конкурентну заробітну платню, можуть отримати роботу95. У чому ж 
тоді природа конфлікту між найманими працівниками і керівницт-
вом бізнесу – "білими комірцями", які часто є співвласниками кор-
порацій або її власниками? Природа конфлікту в тому, що сьогодні 
за заробітну платню як основну складову доходу населення, задово-
льнити матеріальні та суспільні потреби людини неможливо. Тому 
                                                                 
94 Иноземцев В. Расколотая цивилизация. – С. 44.  
95 Розанова Н., Назаренко А. К вопросу о марксистской теории отношений труда и 
капитала: современный подход // Вопросы экономики. – 2004. – № 12. – С. 133. 
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для розв’язання такої суперечності бізнес бере на себе соціальні зо-
бов’язання і корпорація виступає і як економічний, і як суспільний, 
і навіть як політичний інститут. Тому за сучасних умов стратегія біз-
несу полягає не тільки в отриманні прибутку, а й в орієнтації на роз-
виток суспільства шляхом реалізації програм, спрямованих на таке: 

- розвиток персоналу; 
- формування безпечних умов праці; 
- природоохоронну діяльність і ресурсозбереження; 
- розвиток інфраструктури регіону та підтримку місцевого 

населення; 
- добросовісну ділову практику96. 
У такий спосіб бізнес значно розширює загальноприйняті норми ді-

лової етики і мінімізує соціальні конфлікти, які є значно глибшими за 
традиційні конфлікти між найманою працею та капіталом. Крім того, 
сучасні форми впливу на бізнес та його менеджмент з боку найманої 
праці породжують конфлікт і зменшують ефект взаємодії між бізнесом 
і державою внаслідок того, що мають місце розширені форми впливу 
на бізнес через організовані структури, насамперед профспілки.  

Сьогодні бізнес залучається до участі у підтримці політичних 
структур, реалізації різного роду регіональних програм, зокрема 
і тих, за які відповідає регіональній орган. Для цього часто викорис-
товуються політичні форми тиску, що спекулюють на можливості 
проведення контрольних заходів регіональною владою стосовно ви-
користання дозвільної системи. Це порушує ефект від встановлення 
конкурентної заробітної плати, з одного боку, а з іншого – доброві-
льної сплати податків, оскільки бізнес, який виконав політичні зо-
бов’язання, неформально отримує послаблення щодо виконання сво-
їх обов’язків. Такі форми стосунків держави і бізнесу досить розви-
нені в Україні і негативно впливають на конкурентоспроможність 
бізнесу, потенційно обмежують економічне зростання; крім того, 
стосунки між державою і бізнесом роблять партнерство нелегітим-
ним, що зрештою призводить до соціального конфлікту, особливо, 
якщо такі стосунки мають не стільки регіональний характер у реалі-
зації ініціативних програм регіональних влад, а спонукають до підт-
римки владних політичних структур. У результаті таких змін обов’яз-
                                                                 
96 Хегай Л. Стратегия бизнеса – ориентация на общество // Экономические страте-
гии. – 2006. – № 5–6. – С. 86–88. 
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ково відбувається розширення конфлікту при зміні влади після пе-
ремоги на виборах і, врешті-решт, переслідування бізнесу політич-
ними конкурентами. Таким чином, конфлікт має вже загальноеко-
номічне і загальнодержавне значення, оскільки виходить за рамки 
окремої корпорації та дестабілізує розвиток. 

Прикладів такого роду конфліктів можна знайти багато в Україні: 
спочатку напередодні президентських виборів 2004 р.; потім в резуль-
таті діяльності першого уряду "помаранчевої коаліції"; згодом – ново-
го "біло-синього, малинового та червоного" урядів після виборів до 
парламенту в 2006 р. Ці два види конфліктів значно розширюють 
спектр суперечностей між державою і економікою, породжуючи 
щоразу нові і нові їх види. До таких конфліктів долучаються і мене-
джери, і наймані працівники, і бюрократичний апарат, хоча перші дві 
категорії можуть виступати на одному боці, як два гравці від економіки, 
оскільки саме від їх діяльності залежить результат її розвитку. При 
цьому застосування теорії для дослідження результатів розвитку кон-
фліктних ситуацій приводить до висновку, що чим конфліктніші сто-
сунки, тим більше економіка віддаляється від максимального (ефек-
тивного) використання ресурсів97, а отже, і від забезпечення високих 
і стабільних темпів економічного зростання.  

У сучасному суспільстві розв’язання проблеми ефективного ви-
користання ресурсів праці і капіталу, тобто досягнення оптимально-
сті, може здійснюватися у формі державного регулювання ринку 
праці і відносин праці та капіталу з метою запобігання розвитку си-
туації за конфліктним напрямом, що більшою мірою характерно для 
Європи. Про це свідчать середні витрати держав на програми, 
пов’язані з розвитком ринку праці і підготовкою персоналу. Якщо 
1990 р. в США вони становили 0,74% ВВП, то в європейських краї-
нах були на порядок вищими98. Власне, для України як країни з єв-
ропейською орієнтацією стратегія досягнення оптимального вико-
ристання ресурсів праці і капіталу при мінімізації конфліктності між 
ними перш за все повинна мати стратегію розширення участі держа-
ви, що характерно для Європи. Водночас участь капіталу (бізнесу) 
в політизованому конфлікті влади і бізнесу залежно від того, хто 
                                                                 
97 Розанова Н., Назаренко А. К вопросу о марксистской теории отношений труда и 
капитала. – С. 138. 
98 Там же. – С. 139. 
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перебуває при владі, робить цю проблему нерозв’язаною. Тому сто-
совно України можна стверджувати, що з боку економіки маємо за-
гальновідому "корпорацію учасника", але не учасника пошуку конс-
труктивних стосунків із суспільством та державою, а політичного 
фігуранта поглиблення конфлікту, який в разі його нерозв’язання 
призведе до спаду в економіці і до соціальної напруженості. У ре-
зультаті цього поглибляться причини формування корпорацій не 
тільки як економічного, а й як політичного інституту зі ще більшою 
значимістю, що вестиме до подальшого загострення ситуації як в 
економіці, так і в політиці, а відтак і в державному управлінні. Якщо 
погодитися, що "помаранчева революція" була "революцією мільйо-
нерів проти мільярдерів", то це і доводить, що корпорація – це полі-
тичний інститут для окремих політичних сил, які виступають на боці 
кожної з них. У такому разі Україна перебуває ще досить далеко від 
"взаємоприйнятних форм співробітництва"99, які демонструють сьо-
годнішні суспільства, оскільки стосунки між державою і економікою 
представлені бізнесом, що підтримує ті чи інші політичні сили, які 
борються за владу і є політизованими, а тому значна частина насе-
лення (до 50%), як вже зазначалося, вважає, що потрібно активно 
протестувати, а число тих, хто за будь-яких умов готовий зберігати 
порядок, мир та спокій, а значить, на нашу думку, тих, хто готовий 
до співпраці для пошуку компромісу, залишилося 2008 р. 37,0% 
проти 43,8% 1994-го100.  

За 12 років спостережень в українському суспільстві часів неза-
лежності відбувається еволюція стосунків між населенням, держа-
вою та бізнесом, які несуть відповідальність за підвищення рівня 
життя населення. Існуюча тенденція до посилення протестних на-
строїв населення свідчить про поглиблення суперечностей, а не до-
сягнення ефекту взаємодії, який би дозволяв підвищити рівень роз-
витку економіки в довгостроковій перспективі. Ще 12 років тому, 
коли рівень життя суттєво залежав не тільки від поточних доходів, а 
й від нагромаджених ресурсів, особистого споживання в попередній 
системі, настрої населення, як ми знаємо, були орієнтовані на збере-
ження миру, стабільності і пошук компромісу. Тих, хто був готовий до 
цього, було майже удвічі більше, ніж тих, хто був готовий протестува-
                                                                 
99 Там же. – С. 140. 
100 Моніторинг Інституту соціології НАН України. – С. 512.  
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ти, хоча 1994 р., коли проводилися ці обстеження, вперше був в еконо-
мічному відношенні одним з гірших років, оскільки інфляція на той час 
просто вирувала, а відповідальність за це несла передусім держава.  

Контрастність у змінах настрою населення щодо протестності по-
силюється і формуванням в економіці корпорацій як політичних 
суб’єктів, які в Україні мають ще принаймні дві складові, крім на-
званих. Бізнес, підтримуючи і беручи участь у політичному житті, а 
це, перш за все, власники корпорацій, витрачає кошти на виборчі 
кампанії і тим самим формує в Україні вектори конфлікту.  

Один із них – між капіталом та його власниками і найманим ме-
неджментом та працівниками, які вимушено недоотримують доходи, 
оскільки значні обсяги ресурсів бізнесу витрачаються на безконтро-
льні витрати як з боку суспільства, так і держави на виборчі кампанії 
та відверту підтримку політичних партій. Як результат, втрачається 
база для отримання конкурентної заробітної плати, отже, формуєть-
ся база для конфлікту між працею і капіталом.  

Інший вектор конфлікту виникає між корпораціями політичних 
суб’єктів, яким з приходом до влади підтримуваних ними політичних 
сил надаються привілеї, зокрема, вони звільняються тим чи іншим 
способом від сплати податків, отримують пільги і неконтрольовані 
ресурси від бюджету та держави у вигляді землі, ліцензій і т. ін. Вна-
слідок цього наростає суспільний протест проти такої ролі політизова-
ної корпорації, тобто посилюється суперечність між економікою, що 
може формувати прибутки, які монополізовано присвоює відповідна 
корпорація та держава, яка мала б тут відстоювати суспільні інтереси.  

Третій вектор суперечності в державі від політизації економічно-
го життя корпорацій – це намагання бізнесу взяти під контроль владу 
і тим самим реалізувати тезу про те, що джерелом влади є капітал, а 
не народ, який голосує за ту чи іншу партію-корпорацію. Оскільки на 
значних проміжках часу корпорація виступає насамперед як предста-
вник політичного інституту, а вже потім – як учасник бізнесового 
проекту, то в результаті розширюються в економічному відношенні 
деструктивні стосунки між корпорацією, державою і суспільством, які 
розвиваються в напрямку "прагнення стати самостійним центром си-
ли впливу і впливу в рамках існуючої системи"101 і тим самим розши-
рити власні можливості щодо доступу до ресурсів держави. Це є од-
                                                                 
101 Либман А. Конфликты государства и бизнеса: постсоветский опыт. – С. 54. 
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нією зі складових виникнення конфлікту між національним бізнесом 
і державою, що виділив А.Лібман. При цьому, як вже зазначалося, 
політизована складова розширюється, оскільки не тільки національні, 
а й транснаціональні корпорації в країнах залежного розвитку часто 
намагаються стати і реально стають сильнішими за держави, поглиб-
люючи конфлікт в економіці між національними і транснаціональни-
ми корпораціями, які разом контролюють державу.  

Оскільки в Україні перша складова політизованого конфлікту має 
реальний вимір, то не виключено, що конфлікт бізнес-груп, котрі 
підтримують окремі політичні сили, може наростати доти, аж допо-
ки ситуацію не візьме під контроль держава, яка, врешті-решт, може 
використати силові методи під тиском протестуючого населення. 
У результаті існуючі суперечності можуть трансформуватися в ефект 
взаємодії в державі та економіці, оскільки сформується ситуація для 
виходу з так званої "інституційної пастки" до ефективної рівноваги, 
хоча це не обов’язково матиме місце. Не виключено, що одній з груп 
вдасться вступити в альянс з транснаціональним бізнесом, тоді 
ефект взаємодії трансформується у вигоди і втрати від трансна-
ціоналізації економіки країни.  

Добиватися комплексних позитивних результатів на фоні охарак-
теризованих суперечностей буде важко, оскільки стосунки між дер-
жавою та економікою в Україні, між іншим як і в інших країнах, що 
утворилися після розпаду СРСР, мають неправовий характер, бо су-
ди переважно контролюються політизованими корпораціями та регі-
ональними елітами, що контролюють владу. Прикладів – від виборів 
президента (2004 р.), до виборів Верховної Ради (2007 р.) і очікува-
них нових виборів президента (2010 р.) – більш ніж достатньо.  

Неправові стосунки породжують негативні наслідки в економіці, 
а саме:  
- зростають трансакційні витрати, знижуючи конкурентоспроможність; 
- має місце відмова від ефективних інвестицій; 
- зростає роль силового фактора в контролі над бізнесом; 
- формуються можливості для свавілля бюрократії; 
- бізнес "виштовхується" в тінь102. 
                                                                 
102 Либман А. Между клановым капиталом и управляемой демократией. Взаимо-
связь экономической и политической систем современной России // Свободная 
мысль. – 2004. – № 6. – С. 48.  
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Неправовий характер стосунків в економіці, безпосередня участь 
корпоративних угруповань у політичній боротьбі, перш за все, шля-
хом присутності в політичній діяльності власників великих капіта-
лів, політичне протистояння між гілками влади, що є характерним 
для України, при охарактеризованому змісті трансформації суспіль-
них відносин призвело до концентрації надвеликих капіталів в од-
них руках. Це вилилося у формування багатомільярдних багатств, 
які, будучи під впливом окремих політичних угруповань, поглиб-
люють протистояння між владою і капіталом і, значною мірою конт-
ролюючи економіку, можуть спричинити формування "альтернатив-
них" центрів сили. Для прикладу, в Росії влада не могла допустити 
формування в економічній системі можливих "альтернативних" 
центрів влади103, які, за визначенням А.Лібмана, почали "приватизо-
вувати" функції держави. Як результат, потенційна загроза опозиції, 
що має підтримку великого капіталу, значно переважала загрозу 
з боку будь-яких політичних груп, що існували у першій половині 
1990-х рр. Адже через інтереси самого бізнесу така опозиція могла б 
бути тільки системною, зацікавленою не в радикальному перевлаш-
туванні, а в послідовних перетвореннях, і тому вона могла стати ре-
альною альтернативою правлячій коаліції. Конфлікти держави та 
бізнесу 1990-х рр. досить чітко показали, що бізнес, хоча й виграв 
в окремих тактичних суперечках з державними органами, не був спро-
можний протистояти цілеспрямованій політиці держави в цілому104. 

У кінцевому підсумку після "легітимізації" влади в Росії, після 
приходу В.Путіна на посаду президента остаточно відбулося змі-
щення контролю влади у бік держави і досягнення відповідного кон-
тролю над бізнесом через посилення його "контрольованості", тобто 
дії, яка "не дозволяє" "приватизацію функцій держави", хоча держа-
ва залишається у своїй поведінці такою, яка не тільки не заперечує 
подальшу корпоратизацію економіки та легітимізацію її дій, а сама 
реально діє в рамках даної ідеологеми.  

У певних аналогічних порівняних процесах іде розвиток подій і в 
Україні, хоча й має дещо іншу логіку, оскільки політичні угрупован-
ня, за якими стоять певні бізнесові об’єднання, більш концентровано 
проявляють боротьбу за контроль, за владу і відповідно за "привати-
                                                                 
103 Там же. – С. 103. 
104 Там же. – С. 103, 104. 
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зацію функцій держави", у тому числі і на регіональному рівні, як чіт-
ко розділені за бізнесовими та регіональними інтересами.  

Остання найбільш яскрава спроба взяти контроль над владними 
повноваженнями держави відбулася у Верховній Раді України, коли 
політичні угруповання, за якими стоять бізнесові групи Сходу і Пів-
дня України, що по суті контролювали парламент, спробували взяти 
контроль в країні, сформувавши конституційну більшість. Але логі-
ка конкуренції з боку інших політичних угрупувань, які теж контро-
люються своїми бізнесовими групами, що пішли на загострення по-
літичної кризи з надією отримати перемогу, призвела до розпуску 
Верховної Ради. Як результат, новий Парламент після виборів став 
не дієздатним, оскільки політична конфронтація має явну бізнесову 
конкуренцію у боротьбі за контроль над ресурсами держави з вико-
ристанням історичних передумов різноманітності регіональних інте-
ресів Сходу і Заходу України. Політичне протистояння, фінансова та 
економічна криза можуть змусити до консолідації зусиль і з часом 
розширити базу для компромісу між бізнесовими структурами в по-
шуку консенсусу для самозбереження всіх. Інакше боротьба до пе-
реможного кінця може призвести до "спустошення" економіки за-
мість економічного зростання, і ця загроза зорієнтує основних полі-
тичних і відповідних економічних гравців на пошук нових ефектив-
них шляхів до компромісу. Розвиток подій у такому випадку відбу-
ватиметься в напрямі зміцнення правової бази економічного життя 
на основі нових інституційних механізмів розвитку. Такий шлях бу-
де мати логіку виходу на новий рівень інституційного забезпечення 
модернізації держави та економіки.  

Водночас у політичному конформізмі в Україні є не тільки еко-
номічна складова, а й соціологічна, бо суттєві розбіжності ціннісних 
структур Сходу і Заходу України поки що не дозволяють мінімізува-
ти суперечності гуманітарного характеру. Саме вони експлуатують-
ся різними політизованими групами в Україні, і це небезпечно, бо 
працює формула політичної боротьби – політика не потрібна, якщо 
вона не враховує інтереси і цінності виборців. Розбіжності між ви-
борцями завжди зумовлюватимуть розбіжності політичні. Не ви-
ключено, що ситуація трясовини в політичному протистоянні загос-
триться, оскільки сьогодні вже в реальності – ознаки економічної 
кризи в сукупності з політичною, що може стати серйозним шоком 
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дестабілізації. Тому виникає необхідність зміни влади, тобто відходу 
одних і приходу інших.  

Певну роль у розв’язанні суперечностей між державою (з її втру-
чанням в економіку) та конкуруючими корпоративними структурами 
(які контролюють і мають підтримку політичних кіл, що зумовлює їх 
намагання) контролювати владу може відіграти зовнішній фактор. 
Зокрема, з одного боку, офіційні структури США і ЄС, з іншого – 
Росії. З часом до цього долучиться транснаціональний бізнес, який 
матиме власні інтереси на території країни, формуючи філіали тран-
снаціональних корпорацій. При цьому це можуть бути як вже діючі 
транснаціоналізовані компанії, так і ті, що мають бажання стати та-
кими, в тому числі взявши під контроль бізнес тієї чи іншої країни 
і при цьому вони можуть вступати в ту чи іншу агломерацію компаній 
на тому чи іншому боці, використовуючи владні повноваження націо-
нального бізнесу, який їх контролює. І в цьому йому допомагатимуть 
уряди відповідних країн. 

У тому чи іншому сценарії розвитку суперечностей між бізнесом 
і державою зовнішній фактор зовсім не обов’язково приведе до врі-
вноваження конкурентних стосунків, а в змозі, навпаки, загострити 
ситуацію. Тому ефект взаємодії ендо- та екзогенних факторів не 
завжди буває позитивним. Ситуація може розвинутися у напрямі 
формування держави залежного розвитку. Ймовірність цього підт-
верджується висновками про те, що з методологічної точки зору до-
цільно виділення двох аспектів влади в економічні теорії, діалектич-
но пов’язаних між собою З одного боку, влада – це специфічне еко-
номічне благо, а з іншого – особливий вид стосунків між економіч-
ними суб’єктами105. Відтак, втручаючись у владу або безпосередньо, 
або опосередковано, бізнес розширює свої можливості щодо отри-
мання економічних благ або їх контролю, особливо якщо врахувати, 
що ТНК "являють собою альтернативні ринку інструменти організа-
ції взаємодії"106. 

Підводячи окремі підсумки попереднього аналізу взаємодії дер-
жави і економіки через різноманітність сценаріїв поведінки бізнесу, 
можна звернутися до однієї з ідеологем, яка була сформульована 
                                                                 
105 Либман А., Хейфец Б. Мировые процессы транснационализации и российский 
бизнес // Вопросы экономики. – 2006. – № 12. – С. 67. 
106 Там же. – С. 68. 
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у бізнесових колах 1999 р. у період, коли в Україні ще спостерігали-
ся явища фінансової кризи і економіка не мала жодного успішного 
року, що характеризувався би економічним зростанням. Це, можли-
во, було б доцільно проаналізувати пізніше, коли почалося економі-
чне зростання. Разом з тим вже тоді, як було заявлено, капітал не 
приховував своїх устремлінь, він "відкрито їх [Мається на увазі уст-
ремління. – В.Г.] відстоює. Ми хочемо не лише частину владних по-
вноважень. Ми готові нести частину владної відповідальності"107. У 
результаті останніх майже дев’яти років ситуація в Україні багато в 
чому змінилася. Сформувався великий і надвеликий капітал, який 
навіть дещо транснаціоналізується і має свою присутність у владі, 
криза якої, разом з тим стала невідворотною. Нині маємо достатньо 
глибоку кризу влади, бо довіра населення до неї доволі низька. (Вза-
ємозв’язок довіри, у тому числі і до влади, і розвитку розглянуто в 
одному з підрозділів.) Воднораз присутність капіталу у владі, про 
що мріяв автор цитованої роботи (і не тільки він) та вважав, що ка-
пітал хоче владних повноважень, реалізувалася. Але бажаної відпо-
відальності, про яку заявлялося, так і не досягли, оскільки наразі до-
слідження показують, що присутність представників бізнесу у владі 
не розв’язала, а посилила ефект присутності і взаємодії бюрократії 
та капіталу, що, власне, підтвердило соціоекономічний прогноз 
О.Пасхавера, який заявляв ще тоді, що бюрократія "приватизує" 
державні повноваження, а тепер бюрократія вже виступає і суб’єк-
том економічної влади108. О.Пасхавер узагальнив рекомендації щодо 
шляхів поглиблення реформ в частині того, що реформи повинні 
бути орієнтовані на самопосилення, тобто формування соціальних 
сил і політичних механізмів, що дозволяють реалізовувати дух ре-
форм. У протилежному випадку ринкові реформи посилять і стабілі-
зують владу бюрократії над приватним капіталом109.  

Через десять років після такого висновку можна констатувати, що 
політичні механізми залишалися малоефективними внаслідок полі-
тичної кризи 2004–2009 рр., яка все ще триває. Про пошук шляхів із 

                                                                 
107 Кирюшин И. Капитал не скрывает своих устремлений // Зеркало недели. – 1999. – 
17–23 апреля. – № 15(236). – С. 10. 
108 Пасхавер А. Перспективы частного предпринимательства в Украине: бюрократия 
против капитала // Зеркало недели. – 1999. – 26 июня – 2 июля. – № 25(246). – С. 8. 
109 Там же. 
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цієї ситуації йдеться далі (див. п. 3.4), де розглянуто питання синхро-
нізації економічної та політичної реформ. Зауважимо лише, що зміст 
політичного циклу в економічній політиці може мати, на нашу думку, 
більш розширене трактування, ніж було відомо до цього часу110.  

До політичного циклу економічної політики, крім загальновідо-
мих складових, слід включити і так звану політичну доцільність 
здійснення реформ, враховуючи, що дії політичних центрів влади 
перебувають у глибокій суперечності з політичними інтересами на-
роду, котрий обирає владу, що й породжує різні за характером кри-
зові явища. Таким чином, можна розширити теоретичне обґрунту-
вання політичного циклу в економічній політиці, коли до традицій-
них змінних (що характеризують економічні та політичні процеси до 
і після виборів, які пов’язані з популярністю уряду та його бажанням 
досягти перемоги на виборах і його діяльністю після виборів) долу-
чаються економічні та політичні процеси (пов’язані з інституцій-
ними змінами в економіці, такими, наприклад, як роздержавлення, 
приватизація, лібералізація та індивідуалізація поведінки населення 
та суб’єктів економіки), що здійснюються не на основі традиційної 
орієнтації суб’єктів ринку товарів, послуг, капіталу та ринку праці, 
а на основі чи заради політичної доцільності. У такому випадку 
йдеться про політичний цикл, пов’язаний не з перемогою на вибо-
рах, а з переформовуванням всієї економічної системи. Як результат, 
політичні сили за безпосередньої участі держави спрямовують свою 
діяльність на зміну суспільного вибору населення, але не щодо бю-
джетних чи монетарних рішень, а стосовно формування нової сис-
теми трудових відносин, що є недосконалими. Внаслідок цього діло-
ва активність затухає на довгий період, як це було, наприклад, 
в Україні упродовж майже десяти років. 

Вплив соціальних сил на пожвавлення реформи поки є слабким 
і малоефективним для розв’язання суперечностей на шляху до регу-
люючих дій в економіці, оскільки соціальні процеси за багатьма ас-
пектами, особливо в частині взаємодії соціального й економічного, 
є залежними від політичних процесів, запроваджених окремими по-
                                                                 
110 Докладно див.: Туманов Е.А., Шагал Н.Л. Макроэкономика : Учебник. – М. : 
ИНФРА-М, 2004. – С. 335–381; Пол А. Семюелсон, Вільям Д. Нордгауз. Мікроеко-
номіка. – К. : Основа, 1998. – С. 421–423; Nordhaus W. The Political Business Cycle // 
Review of Economic Studies. – 1975. – № 42. – P. 169–190. 
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літичними силами в часи загострень політичного життя. Як резуль-
тат, навіть після десяти років реформ проявилося посилення негати-
вного ставлення населення до приватизації – і великої, і середньої, 
і навіть малої – ще з більшим несприйняттям, ніж у перші роки ре-
форм. Якщо до приватизації великих підприємств 1992 р. негативно 
ставилося 31,6% опитаних, то 2008 р. таких стало аж 64,1%, а тих, 
хто ставиться позитивно, залишилося 2008 р. всього 13,9% проти 
25,1% 1992-го. Що стосується приватизації малих підприємств, то 
1992 р. ставилися до цього негативно 13,6% респондентів, а 2008-го – 
вже 25,7% (майже у два рази), а тих, хто позитивно ставився до ма-
лої приватизації було 56,2% 1992 р., а стало 44,6% 2008-го. До пере-
дачі землі у приватну власність скоріше негативно ставилися 2008 р. 
53,1% респондентів проти 13,9% 1992-го (тобто майже в чотири рази 
більше). Така ж тенденція проявляється і у ставленні населення до 
купівлі-продажу землі: негативно оцінюють такі оборудки аж 53,8% 
опитаних (2008 р.) проти 44,4% (1994 р.)111. Головна причина такого 
стану справ у тому, що, незважаючи на розширення державного ко-
нтролю в деяких сферах, основи приватно-олігархічної економіки 
зберігаються. Втім, правильніше було б говорити про великий за 
участі держави розподіл власності112, що, по суті, веде до бюрокра-
тичного капіталізму і, як зазначає С.Меншиков (відомий російський 
економіст, який довгий час працював за кордоном, у тому числі 
у США), як далеко піде розвиток бюрократичного капіталізму в Ро-
сії цим шляхом, покаже майбутнє113. 

В Україні сценарій розвитку останнього варіанту стосовно дер-
жави, що контролюється власниками великого і середнього бізнесу 
як суб’єктів, котрі реалізують сценарій бюрократичного капіталізму, 
не видається реальним через значну кількість обставин. Насамперед 
тому, що у середньостроковій перспективі держава не може поста-
вити під свій контроль великий бізнес з тим, щоб отримувати відпо-
відну ренту за рахунок контролю власності. Скоріш за все можна 
казати про корупційні взаємовідносини бізнесу й влади, які, власне, 
і дозволяють приватизовувати владні повноваження. Варто погоди-

                                                                 
111 Моніторинг Інституту соціології НАН України. – С. 495, 496.  
112 Меньшиков С. Наш капитализм: между олигархическим и бюрократическим // 
Свободная мысль. – 2004. – № 10. – С. 27. 
113 Там же. – С. 32. 
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тися з результатами емпіричних досліджень Ю.Галицького та М.Ле-
віна, які свідчать, що у теперішній час ефективними з точки зору 
успішності бізнесу є, по суті, лише дві стратегії: "здача" свого бізне-
су представникам влади і "взяття" представників влади на регулярне 
утримання. Решта стратегій або є нестійкими, або не забезпечують 
успіху в бізнесі. Особливо показова в цьому сенсі стратегія, за якої 
підприємства практично не дають хабарів. Для таких підприємств 
характерним є найнижчий рівень ефективності114, оскільки, за ви-
сновками фахівців Інституту стратегічних досліджень України, 
в нашій країні "тіньові економічні клани, формування майна яких 
починалося з присвоєння бюджетних коштів і спекулятивних опера-
цій з енергоносіями, усіляко прагнуть не допустити демократизації 
і системної завершеності законодавчого процесу. Це призводить до 
того, що закони діють відокремлено, працюючи іноді більше на пев-
ні кланові інтереси, ніж на державу і суспільство"115; як результат, 
динаміка злочинів не зменшується.  

Розрахунки на основі даних, наведених у монографії Інституту 
стратегічних досліджень, показують, що за п’ять років (з 1997 по 
2002) кількість злочинів, скоєних тільки у фінансово-кредитній сис-
темі, зросла на 157%. На жаль, ми не маємо інших даних за останні 
сім років, які б дозволи прослідкувати їх динаміку – наскільки вона 
зросла чи знизилася за період економічного піднесення 1999–2008 рр. 
Економічне зростання за логікою економічної поведінки мало б сти-
мулювати бізнес до легалізації діяльності, бо в конкурентній боротьбі 
за участь у зростанні легальний бізнес отримує додаткові прибутки. 
Необхідно зробити ще один важливий висновок щодо динаміки зло-
чинності. Ми не маємо точних відомостей про неї у фінансово-
кредитній сфері, оскільки до згаданого монографічного дослідження 
не включено дані за 1998 р. про злочинність, викриту у бюджетній 
сфері. Але можна зробити інший висновок: якщо використати наявні 
дані і розрахувати динаміку позабюджетних порушень у фінансово-
кредитній сфері за 2002 р., то кількість викритих злочинів у бюджет-
ній сфері становитиме половину від усіх скоєних злочинів. Це свід-
чить про те, що присвоєння бюджетних коштів не тільки було почат-
                                                                 
114 Галицкий Е., Левин М. Коррупционные взаимоотношения бизнеса и власти // 
Вопросы экономики. – 2007. – № 1. – С. 32. 
115 Тіньова економіка: сутність, особливості та шляхи легалізації. – К. : НІСД, 
2006. – С. 117. 
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ком формування приватного майна, воно і досі є значним його ресу-
рсом. Останнє підтверджує, що з позицій суспільного виміру мають 
місце суттєві суперечності між державою та економікою, оскільки 
вплив держави деформує економічні стосунки, підтримуючи в країні 
тіньову діяльність, бо держава допускає численні порушення при 
використанні своїх фінансових ресурсів. 

Цим явищам може бути й альтернативне пояснення, яке ґрунту-
ється на симбіозі держави та економіки: 

1) бізнес (великий) приватизував державу, використовуючи псев-
додемократичні процедури; 

2) держава підтримує в економіці монопольне становище (джере-
ло монопольних прибутків) і надає держбюджет у користування ве-
ликому бізнесу (точніше, тій його частині, яка в поточний момент 
має своїх представників в апараті державної влади); 

3) великий бізнес перетворив всю країну на свій квазіфеодальний 
домен – типова картина для пізнього феодалізму, який, як відомо 
з історії, закінчується соціальною революцією. 

Отже йдеться не про суперечність між державою та економікою, а 
про суперечність між приватизованою державою та суспільством. 

На сьогодні вже досліджені результати трансформаційних перетво-
рень на прикладі Росії, що узагальнюють роль держави та інших інсти-
тутів в економічних змінах, які визначали розвиток на шляху до олігар-
хізації економічного життя. Вони засвідчили, що основними суб’єк-
тами більшості кримінальних (позазаконних, підзаконних) діянь є116:  

- державна (або парадержавна) економічна еліта – адміністра-
тивна, фінансова, виробнича; 

- чиновництво (у вужчому смислі терміна) – громадянське, вій-
ськове, "правоохоронне"; адміністрація суспільних служб і т. д.; 

- приватний (або "змішаний") бізнес, "клептобуржуазія", перед-
усім фінансова, потім – торгова; 

- організована злочинність (мафія – знов-таки у "вузькому сен-
сі") з усіма своїми рівнями та розгалуженнями; 

- неорганізована (індивідуальна) злочинність. 
У перших двох випадках, за К.Майданником, йдеться про сили, 

які прямо представляють державу, точніше – державу, занурену 

                                                                 
116 Майданник К. Коррупция, криминализация, клептократия // Свободная мысль. – 
1997. – № 2. – С. 43. 
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в ринкові (точніше, товарно-грошові) відносини; наступні два "фак-
тори" безпосередньо представляють "псевдоринок" (у симбіозі з 
державою) та "псевдогромадянське суспільство". 

Власне, як випливає з попереднього, держава своїми ініціативами 
змін у суспільному та економічному житті в тісній "співпраці" з пост-
соціалістичним суспільством породила наявне й на сьогодні економіч-
не життя і наявні в ньому суперечності, що не влаштовує основну масу 
суспільних груп, які виражають свою недовіру практично всім інститу-
там держави, оскільки ті відродили суперечності економічного суспіль-
ства щодо обміну, власності і експлуатації і не враховують інтереси 
суспільства. Вихід з такого становища пов’язується, залежно від погля-
дів, або з епохою постіндустріалізму, або з постекономічним суспільст-
вом, або з економічною соціодинамікою. Ядро останньої пов’язано із 
заміною методологічного індивідуалізму на більш м’який принцип 
компліментарності індивідуальної та соціальної корисності, що допус-
кає існування групових інтересів поряд з відданням переваги індиві-
дам117. Це передбачає, зрештою, існування суспільних інтересів, що 
зміщує акценти в ролі і значенні держави в економіці та її розвитку. 

У процесі формування дій держави відносно економіки присутні 
неформального характеру "псевдогромадянські інститути", а також 
політичні структури, що контролюються корпоратизованим бізне-
сом. Це не дозволяє використати на даному етапі класичні механіз-
ми стабілізації нинішньої економічної та політичної системи, яка 
має у більшості випадків корпоративний вимір. Залишається один, 
на наш погляд, шлях – це активний розвиток, насамперед, соціальної 
активності працюючого населення, котре завдяки декларованим сво-
бодам щодо збереження яких є своєрідна і достатньо ефективна зов-
нішня підтримка може добиватися успіху в своєму житті. За таких 
умов і держава, і бізнес перебуватимуть під тиском, що спонукає до 
оновлення виробництва, яке неможливе без піднесення на новий рі-
вень освітянської та інтелектуальної діяльності, а це одночасно фор-
мує і новий рівень громадянської свідомості, що сприятиме форму-
ванню справді громадянських замість "псевдогромадянських" інсти-
тутів. Отже, паралельне вирішення питань соціального устрою краї-
ни, що супроводжуватиметься також боротьбою за достойну заробіт-

                                                                 
117 Рубинштейн А. Группы и их интересы: приглашение к дискуссии // Вопросы 
экономики. – 2006. – № 11. 
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ну плату і пристойну роботу, відкриває, хоч і не гарантує, нові мож-
ливості для розвитку і держави, і економіки. Задля успіху в політич-
ному житті населення має орієнтуватися на ту політичну силу, яка 
не декларує високий рівень соціалізації своїх видатків, а активізує 
соціологічну складову економічного життя, що є шляхом до постін-
дустріалізму XXI ст. Розуміння цього без підвищення рівня політич-
ної та економічної освіти неможливе. 

Таким чином, результати соціальної активності населення та його 
політичного вибору наразі залежать від рівня його освіченості. В Ук-
раїні ж поки що не докладаються зусилля для того, щоб якомога більше 
людей розумілися на економічній політиці і економічному житті взага-
лі, натомість прийнято загальнодержавне рішення про необов’язковість 
вивчення економічної теорії для студентів неекономічних спеціальнос-
тей. У такому суспільстві тільки й залишиться місце для політичного 
циклу в економічній політиці та популізму з боку держави і соціальної 
безвідповідальності клептократичного бізнесу замість суспільно-
державно-приватного партнерства, що може бути зреалізоване лише 
освіченими людьми, які основну частину свого життя пов’язані з еко-
номікою. Економічно неграмотне населення штучно виключається 
з політико-економічного життя. Нагальне ж завдання полягає в зворот-
ному, і саме цим проблемам присвячений наступний підрозділ.  

2.3. Держава, бізнес і суспільство в стратагемі* 
співпраці та співвідповідальності за розвиток 

Україна як держава, котра сформувалася в результаті трансфор-
маційного процесу кінця XX ст., виявилася такою, що належить до 
числа країн з ринками, які розвиваються, та поки що і з  з а л е ж -
н и м  р о з в и т к о м : в економічному відношенні – через залежність 
від зовнішньої кон’юнктури; у фінансовому – від зовнішніх запози-
чень та зовнішньої допомоги; у науковому – від щораз зростаючого 

                                                                 
* Стратагема  (з давньогрецької "військова хитрість") – певна ідея, абстракція 
стратегії поведінки, що має привести до успіху. Спочатку стратагеми розроблялися 
як військові хитрощі, але внаслідок абстрактності та загальності, стратагеми можна 
використовувати в більшості сфер життя, хоча, звісно, конкретні кроки для їхньої 
реалізації будуть різні. 
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впливу іноземних фінансових ресурсів при фінансуванні науки та 
зростаючого експорту наукових послуг за надзвичайної слабкості 
інноваційних процесів у національній економіці та відсутності заці-
кавленості іноземного капіталу у фінансуванні інноваційних процесів 
в Україні, що поглиблює технологічне відставання; у торговельному – 
від ступеню відкритості; у політико-економічному – від соціально-
економічної стратегії, що має відповідати інституційним ознакам 
розвиненої ринкової економіки та стратегії входження в глобальні 
регіональні об’єднання типу ЄС; у суспільному (цивілізаційному) – 
від сприйняття цінностей західного ліберально-демократичного сус-
пільства з різко вираженими ознаками споживчого характеру; у демо-
графічному – від притоку мігрантів та експорту робочої сили; у духов-
ному – від орієнтації населення на національні суспільні цінності, ко-
трі відрізняються від європейських; у політичному – від ступеня заці-
кавленості в участі великого національного капіталу в глобальних 
процесах та впливу політики країн, що є ключовими учасниками гло-
балізаційних процесів, від нетрадиційних викликів ХХІ ст., які мають 
значною мірою екзогенний характер, та відсутності в сучасному житті 
демократичних способів формування відповідей на них.  

Така постановка проблеми розвитку країни, яка за більшістю скла-
дових сучасного життя має залежний характер, надзвичайно усклад-
нюється тим, що українське суспільство має суттєві відмінності від 
народів європейських країн, з якими Україна, згідно із заявами полі-
тиків та офіційно ухваленою стратегією, має інтегруватися. 

До цього додамо, що європейські суспільні цінності поділяються, 
по суті, на дві групи: 

1) загальноєвропейські (які в основному збігаються із загально-
людськими): права людини, індивідуальна свобода і відповідаль-
ність, демократія, захист національних меншостей, рівність людей 
незалежно від статі, раси, національності тощо; ця група цінностей 
не протистоїть національним українським цінностям, проте має 
реалізовуватися у специфічних місцевих формах; 

2) специфічні цінності, характерні для окремих націй, країн (або 
для груп таких країн) – англійські, французькі, німецькі, італійські, 
польські тощо; нав’язування цих цінностей Україні є руйнівним 
процесом, втім саме це відбулося, зокрема, під час трансформації 
1990-х рр., коли в Україні спробували імплантувати англосаксон-
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ський економічний лібералізм і тісно пов’язаний з ним культ при-
ватної власності. 

Слід також враховувати, що ціннісні структури еволюціонують 
відповідно до міри зміни рівня розвитку. В результаті те, що є при-
родним на високих щаблях розвитку, може бути протиприродним 
(а отже, шкідливим) на нижчих етапах. Україна та розвинене ядро 
ЄС – на різних етапах розвитку.  

Сучасні дослідження життєвих цінностей населення України у 
зіставленні з народами, які населяють країни європейського прос-
тору, показали, на додаток до вказаного, наявність конфігурації 
цінностей, що й відрізняє Україну, які дозволили б скласти уяву 
про типового українця, для якого характерною є висока обереж-
ність (або навіть боязнь), потреба в захисті з боку сильної держави, 
консерватизм і страх соціального осуду. Відповідно у такої людини 
порівняно слабко проявляється потреба в новизні, творчості, сво-
боді та самостійності, йому не властива схильність до ризику і пра-
гнення веселощів і втіх. Втім така людина прагне до багатства 
і влади, а також до особистого успіху та соціального визнання. Але 
із зазначеного можна дійти висновку, що бажані досягнення не пе-
редбачають творчості та творення нового (а, на нашу думку, закла-
дають підвалини постійного технологічного відставання, більш ни-
зької конкурентоспроможності та й залежного розвитку врешті-
решт). Соціальна орієнтація на індивідуальне самоствердження 
знижує готовність людини піклуватися навіть про тих, хто її безпо-
середньо оточує118. І відповідно далі за інтегральними показника-
ми, населення України в середньому характеризується вищою, ніж 
у більшості інших європейських країн-учасниць дослідження, орієн-
тацією на цінності збереження (на шкоду цінностям відкритості до 
змін) і найвищою орієнтацією на цінності самоствердження (на 
шкоду цінностям виходу за межі свого "Я")119. В одному з наступ-
них розділів розглянуто докладно, що це означає в духовному та 
гуманітарному розвиткові і наскільки це важливо для здійснення 
політики соціального проектування.  
                                                                 
118 Магун В., Руднев М. Жизненные ценности населения: сравнение Украины с дру-
гими европейскими странами // Украинское общество в европейском пространстве. – 
К., 2007. – С. 247. 
119 Там же. – С. 257, 258. 
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Зіставлення умов і факторів визначає залежність розвитку Украї-
ни від відмінних життєвих характеристик населення, котрі відповід-
ним чином формулюють нову типологію поведінки індивідуумів, які 
населяють країну, та їх соціальну психологію. Для таких індивідуу-
мів характерний традиціоналізм і порівняно слабка орієнтація на 
новизну, творчість, свободу і самостійність. Це ставить доволі супе-
речливе за змістом завдання щодо необхідних змін, які в результаті 
повинні дати поштовх до економічного розвитку та соціального про-
гресу. На такий шлях замість формування інституційних основ рин-
кової економіки, що домінували до визнання України як країни 
з ринковими ознаками економіки, де одночасно домінував і екзоген-
но залежний над ендогенно орієнтованим характер розвитку, постає 
завдання використання національних переваг та внутрішніх ресурсів 
України. Таке завдання може бути основоположним для нової стра-
тегії, яка теж може бути не тільки сприйнятою, а й реалізованою, 
і це є завдання, насамперед, для економістів, враховуючи, що і сьо-
годні "переважна частина інтелектуальної роботи економіста нале-
жить до сфери мистецтва економіки"120, бо "економіка як галузь 
знань можлива у формі мистецтва і ніколи не переставала бути та-
кою"121. Отже, саме в її новій моделі мають бути закладені і соціогу-
манітарні складові розвитку, які багато в чому визначаються як тво-
рчою інтелігенцією, так і творчістю мас.  

Мистецтво сучасної економічної стратегії для України, як, між ін-
шим, для багатьох країн із залежним розвитком, полягає в тому, щоб 
використати національні відмінності (котрі є, на перший погляд, слаб-
кою стороною) як сильний прояв, враховуючи те, що "у наростаючій на 
Заході критиці капіталізму щораз частіше відзначається аморальність, 
що охопила еліту [Це, власне, стосується і країн європейського просто-
ру, куди наразі прагне увійти Україна. – В.Г.]. Духовна спустошеність 
і моральна деградація значної частини населення і правлячого класу, на 
думку багатьох публіцистів та політологів, загрожують загибеллю іс-
нуючого ладу і роблять неминучим його реформування"122. У новій 

                                                                 
120 Ананьин О. Экономика: наука и/или искусство // Вопросы экономики. – № 11. – 
2007. – С. 24.  
121 Там же. 
122 Богомолов О. Нравственный фактор социально-экономического прогресса // Во-
просы экономики. – 2007. – № 11. – С. 55.  
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стратегії розвитку необхідно відмовитися від нехтування моральними 
і духовними факторами розвитку, на чому, власне, і наголошує акаде-
мік РАН О.Богомолов у цитованій праці.  

Як зазначає Ю.Рубінський, на порозі ХХІ ст. європейське суспіль-
ство перебуває на перехідному етапі. Розставшись із всесильною дер-
жавою тоталітарних режимів лівої і правої орієнтації, що пригнічува-
ли демократію і підміняли громадянське суспільство диктатурою єди-
них партій (останнє можна спостерігати сьогодні в України, попри те, 
що партій сформовано багато, але більшість із них недієздатні, і впли-
вовими залишилися, по суті, дві-три), воно аж ніяк не повернулося до 
ліберальної ідеології вікової давності. Європа наших днів вперто шу-
кає власну відповідь на пов’язані з науково-технічною революцією та 
глобалізацією виклики. Ця відповідь має органічно поєднувати збе-
реження суверенних держав із дедалі інтенсивнішими інтеграційними 
процесами, розподіл влади з належною ефективністю виконавчої лан-
ки, гарантії прав людини з її індивідуальною та колективною відпові-
дальністю, створення в умовах багатопартійності міцної більшості 
з гарантіями свободи демократичної опозиції та періодичністю рота-
цій влади, і, нарешті, балансу інтересів різних груп щодо звільнення 
від бюрократичної опіки громадянського суспільства. Знайти такий 
синтез нелегко. Але будь-який інший шлях був би зреченням Європи 
від її унікальної ролі у світі третього тисячоліття123. 

 В Європі відбувається процес зближення цінностей, альтернати-
ви якому немає ні на Заході, ні на Сході124, а моральні аспекти еко-
номічної діяльності ще не набули першорядного значення; основні 
духовні цінності і моральні норми, які відображають об’єктивні ви-
моги і закони розвитку людини і соціуму – результат розвитку циві-
лізації125. Мистецтво сучасної економічної стратегії в Україні поля-
гатиме в забезпеченні трансформації ціннісних орієнтирів українсь-
кого соціуму для досягнення такої цілі майбутнього розвитку, де теж 
домінуватимуть моральні норми і духовні цінності, оскільки вони 
мають пряме відношення до мистецтва економічної політики, адже 
економіка (як наука), як зазначає Г.Колодко, є і справді політичною, 
                                                                 
123 Рубинский Ю.И. Государство, политические системы и гражданское общество // 
Европа. Вчера, сегодня, завтра. – М. : Экономика, 2002. – С. 106. 
124 Рубинский Ю.И. Две Европы или одна? // Там же. – С. 59. 
125 Богомолов О. Нравственный фактор социального экономического прогресса. – С. 55. 
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бо зачіпає і ідеї, і інтереси. І, мабуть, припущення про те, що хтось 
стоїть перед гострою альтернативою – тільки помилка чи неправда, 
помиляються чи надто брешуть (іншого не існує) – стверджувати 
немає вагомих підстав. Більше того, необхідно все це розуміти і ана-
лізувати, поки не зроблено багато помилок (у стратегії, яка була 
реалізована в перехідному процесі, таких помилок було досить ба-
гато, і тому втрачено і економічні потенції, і людські ресурси, 
і людські життя). Варто йти проти течії так званої конвенціальної 
(договірної) мудрості, у якої зі справжньою мудрістю мало спільно-
го. Врешті-решт стане очевидно, де правда і хто був правий. Однак 
справа в тому, щоби правда стала відомою раніше в економічних 
дебатах, а не в історичній дискусії126. 

Якщо проаналізувати розробки стратегічного характеру щодо мо-
жливих напрямів подальших трансформацій в економічному, суспі-
льному та державному житті країн з ринками, що розвиваються, на 
прикладі України, то можна доволі однозначно дійти висновку, що 
ціннісні аспекти проектів модернізації та відповідних дій, які з ними 
пов’язані, як правило, не знаходять свого розвитку. Так, у виданні 
"Стратегічні замітки щодо розвитку приватного сектора в Україні: 
розбудова мікроекономічного підґрунтя для зростання, обумовленого 
розвитком приватного сектора", яке підготовлено під егідою Світово-
го банку і розповсюджено наприкінці 2006 р., зовсім обійдені ці аспе-
кти розвитку, увагу зосереджено переважно на характеристиці полі-
тичної, соціальної та економічної ситуації; сформульовано перешкоди 
на шляху розвитку та подолання бідності; даються головні стратегічні 
рекомендації, спрямовані в більшості своїй на поновлення процесу 
структурних реформ в політично несприятливому середовищі. При 
цьому останнє, як стверджується у зазначеному документі, спонукає 
до розроблення поступової стратегії реформ, які включають: 

- підвищення конкуренції шляхом полегшення доступу до не-
прибуткових фірм; 

- полегшення умов реєстрації та посилення майнових прав; 
- підвищення стабільності і ефективності суспільних процесів. 

Звертається увага на те, що для досягнення успіху в реалізації 
вказаних напрямів поглиблення реформ слід запровадити заходи 
                                                                 
126 Колодко Г.В. Этика в бизнесе, экономике и политике // Вопросы экономики. – 
2007. – № 11. – С. 54. 
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щодо використання відносних переваг економіки, але в них є тради-
ційно відомі складові, що практично зовсім не враховують найбільш 
фундаментальні ресурси довгострокового розвитку, котрі виплива-
ють із ціннісних мотивацій населення і, власне, зумовлюють ті чи 
інші форми активності і в економічному, і в суспільному житті. Що 
ж стосується цих аспектів, то максимум, на що звертають увагу ав-
тори вказаної роботи, то це те, що існують дві конкуруючі націо-
нальні групи (етнічні українці та "східні слов’яни"), які підтримують 
різні економічні стратегії; при цьому практично відсутні рекоменда-
ції та розробки щодо подолання наявних розбіжностей, особливо 
в ціннісній орієнтації і відповідній активності, про які вже йшлося. 

Крім того, практично зовсім з поля зору випадають такі суперечливі 
процеси сучасності, через які майбутнє окремих народів і країн залиша-
ється на роздоріжжі майбутніх перспектив, оскільки, як відзначали ще 
2000 р. російські науковці, на порозі ХХІ ст., як і дві тисячі років тому, 
світ перебуває у стані зростаючої культурної розгубленості. "Соціаль-
ний бульйон", що "клекоче" на планеті, явно здатен породити на світ 
якийсь могутній організм – новий світоустрій, обірвавши постсучасну 
еру всесвітньої історії. Пружини і внутрішня логіка траєкторії століття, 
що минало, – вичерпання історичного простору Нового часу, фатальна 
криза його цивілізаційної моделі. Нестабільність, мінливість соціально-
го калейдоскопу парадоксальним чином стає найбільш сталою характе-
ристикою сучасності. Відбувається інтенсивна трансформація суспіль-
них інститутів, зміни всього соціального, культурного середовища жит-
тя людини і паралельно – його поглядів на сенс і цілі буття127.  

У таких глобальних координатах розглядати стратегічні питання 
розвитку економіки, достатньо великої і достатньо потужної, насам-
перед за людським потенціалом і капіталом, якою є Україна на Єв-
ропейському просторі, без урахування змін всього життєвого сере-
довища є малопродуктивним. Тим більше, що неврахування проце-
сів такого розвитку вже позначилося на результатах змін в Україні 
в останні майже 20 років, які, за визначенням В.Литвина (і з ним 
важко не погодитися), є роками невизначеності, в період протікання 
яких мільйони людей втрачають орієнтири, здатність адекватно 
сприймати події та керувати подіями, що безперервною лавиною 

                                                                 
127 Глобальное сообщество: новая система координат / Рук. проекта и отв. ред. 
А.И.Неклесса. – СПб : Алетейя, 2000. – С. 13. 
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падають на них128. Як результат невизначеності і слабкості влади, 
зазначає далі В.Литвин, в Україні майже вичерпано можливості 
і ресурси державного будівництва на базі домінуючих уявлень. Як 
висновок, можна говорити про стрімкий перебіг подій за сценаріями, 
відповідно до яких буде розвиватися українська держава і, отже, вла-
да в ній, як вона буде співпрацювати, з одного боку, в суспільних сто-
сунках, а з іншого – з бізнесом, де мотиваційні дії мають вирішальне 
значення, оскільки без цього навіть шляхетні цілі розвитку без належ-
них інструментів, тобто інструментів, що відповідають вимогам часу 
і орієнтаціям на ті чи інші цінності, будуть породжувати дезорієнто-
ваність і нездатність до адекватності. Вихід з такого глухого кута 
бачиться через суспільну дискусію, яка, як стверджує В.Литвин, 
дасть можливість сформувати історичну перспективу для України. 
Саме в ході дискусії проявляться нові суспільні сили, що здатні бу-
дуть адекватно відреагувати на завдання стратегічного значення. 
У протилежному разі рекомендації технологічного характеру, про 
які йшлося у розробках Світового банку і на одну з яких ми посила-
лися, будуть використані великим бізнесом, котрий контролює вла-
ду в Україні і сам є при владі. Тому для виходу з цієї ситуації 
з’являються рекомендації, що Україна, яка починає долати регіона-
льний розкол національної еліти, ще треба буде навчитися будувати 
державу-корпорацію, а не бізнес-корпорацію на основі держави129. 
В останньому випадку, якщо буде і надалі розвиватися сценарій, за 
яким в Україні, за термінологією О.Волошина, існуватиме олігархічна 
республіка, то власному бізнесу людей, які знаходяться у владі, не 
буде надано можливості відділитися від влади, а державі відповідно 
вирішувати будь-які свої завдання130.  

Таким чином, на шляху до модернізації України як держави, 
в якій бізнес наразі тісно зорганізований з державою, слід:  

- реалізувати нову державницьку роль еліти, яка є політичною, 
а не номенклатурною, що контролює владу і бізнес одночасно; 

- знайти в ході суспільної дискусії консенсус щодо державного 
устрою, який відповідатиме завданням стратегічного розвитку в нових 
глобальних координатах, і буде ціннісним орієнтиром для населення; 
                                                                 
128 Литвин В. Україна – 15 років невизначеності. Що далі? // Дзеркало тижня. – 
2006. – 25 листопада – 1 грудня. – № 45(624). 
129 Волошин О. Страна без государства // Эксперт. – 2007. – № 46. – С. 47.  
130 Там же. – С. 49. 
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- організувати співпрацю і співвідповідальність суспільства, 
держави і бізнесу за пошук і реалізацію відповідей на виклики і ри-
зики розвитку ХХІ ст., що формують нові координати буття з над-
звичайною невизначеністю і ризикованістю131. 

У такому ракурсі розв’язання проблем майбутньої модернізації 
країни, де відбувається розвиток, можливо досягти успіху, оскільки 
технології влади мають відношення до природи суспільної. Із середи-
ни ХХ ст. людство стало освоювати вже не матеріальну природу, 
а соціальну, суспільну природу людини132, в якій найбільш складна 
організація людського життя, де проявляються зовсім нові сфери вла-
ди – такі як біовлада, інфраструктура, влада стандартів і навіть влада 
кодів комунікації133. У сукупності вони по-новому формують меха-
нізм реалізації влади і організації суспільного життя, що потребує 
і нових форм співпраці суспільства, держави і бізнесу, яку ми пропо-
нуємо назвати суспільнодержавним приватним партнерством, про 
демократизований характер змісту якого йдеться далі. При цьому че-
рез пошук шляхів розв’язання проблем співвідношення інтересів 
і цінностей у суспільному і економічному аспектах, через сукупності 
певного характеру стратагем мають безпосередньо бути знайдені 
шляхи реалізації стратегії як елемента і політичної, і технологічної 
культури, характерної для сучасних систем управління. Останні були 
притаманними традиційному китайському суспільству. Серед них 
виділяються і такі, що мають у своїй основі "постійну і всебічну пси-
хологічну готовність використати для отримання переваг будь-які 
шанси"134 і відповідно, "поставивши нову ціль, відродити до життя 
дещо з минулого... надати чому-небудь, справді новому, образ давни-
ни... використовувати будь-які засоби для виходу зі скрути"135. 

Власне, для українців, які мають у своєму багажі пріоритетів те, що 
вони переважно орієнтовані на цінності збереження, важливо реалізувати 
їх в сукупності зазначених ознак стратагем, які дають можливість вихо-
ду на новий рівень розв’язання глибоких за змістом суперечностей часу.  

                                                                 
131 Литвин В. Україна – 15 років невизначеності. 
132 Шайхутдинов Д.Г. Современные технологии власти // Вопросы философии. – 
2007. – № 11. – С. 4. 
133 Там же. – С. 5. 
134 Харро фон Зенгер. Стратагемы. О китайском искусстве жить и выживать : в 2 т. – 
Т. 1. – М. : ЭКСМО, 2004. – С. 220.  
135 Там же. – С. 266–277.  



Суспільство, держава, економіка: феноменологія взаємодії та розвитку 

232 

Йдеться про те, що активне суспільне життя є кращою гарантією 
того, що члени демократичного суспільства не перетворяться на 
останніх людей, оскільки в сучасних суспільствах воно перебуває 
під постійною загрозою. А загрожує суспільному життю не якась 
сила поза громадою, а самі принципи свободи і рівності, на яких ця 
громада заснована і які стають загальними для всього світу. Можли-
вість суспільного життя в довгостроковій перспективі послаблюєть-
ся демократичними принципами рівності. Сім’я є найнижчим рівнем 
суспільного життя, але в багатьох відношеннях і найважливішим. 
Втім сім’я не буває дієвою, якщо побудована на ліберальних прин-
ципах – тобто коли члени родини ставляться до неї як до акціонер-
ного товариства, яке створене заради їхньої користі, а не як до роди-
ни, заснованої на обов’язку і любові; сімейні обов’язки виходять за 
ті рамки, на які підписувався учасник контракту. Ліберальні прин-
ципи можуть виявитися деструктивними для вищих форм патріо-
тизму, необхідних для самого виживання суспільства, оскільки в 
англосаксонській ліберальній теорії є широко визнаний дефект: лю-
ди нізащо у світі не стануть гинути заради країни, заснованої на 
принципі раціонального самозбереження.  

Можливість активного суспільного життя також піддається знач-
ному тиску капіталістичного ринку. Принципи ліберальної економіки 
не забезпечують жодної підтримки традиційним суспільним об’єднан-
ням; навпаки, вони роз’єднують і атомізують людей. Така ситуація 
наводить на думку, що ніяке фундаментальне посилення суспільного 
життя (отже, і його розвиток) не буде можливим, якщо особистості 
не повернуть деякі права об’єднанням і не сприймуть заново визна-
чені історичні форми нетерпимості136.  

У своєму висновку Ф.Фукуяма показав загрози існування демок-
ратичного життя сучасного суспільства і вказав на те, що "...лібе-
ральна демократія не є самодостатньою: суспільне життя, на якому 
вона заснована, повинне, зрештою, виходити з джерела, яке відріз-
няється від лібералізму... ліберальні принципи справили роз’єдну-
вальний вплив на цінності, що передували лібералізму і є необхід-
ними для збереження сильних громад, а тому необхідні і для можли-
вості самопідтримки ліберального суспільства"137.  
                                                                 
136 Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. – М. : АСФ Эрмак, 2004. – 
С. 483–488.  
137 Там же. – С. 488. 
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Саме тому, поставивши завдання інтеграції України як суспіль-
ного утворення і як держави з національною економікою в європей-
ський цивілізаційний простір і європейське об’єднання країн, що має 
теж своєрідну об’єднану економіку (що є новою для нас метою), ва-
жливо не втратити, а відродити в нових формах цінності збережен-
ня, які є засобом досягнення стратегічної цілі і виходу з важкого 
стану. При цьому необхідно постійно і всебічно проявляти психоло-
гічну готовність використовувати власні цінності, які сформувалися 
в минулому, для отримання переваг в конкуренції за майбутнє, а не 
додержуватися догматичності ліберальної доктрини, яка не виводить 
з глухого кута, а навпаки, заганяє в нього навіть ті країни, які є їх 
родоначальниками, оскільки будь-яка доктрина врешті-решт стає 
догматичною, коли перестає враховувати реалії життя, що постійно 
змінюються. І проблема тут не в лібералізмі, а в доктринерстві. Це ж 
саме можна сказати про общинність, державність, якщо втиснути ці 
поняття в рамки певної доктрини.  

Оскільки йдеться про розв’язання надскладного завдання, 
пов’язаного одночасно із суспільною, державною та економічною 
модернізацією у співвідношенні з більш потужною за всіма характе-
ристиками системною організацією, якою є європейський простір, 
то успішною методологією такої трансформації можуть стати при-
йоми кмітливості і винахідливості в управлінні громадянським сус-
пільством у стратагемах постійної та всебічної психологічної готов-
ності використати для отримання переваг будь-які шанси (стратагема 
№ 12). Поставивши нову мету, важливо надавати справді новому 
ореол старовини і використовувати будь-які засоби для виходу 
з важкого стану (стратагема № 14)138. Проаналізувавши їх зміст, далі 
пропонуємо дещо узагальнені та сформульовані в концентрованому 
вигляді підходи, що містяться у вказані публікації Х.Зенгера. 
У першому випадку йдеться про винахідливість у використанні 
сприятливого перебігу подій і особливо випадково помічених про-
махів супротивника. Серед них виділяються: 

- використання слабких сторін конкурента, нездатного відстояти 
оборонні позиції; 

- стерегтися помилки, у разі допущення якої за мале платиш ве-
ликим; або знехтувати малим, щоб виграти велике; 
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- праця – це боротьба, що веде до постійного натикання на су-
перечності та протистояння, тому будь готовим до вичікування; 

- вибери у конкурента дві-три помилки зі ста і спробуй довести 
його цілковиту недієздатність, замовчуючи його успішні дії; 

- мати установку на відкритість усьому і проявляти винахідли-
вість, що багаторазово збільшує значимість отриманого виграшу. 

Що стосується постановки нової цілі та її досягнення, з викорис-
танням здобутків минулого разом зі всіма іншими засобами, то стра-
тагема № 14 передбачає: 

- запозичення з минулого того, що давало б успіх у мотивації 
дій сьогодні;  

- активізацію боротьби за перемогу за рахунок піднесення духу 
тих, хто веде цю боротьбу, використовуючи метаморфозний аналіз 
минулих часів та їх діячів, відкриваючи при цьому шлях до законної 
перемоги; 

- формувати Школу старожитностей, які досить часто існують 
в уяві сучасників як вдалі, оскільки теперішній час сприймається як 
тяжкий; 

- говорити про старе, маючи на увазі нове; 
- на шляху до перемоги брати за основу постулат про три на-

родні принципи: націоналізм, демократія, високий життєвий рівень 
населення; 

- використовувати культ успішних в минулому лідерів, яким 
притаманна велика сила, що є натхненним відлунням минулого; 

- заміну ситуації, що складається як безнадійна або занадто по-
гана, на метаморфозний дух минулих здобутків у безнадійних об-
ставинах, що є виходом зі скрутного становища; 

- збереження на стадії невдач ясності думок, реальності в оцін-
ках ситуації і доцільності підбору придатних обставин з тим, щоб 
ініціатива дозволила перетворити поразку в перемогу.  

Ці "стратагеми" – плід конкретного історичного розвитку конкре-
тної країни. Було б великою помилкою вважати, що всі вони будуть 
автоматично працювати в інших конкретно-історичних умовах, але 
вони мають перш за все психологічне значення для стратегії успіш-
ної модернізації та налаштованості на зміни. 

На цьому шляху до успіху перетинаються два важливі фактори: 
інтереси і цінності. Політичними механізмами, що стоять на сторожі 
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найсильніших і найбагатших, будуть нав’язані відповідні цінності 
(маються на увазі більш потужні в економічному та політичному 
відношенні країни та транснаціональні компанії, що часто потужні-
ші за уряд нашої країни, який не може на основі національних цін-
ностей реалізувати власні інтереси). Коли всі зорієнтуються, про що 
ж насправді йдеться (про великий перерозподіл власності і доходів), 
буде пізно зупиняти процес, подібно тому, як це сталося в Польщі, 
коли на початку трансформації було обіцяно відновлення справж-
ньої справедливості, і тільки дехто попереджав, що цього не буде 
(так само і в Україні). Поза сумнівом, обіцянки "кращого завтра" 
іншим, коли турбуються якщо не тільки, то передусім про власні 
інтереси, є неетичним139.  

До того ж слід мати на увазі, що сильніші і багатші наймають 
провідників такої політики, у тому числі і серед національної еліти, 
і часто подають це, як єдино можливе і в майбутньому, і тепер. Вод-
ночас кожна суспільна формація має свою етику, різну етику мають 
різні соціальні верстви – залежно від базових основ свого світогля-
ду. Тому кожний розуміє слово "справедливість" по-своєму: що для 
одного справедливо, для іншого – ні. Відомо, що люди нерівні від 
народження – розумні і не зовсім, вродливі й не дуже. Де той крите-
рій справедливості, який задовольнить усіх? Але коли в результаті 
змін більшість втратила, а меншість отримала, то це не може бути 
критерієм успішності змін. 

Достатньо чітко із наведених міркувань виокремлюється страте-
гічна лінія подальшої трансформації, яка має реалізуватися в еконо-
міці і суспільстві в частині збереження та розвитку ціннісних пере-
ваг населення України, які при послідовній демократизації суспіль-
ного та економічного життя дозволять країні, що прагне інтегрува-
тися в європейське об’єднання, досягти піднесення матеріального 
життя народу та розвинути його культуру і духовне життя. Україна 
має змінити методологічний підхід до трансформаційних перетво-
рень, де замість форм (перш за все інституційних, характерних для 
формування ринкового середовища, що реалізувалися у вигляді про-
екту модернізації зверху) у відповідності з інтересами привласнення 
і збагачення окремих зреалізується новий підхід, заснований на цін-

                                                                 
139 Колодко Г.В. Этика в бизнесе, экономике и политике. – С. 45.  
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нісних орієнтаціях, які у своїй основі матимуть психологічний на-
стрій до активних дій. На цьому шляху важливим стане розв’язання 
серйозної суперечності, яка випливає з тих самих ціннісних орієнта-
цій, що притаманні народу України. Так, якщо брати до уваги, що в 
українському соціумі в цілому традиціоналізм значно впливовіший 
на формування мотивацій поглядів і відповідно дій, і при цьому вра-
ховувати, що розвиток науки і технології веде до порушення гармо-
нії людини і природи, то зрозуміло, що в Україні на ментальному 
рівні є порівняно нижча схильність до інновацій, оскільки діє теза 
П.Сорокіна про те, що ми ніби перебуваємо між двома епохами: ви-
мираючою чуттєвою культурою нашого величного вчора й ідеаліс-
тичним звитяжним завтра140, яка насправді є далеко не однозначною, 
як було показано в попередніх підрозділах. Хоча дивлячись на нині-
шню молодь, цього можна й не сказати. Певно, тут присутня зайва 
універсалізація поточних спостережень, в яких загальну картину фо-
рмує і старше покоління. Тільки час покаже, як буде оцінювати ситу-
ацію сучасна молодь, яка згодом подорослішає і у багатьох, можливо, 
вже будуть втрачені надії, а може, і цілі.  

Але на сьогодні постає двозначне завдання: з одного боку, змінити 
у трансформаційних перетвореннях цілеспрямованість дій з фор-
мально інституційних, досягнувши встановлених критеріїв відповід-
ності ознак ринковості, на цілеспрямованість, засновану на цінніс-
них ознаках суспільного життя на базі ідеології стратагем як способу 
дій, використавши почуттєву близькість до природи, яка є запору-
кою збереження життя на планеті, а з іншого – розв’язати методоло-
гічну суперечність між традиціоналізмом соціуму і консерватизмом 
його дій. Водночас найвища орієнтація українського народу серед 
народів європейських країн на цінності самоствердження дає підста-
ви для надії на успішне майбутнє, яке може зреалізуватися, якщо 
тільки буде трансформовано на основі цих зусиль бізнес-корпора-
цію, у формуванні якої, як зазначалося, одну з основоположних ро-
лей відіграватиме держава.  

Проект майбутньої трансформації на таких засадах цілеспрямо-
ваних дій повинен мати нову систему організації, відмінну від попе-
редньої, в якій був закладений механізм реалізації певних інтересів, 
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хоча, як вказував Г.Колодко, цей проект був декларований як такий, 
що ґрунтується на ідеях справедливості. Саме тому сучасні організа-
тори нового етапу, незважаючи на те, що декларована стратагема, як 
було показано раніше, не відповідає природним цінностям українсь-
кого соціуму, турбуються про способи здійснення проекту, тоді як 
вони, напевне, зовсім не турбуються про засоби для здійснення своїх 
проектів, за висловом Ф.Бастіа. При цьому він вказує на те, що при 
зміні суспільного устрою, а саме так слід розглядати зміст сучасних 
суспільних трансформацій у наших країнах, важливо враховувати, 
що передусім організатори відповідно до суті своєї пропаганди 
змушені не визнавати блага, які надає суспільство, заперечувати йо-
го успіхи (в минулому), звинувачувати його за всі біди, відшукувати 
їх з якоюсь хтивою старанністю і при цьому надмірно перебільшу-
вати їх. У який же спосіб реформатори змусять усіх людей зразу ві-
дмовитися від принципу природності трансформацій, який приво-
дить їх у рух, тобто до прагнення задоволення потреб і відразу до 
страждань? Тоді доведеться, як сказав Руссо, змінити моральний та 
фізичний устрій людини. 

Щоби примусити всіх людей одночасно скинути із себе, як не-
зручне плаття, нинішній суспільний порядок, прийняти нову органі-
зацію, придуману людьми, – для цього є тільки два засоби: сила 
і загальна згода. Заручитися загальною згодою можна за допомогою 
переконування і наклепу. Змінити характер праці, торгівлі, домаш-
ніх, громадянських та релігійних відносин – словом, фізичний і мо-
ральний устрій людини, і сподіватися переконуванням з’єднати 
в одне все людство – занадто складне завдання141.  

Через це, як стверджував Руссо, "законодавець, не маючи можли-
вості застосувати силу, а не переконування, з доконечної потреби 
звертається до авторитету іншого порядку, який би міг привабити 
без насилля і переконати без примушування"142. У нашому випадку 
брався за взірець, як своєрідний міф, рівень життя Західного світу, 
якого досягнув так званий "золотий мільярд", але зовсім ігнорувало-
ся все негативне, що є більш як у сотні країн, які десятками років 
постійно борються з бідністю і нестабільністю, але, попри ринкову 
економіку, так і не досягли успіху. Яким же чином відбувається дія 
                                                                 
141 Бастиа Ф. Экономические гармонии. – М. : ЭКСМО, 2007. – С. 64–66. 
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і досягається "успіх" такого авторитету і які наслідки виокремлюва-
ли класики, котрі шукали гармонії суспільної та економічної дії 
в процесах модернізації? 

І, повертаючись до Ф.Бастіа, зазначимо, що в усі часи вожді на-
родів змушені були звертатися за допомогою до неба і робити Богів 
причетними до власної мудрості, аби народи, підкоряючись законам 
держави так само, як і законам природи, і визнаючи одну й ту ж силу 
в утворенні як людини, так і суспільства, упокорювалися вільно, 
тобто без приневолення, і смиренно несли ярмо суспільного благо-
получчя. Рішення Вищого розуму, який підносить цих вождів над 
звичайним рівнем людей, законодавець вкладає у вуста безсмертних, 
щоб повести за собою Божим авторитетом тих, котрих не можна 
взяти силою людського переконання. Але не будь-яка людина може 
змусити говорити Богів. Втім, сам Ф.Бастіа не звинувачує сучасних 
вождів народів у тому, що вони вдаються до такого недостойного 
комедіантства. Однак всі докладені у цьому сенсі зусилля довели 
справедливість тільки одного положення, що має право на визнання, 
а саме – у наші дні не може бути пророком усякий, хто хоче ним бу-
ти. Скільки не виголошуй себе Богом, ніхто в це не повірить – ні су-
спільство, ні доброзичливці, та й сам собі не повіриш143. 

Як показав Ф.Бастіа, суспільство дає значно більше для того, щоб 
задовольнити бажання, і більше навіть для того, щоб задовольнити 
елементарні потреби, ніж може створити сама людина за все своє 
життя. Згідно з таким порядком речей суспільство, згідно з Руссо, ви-
думане людьми і відповідний соціальний порядок дійсно йде не від 
природи, а заснований на договорах144. У той же час, оскільки законо-
давець не може діяти ані силою, ані переконуванням і з необхідності 
вдається до авторитету іншого порядку, тобто, висловлюючись точ-
ніше, до шахрайства145, то народ, якщо він хоче бути вільним, пови-
нен робити сам все, що стосується суспільних обов’язків, оскільки 
в цьому тільки і полягає свобода. Він повинен постійно обирати, зав-
жди бути на майдані і горе йому, якщо він здумає працювати для того, 
щоби жити146. Оскільки всі ці дії людини як окремої особистості не 
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можуть бути поза межами суспільства, а суспільство – це не що інше, 
як асоціація, асоціація недосконала первісно, бо сама людина недос-
конала, але вдосконалюється разом із суспільством, тобто прогресив-
на147, то, власне, новий проект подальшої трансформації на сформу-
льованих засадах зміни цільових установок, що використовують цін-
ності, властиві населенню, можуть бути реалізовані, як проект спів-
праці та співвідповідальності за розвиток держави, суспільства та біз-
несу, тому що саме вони є носіями, з одного боку, цінностей, а з іншо-
го – інтересів, у поєднанні яких є досяжною стратегія розвитку, а не 
відбувається обман та шахрайство, про що вже йшлося. 

Зрозуміло, що наданий перелік проблемних питань стратегічного 
характеру в модернізаційному проекті не претендує на повноту, 
оскільки завдання постає і в іншому сенсі. Можна стверджувати, що 
кожний з модернізаційних проектів має своїх носіїв, а отже, поро-
джує і відповідну систему суперечностей, що потребує пошуку шля-
хів їх розв’язання, оскільки домінантне значення одних із них при-
веде в дію заперечення з боку інших і спричинить значні негативні 
наслідки. При цьому варто наголосити, що в українській історії це 
вже відбувалося недавно, і як приклад можна навести інші у змісто-
вому плані фактори, але спосіб дій і результативність змін можуть 
бути близькими за змістом.  

Для цього повернемося у перші десятиліття ХХ ст. з тим, щоб дати 
результати історичного аналізу ситуації в Україні на фоні революцій-
них подій у частині початку процесів пошуку власної моделі суспіль-
ного розвитку України. Йтиметься про деякі висновки щодо діяльнос-
ті гетьманства та життя українського суспільства на початку ХХ ст.  

Пошлемося на сучасні дослідження істориків ХХІ ст., де зазнача-
ється, що восени 1918 р. серед політичних партій України не було єд-
ності стосовно складу майбутнього українського уряду. Чіткої позиції 
не мав передусім гетьман П.Скоропадський148. Український націона-
льний союз "...тривалий час обстоював формування нового уряду лише 
зі своїх представників, але... перемогли ті, хто виступав за коаліційний 
уряд"149. І далі: "...у вітчизняній історіографії утвердилася думка, що 

                                                                 
147 Там же. – С. 70. 
148 Український вибір: політичні системи ХХ століття і пошук власної моделі суспі-
льного розвитку. – К. : Парламентське видавництво, 2007. – С. 221–225.  
149 Там само. 
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співвідношення сил у новому Кабінеті було не на користь УНС – тому 
реальних змін у політичному курсі української держави годі було че-
кати... жодна українська демократична група не могла вважати геть-
манський уряд "своїм"... отже, у середовищі політичних партій вини-
кли суттєві розбіжності щодо ставлення до майбутнього державного 
статусу України...: гетьманський так і не зміг заручитися хоча б яко-
юсь підтримкою населення України. Навпаки – його соціально-
економічна і зовнішня політика значно звужувала його соціальну ба-
зу. Це спричинило масштабне невдоволення правлінням П.Скоропад-
ського практично всіх верств та розгортання повстанського руху, що 
позбавляло українську державу будь-якої перспективи"150.  

Це підтвердила надалі історія Української Народної Республіки 
(УНР), оскільки аналізуючи процес формування політичної системи 
УНР, можна виокремити певні тенденції. Насамперед, це брак чіт-
ких орієнтирів державницької стратегії внаслідок недостатньої ефе-
ктивності в соціально-економічній політиці, гострих суперечностей 
у керівних колах щодо внутрішньополітичного устрою та курсу зов-
нішньої політики. Директорія виявилася неспроможною створити 
єдиний фронт національно-демократичних сил для конструктивної 
державотворчої праці і гідного опору зовнішнім противникам для 
підтримки злагоди у суспільстві151. 

Результатом як цих, так і інших процесів з формування та зміцнен-
ня української держави була нездатність на той час реалізувати ідею 
соборності України, оскільки величезної шкоди соборному процесу 
завдав також внутрішній стан самого українства: розкол на неприми-
ренні політичні табори, гостра міжпартійна та внутрішньопартійна 
боротьба, громадянська війна на Наддніпрянщині, наявність суттєвих 
розбіжностей між провідниками УНР і ЗУНР з питань стратегії і так-
тики боротьби за національну державність. Цей розбрат спричинив 
явні антисоборницькі дії з обох сторін152. Наслідком цих та інших по-
дібних процесів стало те, що невдовзі державність було втрачено, 
а українські землі знову поділили між собою сусідні держави153. Чим 
не сценарій розвитку сьогоднішніх подій в Україні, на початку 
ХХІ ст., якщо в суспільстві і державі не буде досягнуто єдності? 
                                                                 
150 Там само. 
151 Там само. – С. 249, 250.  
152 Там само. – С. 269. 
153 Там само. – С. 270. 
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Цілком зрозуміло, що характер внутрішньо- і зовнішньо- як полі-
тичних, так і соціальних процесів початку ХХ ст. і початку ХХІ ст. 
багато в чому відмінний, але неоднозначність розуміння цих проце-
сів і суперечливі підходи до їх розв’язання аж до повного ігноруван-
ня породжують майже єдине завдання – пошук механізмів розв’я-
зання суперечностей сучасності. Історико-філософський підхід до 
оцінки революційних процесів початку ХХ ст., їх трагедійності за 
результатами та значимістю для успішного формування державної 
незалежності кінця ХХ – початку ХХІ ст. має винятково важливе 
значення. Але відомо, у таких процесів є і соціологічний вимір, який 
свого часу був пов’язаний із започаткуванням такого підходу П.Со-
рокіним. На нашу думку, не відкидаючи перший підхід, важливо 
звернути увагу на інший, який має нерозривний зв’язок із першим, 
оскільки, пориваючи з минулим, завжди в ході чи революційних, чи 
еволюційних змін країна стикалася з проблемою ідентифікації про-
цесів заміни одних підходів до дії системи управління (тобто влади), 
що використовувалися для розв’язання суперечностей суспільного 
розвитку, на інші. А оскільки історіографічний підхід пояснює пере-
важно хід процесів заміни, але часто не дає повної відповіді щодо 
причин, необхідно враховувати результати соціологічного підходу, 
який ґрунтується на відомому енциклопедичному трактуванні соціо-
логії, яка пізнає соціальну реальність, а також розкриває "природу" 
і "механізм дії" соціальності. Як результат, соціологія передбачає 
варіативність власного розуміння, інтерпретації, трактувань – зале-
жно від артикулюючих теоретичних і методологічних позицій та 
реалізованих дослідницьких стратегій154. Власне, про це і йшлося на 
початку цього підрозділу.  

Крім того, спроба використати в сучасній державотворчій діяльно-
сті соціологічний вимір формування держави за роки незалежності 
шляхом соціалізації ідей такого процесу (котрі виступали, безумовно, 
як прямий обман) була неуспішною. Нашою дослідницькою стратегі-
єю є розв’язання суперечностей подальших трансформацій суспільст-
ва, держави та економіки на основі соціологічного підходу з тим, щоб, 
охарактеризувавши природу і механізм дії соціологічних суб’єктів 
у загальному процесі функціонування соціальності, закласти основи 
                                                                 
154 Докладно див.: Всемирная энциклопедия. Философия ХХ века. – М. : АСТ ; 
Минск : Харвест. Современный литератор, 2002. – С. 734. 
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як їх позитивного конструювання, так і негативного руйнування, тоб-
то використання еволюційного механізму змін, а не застосування 
"...примусу та насилля щодо влади, щоб провести зміни"155. Хоча це 
звужене поняття, оскільки примус і насилля застосовуються з такою 
метою до багатьох учасників здійснення соціальності як такої, що 
означає насильство не тільки до влади, а й до багатьох членів суспіль-
ства, бо використовувався якщо не прямий обман, то неетичний під-
хід як в політиці держави, так і бізнесі, а також економіці в цілому. 

Сучасна історія знає доволі багато прикладів успішного і неуспі-
шного використання соціологічної дії в інтересах революційних 
змін. Окремі негативні приклади ми вже наводили. Та можна згадати 
й про інші, більш цікаві та значимі для пошуку історичної виправда-
ності соціологічного підходу до пізнання реальності та розкриття 
природи і механізмів дії соціальності, які можуть принципово зміни-
ти сучасність або вплинути на хід змін. Звернімося до окремих, на 
наш погляд, вдалих підходів.  

Насамперед йдеться про ідентифікацію в соціоекономічному ви-
мірі партнерства держави і бізнесу. Їх ресурси (як людські, так і фі-
нансові) дають підстави для успіху такого партнерства, оскільки на 
сьогодні має бути соціальна спрямованість і соціальна відповідаль-
ність і держави, і корпорацій та корпоративного управління перед 
своїми працівниками і місцевим населенням, де розташована компа-
нія та її підприємства, і суспільства в цілому. Як свідчить підсумок 
розвитку економічної думки і господарської практики Заходу 
ХХ ст., корпоративному бізнесу доведеться подумати про те, як 
ефективно виробляти соціальні цінності поряд з економічними. Сус-
пільство не відкидає ідею прибутку, але розширює це поняття, 
включаючи до нього як економічний, так і соціальний прибуток156 
і при цьому, як вказує Ф.Фукуяма, соціалізованість принципово ва-
жлива для економіки тому, що практично всі види господарської 
діяльності передбачають не індивідуальну, а колективну участь лю-
дей. До того, як багатство буде нагромаджене, людям потрібно пра-

                                                                 
155 Ржевська Н. Революція як тип політичних змін. Україна на початку ХХ та ХХІ 
століть // Україна в революційних процесах перших десятиліть ХХ століття. – К., 
2007. – С. 569. 
156 Davis R. The Meaning and scope of social despot sibilate. In.: Contemporary manage-
ment. Issues Viewpoints. – Englewood Cliffs, 1974. – P. 630. 
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цювати спільно, і щоб у цьому процесі відбулися якісь суттєві зру-
шення, йому має передувати еволюція нових форм організації157, 
завдяки яким і повинна досягатися і соціальна спрямованість, і соці-
альна відповідальність бізнесу.  

Але варто також враховувати те, які настрої панують у суспільст-
ві. Передусім це матеріалізація та егоїзм у поведінці людей на пост-
радянському просторі. Згідно з думкою Ф.Фукуями, це результат 
створення міцних, згуртованих і стійких об’єднань людей. Цей ви-
сновок ґрунтується на спостереженнях за поведінкою євреїв, які емі-
грували в Ізраїль з СРСР. Ф.Фукуяма зазначає, що радянські євреї, 
які емігрували в Ізраїль, були налаштовані значно більш матеріаліс-
тично і значно менше занепокоєні проблемами суспільства, ніж єв-
реї, які приїхали з буржуазних країн. Майже всі громадяни Радянсь-
кого Союзу засвоїли досить цинічне ставлення до проявів ентузіазму 
в суспільних справах158. А це означає, що і бізнес, який породили 
в наших країнах наші ж люди, що сформувалися ще в Радянському 
Союзі, мають відносно слабку орієнтацію на прояв ентузіазму в сус-
пільних справах країни, що, власне, знижує потенціал суспільного, 
або, точніше, соціалізованого капіталу, що є ресурсом розвитку, а без 
нього за нинішніх умов країна буде відставати у своєму розвиткові. 

У політиці розвитку слід враховувати, що окрім навичок і знань, 
людський капітал складається із спроможності людей утворювати 
один з одним певну спільність, причому ця частина людського капі-
талу має принципове значення не лише для господарського життя, а й 
буквально для кожного аспекту соціального життя загалом. У свою 
чергу така спроможність асоціації залежить від існування всередині 
суспільства норм і цінностей, що поділяються усіма його членами, 
а також від готовності останніх підпорядкувати свої інтереси інте-
ресам групи. Результатом спільних норм і цінностей стає взаємна до-
віра, у якої є своя немала і цілком конкретна економічна величина159.  

Для умов України цей аспект розглянуто далі (див. п. 3.2), а зараз 
зауважимо, що згідно з висновками того ж Ф.Фукуями використання 
значних коштів на утримання силових структур, послуги адвокатів є 
наслідком зниження рівня довіри суспільства, і це, на його думку, 
                                                                 
157 Фукуяма Ф. Доверие. – М. : Ермак, 2004. – С. 86. 
158 Там же. – С. 101. 
159 Там же. – С. 26. 
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є дефіцитом суспільної довіри, що спричинятиме виникнення бар’є-
рів на шляху налагодження взаємодії. У результаті розтрачується 
суспільний капітал через організаційні нововведення, які для нас 
нові і незвичні і на які дійсно наразі витрачаються надзвичайно ве-
ликі кошти. Нагромадження соціального капіталу для розвитку – 
багато в чому незрозумілий культурний процес. Наскільки можна 
для урядових цілей сприяти його вичерпанню, настільки важко, 
майже неможливо, зробити щось, аби його відновити160. Якщо про-
аналізувати дані опитування, що наведено далі, то можна відзначи-
ти, наскільки внаслідок неефективних державних дій, відповідно до 
яких відбувалися зміни і в економічному, і у суспільному житті, 
втрачено суспільний капітал як ресурс розвитку. І це дуже важливо, 
оскільки для ефективного функціонування інститутів демократії та 
капіталізму потрібно, щоби вони могли співіснувати з різноманітними 
"досучасними" і культурними навичками суспільства. Закон, договір, 
економічна доцільність є необхідними, але аж ніяк не достатніми для 
стабільності і добробуту в постіндустріальну добу – вони повинні 
спиратися на такі речі, як взаємодія, моральні зобов’язання, відпові-
дальність перед суспільством і довіра, які живляться традицією, а не 
раціональним розрахунком. У сучасному суспільстві всі ці речі 
не стають анахронізмом, навпаки, вони є запорукою його успішного 
розвитку161, хоча зараз цим особливостям нагромадження суспільного 
капіталу та використанню його ресурсів розвитку майже не приділя-
ється уваги, а натомість вони в більшості піддаються руйнуванню.  

Соціальний капітал – це певний потенціал суспільства або його 
частини, що виникає як результат наявності довіри між його членами. 
Він може бути втілений і в найменшому базовому соціальному ко-
лективі – родині, і в найбільшому колективі з можливих – нації, і в 
усіх колективах, що існують у проміжках між ними. Соціальний 
капітал відрізняється від інших форм людського капіталу тим, що 
зазвичай він створюється і передається за допомогою культурних 
механізмів – таких, як релігія, традиція, звичаї162. Оскільки традицій-
ність в українському суспільстві порівняно із суспільствами європей-
ських країн є сильнішою, то потенції нагромадження соціального ка-
                                                                 
160 Там же. – С. 28. 
161 Там же. – С. 28, 29. 
162 Там же. – С. 52. 
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піталу для потреб розвитку є базовим колективізмом українців, 
у тому числі і в сім’ї, але він втрачається з кожним роком, оскільки 
зростає кількість розлучень відносно кількості зареєстрованих шлю-
бів, частішають випадки розпаду сімей внаслідок міграції одного 
члена сім’ї на заробітки, що набуло масового характеру. Без змін 
у моделі модернізації щодо забезпечення нагромадження соціально-
го капіталу потенції зростання будуть втрачатися. 

Є ще один аспект нагромадження соціального капіталу, про який 
говорив також і Ф.Фукуяма. Згідно з його твердженням, найбільш 
дієві організації мають під собою іншу основу: колектив, об’єднаний 
спільними етичними цінностями. Для таких колективів не потрібна 
докладна контрактно-правова регламентація їхніх стосунків, моральний 
консенсус є базисом їх взаємної довіри163; разом з тим моральність 
суспільних та економічних стосунків падає, і тому, оскільки соціа-
льний капітал не може стати результатом дії окремої людини, він 
виростає з пріоритету суспільних чеснот над індивідуальними. Схи-
льність до соціалізованості засвоюється значно важче, ніж інші фо-
рми людського капіталу, але позаяк в її основі лежить етична навич-
ка, вона також важче піддається зміні чи знищенню164.  

Водночас за роки трансформацій ці схильності, що були властиві 
населенню України, як і населенню інших республік СРСР, і сфор-
мувалися за попередні десятиліття, швидко втрачаються, атомізуючи 
діяльність. І саме атомізація в суспільстві є дуже небезпечною, оскі-
льки це розпад соціуму. При цьому людський капітал – це результат 
нагромадження знань у результаті навчання в освітньому закладі. Це 
складно, але значно простіше, ніж нагромадження соціального капі-
талу165. Тому, руйнуючи соціальний капітал, українське суспільство 
і держава втрачають потенції розвитку, а бізнес – потенції зростан-
ня. Найважливіше, що члени індивідуалістичних суспільств не вмі-
ють об’єднуватися один з одним. У таких суспільствах родина і доб-
ровільні об’єднання слабкі, а найміцнішими виявляються злочинні 
угруповання (приклад – Росія, а також колишні комуністичні країни, 
окремі райони великих міст США)166. Саме через це в Україні так 
важко здолати злочинність, яка в останні 15 років стрімко зростає. 
                                                                 
163 Там же. – С. 53. 
164 Там же. – С. 53, 54. 
165 Там же. – С. 53. 
166 Там же. – С. 57. 
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Соціальний капітал є ресурсом розвитку і суспільства, і держави, 
і економіки. Всі вказані суб’єкти мають бути зацікавлені в розвиткові 
саме соціокультурного середовища. Найбільш суперечливим у цьо-
му є те, що стосується суспільства як такого, з одного боку, і біз-
несу, який є відповідальним насамперед за результати економічної 
діяльності – з іншого. Суперечність ця проявляється в тому, що со-
ціальний капітал не є прямим результатом реалізації капіталу еко-
номічного, а останній може і реально експлуатує (використовує)  
ресурси держави для цілей свого розвитку, тобто для отримання 
прибутку, і часто всупереч необхідності розширення бази для на-
громадження соціального капіталу, у тому числі і ресурсів держави, 
розвитку соціокультурного середовища. Для розв’язання цієї супе-
речності необхідно у свою чергу розвивати форми співпраці бізнесу 
і суспільства шляхом підвищення його соціальної відповідальності. 
Наразі це може реалізуватися через: 

- підвищення кваліфікації найманих працівників і відповідно 
зростання винагороди за їхню працю; 

- збереження довкілля; 
- об’єднання працівників і бізнесу в єдину корпоративну, інколи 

схожу на угруповання з близькими до "сімейних" цінностями; 
- зміну форм найму на роботу шляхом забезпечення участі 

у прибутках, що розширює капіталізацію бізнесу. 
І хоча це є зрозумілі і ефективні форми організації співпраці біз-

несу і суспільства і в разі їх реалізації підвищується соціальний ка-
пітал, а отже, зростає ступінь співвідповідальності суспільства і біз-
несу за розвиток, така співпраця не має цього значення в країнах 
з ринками, що розвиваються, хоча суспільна активність розширює 
можливості розвитку. Оцінюючи суспільну активність населення 
в наших умовах, можна стверджувати, що вона не є на тому рівні, 
який можна було б назвати задовільним. 

Дані свідчать (рис. 2.1), що громадянська активність населення за 
останні 14 років майже не змінилася, оскільки більшість людей не 
належать до громадських, політичних організацій і рухів. Що ж сто-
сується сім’ї як найбільш стійкої організації в багатоаспектному со-
ціальному житті, де формується база соціального капіталу для роз-
витку, то ступінь довіри між членами сім’ї та родичами (рис. 2.2) 
в Україні є високим, але це не означає, що соціальний капітал зростає, 
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навпаки – він деградує, і це твердження є небезпідставним, оскільки 
воно відображає результат індивідуалізації сучасного життя, яке не 
знайшло механізмів подолання бар’єрів на шляху налагодження су-
спільних дій, тоді як поведінка кожного індивідуалізується. По суті, 
маємо зворотний ефект. 
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Рис. 2.1. Громадянська активність населення в Україні  

у 1994–2008 рр., % до загальної кількості 
Джерело: Українське суспільство у 1994–2008 рр.: Моніторинг соціальних змін / ІС 
НАНУ. – К., 2008. – С. 500. 
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Рис. 2.2. Ступінь довіри між членами сім’ї та родичами  

в Україні у 1994–2008 рр., % до загальної кількості 
Джерело: Українське суспільство у 1994–2008 рр.: Моніторинг соціальних змін / ІС 
НАНУ. – К., 2008. – С. 521.  
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Цей висновок підтверджує і графічна інтерпретація ступеня дові-
ри у сімейному, колегіальному, суспільному та державному вимірі 
за 1994 та 2006 рр., що показує Моніторинг Інституту соціології 
НАН України (рис. 2.3). 
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Рис. 2.3. Ступінь довіри в Україні у сімейному,  
колегіальному, суспільному та державному вимірі  

у 1994 та 2008 рр., % до загальної кількості 
Джерело: Українське суспільство у 1994–2008 рр.: Моніторинг соціальних змін / 
ІС НАНУ. – К., 2008. – С. 521, 522, 525, 527.  

Як свідчать окремі опитування, станом на 2009 р. ступінь довіри 
до інститутів держави ще понизився, але для порівняння наразі ще 
немає даних моніторингу Інституту соціології НАН України. 

Як було показано Ф.Фукуямою, цинічність людей, які колись були 
громадянами СРСР, щодо суспільних справ при одночасному, як ми 
бачимо, надзвичайно слабкому рівні довіри до держави, яка в мину-
лому в масовому порядку ухвалювала управлінські рішення, сформу-
вала у людей втрату орієнтирів у суспільному просторі. У такому разі 



Розділ 2. Пошук моделі розвитку держави 

249 

для реалізації господарської діяльності, без якої важко уявити існу-
вання країни, оскільки населення не може постійно жити за рахунок 
нелегальної діяльності та злодійських вчинків, слід створити механіз-
ми і організації, котрі б реалізовували відповідні управлінські дії, 
у результаті яких могла б зростати і довіра. Оскільки ступінь довіри 
між членами сімей та родичами і між колегами були і залишаються 
ще найвищими в суспільстві, то саме це було єдино можливим для 
використання у формуванні нових організацій, хоч якось характерних 
для прогресивних дій, які і відіграли необхідну роль. Основними се-
ред них стали так звані бізнес-групи, в яких домінували сімейна, гру-
пова близькість, хоча на першому етапі (до кінця 90-х рр.) вони мали 
часто неформальний характер і невизначені межі.  

Об’єднання підприємств не були легально оформлені. Контроль 
встановлювався переважно тіньовими способами. За таких умов ви-
никли досить сталі зв’язки, центром яких були приватні компанії або 
банки, наближені до регіональної влади167. Соціальною базою таких 
формувань, перш за все, був порівняно високий ступінь довіри між 
членами сім’ї та родичами і між колегами, який на фоні загальної 
слабкості мотивів до суспільної активності та негативізму в оцінці 
довіри до держави дав можливість реалізувати у вказаному форматі 
суспільний, державний та економічний способи організації життя за 
моделлю, що орієнтувалась на ринкові умови.  

Водночас саме слабкість держави і низький рівень довіри до неї 
дозволили більш тісним груповим та сімейним зв’язкам взяти під 
контроль і сформувати "нові" форми та механізми суспільного 
життя, а також правила й норми поведінки, в яких моральність 
і соціалізованість дій щодо проблем суспільного розвитку почала 
втрачатися в масовому порядку. У процесі змін сформувалися олігар-
хічні угруповання. Підсилилися ці процеси і тим, що, як свідчить 
"Новітня історія України", олігархічна модернізація об’єктивно 
відіграла позитивну роль для країн під час катастрофічного розви-
тку подій після розпаду СРСР. Незважаючи на негативне ставлення 
до олігархів і олігархічного капіталу, більшість політиків і ана-
літиків усе ж визнають їх позитивну роль у виведенні національної 
економіки з глибокої кризи та забезпеченні подальшого економіч-
                                                                 
167 Пасхавер О.І., Верховодова Л.Г., Агєєва К.М. Великий управлінський капітал: 
взаємовідносини з владою та суспільством. – К. : Дух і літера, 2007. – С. 11. 
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ного зростання. Олігархічна модернізація була головним господа-
рюючим суб’єктом168. 

На сьогодні олігархічні структури повідомляють про перехід до 
принципів публічного і прозорого ведення бізнесу. Бізнес-групи ро-
зширюють добродійну діяльність, меценатство. На підприємствах 
для персоналу передбачаються пакети соціальних послуг і пільг. 
Соціальні програми реалізуються на території розміщення підпри-
ємств169, хоча ці програми часто останніми реалізуються під тиском 
регіональних органів влади.  

Разом з тим перспектива такого способу модернізації має свої 
обмеження, оскільки він:  

- антиноваторський; 
- надмірно залежить від влади; 
- здійснює олігархічний патронат у науці; 
- монополізує партії і мас-медіа; 
- блокує соціальні програми і поглиблює диференціацію доходів170. 
У результаті таких обмежень в Україні процеси модернізації, по-

при певні успіхи, які полягали головним чином у достатньо високих 
темпах економічного зростання (до осені 2008 р.), навіть у глобаль-
ному вимірі не привели до змін у розвитку, які б супроводжувалися 
успіхами в соціальних сферах і розширенням бази нагромадження 
соціального капіталу. Саме тому відбулася "помаранчева револю-
ція", яка підтримувалася частиною громадськості України і відпові-
дними організаціями, але досить швидко "помаранчеві" втратили 
масову підтримку населення, хоча ця революція стимулювала усві-
домлення великим капіталом його соціальної ролі. Бізнес-групи різ-
ко активізували меценатську діяльність. Величезні зміни відбулися 
у принциповому розумінні ведення бізнесу. Український капітал по-
чав освоювати світові стандарти ведення соціально відповідального 
бізнесу, втім дії капіталу в цьому напрямі, як і раніше, стимулюва-
лися переважно традиційними мотивами – прагненням здобути при-
хильність влади. Великий український капітал ще не усвідомив 
повною мірою свою країноутворюючу роль171.  
                                                                 
168 Там само. – С. 27. 
169 Там само. – С. 30. 
170 Там само. – С. 30–42.  
171 Там само. – С. 74. 
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Хоча великий капітал і його представники присутні в усіх орга-
нах влади, навіть після повторних 2007 р. виборів у Верховну Раду, 
але його присутність – це пряма можливість убезпечити себе або від 
спроб адміністративного контролю, або від нестабільного, досить 
критичного ставлення великих мас населення до капіталу взагалі 
і великого, зокрема. Про це свідчать дані соціологічних моніторин-
гів, оскільки після "помаранчевої" революції, яка нібито здійснюва-
лася для досягнення більш високої соціальної справедливості, сту-
пінь негативного ставлення населення навіть до малої приватизації 
зросла. Зросла також і чисельність тих, хто не хотів би працювати на 
приватний капітал, а це означає, що він залишається у суспільній 
уяві як нелегітимний, насамперед у моральному відношенні, що дає 
підстави будь-якому політику використати ці настрої для наступу на 
капітал; отже, його необхідно захищати шляхом присутності у владі.  

Без розв’язання проблеми взаємовідносин суспільства, держави 
і бізнесу на шляху до зростання довіри до влади і захисту майнових 
прав вихід бізнес-груп із влади малоймовірний. Останнім часом 
з’явилися роботи, в яких доводиться необхідність і даються реко-
мендації щодо легітимізації великої приватної власності. Зокрема, 
Г.Явлінський, виділяючи негатив у мотивації дії власників великих 
активів у частині забезпечення неконтрольованого доступу до дер-
жавних ресурсів, у тому числі бажання взяти участь у слабко конт-
рольованій приватизації, захисті приватної власності, участі у пере-
розподілі власності через рейдерство, пише про те, що подальше 
збереження нелегітимності великого бізнесу втрачає ефективного го-
сподаря, який має устремління не розвивати бізнес на довгострокову 
перспективу, а вивести ресурси за кордон, сформувати гарантії прис-
тойного існування на випадок нестабільності, передати національний 
бізнес під контроль іноземного шляхом злиття та поглинання172.  

Такий же стан і в Україні, де, як і в Росії, сформувався надвели-
кий приватний капітал, що має багатомільярдні статки. Саме тому 
раціоналізація стосунків між суспільством, владою і бізнесом через 
співпрацю і співвідповідальність у легально визнаних формах і є 
ключовим елементом нової стратегії, в результаті реалізації якої під-
                                                                 
172 Явлинский Г. Необходимость и способы легитимизации крупной частной соб-
ственности в России: постановка проблемы // Вопросы экономики. – 2007. – № 9. – 
С. 4–26.  
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вищиться довіра до носіїв влади і до носіїв капіталу, які виконають 
свою соціальну функцію. Це досить складне завдання, оскільки ко-
мунізм сформував безліч звичок – надмірну залежність від держави, 
що призводить до виснаження підприємницької енергії, нездатність 
до компромісу, непідготовленість до добровільного співробітництва 
у таких організаціях, як комерційні компанії та політичні партії, – 
і ці звички наразі спромоглися суттєво уповільнити закріплення де-
мократії та ринкової економіки. Люди в цих суспільствах могли сві-
домо вітати заміну комунізму на демократію та капіталізм, але у них 
були відсутні соціальні навички для роботи того й іншого173, що, 
власне, і підтверджує цей соціополітичний прогноз.  

Звернімося до даних про надмірну залежність від держави. Тут є 
певні особливості. По-перше, більшість дотримуються думки, що 
декілька сильних керівників можуть зробити для нашої країни біль-
ше, ніж усі закони та політичні дискусії. Якщо 1994 р. так вважали 
40,5% опитаних, тоді як незгодних з цим було лише 17,0%, то через 
14 років, тобто в 2008 р., тих, хто підтримував цю точку зору, було 
вже 46,9%, а заперечували тільки 18,4%, тобто кількість перших 
зросла на 6,4 відсоткового пункта, а других – на 1,4 відсоткового 
пункта, або в 3,6 раза менше. Таким чином, суспільна думка скоріше 
дрейфує в бік пошуку авторитетного, навіть можна сказати, автори-
тарного лідера, який може здійснити прогресивні зміни. Ще 1994 р. 
тих, хто вважав, що наявні в Україні політичні лідери не можуть 
ефективно керувати країною, серед опитаних було 24,7%, а тих, хто 
не погоджувався з такою думкою – 18,5%. Після виборів Президента 
України і після "помаранчевих" подій (2005 р.) кількість тих, хто 
вважав, що таких лідерів немає, знизилася до 18%, але вже 2008 р. 
частка людей, які вважали, що немає лідера, який може ефективно 
управляти країною, зросла до 38,3% і стала найбільшою за весь час 
спостережень з 1994 р. А кількість тих, хто вважав, що такі лідери є, 
після 2005 р., коли цей показник сягнув 50,4%, лишилося 33,0%. Ба-
жання мати сильного лідера у народу України, ми бачимо, є, бо для 
73,7% не вистачає порядку в суспільстві, але він такого лідера не ба-
чить, оскільки понад 61% опитаних вказують на те, що не вистачає ке-
рівників, здатних управляти державою, як не вистачає і для 45,2% опи-

                                                                 
173 Фукуяма Ф. Доверие. – С. 76. 
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таних політичних ідеалів, котрі б заслуговували на підтримку, бо 
тільки 13,2% респондентів відповіли, що таких ідеалів достатньо. 

Населення України все-таки є схильним до розвитку сильного ін-
ституту держави, оскільки відповідні опитування показують, що 
2008 р. 28,8% респондентів були за те, щоб повернутися до планової 
економіки на основі повного державного обліку і контролю, проти 
29,3% респондентів 2002-го. Тих же, хто підтримував мінімізацію 
ролі держави, було 2002 р. 6,5%, а 2008-го – 6,6%. При цьому тих, 
хто виступав за поєднання державного управління та ринкових сто-
сунків, 2002 р. було 46,1%, а 2008-го – 49,9%. Таким чином, за вибу-
довування і посилення ролі держави 2008 р. висловилися 78,7% рес-
пондентів. Що це може означати в сучасних реаліях політичного, 
економічного і суспільного життя населення? Відповідь, певно, мо-
жна віднайти у просторовій оцінці надто неефективної системи 
управління, котра створилася в Україні за роки незалежності, що й 
спонукає і населення, і владу мати багато влади для влади174, адже у 
системі прийняття рішень домінує політична доцільність, замість 
дотримання норм Конституції, правовий нігілізм – замість тріумфу 
закону (про наслідки розвитку подій за таким сценарієм докладно 
див. п. 2.4). Через відсутність у країні ефективної системи управлін-
ня, серед активної частини населення формуються настрої, які моти-
вують у 44,4% респондентів взагалі не бажання так чи інакше пра-
цювати у приватних підприємців; 1994 р. таку позицію поділяли 
31,5%, хоча за 14 років змінилася структура населення і до роботи 
стали ті, хто сформувався вже в іншій політичній та економічній сис-
темі. Кількість тих, хто почав працювати в умовах нової системи і не 
знав радянської системи найму на роботу, зросло. Це свідчить про 
зростаюче небажання добровільно працювати з корпоративними 
компаніями. Люди віддають перевагу організації власного (сімейно-
го) бізнесу. Тих, хто не бажав мати власну справу, 2004 р. було 
47,8%, а тих, хто б хотів цим займатися – 41,3%; 2008-го небажання 
виявили 40,7%, а бажання – 45,8%. Очевидною є тенденція до збі-
льшення кількості людей, що бажають відкрити свою справу. Це 
означає, що люди починають дедалі більше орієнтуватися на перева-
ги малого і, можливо, середнього підприємництва, яке може розви-
                                                                 
174 Докладно див.: Рудич Ф.М. Много ли власти нужно власти? – К. : Наукова думка, 
2009. – 307 с. 
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ватися за значної підтримки з боку держави, оскільки коштів для 
такої діяльності у більшості людей немає, хоча в сучасних умовах 
така організація бізнесу програватиме конкурентні стосунки з кор-
поративно організованими транснаціональними компаніями, що зда-
тні в першу чергу забезпечити інноваційність розвитку економіки. 

Проти приватизації великих підприємств 2004 р. були 56,1% рес-
пондентів, а 2008-го таких вже стало 64,1%, тобто це може означати, 
що вони скоріше зорієнтовані на державні підприємства, а щодо 
приватних підприємців, то населення хотіло б, щоб це були малі пі-
дприємства, і 47,2% виступали 2004 р. за те, щоб відбувалася мала 
приватизація, хоча 2008-го їх частка впала до 44,6%. Оскільки у на-
селення найбільший рівень довіри до членів сімей та близьких роди-
чів, бажаним тут, звичайно, залишатиметься так званий сімейний 
(родинний) бізнес. Є довіра до корпорації як своєрідної сім’ї, про 
яку писав Ф.Фукуяма, де присутня і структура влади, і моральні зо-
бов’язання, що властиві японській корпорації. 

Спостереження Інституту соціології НАН України свідчать про 
непідготовленість населення до добровільного співробітництва 
в комерційних компаніях, наприклад, банках. Рівень недовіри до них 
2002 р. становив 62,1% опитаних, хоча вже 2008 р. – 46,9%, але це 
при тільки 21,0% тих, хто їм цілком або переважно довіряв 2008 р. 
Страховим компаніям не довіряли 2002 р. 68,4%, а 2008-го – 56%, 
а довіряли 2002-го – 6,8%, а 2008-го – 11,8%. Понад 50% респонден-
тів 2002 р. не мали довіри до збереження в банках великих сум гро-
шей; 2008-го таких залишилося 39,5%. Існує бажання шукати інші 
способи збереження грошей. У державному банку погодилися збері-
гати гроші 2008 р. 19,4% респондентів, а в комерційному – 7,2%. 
Криза 2008–2009 рр., особливо банківської сфери, довела, що у лю-
дей є всі підстави не довіряти банкам. Тому показники 2009 р., яких 
ми ще не маємо, будуть не на користь банків. Ми не наводимо піз-
ніші дані на момент загострення кризи, оскільки в цей час результа-
ти опитування часто не є репрезентативними відносно більш гли-
бинних і довготривалих процесів, про які йдеться.  

Посилення довіри неможливе без реалізації соціальних проектів, 
що виходять за межі стандартного набору (про це вже зазначалося). 
На порядок денний стають програми, що відповідають тенденціям 
світової практики, зокрема такі: 
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 сумлінне виконання своїх зобов’язань перед суспільством та 
державою – заробітна плата, трудове законодавство, податки, якість 
продукції тощо; 

 розвиток партнерських внутрішньокорпоративних відносин, 
надання пакету соціальних послуг і пільг працівникам корпорацій та 
їхнім сім’ям; 

 програми і напрями діяльності, що виходять за рамки окремої 
корпорації, об’єктами виступають в такому разі окремі території або 
категорії населення; 

 соціальна відповідальність бізнесу в найширшому сенсі перед-
бачає участь корпорацій у розробленні і проведенні державної соці-
ально-економічної політики, спрямованої на розвиток суспільства 
в цілому175.  

Разом з тим співпраця бізнесу і суспільства щодо соціальної від-
повідальності бізнесу в кожній країні, незважаючи на загальносвіто-
ву тенденцію розвитку соціальної відповідальності бізнесу, що заро-
дилася в США ще у 20-ті рр. ХХ ст. і поширилася в країнах Заходу 
у другій половині ХХ ст., має свою форму і методи, оскільки соціаль-
на відповідальність бізнесу має соціальну природу, обумовлену рядом 
чинників: характерними існуючими суспільними відносинами, систе-
мою соціальних норм. Ця система норм може бути формалізована 
у вигляді не тільки "етики", але й філософії бізнесу, які у свою чергу 
інкорпоруються у відповідну субкультуру. Згідно з цією доктриною 
інтереси бізнесу нерозривно пов’язані із загальним добробутом сус-
пільства. Вказаний зв’язок знаходить вираження в соціально-
психологічному ставленні суспільства до підприємництва, в еконо-
мічних та політичних умовах, які суспільство створює для бізнесу.  

Подальше злиття підприємницької ідеології суспільства потре-
бує створення системи нових цінностей, котра надихала б до долу-
чення до бізнесу, займатися котрим етично і розумно176. Саме тому 
ми і звернулися у своєму аналізі до суспільних мотивацій населен-
ня та ступенів довіри у різних прошарках суспільства, які, власне, 
і формують на психологічному рівні мотиви бізнесу до здійснення 
                                                                 
175 Докладно див.: Соболева И. Социальная ответственность бизнеса: глобальный 
контекст и российские реалии // Вопросы экономики. – 2005. – № 10. – С. 90–102. 
176 Сірий Є.В. Доктрина взаємовідносин бізнесу та суспільства: пошук ідентично-
сті // Український соціум. – 2007. – № 1. – С. 51. 
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соціально відповідальної діяльності, яка підносить соціальний ка-
пітал на новий рівень.  

Разом з тим, незважаючи на динамічне розширення соціальних 
послуг з боку українського бізнесу, аналіз причин успіху 650 найди-
намічніших компаній України та рейтингів кращих, що видрукувані 
2006 р.177, показав, що серед успішних ідеологій цих компаній, які 
мають високі показники розвитку і зростання прибутковості, їх ме-
неджери назвали поряд з економічними цінностями цінності соціа-
льні, що є характерною ознакою корпоративного бізнесу країн Захо-
ду в підсумку діяльності на фініші ХХ ст., хоча серед них, як поба-
чимо далі, йдеться про так звані соціальні стандарти, які стосуються 
більшості членів суспільства. Серед конкретно заданих вже на сьо-
годні напрямів соціальної діяльності корпорацій чітко виділяються, 
крім вже названих, такі, що спрямовані: 

■ на співробітництво з владою: 
- регламентуючі угоди (договори про співробітництво), 
- спільні соціальні проекти, 
- спільні конкурси соціальних проектів, 
- пряма підтримка соціальної інфраструктури, 
- поставка продукції за пільговими цінами, 
- боротьба з алкоголізмом і наркоманією, 
- допомога територіям в організації бюджетного процесу, 
- навчання співробітників; 

■ на реструктуризацію соціальних активів: 
- приведення в порядок соціальних об’єктів і переведення 

їх на баланс влади, 
- пряма підтримка соціальної інфраструктури – як взаєм-

ної, так і муніципальної, 
- комерціалізація соціальних об’єктів, перетворення їх на 

бізнес; 
■ на корпоративні соціальні програми: 

- навчання і омолодження кадрів, 
- вивільнення, підтримка і соціалізація ветеранів, 
- оздоровлення, профілактика, рекреація, 
- підтримка материнства і дитинства, 

                                                                 
177 Рейтинг. – 2006. – № 3. 
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- допомога в розв’язанні житлової проблеми, іпотека, 
- підтримка членів сімей співробітників178. 

Розширення участі бізнесу у розв’язанні соціальних проблем сус-
пільства не є і не може бути рухом в одному напрямку, оскільки 
держава зі свого боку несе пряму відповідальність за стан соціаль-
них справ у суспільстві. Особливо це стосується тих суспільних 
процесів, у яких проявляються загальнонаціональні інтереси, в яких 
одночасно зацікавлені і все суспільство, і бізнес. На сьогодні парт-
нерство держави і бізнесу охоплює, з досвіду розвинених країн, ін-
фраструктурні проекти у таких видах діяльності, як будівництво до-
ріг, залізниць, а також сфера енергетики, житлово-комунального го-
сподарства, освіта, охорона здоров’я та інші. 

Дослідження досвіду використання механізму партнерства дер-
жави та бізнесу179 в багатьох країнах світу дозволяє так характери-
зувати цей механізм: 

■ держава визначає перелік тих послуг, яких вона потребує у до-
вгостроковій перспективі (15–30 років), надаючи специфікацію і не-
обхідні критерії, але не наголошуючи на способі реалізації проекту; 

■ платежі за послуги перераховуються бізнесу тільки після їх 
надання, і у разі невідповідності критеріям держава зменшує розмір 
платежів; 

■ приватний сектор відповідає за весь цикл функціонування про-
екту і несе всі ризики, пов’язані з управлінням проекту; 

■ держава не надає фінансування протягом будівництва об’єкта, 
і всі ризики, пов’язані з перевищенням витрат, а також із затримка-
ми у часі несе приватна сторона; 

■ участь держави у проекті зводиться до контролю над реаліза-
цією проекту щодо ефективного управління ризиками, які несе при-
ватний сектор, та надання премії приватній стороні за ефективне 
управління власністю. 
                                                                 
178 "Посылаю тебе девку. Позаботься о ребенке" / Андрей Шмаров // Эксперт. – 
2005. – 14 марта. – № 10(457). – С. 86. 
179 Вказане дослідження і пропозиції щодо розвитку такого партнерства в Україні 
виконано в Інституті економіки та прогнозування НАН України к.е.н. М.Луговою 
під час підготовки кандидатської дисертації під керівництвом В.Гейця. Далі наве-
дено основні висновки щодо розвитку партнерства держави і бізнесу в Україні. Ав-
тор висловлює щиру подяку М.Луговій за надання узагальнюючих результатів дос-
лідження. 
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Головним критерієм, який доводить ефективність інвестиційного 
партнерства держави та приватного сектора, є отримання додаткових 
переваг у вигляді виконання проекту згідно з бюджетом, у запланова-
ний строк та якісне надання кінцевих послуг. Така ефективність дося-
гається завдяки орієнтації на результат, яка повністю відсутня при 
реалізації проекту виключно державними структурами. Для отриман-
ня додаткових переваг необхідне виконання таких умов: 

- існування конкурентного середовища для вибору найкращого 
виконавця проекту; 

- правильна оцінка ризиків та їх розподіл між державним і при-
ватним секторами; 

- справедливе, реалістичне і деталізоване порівняння двох варі-
антів реалізації проекту: державною стороною та на засадах інвес-
тиційного партнерства держави та бізнесу. 

В основі інвестиційного партнерства держави та приватного сек-
тора лежить ефективний розподіл ризиків між сторонами. Держава 
зацікавлена передати приватному сектору ті ризики, якими він більш 
ефективно зможе управляти і сплатити за таке управління премію. 
За собою держава має залишити ризики, якими вона зможе управля-
ти сама. Головним є об’єктивний аналіз, оцінка і найефективніший 
розподіл ризиків. 

Інвестиційне партнерство є багатоаспектним складним проце-
сом, який включає в себе системне визначення необхідного пере-
ліку послуг, вимог до їх якості та кількості, платіжний механізм, 
оцінку, визначення фінансових факторів та ризиків, вибір най-
кращої форми реалізації проекту, розробку комерційних принци-
пів, нагляд на стадії проектування та будівництва, управління 
контрактом, моніторинг. 

Організаційна структура інвестиційного партнерства держави та 
приватного сектора включає в себе багато сторін у формі спеціально 
створеної проектної компанії (SPV – Special Purpose Vehicle). Осно-
вними її учасниками є: державна сторона (держава, місцеві органи 
влади, агентства, державні підприємства), спонсори, які і утворюють 
проектну компанію, через яку вони діють за контрактом з держав-
ною стороною та іншими субпідрядниками, інвестори, субпідрядни-
ки; інші зацікавлені сторони, такі як радники (юридичні, фінансові, 
технічні), страхові компанії, рейтингові агентства та інші. 
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Світова практика виділяє дві основні форми інвестиційного парт-
нерства держави та бізнесу: концесія та спільна діяльність. Конце-
сійна форма має багато типів, з них основними є:  

проектування – будівництво – управління – передача,  
відновлення – будівництво – передача,  
проектування – будівництво – фінансування – управління,  
відновлення – фінансування – управління. 

Концесії вважаються найефективнішим способом реалізації бага-
тьох інфраструктурних проектів у країнах з перехідною економікою, 
в яких існує проблема нестачі бюджетних коштів та неефективності 
державного управління об’єктами інфраструктури. Приватизація 
таких об’єктів неможлива через проблеми політичного, інституцій-
ного, юридичного та фінансового характеру, і саме концесії вирі-
шують існуючи проблеми. Для економіки України концесійна форма 
інвестиційного партнерства між державою та бізнесом має принци-
пове значення, оскільки дозволить швидко й ефективно використати 
фінансові ресурси і здатність бізнесу до дієвого управління в тих 
сферах, які не можуть бути приватизовані. 

Під спільною діяльністю держави та бізнесу розуміється часткова 
передача об’єкта у власність приватному сектору. Така модель пе-
редбачає спільну діяльність щодо проекту. В цих проектах обидві 
сторони мають здійснювати інвестиції, але повний контроль щодо 
управління залишається за приватною стороною. Участь держави 
у таких проектах може мати різні форми, наприклад надання пільго-
вих кредитів, субсидій, участь у статутному капіталі, передача акти-
вів та інше. Головні вимоги до спільної діяльності такі: приватна 
сторона має бути обрана на конкурсних засадах; контроль залиша-
ється за приватною стороною; частка держави має бути чітко визна-
чена; витрати повинні компенсуватися безпосередньо через стягнен-
ня плати зі споживачів послуг; розподіл ризиків та прибутків має 
бути чітко визначений та узгоджений заздалегідь. 

Практика використання такої форми інвестиційного партнерства 
держави та бізнесу в країнах з розвиненою економікою показує, що сфе-
рою її використання є самоокупні проекти, коли інвестиції окупаються 
завдяки стягненню плати безпосередньо зі споживачів послуг. Таким 
чином, в Україні це можуть бути тільки прибуткові сфери інфраструкту-
ри, до яких належить телекомунікаційна сфера, сфера туризму та ін. 
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Основою механізму інвестиційного партнерства держави та біз-
несу є контракти. Контрактні умови включають, як правило, багато 
додаткових пунктів щодо функцій, повноважень та обов’язків сторін 
в залежності від проекту. Таким чином, неможливо обрати єдину 
ідеальну модель щодо взаємовідносин між державою та бізнесом. 
Для кожного конкретного проекту має бути обраний свій тип парт-
нерства, який може містити у собі елементи різних загальноприйня-
тих форм інвестиційного партнерства держави та бізнесу. 

Співробітництво між державою та приватним сектором має дав-
ню історію в багатьох країнах. Кількість країн, в яких у різних фор-
мах розвивається інвестиційне партнерство держави і приватного 
сектора, постійно зростає. У багатьох країнах Європи здійснено низ-
ку заходів щодо підтримки механізмів такого партнерства. Це було 
обумовлено зростанням вимог щодо суспільних послуг та інфра-
структури, з одного боку, і обмеженістю державних бюджетів (у то-
му числі встановленими в країнах ЄС Маастрихтським договором) – 
з іншого. Обсяг капіталу в країні достатній, необхідно тільки залучити 
його для реалізації спільних проектів держави і приватного сектора. 
Проекти із застосуванням моделі партнерства держави і приватного 
бізнесу успішно реалізовані в таких країнах, як Велика Британія, 
Ірландія, Франція, Іспанія, Італія, Португалія, Бельгія, Нідерланди, 
Австрія, Німеччина, Греція, Австралія, Норвегія, Нова Зеландія, 
Фінляндія, США, Канада та ін. Ці проекти реалізовані переважно 
у таких секторах: транспортна інфраструктура, телекомунікації, водо-
постачання, збір сміття, енергетична сфера, нерухомість, освіта, охо-
рона здоров’я, правопорядок, адміністративні установи (табл. 2.2). 

Починаючи з 2004 р., такий механізм активно застосовується 
і в країнах Азії, зокрема в Індії, Китаї, Японії та ін. У багатьох краї-
нах з економікою, що розвивається, також створюються передумови 
для залучення бізнесу до багатьох сфер, які традиційно фінансува-
лись і управлялись державою. 

Останнім часом в Україні питання інвестиційного партнерства 
держави та бізнесу стає дедалі актуальнішим за умов обмеженості 
бюджетних коштів та необхідності пошуку додаткових джерел фі-
нансування проектів, які раніше фінансувалися державою. 

Реструктуризація галузей інфраструктури перетворюється в 
Україні на надзвичайно важливу проблему, що вимагає постійного  
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Таблиця 2.2  
Досвід інвестиційного партнерства держави та бізнесу  

в окремих країнах Європи 
Країна Сфера застосування 

Болгарія Постачання води 
Хорватія Транспорт, енергетика, очищення води 
Фінляндія ІТ-коледж, транспорт 
Франція Постачання води, тунелі, транспорт 
Німеччина Транспорт 
Греція Аеропорт, транспорт 
Угорщина Транспорт 
Ірландія Транспорт, мости, в’язниці 
Італія Постачання води, енергетика 
Нідерланди Транспорт, порти, залізниці, постачання води 
Польща Транспорт, мости 

і надійного моніторингу, використання нових регуляторних моделей, 
які сприяли б розвитку конкуренції у нещодавно монополістичних 
секторах. Попри намагання держави щодо приватизації в енергетич-
ній галузі та галузі телекомунікацій, прогрес, досягнутий за попередні 
періоди, не набув подальшого розвитку. Найповільнішими темпами 
реформуються, зокрема, такі галузі, як водопостачання та водовідве-
дення і автомобільні дороги. У цих галузях існують проблеми недо-
статнього бюджетного фінансування, тоді як альтернативні джерела 
фінансування відсутні. Внаслідок відсутності змін у політиці фінан-
сування доріг жодних змін не відбулося у сфері автомобільних доріг 
і транспорту. І хоча були оголошені концесії на деякі автомобільні 
дороги, серед них Львів – Броди, Київ – Харків – Довжанський, цей 
механізм не працює. Причини полягають у численних недоліках зако-
нодавства з регулювання концесій та неефективному управлінні кон-
цесійними тендерами. Результатом існуючого механізму реалізації 
інвестиційних проектів у транспортній галузі є велика кількість неза-
вершених проектів, які потребують значних додаткових інвестицій.  

Держава намагається вийти з цієї ситуації шляхом залучення до-
даткових кредитів. Зокрема, відповідно до першого законопроекту 
"Про внесення змін до Закону України «Про державний бюджет 
України на 2007 рік»" передбачалося залучення кредитів на суму 
4,7 млрд грн під гарантії Кабінету Міністрів України. За словами 
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експертів, ці гроші мали бути спрямовані на завершення будівницт-
ва та ремонту автошляхів, що вже реалізується за рахунок кредитів, 
залучених у 2006 р. Державним бюджетом 2007 р. також передбача-
лася сплата відсотків за кредитами, залученими раніше у сумі 
1 млрд грн. Таким чином, маємо ситуацію, коли боргові зобов’язан-
ня держави за кредитами, залученими для реалізації транспортних 
проектів зростають, а реалізованих проектів немає. Такий стан речей 
зумовлений відсутністю ефективного механізму реалізації проектів 
у транспортній сфері. 

В Україні можна виділити такі сфери, в яких на сьогоднішній день 
інвестиційне партнерство між державою та бізнесом є найбільш акту-
альним: транспорт, комунальна інфраструктура, енергетика, розробка 
родовищ нафти та газу, транспортування газу, інноваційна сфера, те-
лекомунікаційна сфера, освіта, охорона здоров’я та інші. 

В Україні існує одна з необхідних передумов для застосування 
інвестиційного партнерства держави та бізнесу, а саме усвідомлення 
державою факту необхідності залучення бізнесу до проектів, які 
традиційно вважались прерогативою тільки держави. Але наміри 
держави залучити бізнес до співпраці мають декларативний харак-
тер, тому що не існує необхідних передумов для такої співпраці. 

Основні перешкоди для успішної реалізації проектів на засадах 
інвестиційного партнерства держави та бізнесу в Україні такі: не-
стабільність чинного законодавства і пов’язані з цим інституційні 
ризики; складний фінансовий стан, зумовлений відсутністю в країні 
довгострокових дешевих кредитних ресурсів; неефективність подат-
кової та амортизаційної політики; відсутність загальноприйнятих 
міжнародних стандартів звітності; низький рівень добробуту насе-
лення, внаслідок чого неможливо у найближчій перспективі забез-
печити виконання самоокупних проектів; низький управлінський 
рівень державних менеджерів; слабкість українського бізнесу. 

В Україні не існує культури і традицій інвестиційного партнерст-
ва держави та бізнесу, а також досвіду таких проектів, натомість є 
певна опозиція з боку державних службовців щодо участі бізнесу 
в інфраструктурних проектах. Несприйняття концепції інвестицій-
ного партнерства держави та бізнесу державним сектором та відсут-
ність розробок щодо оцінювання можливостей застосування механіз-
му управління є ще однією перешкодою для розвитку цієї моделі 
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в Україні. Перешкодою до швидкого розвитку інвестиційного парт-
нерства держави та бізнесу є й те, що сам механізм партнерства над-
то складний з точки зору взаємозв’язків між усіма сторонами. Пот-
рібні тривала підготовча робота, підтримка процесу державною сто-
роною та політична воля. 

Механізм інвестиційного партнерства набув широкого застосу-
вання в тих країнах, які створили ефективну законодавчу базу і роз-
робили відповідні процедури та правила, які полегшували процес 
співробітництва між сторонами і гарантували вигоди партнерам 
у разі виконання ними своїх зобов’язань. 

В Україні взаємовідносини держави та бізнесу в інвестиційній ді-
яльності перебувають ще на початковій стадії свого розвитку, яка 
складається з багатьох підготовчих етапів. Рамкові умови щодо такої 
взаємодії відсутні. Тому першочерговим завданням українського 
уряду в цьому напрямі є розроблення і ухвалення закону про інвес-
тиційне партнерство держави та бізнесу, який стане ефективною ба-
зою для залучення приватного фінансування до пріоритетних дер-
жавних сфер та збільшення ефективності таких проектів. 

Зазначений закон має визначати основні умови, принципи і меха-
нізм співробітництва держави та бізнесу в інфраструктурній сфері. 
Він має бути досить гнучким, що дозволить застосувати його у різ-
них сферах інфраструктури, обирати найкращу форму інвестиційно-
го партнерства держави та бізнесу для конкретного проекту, а також 
форму і метод оплати виконаних приватною стороною робіт. Цей 
закон має ґрунтуватися на таких принципах: 

- пріоритетність інтересів держави, тобто держава виступає замо-
вником проекту і визначає основні правила взаємодії з бізнесом; 

- чітке дотримання укладених між сторонами угод, що означає не-
обхідність усвідомлення сторонами того факту, що належне виконання 
прийнятих зобов’язань створюватиме їм репутацію надійних партнерів 
і у майбутньому полегшувати взаємовідносини; 

- ефективний розподіл ризиків між сторонами, тобто ризик має 
передаватись тій стороні, яка може ефективніше ним управляти; 

- принцип прозорості, згідно з яким суспільство, на задоволення 
потреб якого спрямовані дії партнерів, має доступ до інформації ві-
дносно їх діяльності; 
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- політична підтримка держави, що означає існування зрозумілої 
державної політики, яка є основою для розв’язання всіх спірних пи-
тань, які виникають у ході виконання контракту. 

Охарактеризовані співпраця і співвідповідальність суспільства, 
держави та бізнесу за розвиток, як було показано, мають не тільки 
ендогенну складову, що проявляється через мотиваційну схильність 
населення, соціальну відповідальність бізнесу і держави та їх парт-
нерство в розв’язанні як загальнонаціональних проблем, так і про-
блем окремої людини, сім’ї, території, корпорації, а й глобальний 
вимір, оскільки глобалізація та регіоналізація розвитку є беззапереч-
ними факторами і характерними ознаками ХХІ ст.  

2.4. Абсолютизм держави і ринку –  
шлях до системної кризи 

Україна, як і багато країн колишньої соціалістичної системи госпо-
дарювання, у якій держава протиставлялася ринку, незважаючи на те, 
що вона не була на момент розпаду соціалістичної системи самостій-
ною державою, у всеосяжному масштабі перенесла абсолютизм держа-
вного управління майже у всіх сферах суспільного життя. І якщо СРСР 
як державі у цілому в зовнішніх економічних стосунках все-таки дово-
дилося керуватися й ринковими підходами, адже в зовнішньому світі, 
особливо серед розвинених країн, домінував ринок, то Україні як союз-
ній республіці, незважаючи на її членство в ООН, доводилося здійсню-
вати свою діяльність і в зовнішніх стосунках відповідно до директив 
центральних партійних і державних органів усієї країни. 

У довгостроковому відношенні ринкові сили, особливо в другій 
половині ХХ ст., виявилися більш конкурентоспроможними в порів-
нянні з державною системою управління більшістю сфер суспільно-
го й економічного життя. Як результат, у країні "розвиненого соціа-
лізму", як і у всій соціалістичній системі, вибухнула криза. Держава 
щодалі менше справлялася з організацією суспільства на діяльність, 
у якій би був достатній запас творчої енергії, завдяки чому забезпе-
чувався б вищий рівень життя, а економіка не уникала б викорис-
тання інновацій для підтримки своєї конкурентоспроможності. Що 



Розділ 2. Пошук моделі розвитку держави 

265 

стосується моральної мобілізації, то вона опинилася напередодні 
кризи в такому стані, коли на заклики партії відгуку не було. У ма-
совій свідомості визначальної ролі не відігравала й релігія, якій на 
той час інколи властиво було брати участь у духовній мобілізації 
людей для досягнення декларованих державою цілей розвитку краї-
ни, хоча церква залишилася відокремленою від держави.  

Системність кризи абсолютизму домінування держави проявила-
ся, насамперед, виключенням людини з активної діяльності креатив-
ного характеру, оскільки, як вдало сформулював К.Штайльманн180, 
треба було йти строєм до комунізму згідно з "правилами гри" часів 
КПРС. Як результат, ціннісна система, на основі якої здійснювався 
розвиток у країнах, де домінує державний абсолютизм, а також сис-
тема прийняття рішень та їх реалізація виявилися здебільшого зруй-
нованими. Крім того, рівень життя населення виявився, зрештою, 
значно нижчим від рівня життя в багатьох капіталістичних країнах. 
У результаті населення втратило, насамперед, віру в майбутнє. Про-
паговані цінності виявилися багато в чому лише мрією, незважаючи 
на порівняно високий рівень соціальної захищеності. 

На додаток до зруйнованих ціннісних мотивів діяльності населен-
ня порушеними виявилися і вартісні пропорції, що призвело до масо-
вих диспропорцій і в політиці, і в економіці, і, як результат, до втрати 
орієнтирів у структурних перетвореннях, які є наслідком інновацій-
них змін. Ціни не відображали результатів витрат і якості продукції. 
Підприємства та їх керівники замість боротьби за оновлення бороли-
ся, з одного боку, за низькі планові показники, а з іншого – за високий 
ступінь забезпечення ресурсами – як матеріальними, так і фінансови-
ми. Виконання занижених підсумкових показників при завищеній за-
безпеченості ресурсами для тих, кому це вдавалося, забезпечувало 
додаткову фінансову винагороду. Вирішувати це подвійне завдання 
можна було завдяки наближеності менеджменту підприємств до полі-
тичного керівництва на всіх рівнях управління країною. Як результат, 
державний і політичний істеблішмент опинився "в одному човні" 
з менеджментом підприємств. Ішов активний процес зрощення дер-
жавної (силової) й економічної влад, а потреби їх задовольнялися че-
                                                                 
180 Штайльманн К. Новая философия бизнеса: В 3 т. – Москва, Берлин, 1998. – Т. 1: 
Реформы, революции, трансформации… Размышления делового человека. – 1998. – 
403 с. 
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рез нелегальні канали й канали розподільників, що являли собою різ-
ного роду системи задоволення їх попиту і потреб. Наслідки зрощен-
ня влади й бізнесу виявилися достатньо "довгограючими" і, як пока-
зано нижче, відіграли негативну роль у ході реалізації проекту забез-
печення переходу до моделі ринку.  

У свою чергу населення опинилося сам на сам з дефіцитом товарів 
і надлишком грошей, що загострило диспропорцію в економіці до не-
бачених масштабів і породило корупцію з боку тих, хто контролював 
ресурси. Зрештою, системна криза структурного масштабу призвела 
до розвалу країни. У той самий час відбувалася системна криза так 
званої світової системи соціалізму, яка також була зруйнована. 

Настав новий час і для України. Це був час формування держав-
ності й одночасної трансформації суспільного та економічного жит-
тя, якщо трансформацію розглядати як пошук шляху і як шлях до 
якісно нового стану справ у суспільстві, державі, економіці. 

 Оскільки кінець ХХ ст. позначився в глобальному масштабі успі-
хами країн з ринковою економікою, де свобода і демократія є осново-
положними як у суспільному, так і в економічному житті, то всі клю-
чові рішення у визначенні подальшого розвитку пов’язувалися тільки 
з вільним ринком, який в умовах переходу від соціалізму до капіталі-
зму став своєрідністю абсолютизму, лібералізуючи всі сфери суспіль-
ного життя і особливо стосунки між державою та бізнесом. Багато в 
чому нелегальні, непрозорі, а часто й злочинні ринкові стосунки між 
державою та бізнесом стали тією основою магістрального шляху аб-
солютизації ринку, якому дозволено все. Хоча декларувалося, що кра-
їна має стати країною з цивілізованою ринковою економікою і домог-
тися результату, який став би основоположною моделлю життя, але 
замість цього домінуючими стали корупція, економічна нерівність, 
беззаконня. У всіх сферах широко стали налагоджуватися нелегальні 
стосунки з приводу надання послуг за певну плату. Як результат, рі-
вень корупції в Україні оцінено станом на 2009 р. як найвищий серед 
інших країн. Таку оцінку дала Міжнародна правозахисна організація 
Transparensy International. По суті, колишня модель абсолютизму дер-
жави Україна, як і низки інших країн, рухалася до абсолютизму рин-
ку, у якому, за словами вже цитованого К.Штайльманна, широко роз-
повсюдилася суспільна атмосфера, де "нова ідеологія" стала "тоталь-
ною свободою", що дозволяє йти шляхом збагачення без усяких на те 
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обмежень, а псевдоринкові стосунки виявилися домінуючими в бага-
тьох сферах, особливо у взаємодії держави та бізнесу.  

Тіньові відносини в Україні на сьогодні характерні, за висновками 
М.Каленського, і для неекономічної сфери, вони охопили політичний 
лобізм, виборчі процеси і, як результат, сформувався тіньовий "полі-
тичний ринок" та здійснюється неформальна кадрова політика. За 
гроші йдуть у владу і за допомогою влади отримують тіньові гроші. 
На нашу думку, обмеженням усього цього, якщо й було, то тільки ви-
знання населенням нелегітимності таких дій, що практично не могло 
стати дієвим інструментом стримування апетитів збагачення. Резуль-
татом вираження цієї думки стала висловлювана більшістю опитува-
ного населення негативна думка з приводу приватизації великих, се-
редніх і навіть малих підприємств, а також масове небажання працю-
вати у приватного власника, доповнене масовим бажанням жити 
і трудитися в умовах соціалізму й економіки, у якій поєднуються пла-
нові та ринкові методи управління. Масовим явищем стали утриман-
ські настрої населення, бажання отримувати підтримку від держави 
замість прагнення взяти на себе відповідальність за своє сьогодення 
і майбутнє. Усе це в сукупності формує несприятливий фон і масове 
недовір’я людей до влади та подальших трансформацій, які на ділі 
виявилися такими, що не лише не дали нової якості, але й здебільшо-
го не поліпшили їх становище, а навіть погіршили. Сьогодні тільки 5–
6% населення країни можуть собі ні в чому не відмовляти, а іншим 
доводиться економити, якщо не на харчуванні, то на одязі, відпочин-
ку, і навіть на освіті, зокрема дітей. А тих, хто готовий брати відпові-
дальність на себе, не більше 10–12% опитаних.  

Трансформації, що відбулися в Україні, здавалося б, здійснені сис-
темним чином, оскільки Конституція 1996 р. остаточно затвердила 
відхід країни від переважаючого домінування державного абсолю-
тизму у всіх сферах суспільного й економічного життя та дала старт 
ринковим перетворенням на основі демократії та свободи. Проте на 
ділі зміни виявилися здебільшого малоефективними.  

Ті, хто здійснював трансформації, і ті, хто їх підтримував, не вра-
хували основні особливості ринку та держави в умовах, коли інститу-
ти і того, й іншого формуються під адміністративним тиском, підкре-
слюю – формуються, а не історично складаються, розвиваючись од-
ночасно. В Україні не було ні державних, ні ринкових інститутів, а 
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діяли, якщо й не стара конституція, то багато законів і стандартів 
держави, яка перестала існувати. Крім того, від колишньої системи 
залишилися й навички здійснення державного управління. І якщо це 
був не план, то адміністративний контроль, який був таким близьким 
до минулого, що дозволив державному істеблішменту швидко взяти 
ситуацію під контроль, але вже використовуючи товарно-грошові 
стосунки у власних інтересах. І це робилося під ширмою необхідності 
сприяння бізнесу та його інституційній організації. 

В основу розбудови нової держави формально був покладений 
принцип демократизації, який мав забезпечити реалізацію прав 
і свобод громадян шляхом закріплення їх у новій конституції. Проте 
конституційний процес затягся аж до 1996 р., та й потім, пізніше, 
після ухвалення Конституції, норми її неодноразово порушувалися 
і порушуються донині, після 18 років існування незалежної україн-
ської держави. Це роблять, виходячи з політичної доцільності, оскі-
льки моральні вимоги, які мають висуватися як державному службо-
вцеві, так і бізнесменові, без чого не може існувати ні сучасна дер-
жава, ні цивілізований ринок, як виявилося, висунути нікому, бо 
уряди й парламенти щоразу змінюються. У таких умовах бізнес та-
кож дозволяє собі масово уникати виконання законів. Сучасний же 
розвинений ринок Заходу – це результат формування, з одного боку, 
етики ділових стосунків, що перебували в історичному минулому 
під значним впливом релігії, а з іншого боку, що особливо важливо, – 
це результат тривалої боротьби широких мас населення, залучених в 
різного роду громадянські інститути і профспілкові рухи, за права 
і свободи, а також і за ту частку доходів, яка після перерозподілу, 
зокрема й у сучасній державі, дозволяє забезпечити відтворення 
і розвиток продуктивних сил.  

Однак, незважаючи на довготривалість розвитку системи цивілі-
зованого ринку, у якій основоположною метою є отримання закон-
ного прибутку, ринком правлять все ж, як однозначно стверджує 
С.Вайн181, страх і жадоба. Останнє було неодноразово підтверджене 
фактами, зокрема умовами і чинниками, що спричинили глобальну 
кризу початку ХХІ ст. Вказані мотиви, згідно з трактуванням того ж 
С.Вайна, – це емоційна складова ринку, а оскільки ринок можна роз-
                                                                 
181 Вайн С. Глобальный финансовый кризис: механизм развития и стратегии выжи-
вания. – М. : Альбина Бизнес Букс, 2009. – 302 с. 
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глядати як певне інформаційне середовище, то ідеї, емоції і ліквід-
ність, що є частиною інформаційного потоку, на стадії пошуку мож-
ливостей і обґрунтування рішень є важливими складовими. І якщо ці 
підходи використовувати не лише для прийняття рішень на ринку, а 
й при формуванні ринку в умовах трансформаційних перетворень, 
то головною тут виступає ідея створення ринку, яка в трансформа-
ційному процесі була визнана основоположною і, головне, правиль-
ною. Це обґрунтовувалося її домінуючою роллю в розвиненому сві-
ті, на той час ідеологією неолібералізму, яка народилася, як відомо, 
у другій половині ХХ ст. і відстоювала ідеї вільного ринку та обме-
женість держави. Проте без контролю з її боку ринок абсолютизу-
ється і формує безліч диспропорцій навіть у сучасних умовах, коли 
широко використовуються інфомаційно-комунікаційні технології, 
що значно підвищують ступінь поінформованості суб’єктів ринку. 

В умовах переходу від абсолютизму держави і комуністичної ідео-
логії, що розглядаються як найлютіші вороги капіталізму, до ринку, 
що вільно регулюється, процес трансформаційних перетворень отри-
мав ззовні, насамперед, політичну підтримку, бо вважалося, що, як би 
не відбувався відхід від колишньої системи, які б помилки не робилися 
при формуванні так званого вільного ринку в нашій країні – головне, 
щоб вони відбувалися і при цьому не було повернення до колишньої 
системи, оскільки іншої ця країна довгі роки не знала. По суті, тут, як і 
в колишній системі, продовжувався конфлікт між економікою і полі-
тикою, проте базою цього конфлікту було вже не ідеологічне доміну-
вання абсолютних форм управління суспільним і економічним життям 
з боку держави, а абсолютизація ідеї формування ринку як такої. Усе 
продається і все купується, від диплома до посади.  

Зовнішня політична підтримка ідеї створення ринку в країнах, 
у яких відбувалися трансформаційні зміни, була частиною світового 
процесу, але вже не мирного співіснування капіталізму з соціалізмом 
як двох глобальних проектів, а мирної політики на основі ідеї, що де-
мократії не воюють, на яку звертає увагу С.Вайн, аналізуючи причини 
кризи початку ХХІ ст. Вважалося, що має існувати ринок заради ви-
соких цілей демократії, хоча, як виявилося, він може абсолютизуватися 
і породити масову корупцію, коли торгують абсолютно всім, напри-
клад голосами виборців. Але все це є одночасно й кризою неолібе-
ральної моделі глобального капіталізму, заснованої на ідеології віль-
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ного або саморегульованого ринку, змісту й аналізу якого присвячено 
вже досить багато сучасних робіт як на Заході, так і на Сході. 

Стосовно емоційної складової інформаційного середовища рин-
ку, то в умовах трансформації з’явилося бажання ненаситного збага-
чення за рахунок необмеженої свободи дій та досягнення контролю 
над ліквідністю. Цей шлях відкривав саме ринок, бо новий порядок 
у країні не був створений, а колишній руйнували всіма силами через 
страх повернення назад. Новий порядок не хотіли створювати, бо він 
обмежував би свободу надмірного індивідуального збагачення, яка 
не подолана й дотепер і веде до надмірної диференціації суспільства. 
А це означає, що для багатьох нове життя ще більш несправедливе, 
ніж колишнє.  

Тепер, після мало не 20 років трансформацій, про ці упущення 
пишуть багато хто, хоча здавалося б, можливості збагачення завдяки 
необмеженій свободі вибору були доступні всім, проте реалізувати 
їх зміг далеко не кожен, оскільки інформаційні потоки контролюва-
лися, з одного боку, державним істеблішментом, а з іншого – мене-
джментом підприємств, тобто за допомогою зв’язку силової та еко-
номічної влад, що сформувалися ще в умовах колишньої системи. 
Таким чином, вдалося реалізувати емоційну складову обґрунтування 
і прийняття рішень задля досягнення контролю над активами, що 
мають високу ліквідність і виробляють високоліквідну продукцію. 
Тому ідея вільного ринку була сприйнята не лише як "правильна" 
і гідна реалізації, але й така, що дозволила розпочати невгамовне 
задоволення потреб у накопиченні багатства, що досить швидко 
призвело до формування прошарку дуже багатих людей. Проте таке 
накопичення багатства безглузде, тому що абсолютизм, який став 
домінуючим у необмеженій свободі ринку, веде у свою чергу до си-
стемної кризи держави, у якій відбулися такі процеси. 

Продовжуючи аналіз інших основоположних принципів ринково-
го господарювання, потрібно мати на увазі, що при формуванні мо-
делі ринку в країні, де до цього часу абсолютизувалася державна 
форма правління та була можлива торгівля, при якій обмін товарами 
здійснювався безпосередньо, тепер цей обмін почав обумовлюватися 
грошовою торгівлею, використовуючи термінологію К.Маркса. 
У свою чергу це означає, що капітал, а значить і кредит, стають у 
ряд основоположних категорій нової, більш розвиненої в ринковому 
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відношенні економіки, у якій, згідно з висновками К.Маркса, діє 
продуктивна сила, що розвивається в рамках капіталістичного спо-
собу виробництва, сприяючи зростанню капітальних вартостей 
і створюючи умови для прискореного підвищення вартості зростаю-
чого капіталу. Звідси К.Маркс і виводив природу виникнення криз. 
Таким чином, уже давно доведено, що капіталістичному способу 
виробництва органічно властиві кризи.  

Історично виникнення цих криз відносять до Англії ХІХ ст., а до-
слідження значної кількості відомих економістів ХХ ст., серед яких 
і наш співвітчизник М.Туган-Барановський, обґрунтовують хвиле-
подібні підйоми капіталістичного виробництва. Механізм утворення 
криз особливо доказово розкритий у теорії економічного розвитку 
Й.Шумпетера, І.Кондратьєва, С.Коваля, Р.Менша, що обґрунтували 
розвиток технологічних укладів виробництва, що історично зміню-
валися, та на основі яких досягалося істотне підвищення ефективно-
сті виробництва і продуктивності праці. Якщо, як тепер відомо, кри-
зи мають різний характер, то й підстави, на основі яких вони вини-
кають, аналізуються по-різному. Серед причин виникнення криз ча-
сто виділяють чинники фінансового характеру, оскільки, як доречно 
відмітив Н.Новічков182, реальність економічних криз в останні 200 
років – це їх фінансовий характер, і причина в тому, що світ, у якому 
ми живемо, набув фінансової природи. Як відзначає С.Марєєв183, 
аналізуючи думку К.Маркса про природу економічних криз, капітал 
завжди прагне до експансії, у тому числі і ззовні. Звідси боротьба за 
ринки збуту, і за його (С.Марєєва) висновками, що слідують з робіт 
К.Маркса, уже в середині ХІХ ст. історія розвитку стає всесвітньою. 
Після цього ізольоване існування країн і народів стало неможливим. 
Слідом за товарами починається вивіз капіталу, потім – ввезення 
дешевої робочої сили. Тепер це називається глобалізацією. 

Україна на початку ХХІ ст. витримала експансію фінансового ка-
піталу, але спершу ми повинні констатувати, що після кризи моделі 
абсолютизації держави в процесі трансформації у напрямі ринку ма-
ли місце: 
                                                                 
182 Новичков Н. Мировой финансовый кризис: между прошлым и будущим // Со-
временная Европа. – 2009. – № 3. – С. 32–41. 
183 Мареев С. К.Маркс о природе экономических кризисов // Свободная мысль. – 
2009. – № 4. – С. 155–168. 
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- домінування поглядів щодо абсолютизації можливості ринків 
і одночасно загальної свободи підприємництва, що зумовило врешті-
решт можливість реалізації прагнення до егоїстичного накопичення 
надмірного багатства і розкоші; 

- слабка функціонально організована держава, у якій зливалися 
інтереси силових та економічних властей, що руйнувало правосуддя 
і що є ахіллесовою п’ятою трансформацій; 

- рух до моделі економіки, у якій замість колишнього опосеред-
кованого грошового впливу на процес обміну основоположну роль 
тепер відіграють фінансові інструменти та їх похідні зі значним сту-
пенем нерівності доходів, що посилюється їх тіньовою складовою;  

- нелегітимне привласнення капіталу та додаткового продукту 
замість законного отримання прибутку і його капіталізації; 

- домінування політичної доцільності над конституційною демо-
кратією, що призводить, зрештою, до політичного циклу в економі-
чній політиці та руйнування судової системи, не здатної захистити 
інтереси громадянина і власника;  

- домінування політичної доцільності й у зовнішній підтримці тран-
сформаційних перетворень в ім’я так званої політики миру та забезпе-
чення на її основі вільного руху товарів, капіталу й робочої сили; 

- домінування в ділових стосунках вільного ринку, що формуєть-
ся, вседозволеності привласнення замість етики ділових стосунків 
з одночасним виконанням соціальних зобов’язань бізнесу і підтрим-
ки суспільних цінностей.  

Сім названих особливостей трансформаційних процесів в Україні є 
окремими елементами викривленої ідеології сучасного вільного рин-
ку, у якому в умовах України водночас відсутня низка інших характе-
рних особливостей, що є стабілізаторами ринку. Першочерговою се-
ред них є та, яка відповідає емоційній складовій і є результатом соціо-
культурних традицій тих, для кого і в ім’я кого декларувалися зміни. 
Сучасні дослідники цих традицій засвідчили, що в масовій свідомості 
в Україні переважає традиційність поглядів замість домінуючого на 
Заході модернізму, що полягає в індивідуалізації діяльності й відпові-
дальності за прийняття рішень. Відсутність традицій і досвіду індиві-
дуального самоврядування та переважання суспільної думки поряд 
з дуже низьким рівнем політичної освіти населення (тільки близько 
40% респондентів за академічними опитуваннями, що проводяться 
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з року в рік, вказують на достатність таких знань) дозволяє масово 
маніпулювати свідомістю виборців, що голосують за свого кандидата, 
скоріше, за територіальними, ніж за політичними ознаками. А низь-
кий рівень життя багатьох виборців дозволяє кандидатам в депутати 
різних органів влади легко підкуповувати їх безкоштовними роздача-
ми продуктів харчування, грошовими винагородами й обіцянками 
домогтися виділення певних ресурсів з боку держави на той або ін-
ший проект чи програму. Усе це є елементи ринку, які в збоченій фо-
рмі впроваджуються в суспільне і політичне життя і які замінили 
державні й партійні прийоми управління голосами виборців. 

 Як результат масового загравання з населенням, Верховна Рада 
затвердила такий обсяг пільг, який перевищує не лише можливості 
бюджетного року, але й усього ВВП. У свою чергу Кабінет Мініст-
рів країни у своїх рішеннях за багато років накопичив велику кіль-
кість державних програм різних рівнів, які також не виконувалися, 
перш за все через брак необхідних ресурсів, і з року в рік термін їх 
дії продовжувався, хоча по багатьох із них фінансування або не 
здійснюється взагалі, або не перевищує навіть 30% у рік.  

По суті, можна стверджувати, що спостерігається "приватизація" 
розподільних функцій держави на користь окремих політичних груп 
і політичних лідерів на місцевому, на регіональному, а також на 
державному рівнях. Це дозволяє говорити про олігархічний конт-
роль над діями української держави незалежно від того, яка полі-
тична партія перебуває при владі. Адже кожна з них контролюється 
групою надмірно багатих людей, що фактично здійснюють контроль 
над багатомільярдними, у доларовій оцінці, активами, мають моно-
польний доступ до державних фінансових та матеріальних ресурсів 
та орієнтуються здебільшого, як було сказано, на постійні порушен-
ня моральних принципів західної ліберальної доктрини підприємни-
цтва, на яку покладалася надія реформаторів першої хвилі.  

Крім того, часто підприємництво не пов’язує свої життєві інте-
реси з територією даної національної держави, оскільки в результаті 
їх дій руйнується місце існування, не модернізується виробництво, 
а інноваційний процес з року в рік сповільнюється. Країна наповню-
ється генномодифікованими продуктами харчування, а відповідні 
рослини чимдалі, то більше поширюються на посівних площах Ук-
раїни. У країну масово завозяться неякісні продукти харчування, 
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медикаменти і вакцини. Як підсумок, навіть не ліберально-ринкові 
стосунки, за яких держава забезпечує конкурентність ринків, стали 
основою взаємодії держави й бізнесу в Україні, а, швидше, ортодок-
сальна система монопольного контролю з боку бізнесу за розподі-
лом суспільних ресурсів розвитку, що має слабку інституційну зу-
мовленість, відзначається невизначеністю або навіть відсутністю (як 
стверджує колишній міністр закордонних справ А.Зленко184) власної 
чітко сформульованої стратегії національного розвитку та супрово-
джується слабкістю і корумпованістю політичних інститутів. У ре-
зультаті ринок відповідно до ортодоксальних поглядів на його все-
могутність як легально так, особливо, і нелегально, став основою 
нового проекту державного будівництва, у якому, згідно з виснов-
ками Н.Шангіної185, що представляє Центр Разумкова, брехня і зне-
вага до людини за 18 років незалежності характеризує ступінь "дер-
жавної зрілості" української держави.  

За роки незалежності, протягом яких реалізувався проект трансфо-
рмаційних перетворень, в Україні понад 13 років тривали постійні 
кризи найрізноманітнішого характеру. З моменту утворення України 
як незалежної держави й до 2000 р. в Україні відбувалася трансфор-
маційна криза, що супроводжувалася безпрецедентним спадом в еко-
номіці тривалістю майже 10 років, макроекономічною нестабільніс-
тю, борговою фінансовою кризою 1998–1999 рр., масовим безробіт-
тям і втечею робочої сили за кордон, невиплатами заробітної плати, 
пенсій, допомоги, стипендій, руйнуванням інфраструктури, форму-
ванням тіньової економіки, а також незаконною і здебільшого амора-
льною або нелегітимною "прихватизацією", що дозволила за пособ-
ництва державного бюрократичного апарату, який бореться з інте-
ресами бізнесу, здійснити первинне накопичення капіталу і сформу-
вати надбагатий прошарок населення, що володіє багатомільярдними 
доларовими активами з одночасним виведенням капіталів за кордон.  

У країні для широких мас населення домінувала ідеологія тимча-
сових труднощів переходу до ринку. Людей переконували переноси-
ти труднощі життя під прикриттям необхідності зміцнення держав-
ності та імітації боротьби з корупцією, що закінчилася "гучною 
                                                                 
184 Зленко А. Україна у мінливому світі // Дзеркало тижня. – 2009. – 22–28 серпня. – 
№ 31(759). 
185 Шангіна Л. Вік повної дієздатності, або Свято, яке знову не з нами// Дзеркало 
тижня. – 2009. – 22–28 серпня. – № 31(759). 
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справою" П.Лазаренка, який успішно втік за кордон і так і не повер-
нений у країну для розгляду його справ у суді.  

Якщо відштовхуватися від офіційних даних статистики, то до 
2000 р. в Україні реальний ВВП становив 43% рівня 1990 р., хоча 
тіньова економіка, за різними експертними оцінками сягала від 30 
до 50% офіційного ВВП, що дозволяло частині населення підтри-
мувати високий рівень життя і одночасно формувати негативне 
ставлення до держави, тобто до її влади. Незважаючи на економіч-
не піднесення, що розпочалося в 2000 р., авторитет інституту пре-
зидентства і особисто Президента почав, згідно з опитуваннями, 
неухильно знижуватися. 

Економічне піднесення 2000–2004 рр., викликане девальваційним 
формуванням у 1998–1999 рр. цінової конкурентоспроможності, 
зростання зовнішнього попиту, потужності й ресурси, що звільнили-
ся в результаті спаду в економіці, а також переорієнтація з планово-
го на ринкові методи управління, що економічно реагують на сигна-
ли ринку, започаткували відновлювальне зростання економіки, що 
має місце, як правило, в посткризовий період. 

Проте на фоні успішної економічної динаміки (зростання ВВП 
у 2000–2004 рр. становило величину, близьку до 8% у середньорічно-
му обчисленні) ознаки нестабільності залишалися як в економіці, так і 
в державі, оскільки зростання базувалося на старих активах і масово-
му запозиченні фінансових ресурсів за кордоном за сприятливої сві-
тової кон’юнктури. В економіці весь цей час не поліпшувалися, а по-
гіршувалися показники інноваційної діяльності, інновації концентру-
валися в основному в традиційних для України галузях економіки 
(гірничо-металургійна промисловість і великотоннажна хімія), що 
збереглися завдяки глибоким традиціям у цих видах діяльності в 
Україні та певному запасу міцності, створеному колишньою систе-
мою. Детально про інноваційні процеси та їх роль в економіці й сус-
пільстві України йдеться в розділі 5 даної роботи. Відсутність з боку 
держави контролю за привласненням відповідної ренти в окремих 
галузях, а також пільги, лобістські рішення державних органів щодо 
низки експериментів в металургії, державна підтримка вугільної про-
мисловості у злитті її бізнес-інтересів з гірничо-металургійним ком-
плексом дозволили достатньо швидко сформувати значний капітал, 
що забезпечував зростання випуску продукції цих галузей, незаконне 
привласнення прибутку та збагачення великих власників.  
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Щось подібне спостерігалось і в аграрній сфері України. Крім то-
го, в економіці, незважаючи на економічне піднесення, зберігся ви-
сокий рівень тіньової діяльності, розвивалася корупція в бюрократи-
чному апараті, а інтереси бізнесу й бюрократії стали невід’ємною 
складовою в поточній діяльності. У такій ситуації зниження автори-
тету виконавчої влади закладало тенденцію падіння довіри населен-
ня до неї. У результаті, незважаючи на економічне піднесення, що 
підвищувало рівень життя й макроекономічну стабільність у другій 
половині 2004 р., з’явилися ознаки політичного циклу в економічній 
політиці, який зазвичай у світі закінчується кризою.  

Таким чином, можна стверджувати, що друга половина 2004 р., 
незважаючи на економічне зростання (ВВП зріс на 12%), ознамену-
валася початком тривалої політичної кризи, що продовжується в 
Україні вже майже 5 років, і нині, у середині 2009 р., їй ще не видно 
кінця. Навпаки, з’являються ознаки її поглиблення у зв’язку з черго-
вими виборами Президента України в січні 2010 р.  

У 2005–2009 рр. у країні періодично виникали і продовжують ви-
никати кризи на окремих ринках, що характеризуються дефіцитом 
відповідних видів продукції та різким зростанням цін. У результаті в 
цей період інфляція, якщо й не вийшла повністю з-під контролю, то з 
року в рік збільшувалася, досягнувши в 2008 р. величини понад 22%. 
За підсумками 2009 р. її величина знову досягне рівня 15% ВВП. 
З 2008 р. почався спад промислового виробництва, а за підсумками 
2009 р., очікується черговий спад ВВП на рівні 15%. Це відкине краї-
ну знову на кілька років назад. Відбувається структурно-інвестиційна 
криза в економіці, що зберігає статус України як країни з домінуючи-
ми низькотехнологічними галузями економіки, незважаючи на наяв-
ність у нас авіакосмічної та інших високотехнологічних індустрій. 

Продовжується глибока криза всіх гілок влади, що супроводжуєть-
ся занепадом судової влади, котра обслуговує інтереси тих чи інших 
політичних угруповань, що загострили боротьбу за пост Президента 
країни. Результати досліджень Центром Разумкова стану справ в еко-
номіці, соціальній сфері, політиці напередодні 18-ї річниці незалеж-
ності України, опубліковані в газеті "Дзеркало тижня" за 22 серпня 
2009 р., засвідчили, що за період загострення політичної кризи та реалі-
зації, на нашу думку, політичного циклу в економічній політиці 
в період 2008–2009 рр., за досить незначного зростання (1,5%) рівня 
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демократії, рівень життя впав на 39,2%, рівень культури – на 45,4, за-
гальна економічна ситуація – на 45,6, рівень суспільної моралі – на 
48,7, рівень соціальної захищеності – на 51,0, рівень знань погіршав 
на 56,9, рівень корупції підвищився на 73,9%.  

Якщо вважати, за О.Шпенглером186, що у всякій здоровій державі 
буква писаної конституції має менше значення в порівнянні з вико-
ристанням живої форми, яку нація поволі, абсолютно сама собою, 
черпає з часу, з власного становища, але насамперед зі своїх расових 
властивостей, то, чим міцніше скроєною виявляється ця природна 
форма державного організму, тим з більшою надійністю він функці-
онує у всякій непередбаченій ситуації. А оскільки культура має свої 
форми (народ, мова тощо), серед яких є й така форма, як держава, то 
культура має своє обличчя, а тому держава теж є й повинна бути 
обличчям культури. Виходячи з такого погляду на державу, можна 
стверджувати, що за такого рівня падіння культури і суспільної мо-
ралі, коли відповідно 61,4 і 62,7% респондентів вказують на погір-
шення ситуації в країні у цих сферах, відбувається серйозна систем-
но-стуктурна криза, що загрожує зараз єдності країни і її державнос-
ті, оскільки вже зачіпаються такі глибинні пласти життєдіяльності 
суспільства, як культура, а не тільки економіка або соціальна сфера. 
Зокрема, академік В.Горбулін вважає187, що спостерігаються тенде-
нції до подальшого розвалу України як держави через поступове 
знищення державних інститутів, без яких вона не може бути держа-
вою. Серед цих інститутів він називає: 

- інститут Президента;  
- ситуацію у Верховній Раді; 
- ситуацію в Кабінеті Міністрів; 
- ситуацію в СБУ; 
- ситуацію в Міноборони, МВС, МЗС, Мінтрансі. 
На його думку, країна втрачає те, що називається інститутами 

державності, оскільки розкоординована їх робота, а керівництво цими 

                                                                 
186 Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории : в 2 т. / Пер. с 
нем. и примеч. Маханькова И.И. – М. : Мысль, 1998. – Т. 2: Всемирно-исторические 
перспективы. – 1998. – 606 с.  
187 Горбулин В. Есть тенденции к дальнейшему развалу Украины как государства // 
Главред [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.glavred.info/archive/ 
2009/06/23/102622-8.html>.  
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органами з 2002 р. почало з державної системи управління перетво-
рюватися на механізм впливу окремих політичних сил і, як результат, 
зберігається ризик того, що Україна перетвориться просто на "сіру" 
зону між Росією і Заходом. Підтвердженням слабкості української 
державності є наукові дослідження на цю тему. Так, за індексом дер-
жавності, розробленим згідно з проектом "Політичний атлас сучасно-
сті", предметом дослідження якого були 192 суверенних держави, 
Україна посідає 113-те місце. Наприклад, Угорщина, що переживає 
серйозну кризу, посідає 45-те місце, Росія – 27-ме, і вважається, що 
Росія навіть з такими показниками знаходиться в зоні невисокої дер-
жавності. На перших місцях знаходяться США, Японія, Німеччина. 
Що стосується України, то за таким показником її можна віднести до 
країн, де державні інститути здебільшого ще не відбулися. 

Таким чином, абсолютизація в реформах по формуванню ринку 
доведена в Україні до абсурду, коли на користь окремих політичних 
і олігархічних угруповань "приватизуються" розподільні функції дер-
жави та домінує інтерес до надмірного збагачення представників вла-
ди і компрадорської буржуазії при потуранні з боку міжнародних ін-
ститутів, що визнали Україну перш за все з політичних міркувань кра-
їною з ринковою економікою, що має такі ж руйнівні наслідки, як 
і абсолютизація бюрократичної, планово-розподільчої, централізова-
но організованої економічної та державної системи. Країну роздира-
ють внутрішні конфлікти політичного характеру, панує нестабільність 
і конфлікт влад. Зараз в Україні, як згадувалося вище, існує загроза 
втрати державності, особливо, якщо враховувати, що світ спіткала 
серйозна криза не лише економіки, заснованої на неокласичній її мо-
делі, у якій домінує відоме прагнення до збагачення, споживання, 
спекуляції і безконтрольності дій інститутів, що їх забезпечують, але 
й криза світової системи капіталізму та йде активний пошук нової мо-
делі майбутнього. Пошук у світі альтернативних шляхів розвитку, 
проблема майбутнього, нове переформатування глобальних інтересів, 
формування післяамериканського перевлаштування світу з виходом 
на арену нових глобальних об’єднань не лише негативно впливає на 
стан справ в економіці та політиці України, але й ставить перед нею 
низку принципово нових завдань стратегічного значення.  

Світ шукає вихід із непростого становища у сфері економіки й 
фінансів, вбачаючи в цьому першочергове завдання. Без його вирі-
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шення нинішні труднощі виявляться важкими для подолання, оскі-
льки у світі існують суперечності фундаментально-глобального ха-
рактеру між економікою і політикою. З одного боку, задля підтрим-
ки певного рівня життя населення розвинених країн підтримується 
відповідний рух капіталу, а з іншого – необхідно в інтересах збере-
ження миру й розвитку демократії надати можливість підвищити 
рівень життя населення країнам, що швидко розвиваються, і надати 
допомогу країнам з відсталим рівнем життя, котрі зуміли в ХХ ст. ро-
звинути свою державність до рівня цілісності та, особливо, дієздатно-
сті, хоча деякі з них втратили й це. Багато експертів і вчених вважа-
ють, що для вирішення цієї суперечності необхідно, з одного боку, 
реалізувати політику стримування апетитів розвиненого світу, а з ін-
шого – країнам з нижчим рівнем розвитку для ліквідації глобальних 
дисбалансів у рівні життя активізувати свою діяльність. Для цього 
кожній із них, а це, насамперед, стосується й України, необхідно ви-
рішити внутрішні суперечності між політикою й економікою. 

Враховуючи, що політичні проблеми вирішуються перш за все на 
шляху зміцнення демократії, що вимагає серйозної її інституційної 
зумовленості, а не формальної декларації, це завдання є, принаймні 
для України, середньостроковим, а враховуючи необхідність розви-
тку інтересів громадянського суспільства й підвищення рівня полі-
тичної освіченості, навіть довгостроковим. Цей захід є достатньою 
умовою. Що ж до необхідних, то головне серед них – вирішення 
проблем фінансової та економічної кризи в країні і забезпечення в 
процесі виходу з неї структурних перетворень в економіці. Беручи 
до уваги, що в Україні надмірно загострилися проблеми у фінансо-
вій і банківській системах, без їх вирішення рух вперед без потря-
сінь, зокрема соціальних, неможливий. Це важливо, виходячи з по-
зицій міжнародного іміджу України. Як вдало відмітив у своєму ін-
терв’ю "Економічній правді" 29 липня 2009 р. Й.Лінн188, економіка 
України сприймається, швидше, як маргінальна і, незважаючи на її 
важливість через транзит газу, не є ключовою одиницею на світово-
му ринку. На додаток до цього, як повідомив "Експерт" 28 червня 
2009 р., Україна, як і раніше, залишається країною з високою ймовір-
                                                                 
188 Економіка України сприймається світом как марґінальна: Інтерв’ю з Й.Лінном 
[Електронний ресурс] / Вів С.Лямець // Економічна правда. 29.07.2009. – Доступний 
з: <www.pravda.com.ua>. 
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ністю суверенного дефолту і разом з Аргентиною та Венесуелою 
входить у "провідну трійку країн", що знаходяться найближче до 
такого дефолту. Україна – європейський антирекордсмен за показ-
ником кумулятивної ймовірності дефолту – 61,4%. Д л я  д о в і д к и : 
Латвія, член ЄС, має ймовірність дефолту 37%, Ісландія – 33%. 
Тимчасом навіть такий порівняно низький по відношенню до Украї-
ни показник стану справ в економіці Латвії важить неймовірно бага-
то, навіть для всього ЄС. У Латвії (як постає з друкарської версії жу-
рналу The Economist), керівники якої тісно пов’язані з бізнесом, від-
кидають рекомендації щодо стабілізації ситуації і сподіваються на 
досягнення високого європейського рівня життя завдяки своєму 
членству в ЄС. Проте не все так просто. Згідно з аналізом А.Коваля, 
проблеми цієї однієї маленької, порівняно з Україною, економіки 
породили великі проблеми для всього ЄС, оскільки Латвія, що мала 
блискучі перспективи стати економічним локомотивом для країн 
Балтії, перетворюється на тягар для цілого Євросоюзу. У разі пода-
льшого загострення ситуації, а ймовірність цього висока, оскільки в 
країні немає сильного уряду, а нинішній підтримується коаліцією, 
що має різнопланові погляди на антикризові заходи, подальша дева-
львація латвійського лата призведе до дефолту з ефектом доміно 
і валютної нестабільності всього Євросоюзу. А це означає, що під 
сумнів підпаде й низка критеріїв і правил прийому в члени ЄС, ви-
значених в Маастрихтському договорі.  

Із сказаного випливає вельми важливий висновок для України та її 
перспектив як держави, політичний істеблішмент якої заявляє про 
свій намір здійснити зближення з ЄС і досягти членства в цьому сою-
зі. У післякризовій політиці ЄС буде обережнішим у своєму виборі й 
вимогливішим до політики урядів. Зрештою, багато що з того, що на-
зване проблемним для Латвії або, наприклад, для Угорщини, зараз для 
України є більш проблемним, тому невипадково у згаданій друкарсь-
кій версії журналу The Economist від 26 лютого 2009 р. Україну вклю-
чено до групи країн, яким належить пройти довгий шлях для вступу в 
ЄС, орієнтуючись на рецепти і ресурси МВФ при пошуку шляхів ви-
ходу з кризи, що почалася в Україні в другій половині 2008 р.  

Вирішення проблем фінансової й економічної складових систем-
ної кризи в Україні важливе не лише для сьогодення, але й для май-
бутнього, зокрема, й для визначення її місця у світовій і європейсь-
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кій системі політичних та економічних координат. Однак на цьому 
шляху постає завдання подолати політичну кризу. Стосовно про-
блем зближення України з існуючими навколо об’єднаннями країн, 
тобто проблем позиціювання України, то цьому присвячені окремі 
підрозділи даної роботи.  

2.5. Основоположні реалії сучасного світу  
та їх вплив на країни з ринками,  
що розвиваються, на прикладі України 

Глобалізація не тільки економічних, а й в цілому суспільних про-
цесів у найширшому розумінні є домінантою сучасного світового 
розвитку, сформувавши такого ж глобалізованого характеру викли-
ки щодо майбутнього поступу, про які вже частково йшлося у попе-
редніх підрозділах. Але є підстави стверджувати, що сьогодні йдеть-
ся про багато більш широкоформатний вихід в цілому з нашої сві-
тобудови, яка дає нам гучне і недвозначне попередження щодо хит-
кості та нетривкості її фундаментальних основ. Маються на увазі 
існуючі основи, тобто ті, на яких людство сьогодні будує своє світо-
сприйняття і організовує свою життєдіяльність. Саме тому мова час-
то заходить про те, що необхідні нові засади нашого формування 
і розвитку країни. 

"Великий проект" – вихід до світобудови нового Ренесансу – по-
кликаний зняти цю проблему: нарощуючи постіндустріальну оболо-
нку, він "вмонтує" у неї нову формаційну модель. Найбільш прийня-
тною, на погляд Е.Кочетова, може бути етноекономічна система 
відтворення якості життя. Вивітрити з постіндустріалізму капіта-
лізм – грандіозне наукосвітоглядне завдання. Наприклад, Китай: там 
відбувається гігантський історичний експеримент – стрімке нарощу-
вання постіндустріальної оболонки, але зі збереженням "іншої", ніж 
капіталізм, серцевини. Безумовно, оболонка буде впливати на серце-
вину моделі, і у який бік хитнеться маятник історії – покаже час189. 
По суті, за твердженням Е.Кочетова, розв’язання проблеми виходу з 
                                                                 
189 Кочетов Э. Глобалистика: новая фаза теоретического и методологического 
осмысления // МЭиМО. – 2007. – № 12. – С. 104. 
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існуючого в нове світоформування можливе через глобалістику як 
наукове знання про глобальні процеси. Власне це дає підстави стве-
рджувати, що глобалістика має і свій об’єкт, і предмет, і метод. Вба-
чається, що перехід відбудеться через фундаментальну гуманітарну 
науку до нової межі і етапу – гуманітарної космології. У полі зору 
останньої – грандіозна проблема: питання про шлях до світобудови 
нового Ренесансу і про тих нових людей, які пройдуть цей шлях, 
переборюючи надлюдські труднощі і долаючи перепони. Йдеться 
про етапи когнітивно-смислового пізнання ціннісної характеристики 
світової трансформації190.  

Для розв’язання цього надскладного завдання передусім необхід-
но відповісти, чому світ відмовляється жити за законами, відкрити-
ми "людським розумом": реальний світ виявився неадекватним на-
шому уявленню про нього. Тому постала низка запитань найвищого 
(тисячолітнього) рангу. 

По-перше. Чим пояснити ситуацію, коли людство пропустило ту 
біфуркаційну точку розриву між гносеологією й онтологією? 

По-друге. Чому масштабність подій виявилася несумісною з по-
тенціалом, можливостями людського розуму? 

По-третє. Чи можна і далі розписувати гуманітарну сферу буття з 
природничо-наукових позицій, коли системний підхід, увірвавшись 
у гуманітарну сферу, буквально розірвав її на шматки (окремі нау-
кові напрями, дисципліни і т.д.)? 

По-четверте. І чи не в тім причина, що людина, зачарована цією 
нібито розмаїтістю сфер осмислення нашого світу, слухняно підда-
лася тенденції і стала відтворювати гігантську армію фахівців на 
кшталт різноманіттю сфер діяльності і наукових дисциплін, вибудо-
вуючи глухі, практично непроникні стіни між ними? 

По-п’яте. Чи не в тім причина, що гіпертрофоване зрушення до 
локального призвело до всеосяжного відчуження один від одного 
людей і вибудованого ними гігантського сонму організаційно-
функціональних структур?191 

Людство стикнулося із загрозливою проблемою історичного виміру, 
і з не менш важливими довгостроковими проблемами, які теж мають 
безпосередній вплив на сучасну реальність життєдіяльності більшості 
                                                                 
190 Там же. 
191 Там же. – С. 101, 102. 
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країн світу і України в тому числі як країни з ринками, що розвива-
ються, і де формується заново капіталізм з економікою відкритого 
ринку, як його називає Г.Колодко192. Капіталізм безперервно модерні-
зується ,зокрема, під безпосереднім домінуванням екзогенних чинни-
ків, але соціокультурна діяльність, без якої модернізація малоуспішна, 
часто не має характеру власне модернізаційного проекту. Реальних 
прикладів сучасного феодалізму в соціокультурній практиці життя 
українського суспільства достатньо. Анархія і феодальна поведінка в 
сучасних умовах як результат лібералізації сучасного життя останніх 
20 років змушує ставити питання, наскільки такий шлях змін несе в 
собі загрозу соціальним інноваціям, що модернізуватимуть суспільст-
во, чи буде розвиватися новий "мутант" соціального поступу, який 
надовго затримає модернізаційні зміни, як це було упродовж останніх 
20 років. Маємо приклад варваризації суспільства внаслідок поперед-
ніх трансформацій, бо це надало переваги меншості і поставило 
у залежність більшість населення країни, оскільки суспільство, давно 
навчене жити за надуманими правилами поведінки, означеними як 
"поняття", без особливих вагань прийняло цей варіант стихійного, 
анархічного квазіфеодалізму193. У наступному розділі ми повернемося 
до деталей такого проекту, на які впливають основоположні реально-
сті сучасного світу, але наразі необхідно зауважити, що вказані події 
відбувалися і відбуватимуться за умов глобалізації.  

Як явище глобалізація до цього часу має далеко не однозначне 
сприйняття і трактування. Так, вона часто розглядається як процес 
прискорення та вдосконалення різноманітних міжнародних потоків 
товарів та інформації в загальному контексті соціального розвитку. 
Глобалізація пов’язана зі зміною або трансформацією загальнолюд-
ської організації, що об’єднує віддалені спільноти і щоразу владніше 
накладає відбиток на регіони світу та континенти. А проте, її не слід 
сприймати як якусь силу, що створює модель гармонійної спільноти, 
і універсальний процес глобальної інтеграції, за умов якого культу-
ри та цивілізації все ближчають194, особливо якщо в окремій країні 
народжуються "мутанти" соціального розвитку. 
                                                                 
192 Колодко Гжегож В. Великий постсоциалистический переворот. – СПб : Изда-
тельский дом Р.Асланова "Юридический Центр-Пресс", 2006. – С. 7. 
193 Гавров С.Н. Модернизация во имя империи. – М. : УРСС, 2004. – С. 277. 
194 Гелд Д., Ентоні М. Глобалізація/антиглобалізація / Пер. з англ. І.К.Андрющенко. – 
К. : К.І.С., 2004. – С. 1.  
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З наведеного визначення випливає декілька спірних висновків. 
По-перше, у процесі сучасних масштабів глобалізації дійсно від-

бувається прискорення міжнародних потоків товарів та інформації.  
По-друге, сучасне соціальне життя в цілому розглядається як роз-

виток, хоча результати його в довгостроковому відношенні часто є 
принаймні непередбачуваними. 

По-третє, глобалізація розглядається як процес, який пов’язаний 
зі зміною загальнолюдської організації. 

По-четверте, глобалізація не визнається як процес, в якому ор-
ганічно поєднуються суспільні ознаки сучасного життя, натомість 
вважають, що вони тільки пов’язані зі зміною або трансформацією 
загальнолюдської організації, хоча вона і посилює свій вплив на ре-
гіони світу та континенти.  

По-п’яте, глобалізація як процес прискорення і вдосконалення 
міжнародних потоків товарів та інформації не є якоюсь силою, яка 
здатна створити модель гармонійної як світової, так, на нашу думку, 
і внутрішньоорганізованої на досягнення гармонії спільноти, оскіль-
ки існує усвідомлення небезпеки, щодалі тісніших взаємозв’язків, 
які, між тим, посилюють ворожнечу і провокують конфлікти, і при 
цьому значна частина населення світу великою мірою позбавлена 
переваг глобалізації. 

По-шосте, вже не з наведеного визначення, а зі змісту згаданої 
роботи Д.Гелда і М.Ентоні випливає ще один висновок, який, по су-
ті, заперечує попередні два висновки, а саме четвертий та п’ятий. 
Автори вказують, що сама ідея глобалізації, схоже, і справді руйнує 
усталені парадигми та політичні постулати, сприяючи утворенню 
нового розкладу політичних сил195.  

Отже, стосовно наслідків глобалізації можна стверджувати, що 
остання – це не тільки і навіть не стільки процес прискорення та 
удосконалення різноманітних потоків товарів та інформації. А це 
означає, що можна сформувати ще такий висновок: по-сьоме, глоба-
лізація – це процес, у ході якого відбувається формування нового 
світопорядку, тобто нової загальнолюдської організації, у термінах 
авторів зазначеної роботи. Зміст і модель такої організації поки що 
суперечливі і мають визначений характер.  

                                                                 
195 Там само. – С. 2.  
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У працях футурологічного характеру, написаних відомими авто-
рами, які ведуть свої спостереження за глобалізацією, у змістовній 
частині є попередження про наближення катастроф планетарного ма-
сштабу саме внаслідок глобалізації. Зокрема, Ф.Фукуяма вказує на те, 
що постлюдський світ може виявитися куди більш ієрархічним і кон-
курентним, ніж теперішній, а тому сповненим соціальних конфліктів; 
це може бути світ, в якому буде втрачено будь-яке поняття "загально-
людського", бо перемішають гени людини з генами стількох видів, що 
вже не зможемо ясно розуміти, що ж таке людина196. По суті йдеться 
теж про принципову зміну загальнолюдської організації, хоча і в ін-
шому розумінні, ніж це зробив Е.Кочетов у згаданому дослідженні. 

 Разом з тим Ф.Фукуяма вважає, що така зміна загальнолюдської 
організації, тобто яка має системний характер, призведе до гуманітар-
ної катастрофи глобального масштабу, в основі якої лежить сила "Ро-
зуму", що і створює модель, яка здатна, згідно з твердженням 
Г.Дейвіда та Е.Мак-Грегора, сформувати принципово "нову" систему 
організації цивілізацій. Висновок про катастрофу гуманітарного хара-
ктеру відповідає методології синергетики. Вважаємо за необхідне та-
кож зауважити, що за такої постановки питання, яку пропонує 
Ф.Фукуяма, не йдеться про гармонійність світової спільноти, а швид-
ше навпаки, тобто найімовірніше це може бути дисгармонійна спіль-
нота, в якій соціальні конфлікти посилюватимуться. Якщо стати на 
цю позицію, то вказані зміни в соціогуманітарному просторі України 
перебувають у відповідності з посиленням дисгармойнійності. 

Ще далі у своєму висновку щодо порушених питань йде відомий 
американський аналітик П.Б’юкенен, який теж, хоча і своєрідно, ро-
зглядає можливі наслідки інформаційної та біотехнологічної рево-
люцій, котрі проявляються вже зараз і теж мають глобальний харак-
тер. Він попереджає навіть про можливе зникнення феномену сфор-
мованого образу людства, в якому сімейні цінності і сама сім’я були 
живим організмом, як зазначав С.Джеймнсон (посилання на 
С.Джеймнсона зроблено у вступі до роботи П.Б’юкенена). Ми вже 
наводили подібний висновок (див. п. 4.2) про роль сім’ї у життєдія-
льності суспільного організму, яким теж заперечується доцільність 
індивідуалізації, за якої особистість у своїй діяльності вже орієнту-
                                                                 
196 Фукуяма Ф. Наше постчеловеческое будущее. Последствия биотехнологической 
революции. – М. : АСТ ЛЮКС, 2004. – С. 308. 
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ється на зв’язки, котрі є механістичними, аніж на сім’ю як основу 
суспільного організму.  

На думку П.Б’юкенена, трансформаційні перетворення в захід-
ному суспільстві, які наразі мають глобалізований характер, є 
"...проектом правлячої еліти [Тобто мають нову модель. – В.Г.], 
оскільки їх архітектори невідомі (що не заважає їх ненавидіти), гло-
балізація неминуче наштовхнеться на Великий бар’єрний риф пат-
ріотизму... держави можуть розпадатися і навіть жертвувати сувере-
нітетом на користь утворення на зразок Європейського Союзу, проте 
люди будуть чинити опір, як вони опиралися Радянській імперії, 
і відновлювати відібрані у них країни"197. Американський аналітик 
наголошує, що як тільки ЄС рушить на Схід, настане крах. Немож-
ливо керувати з Брюсселя двадцятьма однією країною, хіба що Брю-
ссель здобуде владу на кшталт тієї, яку уряд США має над 
п’ятдесятьма американськими штатами198.  

До цього питання ми ще повернемося, а поки зауважимо, що де-
хто із відомих у світі авторів дотримується думки про те, що глоба-
лізація – це все ж таки певний проект, що реалізується правлячою 
елітою, але за своїми наслідками і на мікрорівні (перш за все на рівні 
сім’ї), і на макрорівні (насамперед країни) він швидше має негатив-
ний відтінок, ніж позитивний, оскільки не може бути реалізованим 
у вигляді об’єднавчих зусиль народів окремих країн в одне гармо-
нійне ціле, бо руйнується сім’я як основа життєдіяльності суспіль-
ного організму. Матиме місце тенденція до утвердження національ-
них країн і відповідних держав, у яких домінуватимуть традиційні 
цінності і зберігатиметься державність при реалізації відповідного 
типу управління. У такому ракурсі перспектив щодо окремих країн 
зауважимо, що "політика не спроможна вивести Захід із кризи, оскі-
льки це криза не матеріальна, а духовна"199. Тому у П.Б’юкенена ви-
никає закономірне запитання: які перспективи відродження Заходу? 
Відповідаючи на нього, політик зазначає, що прогноз не надто оп-
тимістичний. "Цілком ймовірно, що людство переживе останній акт 
трагедії, котра розпочалася п’ять століть тому. Тоді християнство, 
що розкололося на православ’я і католицизм, здригаючись від Рефор-
                                                                 
197 Патрик Дж. Бьюкенен. Смерть Запада. – М. : АСТ, 2003. – С. 328.  
198 Там же. – С. 330. 
199 Там же. – С. 345. 
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мації, вирвалося за межі Європи і ринулося підкорювати світ... Ніц-
ше вистачило зухвалості довести логічний ланцюжок до фіналу: 
«Бог мертвий... і ми його вбили». «Якщо Бог мертвий, – говорить 
Олексій у «Братах Карамазових», – тоді все дозволено». Якщо Бог 
мертвий, то логіка веде нас до такого висновку: християнство – фік-
ція... і заслуговує негайного викорінення через століть обману і зло-
чинів проти людської гідності й прогресу. Викорінивши християнст-
во, ми підемо за розумом та наукою і створимо на Землі кращий за всі 
можливих всесвіти, поліпшимо і удосконалимо той єдиний світ, у 
якому нам випало жити"200.  

Таким чином, складається враження, що домінуватиме влада 
знання і розуму, оскільки знання є не тільки силою, а й ресурсом, 
продуктом, технологією. Знання дають в умовах глобалізації та ін-
форматизації нові стосунки, які, втім, стали переважно віртуальни-
ми. Разом з тим це веде до народження так званої нетократії, що 
створює і володіє знаннями мережéвого простору і збагачується201.  

З такого сценарію слідом за П.Б’юкененом у своїй післямові до 
його роботи новий висновок робить А.Столяров. Він пише: "Роз-
шифровка геному, що провадиться останніми роками, біопластичні 
операції та методи генної інженерії [Що є здобутком біотехнологіч-
ної революції, наслідки якої розглядалися у цитованій роботі Ф.Фу-
куями. – В.Г.] вже найближчим часом дозволить створити такий тип 
людей, які будуть наділені передусім "нелюдськими" характеристи-
ками... Фактично такі люди вже не будуть людьми... – новими розу-
мними істотами, що з’являться на Землі. Євро-американська цивілі-
зація має всі шанси не програти Четверту світову війну, але у неї 
немає ніяких шансів на перемогу. Переможцем у цій війні не стане 
жодна з існуючих нині світових надкультур. Переможуть у цій війні 
ті, кого ще не існує"202. 

Із цього твердження можна зробити ще принаймні два висновки, 
які доповнять сім попередніх щодо змісту і характеру глобалізації як 
процесу.  

                                                                 
200 Там же. – С. 361–362.  
201 Докладно див.: Миндели Л.Э., Пипия Л.К. Концептуальные аспекты формирова-
ния экономики знаний // Проблемы прогнозирования. – 2007. – № 3. – С. 119. 
202 Столяров А. Сумерки богов : Послесловие к кн. П.Бьюкенена "Смерть Запада". – 
С. 441.  
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Маємо можливість, або підстави, стверджувати, по-восьме, що 
глобалізація – це відносно самостійний процес, який має свою логі-
ку і модель як формування, так і реалізації. Тому впродовж першої 
чверті ХХІ ст. у процесі глобальної інтеграції будуть поетапно впро-
ваджені нові ідеології і нова форма соціальної організації – глобаль-
ний і транснаціональний корпоративізм, який і стане новою ідеоло-
гією світового розвитку; саме він диктуватиме формування глобаль-
них і національних стратегій і політик розвитку203.  

До змісту ідеології транснаціоналізації та її впливу на нові рин-
кові економіки ми ще повернемося, а тепер сформулюємо наступ-
ний, дев’ятий висновок: глобалізація є процес, без якого в подаль-
шому неможливий економічний та політичний розвиток світу, але 
він, руйнуючи сучасну культуру, знищує і зміст економічного та по-
літичного розвитку світу204. Такий зміст процесу глобалізації дозво-
лив дослідникам стверджувати, що духовно-ціннісна криза, яка на-
ближається, здатна спричинити катаклізми планетарного масштабу; 
причому реалії підтверджують і вказують, що перші виразні ознаки 
таких катаклізмів уже наявні205.  

Охарактеризовані в попередніх висновках цієї роботи Виклики, 
що мають особливості як глобального, так і локального масштабу, а 
також особливий характер дій, які можуть активізувати такі процеси 
в сучасності, є додатковим аргументом щодо реальності глобальних 
загострень. Саме тому глобалізацію ми розглядаємо як самостійний 
процес, котрий має свою логіку і модель, що на цьому етапі веде на-
самперед до зіткнення цивілізацій за С.Хантінгтоном, але оскільки 
глобалізація може призвести навіть до втрати понять "загальнолюд-
ського", то вона не є, як було сказано в початковому означенні гло-
балізації, силою, яка утворює модель гармонійної спільності, а, на 
нашу думку, руйнує поки що цивілізаційну соціокультурну багатог-
ранність, формує досі невідому соціокультурну модель, в якій є за-
грози, аж до загрози втрати "людини" як такої. 

Підстав для цього твердження багато. Вважається, що шлях виходу 
із зазначеного глухого кута людства, як правило, пов’язується з нау-
кою та її можливостями, хоча насправді, здавалося, що всемогутність 
                                                                 
203 Глобализация и безопасность развития / Ин-т МЭиМО РАН России. – М., 2002. – С. 16. 
204 Докладно див.: ХХІ век: Мир между прошлым и будущим / Науч. ред. О.П.Ла-
новенко. – К. : Стилос, 2004. – С. 25. 
205 Там же. – С. 65. 
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науки ефемерна, бо дуже багато того, що вона не зрозуміла, зрозуміла 
неправильно або не може зрозуміти; що наука не в змозі передбачити 
вторинних і третинних наслідків своїх дій, знати причини і спрогно-
зувати напрями стрімких змін у суспільстві і природі206. 

Фактично глобалізацію в наведеному розумінні можна трактувати 
як таку, що існує у двох формах: інституціональній та спонтанній207. 
Остання ознака, враховуючи, що поняття глобалізації застосовується 
в низці наукових дисциплін: економіці, соціології, політичних науках, 
теорії культури, демографії – означає виникнення більш-менш гомо-
генного цілого, причому інтенсивність цього процесу вважається 
більш спрямованою, ніж будь-коли у минулому. Світ сприймається як 
значною мірою вже об’єднаний та уніфікований, підвладний впливу 
тих самих ідей та сил, на які аналогічно реагує глобальний світ. Більш 
широке поняття глобалізації, крім економічних проблем, містить на-
стільки ж важливі суспільні (соціальні та культурні) проблеми208. 

Власне, це дає підстави зробити ще один, десятий висновок, який 
випливає з різноманітності підходів до трактування глобалізації: глоба-
лізація має самовідтворювальний характер, який ґрунтується на самові-
льності дії суб’єктів глобалізації в глобальному масштабі, що формує 
на майбутнє глобальні сценарії розвитку людської організації, яка буде 
близькою до їх органічної єдності, але з можливими як позитивними, 
так і негативними сценаріями. Наприклад, самодіяльні вчинки США та 
інших високорозвинених країн у фінансовій сфері вже призвели до 
кризи світового масштабу і у сфері економіки, і у сфері фінансів.  

Висновки щодо змісту і наслідків охарактеризованих процесів 
у більшості своїй наразі усвідомлюється, і згідно з наведеними мір-
куваннями, проглядаються принаймні три макросценарії розвитку 
подій. Один з них – це глобальна катастрофа, про яку попереджають 
представники як соціогуманітарного блоку наук, так і фізики та еко-
логи (див. розд. 1). 

Ще одним узагальненим сценарієм є попередження про загост-
рення міжцивілізаційного характеру, що призведе до четвертої сві-

                                                                 
206 Яковец Ю.В. Глобализация и взаимодействие цивилизаций. – М. : Экономика, 
2002. – С. 282. 
207 Гринберг Р.С. Парадоксы глобализации и Россия / Ин-т междунар. права экон. 
им. А.С.Грибоедова. – М., 2007. – С.7. 
208 Там же. – С. 8. 
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тової війни, перемогу в якій може отримати Захід завдяки своїй тех-
нологічній перевазі, а в суспільному вимірі – завдяки здобуткам де-
мократії, свободи та консерватизму, котрий постійно модернізуєть-
ся. Останній щодалі більше споріднюється із соціальними та гумані-
тарними здобутками людства.  

Третім макросценарієм глобального масштабу є модернізація сучас-
ного капіталізм-світу на основі регіоналізації, в якому капіталізм як 
система буде модернізуватися на засадах міжцивілізаційного обміну 
між Сходом та Заходом. У процесі такого обміну відбуватиметься зага-
льне взаємне збагачення, про що писав ще, наприклад, П.Сорокін і тен-
денції якого проявилися в Китаї, про що вище вже йшлося.  

В кожному з означених макросценаріїв, які мають глобальний, 
планетарний вимір, є місце для визначального впливу на країни, які 
щойно завершили або завершують процес становлення ринкової 
економіки і долучення до глобальної системи. На траєкторію і ре-
зультативність їх національного суспільно-економічного розвитку 
щодалі більший вплив здійснюють ефекти взаємодії внутрішніх 
і зовнішніх факторів, які мають як позитивний, так і негативний ха-
рактер довгострокової дії. Саме тому ці країни опинилися перед ви-
кликом: створити як в економіці, так і в суспільстві в цілому меха-
нізми, які б дозволили, з одного боку, використати позитивний вплив 
глобалізації, а з іншого – протистояти її негативним ефектам, а 
також опрацьовувати проблеми щодо свого місця в майбутньому 
трансформаційному перетворенні.  

Разом з тим, попри серйозні застереження щодо майбутніх нас-
лідків глобалізації і можливої гуманітарної та техногенної катастро-
фи, у світі проведено чимало досліджень, які відзначають позитив-
ний вплив глобалізації передусім на соціально-економічний розвиток, 
який розглядається як такий, що дозволяє розв’язувати суперечно-
сті майбутнього, хоча це твердження спірне. Зокрема, в одному з 
досліджень Світового банку209 стверджується, що більш глобалізо-
вані країни в цілому мають і більш високі темпи розвитку. Це обґрун-
товується емпіричним аналізом даних щодо 24 країн, які розвива-
ються, серед яких є країни, що збільшили ступінь своєї інтеграції 
у світову економіку за два десятиліття (до кінця 1990-х рр.) і досягли 

                                                                 
209 The World Bank (2002). Globalization, Growth, and Poverty: Building an Inclusive World 
Economy. Washington, DC: The World Bank – New York: Oxford University Press, p. 5. 
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більш високого (5%) темпу зростання доходів на душу населення в 
порівнянні з багатими країнами (2%) і менш глобалізованими (1%).  

У низці праць, серед яких варто особливо виділити порівняно не-
давнє дослідження Дж.Бхагваті210, є фундаментальне обґрунтування 
(на противагу могутньому рухові антиглобалістів) сприятливого 
впливу глобалізації, що, як стверджує автор, вже сьогодні має люд-
ське обличчя. Однак навіть Дж.Бхагваті та інші активні прихильни-
ки процесу глобалізації не можуть не визнавати наявності серйозних 
вад у цьому процесі в його нинішньому вигляді, що повинні бути 
усунуті в ходіполіпшення глобальної керованості.  

Саме на проблемних моментах, що являють собою глобальні ви-
клики розвитку, слід зосередити першочергову увагу як на глобаль-
ному, так і на національному рівні. Варто відразу вказати на те, що 
ці глобальні виклики зумовлені самим змістом основних рушійних 
сил процесу глобалізації. 

До числа найактивніших компонентів і каталізаторів глобалізації 
належить сучасна інформаційна революція. Вона принципово змінює 
не тільки можливості зв’язку, а й технології обміну продуктами, по-
слугами, знаннями і, що найбільш важливо, технології управління 
суспільними процесами у їх внутрішньому і зовнішньому проявах. 
Для усіх без винятку країн світу включення у світогосподарську си-
стему електронних комунікацій є завданням першочергової важли-
вості. І багато нових ринкових країн відповідають на цей виклик. 
Так, кількість користувачів Інтернету у 2000–2004 рр. у країнах Пів-
денно-Східної Європи і СНД збільшилася на 583,3%, тоді як у роз-
винених країнах – на 75,8%. Якщо 2000 р. на першу групу країн 
припадало лише 1,5% сукупного числа користувачів у світі, то 2004-
го – вже 4,7% (понад 40 млн чол.)211. 

Особливо слід наголосити на прискореному розвиткові електрон-
ної торгівлі, що веде до всебічної глобалізації ринків, оптимізації ме-
ханізмів їх функціонування, зміни структур традиційних економічних 
секторів, збільшення швидкості просування на ринках нових продук-

                                                                 
210 Джагдиш Бхагвати – відомий американський економіст індійського походжен-
ня, один з провідних теоретиків свободи міжнародної торгівлі. Див. його книгу 
"В защиту глобализации": Bhagwati J. (2004). In Defense of Globalization. New York: 
Oxford University Press.  
211 Розраховано за: UNCTAD (2005). Information Economy Report 2005. – New York 
and Geneva : United Nations. – Р. 2.  
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тів і послуг, що, у свою чергу, збільшує швидкість обігу капіталу 
і значно прискорює темп нагромадження національного багатства.  

Однак глобалізація світогосподарських відносин через викорис-
тання інформаційно-комунікаційних технологій несе в собі і потенці-
ал можливих втрат. Економічний зміст цих процесів в цьому розділі 
вже розглядався. Але відсутність у достатній мірі незалежних засо-
бів масової інформації в низці нових країн з ринковою економікою 
(переважно на пострадянському просторі) створює передумови для 
деформацій у свідомості людей, перешкоджає їх вільному вибору, а 
часто є інструментом деформації моралі та суспільної поведінки, що 
зі свого боку загострює і навіть прискорює гуманітарну катастрофу. 

 Загальновідомо, що збільшується небезпека несанкціонованого 
поширення інформації про окремих громадян, їх матеріальний ста-
тус, є загроза несанкціонованого доступу до їх банківських рахунків, 
що наражає на небезпеку ще недостатньо міцні інститути приватної 
власності і породжує нові види злочинності. Саме тому таким актуа-
льним для цих країн є, з одного боку, розвиток інформаційно-
комунікаційної системи тільки на основах реальної конкуренції та 
суспільного контролю, що унеможливить неконтрольований вплив 
на свідомість мас за допомогою інформаційних технологій. А з ін-
шого боку, необхідне забезпечення надійних засобів захисту інфор-
мації від несанкціонованого доступу. Водночас можна стверджува-
ти, що це загальнолюдська проблема, оскільки і в розвинених краї-
нах несанкціонований доступ до інформації особистого характеру 
може бути масовим. Достатньо послатися на випадок, що трапився у 
Великій Британії 2009 р., коли журналісти нелегально контролювали 
телефонні переговори тисяч відомих політичних і культурних діячів 
країни і використовували інформацію у власних цілях. 

Іншим проблемним компонентом процесу глобалізації, а одночасно 
і його важливою рушійною силою, є фінансова глобалізація, яка ство-
рює можливості переміщення значних мас фінансових ресурсів, що й 
спровокувало фінансову кризу не тільки в окремій країні, а й у більшо-
сті країн світу. При цьому такі переміщення організовувалися в інте-
ресах збереження і ще більшого піднесення рівня життя населення ви-
сокорозвинених країн на шкоду народам менш розвинених країн. 

Сьогоднішня безконтрольна глобалізація фінансових відносин усе 
більш віртуалізує світову економіку, яка дуже слабко опосередкову-
ється реальними економічними відносинами і навіть діє всупереч 
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ним. Це істотно послаблює і роль держави в регулюванні економіч-
них процесів. Ще в середині 1990-х рр. був зроблений висновок про 
те, що ситуацію на світовому фінансовому ринку визначають уже не 
національні уряди, а приватний капітал212. У міру зниження питомої 
ваги національних держав в управлінні фінансово-економічними 
процесами зменшується дієвість багатьох напрацьованих механізмів 
участі демократичного контролю, тоді як системі наднаціональних 
органів ще бракує розвинених механізмів подібного контролю. Най-
більш негативно це відбивається на не зовсім досконалих механіз-
мах державного регулювання в нових ринкових економіках, а у 
більш широкому розумінні – й у всьому світі, що розвивається.  

Нині, як засвідчила криза 2008–2009 рр., неконтрольовані фінан-
сові магнати по суті залежні від стану справ у світових фінансових 
рейтингових агентствах і з огляду на це здатні не тільки регулювати 
фінансові потоки з позицій своїх вузькокорисливих інтересів, а й у 
разі необхідності провокувати локальні та світові фінансові і загаль-
ноекономічні кризи. І, вочевидь, це не останній випадок подібного 
роду. До того часу, поки не будуть знайдені і використані регулято-
рні механізми таких процесів, світ буде знаходитися перед постій-
ною загрозою все нових і нових криз. 

Підконтрольність фінансових ринків спекулятивному капіталові, 
що вільно переміщується завдяки сучасним електронним технологіям, 
поставило на порядок денний зміну сучасної і створення нової фінан-
сової системи, яка б не була настільки залежною від спекулятивних 
потоків капіталу і враховувала б значно більшою мірою інтереси роз-
витку реального сектора економіки. Зовсім алогічною і вкрай ризико-
ваною виглядає ситуація, коли світові обороти фінансових активів 
щораз більше перевищують обороти світової торгівлі товарами.  

Так, традиційна торгівля валютою охоплювала 2004 р. щодня, 
за різними даними, 1,77–1,88 трлн дол. США213 (це приблизно 
645–685 трлн дол. на рік), тоді як обсяг світової торгівлі товарами 
2004 р. становив 8,9 трлн дол. США. Отже, валютна торгівля 
у 73–77 разів більше, хоча 1973 р. таке перевищення було двора-
                                                                 
212 Allen R.E. Financial Crises and Recession in the Global Economy. – Aldershot : Ed-
ward Elgar, 1994. – Р. 129. 
213 Bank for International Settlements (2005). Triennial Central Bank Survey: Foreign 
Exchange and Derivatives Market Activity in 2004. Basel, March 2005, p. 5; Garnham P. 
FX volumes ’to double’ by 2007. Financial Times, October 9, 2006.  
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зовим214. Причому вже 2007 р. у результаті очікуваного різкого 
збільшення обсягів торгівлі валютою до щоденних 3,6 трлн це 
співвідношення зросло до 102:1215. 

Істотною суперечливою проблемою механізму глобалізації є і ді-
яльність транснаціональних корпорацій. Звичайно, ТНК – головні 
суб’єкти міжнародної торгівлі і сучасного технологічного прогресу 
у світовій економіці, а також головне джерело трансферу технологій 
для менш розвинених країн.  

За оцінками дослідників, приблизно 75–80% загальносвітового 
обсягу НДДКР у цивільному секторі здійснюється саме в рамках 
ТНК216, а на 700 найбільших промислових фірм світу, які переважно 
є ТНК, припадає близько половини всього обсягу комерційного ви-
користання винаходів у світі217. В окремих країнах роль іноземних 
філій ТНК у розвитку високотехнологічних галузей обробної проми-
словості є дуже високою: в Ірландії – 95,6%, Великобританії – 59,0, 
Канаді – 52,5, Франції – 51,5, Норвегії – 48,6%218. 

 Для багатьох країн світу відмова від допуску ТНК у свою націо-
нальну економіку означала б ще більше відставання від розвинених 
країн, ніж тепер. Характерно, що більшість економічно успішних 
країн Східної Азії, включаючи Малайзію, Сінгапур, Китай та ін., 
широко відкривали двері для ТНК.  

Разом з тим ТНК, що, як правило, дуже чутливі до політики уря-
дів країн їх базування (а це сьогодні) переважно США та інші висо-
корозвинені країни)219, створюють у більш слабких країнах пробле-
                                                                 
214 Кувалдин В. Глобальность: новое измерение человеческого бытия // Горба-
чев М.С. и др. Грани глобализации: Трудные вопросы современного развития. – М. : 
Альпина Паблишер, 2003. – С. 53. 
215 Розрахунки на основі даних: Garnham P. Op. Cit.  
Дані МВФ щодо прогнозної вартості експорту товарів і послуг у 2007 р. 
(12,9 трлн дол. США): IMF (2006). World Economic Outlook. September 2006. Wash-
ington, D.C., p. 218.  
216 Dunning J.H. (1993). Multinational Enterprises and the Global Economy. – Working-
ham: Addison-Wesley Publishing Company. – Р. 106–109. 
217 Див.: Cantwell J.E. Introduction. In: Cantwell J.E., ed. (1994). Transnational Corpora-
tions and Innovatory Activities. – London and New York : United Nations. – Р. 1–36. 
218 OECD Statistics on Measuring Globalisation, Volume I: Manufacturing (AFA), March 
2005. – <http://ocde.p4.siteinternet.com/publications/>. 
219 Саме тут розташовано більшість (близько 57 із 77 тис.) материнських компаній 
ТНК, зареєстрованих станом на 2006 р.: UNCTAD (2006). World Investment Report 
2006 : FDI from Developing and Transition Economies : Implications for Development. – 
New York and Geneva : United Nations. – Р. 9, 10. 
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му розмивання їх національної і державної ідентичності. Такий про-
цес має тривалий характер і може, за певних умов, загрожувати без-
пеці нових ринкових економік у довгостроковому відношенні, оскі-
льки фінансові і технологічні можливості окремих ТНК значно пе-
ревищують можливості урядів окремих країн. Тому рішення страте-
гічного характеру при поширенні діяльності ТНК у країні можуть 
завдавати шкоди національним інтересам – від встановлення факти-
чного контролю над використанням стратегічно важливих природ-
них ресурсів до накопичення екологічних проблем.  

Для щойно виниклих ринкових економік (що не мають достатньо 
сили, яка уособлюється відповідними інститутами, для захисту своїх 
економічних інтересів) надмірне посилення іноземних ТНК може 
обернутися негативними наслідками. ТНК у своїй основі залиша-
ються національно прив’язаними організаціями, і у зв’язку з цим їхня 
політика диктується переважно інтересами країн перебування голо-
вних офісів цих ТНК. Явним (наприклад, через заборону на переда-
чу передових технологій) або неявним способом ТНК часто гальму-
ють технологічний прогрес периферійних країн, мотивуючи це до-
триманням стандартизованих технологій, що генеруються у рамках 
самих ТНК (як правило, в їх дослідницьких центрах, розташованих 
за межами приймаючих країн), які до того ж у більшості випадків 
представляють не нові досягнення – використовуються ті, що вже 
значно поширені на Заході і фактично завершують свій цикл існу-
вання в периферійний країнах. Унаслідок зазначених причин теоре-
тична можливість нових ринкових систем долучитися до вищих ста-
ндартів НТП через механізми ТНК зі штаб-квартирами в передових 
країнах видається дуже сумнівною.  

Реакцією на таку ситуацію може бути створення власних могут-
ніх фінансово-промислових груп і транснаціональних структур, для 
того щоб останні мали можливість відстоювати національні інте-
реси, будучи зацікавленими в політичній підтримці діяльності уря-
дів своїх країн, яким вони платять податки. Розвиток власних ТНК 
повинен бути зорієнтований на їх вростання в глобальні мережі 
створення високотехнологічної вартості.  

Разом з тим варто наголошувати на введенні раціональних меха-
нізмів регулювання діяльності ТНК для того, щоб їх стратегії та на-
ціональні стратегії розвитку збігалися якомога більшою мірою. Зок-
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рема, ключове значення мають питання стимулювання ТНК до ви-
користання національних науково-технологічних розробок, а не їх 
придушення (як тепер це відбувається у більшості випадків), а також 
проблеми забезпечення рівноправної конкуренції різних форм бізне-
су – замість встановлення олігопольних ринкових режимів.  

Серед компонентів процесу глобалізації, що справляють неодно-
значний ефект на прогрес, є і розвиток світових ринків праці. Згідно 
з багатьма прогнозами, у ХХІ ст. вперше в історії людства трудовий 
потенціал розвитку в цілому буде обмеженим. Це підсилить бороть-
бу за використання кваліфікованих трудових ресурсів. На жаль, нині 
тут переважають негативні моменти. З одного боку, потенційно 
сприятлива для зростання добробуту багатьох менш розвинених кра-
їн велика свобода руху некваліфікованих трудових ресурсів обмежу-
ється на ринках розвинених країн візовими бар’єрами і численними 
проявами дискримінації. З іншого боку, високорозвинені країни, які 
відчувають дефіцит кваліфікованої робочої сили і перспективної мо-
лоді, у масовому порядку створюють передумови для відтоку її 
з інших країн світу, у тому числі і з України.  

Для того щоб врахувати складність та значимість цієї проблеми, 
варто вказати на те, що, за різними оцінками, в Україні у трудовій 
еміграції сьогодні перебувають понад 2,5 млн чоловік, причому, як 
правило, на роботах, що не відповідають рівневі їх кваліфікації. 
І якщо найближчим часом не будуть створені умови для задоволен-
ня потреб у забезпеченні пристойних умов життя принаймні для тієї 
частини населення, яка одержує сучасну освіту, то Україну може 
залишити значна маса людей працездатного віку, що обмежить ре-
сурси економічного зростання в довгостроковому відношенні.  

Але за усієї важливості зазначених викликів найбільш масштабна 
соціально-економічна проблема сучасного глобального розвитку – це 
зростання економічної і соціальної нерівності як у цілому у світі, 
так і в Україні зокрема. Незважаючи на гасла ідеологічного харак-
теру про прагнення до скорочення розриву між найбіднішими і бага-
тими країнами, цей розрив постійно зростає (рис. 2.4). 

Як бачимо, до групи найменш розвинених країн у процесі маргі-
налізації в структурі світового господарства в розглянутий період 
увійшли країни Центрально-Східної Європи і СНД. Навіть незважа-
ючи на те, що вони вже перебороли, як правило, глибокий транс-
формаційний спад і більша частина з них сьогодні забезпечує пристой-
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ні темпи зростання, суть виклику для них – як ліквідувати наслідки 
"загубленого десятиліття" 1990-х рр.  
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Рис. 2.4. Середньорічні темпи зростання ВВП на душу населення 
в різних групах країн, 1990–2004 рр., % 

Джерело: UNDP (2006). Human Development Report 2006. – New York : Palgrave 
Macmillan. – Р. 334. 

Беручи до уваги ресурсні обмеження для економічного зростання 
у світі, можна зрозуміти, що позитивні ефекти глобалізації будуть 
поширюватися в перспективі насамперед на країни, які вже мають 
ефективні механізми використання глобалізації для забезпечення 
власного економічного розвитку і зростання добробуту. Показові в 
цьому відношенні прогнози ефектів глобальної лібералізації торгівлі 
в рамках СОТ. Так, відповідно до існуючих прогнозних оцінок220 
щодо впливу нового раунду лібералізації світової торгівлі, частка 
країн Європи з перехідною економікою в загальносвітовому прибут-
ку і рівні добробуту у разі 40-відсоткового зниження тарифів у тор-
гівлі сільськогосподарською і промисловою продукцією становить 
відповідно лише 0,5 і 2,0%. 

                                                                 
220 Hertel T., Anderson K., Francois J., and Martin W. Agriculture and Non-Agricultural 
Liberalization in the Millennium Round / Centre for International Economic Studies, Uni-
versity of Discussion Paper No. 0016. Adelaide: Centre for International Economic Stud-
ies, 2000. (Розраховано за даними табл. 8 зазначеної роботи.) 
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При всій важливості знаходження відповіді на кожну із зазначених 
глобальних проблем на основі уявлень, що склалися про глобалізацію, 
та політичних поглядів глобальні виклики є,однак , такими, що навряд 
чи можна визначити адекватну реакцію на них, якщо пошук рішень 
залишити поза парадигмальними основами подальшого розвитку як 
країн з новими ринковими економіками, так і світу в цілому. Не пре-
тендуючи на останнє, спробуємо дати відповіді на прикладі України, 
виходячи з того, що становлення нових ринкових економік, яке має 
характер системного трансформаційного процесу, збіглося в часі зі 
значно більш масштабним трансформаційним процесом, що проті-
кає в рамках світового господарства і призводить до зміни системи 
уявлень про характер світового не тільки суспільно-економічного ро-
звитку, а й процесів цивілізаційного характеру.  

В Україні як одній з типових країн з ринками, що розвиваються, 
починає складатися нова, багато в чому принципово відмінна сис-
тема уявлень про майбутній розвиток, насамперед, суспільного 
життя, а разом з тим значною мірою і культурного та економічного, 
при зміні ролі держави в системі "суспільство – держава – особис-
тість". Саме тому тепер необхідне формування нової концептуальної 
схеми (моделі) розвитку й освоєння таких методів і інструментів 
розв’язання цієї проблеми, що будуть мати визначальну вагу на пев-
ний історичний період. Це, власне, і має орієнтувати нас на нову па-
радигму розвитку як у глобальному, так і в локальному вимірі.  

Надалі варто виходити з того, що тим новим ринковим країнам, які 
прагнуть стати на шлях інтенсивного розвитку, потрібні нетрадицій-
ні рішення, які б не копіювали минуле (як-от відтворення концепції 
наздоганяючого розвитку), а формували можливості створювати про-
риви до більш високої ефективності і продуктивності (концепція ви-
переджального розвитку, що заснована на ідеології технологічних 
проривів). Пріоритетним у стратегічному відношенні завданням в 
умовах глобалізації для зазначених країн буде включення в "нову еко-
номіку" світогосподарської системи за умови збереження і розвитку 
власного науково-технологічного потенціалу. При цьому мова має йти 
не тільки про потенціал, що породжується так званими природничими 
науками, а й про системний блок наук гуманітарного характеру, які 
дають підстави для пошуку гуманізованого шляху розвитку. Це дає 
можливість зробити висновки з минулого і виробити системологічне 
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сприйняття цілісності життя і політики на майбутнє. У цьому кон-
тексті новим країнам з ринковими економікам важливо буде виборю-
вати не тільки право більш вільного доступу на ринки високотехноло-
гічних товарів і послуг найбільш розвинених країн і рівноправного 
включення в глобальні ланцюги відтворення вартості у високотехно-
логічних сферах, а й можливості збереження та розвитку духовної 
ідентичності замість вестерналізації, маргіналізації, вульгаризації та 
примітивізації соціологічного життя.  

Неприпустимим є перетворення країн з новими ринковими еко-
номіками, і зокрема України, у регіон відтворення людського капі-
талу для найбільш розвинених на цей момент сегментів світової 
економіки, який обслуговуватиме майбутню нетократію.  

Але наразі мусимо говорити не тільки про економічний спектр 
проблем, оскільки в попередніх розділах вже показано, наскільки еко-
номічне залежить від соціогуманітарного, яке, власне, теж модернізу-
ється. Фундаментальним висновком зі змін, що відбувалися в суспі-
льному розвитку світової цивілізації в другій половині ХХ ст. є те, що 
пануючою була, є і поки що залишається парадигма прогресу, котра 
бере початок ще у світогляді епохи Відродження. Вона, по суті, озна-
чає, що, попри наростаючі обмеження в частині ресурсів розвитку, 
досягнення у сфері науки, техніки і технологій, освіти і культури да-
дуть можливість забезпечити поступальний рух до подальшого по-
ліпшення умов життя людства. Концепція такого розвитку була узята 
на озброєння і країнами, що почали змінювати свій соціально-
економічний устрій в останні десятиліття ХХ ст., орієнтуючись на 
створення і поширення ринкових інститутів за образом і подобою ін-
ститутів найбільш розвинених держав. Проте, незважаючи на первин-
ні очікування гарантованого економічного процвітання, на цьому 
шляху виявилося багато пасток, і навіть надпотужна пастка, загрозли-
ва і для розвинених країн, у вигляді чи то "розколотої цивілізації", чи 
то "смерті Заходу", чи то ще чогось подібного. Наслідування західної 
парадигми прогресу, як це не парадоксально, може призвести в якісно 
відмінному культурному середовищі до появи численних "мутантів" 
від прогресу, що здатні відкинути і економіку, і суспільство на багато 
років назад, особливо якщо враховувати, що соціальне розшарування 
не тільки не зменшилося, а навпаки, поглибилося. Багато нових нега-
раздів у суспільстві ми вже сьогодні спостерігаємо. Крім того, наука 
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сама не здатна в існуючій парадигмі передбачити вторинні й третинні 
наслідки так званого науково-технічного прогресу. Але повернімося 
до першої складової в системі уявлень, бо саме на цій основі нині фо-
рмується і поточна, і перспективна політика. 

Можемо наразі стверджувати, що однією з методологічних поми-
лок вибору технології трансформаційного процесу в Україні та у 
ряді інших пострадянських країн було те, що зазначена парадигма 
організації розвитку містить у собі непримиренні суперечності. Це, 
насамперед, виявляється у таких аспектах.  

1. Наростання соціальної нерівності у світі,  маргіналізація чима-
лої частини населення Землі у сполученні з експансією примітивної 
мас-культури і загостренням проблеми політичної, культурної та 
релігійної самоідентифікації націй мають як наслідок прогресуючу 
втрату своєї культурної основи, що не тільки позбавляє визначального 
ресурсу для розвитку, й створює соціальну основу для зростання релі-
гійного фундаменталізму, етнонаціоналізму, вульгарною патріотизму 
і шовінізму221, а зрештою – міжнародного екстремізму і тероризму. 
Через розширення соціальної основи міжнародного екстремізму нові-
тні досягнення світової науки, прогресивні технології, що за ідеєю 
мають гуманістичну спрямованість, зненацька можуть бути викорис-
тані для руйнування: зокрема, виникають зовсім нові небезпеки – так 
званих "кібервійн" і можливих диверсій хакерів з непередбаченими 
наслідками. Це тільки вторинний непередбачуваний наслідок. А далі 
взагалі проглядається використання інформаційних технологій для 
управління поведінкою значних мас населення; також можлива масо-
ва зміна біологічної природи людини з незрозумілим соціогуманітар-
ним майбутнім, про що вже йшлося. 

2. Щораз чіткіше виступають об’єктивні межі експлуатації при-
роди і стратегій економічного прогресу, що базуються на постійно-
му наростанні антропогенних навантажень на природу. Наслідком 
цього є надзвичайне загострення боротьби за ресурси (людський капі-
тал і енергетичні ресурси) і умови середовища життя між тими, хто 
попереду, і тими, хто відстає, що залишає останніх не тільки без дос-
татніх ресурсів для розвитку, а і почасти ставить під загрозу саме їх 
                                                                 
221 Про небезпеку такого роду попереджав у книзі "Столкновение цивилизаций" 
С.Хантингтон (Hantington, Samuel (1996). The Clash of Civilizations and the Remaking 
of World Order. – New York : Simon and Shuster).  
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існування. З іншого боку, за умови збереження і надалі надмірного 
антропогенного навантаження, на думку низки відомих учених-
екологів, уже в середині ХХI ст. ймовірна не тільки деградація біос-
фери, що може породити незворотні процеси і катаклізми глобального 
масштабу, а й взагалі вичерпання потенціалу розвитку як такого.  

3. Наростання паралельно з глобалізацією економіки і глобаліза-
ції злочинної діяльності: на сьогодні, за оцінками дослідників, обся-
ги незаконного обігу становлять майже 20% від обсягу світової тор-
гівлі, у тому числі: відмивання брудних грошей – понад 1 трлн дол. 
США на рік, незаконна торгівля наркотиками – 800 млрд, фальши-
вомонетництво – 400 млрд, нелегальний продаж зброї – 10 млрд, 
нелегальне транскордонне перевезення людей – 10 млрд, незаконна 
транскордонна торгівля предметами мистецтва – 3 млрд222. При 
цьому зростаючий внесок у цей обіг роблять злочинні елементи з 
нових ринкових країн, які є "світовими лідерами" за показниками 
злочинності. Результат – фактичне розшарування світової економіки 
на легальну і нелегальну частини, криза міжнародного інституціона-
льного порядку. Країни з ринками, що розвиваються, поки що не 
здатні мінімізувати тіньову діяльність у сфері економіки. В Україні 
за різними оцінками вона становить близько 40% ВВП. 

4. Зростання небезпеки глобальних криз за умов неадекватності 
існуючих глобальних регулюючих установ, з одного боку, і нама-
гання нинішніх країн-лідерів зберігати геостратегічне статус-кво, 
наслідком чого є наростання глобальних розбіжностей між країна-
ми-лідерами і претендентами на лідерство. Яскравим проявом таких 
розбіжностей стало призупинення в липні 2006 р. багатосторонніх 
переговорів у рамках Доха-раунду СОТ. 

Нездатність вирішувати вказані суперечності в рамках існуючої 
парадигми розвитку світової системи – доказ необхідності створення 
нової парадигми розвитку, здатної на системне розв’язання зазначе-
них проблем. Йдеться не про особливий характер розвитку, що іноді 
одержує назву "третього" шляху, а про умови розвитку і модерніза-
ції багатополюсного світу на основі опори на систему цінностей, 
властиву культурі кожної країни, що є, як зазначалося, основою но-
вої стратагеми для України. Адже, власне, завдяки особливостям 
                                                                 
222 Naím M. (2005). Illicit: How Smugglers, Traffickers, and Copycats Are Hijacking the 
Global Economy. – New York : Doubleday.  
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національного характеру виникає синергетичний ефект, що дозволяє 
досягати унікального ефекту, як це, наприклад, має місце в сьогод-
нішньому Китаї, а трохи раніше проявилося у східноазійських "тиг-
рів". Успішний досвід розвитку східноазійського регіону переконли-
во підтверджує думки про величезне значення для розвитку опори 
на історично властиву філософію і стереотипи поведінки людей 
певного культурного співтовариства, своєрідний тип ментальності 
і глибоко укорінені традиції. У цьому полягає один з основних 
принципів нової парадигми розвитку на противагу тому, що був за-
снований на стандартизованій ідеології Вашингтонського консенсу-
су. І саме в такому контексті у попередніх підрозділах роботи були 
запропоновані підходи до змісту нової стратегії для України.  

Ми виходимо з того, що, як зазначає Дж.Аррігі, синергія капіта-
лізму, індустріалізму і мілітаризму, що підганяється міждержавною 
конкуренцією, дійсно встановила достатній зворотний зв’язок збага-
чення і посилення для народів європейського походження і відповідно 
послаблення для більшості інших народів. З цією тенденцією тісно 
пов’язана тенденція географічної поляризації процесу створювально-
го руйнування з виділенням зони переважного процвітання, яка з ча-
сом стане світовою Північчю, і депресивної зони, яка з часом стане 
світовим Півднем. Ця поляризація ставить винятково важливі питання 
соціальної і політичної легітимності відтворення домінуючого поло-
ження Півночі. Спроба Сполучених Штатів, продовжує свою думку 
дослідник, розв’язати ці проблеми насильницьким шляхом викликала 
зворотну дію і дала безпрецедентні можливості для соціального і еко-
номічного посилення народів світового Півдня. Як тільки наприкінці 
ХХ ст. синергійна дія фінансових і військових можливостей закінчи-
лася, спочатку Японія, а за нею і Китай пішли змішаним, заснованим 
на ринку, шляхом розвитку, який до цього часу бентежить людей як в 
Китаї, так і за його межами223.  

Нова, світового характеру криза і способи розв’язання її ще зме-
ншили синергію фінансових інструментів Заходу, але не його однос-
тороннього збагачення, а значить, відкриваються нові можливості 
для досягнення розвитку інших країн. Але на цьому шляху ми маємо 
пам’ятати, що завжди будуть спроби використовувати ідею Гоббса, 
                                                                 
223 Джованни Арриги. Адам Смит в Пекине: Что получил в наследство ХХІ век. – М. : 
Институт общественного прогнозирования, 2009. – С. 109, 110. 
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оскільки багатство, поєднане зі щедрістю, також є могутністю, бо 
воно "постачає" друзів і прислужників. Мáксима Гоббса дуже довго 
може залишатися ефективною в різних системах і може поновити 
своє функціонування після періоду бездіяльності224, тому в новій 
стратегії ми маємо виходити з того, що далеко не завжди зовнішня 
допомога з боку багатих країн є допомогою, а не дією, спрямованою 
на встановлення порядку, який влаштовує того, хто дає, бо це його 
інструмент досягнення могутності і влади. Прикладом успішного 
протистояння такій стратегії є Китай, і якщо при переорієнтації 
оживуть і зміцніють китайські традиції внутрішньоорієнтованого, 
заснованого на ринку, розвитку, нагромадження без вилучення, мо-
білізації людських, а не інших ресурсів і управління з масовою учас-
тю громадян у формуванні політики, то тоді великими будуть шанси 
для Китаю зробити значний внесок у створення співдружності циві-
лізацій, де дійсно поважатимуться культурні відмінності. Але якщо 
переорієнтація не вдасться, це полегшить Заходу завдання свого 
глобального домінування, або "допоможе" людству загинути в жаху 
(або тріумфі) зростаючого насильства225.  

Нова модель розвитку повинна бути спрямована на створення як 
для особистості, так і для окремих країн умов для всебічної соціаліза-
ції та гуманізації економічного життя. Глобальні світові тенденції 
соціально-економічного розвитку і наукові дослідження свідчать про 
те, що майбутнє світове співтовариство не буде ні моделлю капіталіз-
му в його класичному або в більш пізньому вигляді, ні суспільством 
масового споживання сучасного типу. Йому має бути властивий соці-
ально орієнтований розвиток на базі домінування і всебічного розвит-
ку особистості, нової структури власності і влади, що буде створюва-
ти нову якість життя на основі гуманітарних технологій. Власне, про 
зміст такого типу трансформації ми поговоримо в подальших розді-
лах цієї роботи, оскільки для переходу до нової якості змін має ще 
бути запропонована певна ідеологія, яка здатна, трансформуючись, 
імплементувати в суспільстві відповідні механізми змін, а не догма-
тичну ініціативу, якою був і є так званий Вашингтонський консенсус з 
примітивізацією дій, що призвели до безсистемності і безвідповідаль-

                                                                 
224 Там же. – С. 305. 
225 Там же. – С. 428, 429. 
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ності як з боку влади, так і з боку суб’єктів господарювання при втра-
ті соціологічних орієнтирів переважної частини населення країни. 

Майбутнє країн з новою ринковою економікою, у тому числі 
України, залежить від того, наскільки вдало вони знайдуть аутен-
тичні форми пристосування до зазначених принципових основ, не 
відмовляючись від свого минулого в ході масової вестернізації, 
а навпаки – модернізуючи технології трансформації, зокрема і капі-
талізму, як, для прикладу, це робить сьогодні Китай. 

Однак реалізація потенційної можливості руху вказаним шляхом 
зіштовхується з певними загрозами. У цьому контексті не можна не 
погодитися з думкою видатного російського вченого М.Моісеєва226 
про те, що на порозі ХХІ ст. людство підійшло до рубежу у своєму 
історичному розвитку, що відокремлює більш-менш благополучну 
історію людського роду від невідомого та, найімовірніше, дуже небе-
зпечного майбутнього.  

Йдеться не тільки про суперечності глобалізаційного процесу 
економічного, соціального, екологічного, правового плану (що уже 
відмічалися раніше). Не меншою загрозою є і геополітичні фактори. 
Сьогодні не можна вже не помічати процесів зміни балансу сил 
і впливу у світі. Це виражається й у загостренні конкуренції між 
США і Євросоюзом, і в активізації мусульманського світу, і у виході 
на авансцену Китаю та Індії, які модернізуються, і в щораз очевид-
нішому відіграванні геополітичної ролі Росією та Бразилією разом з 
тими ж Китаєм та Індією. 

Через надзвичайно складний геополітичний розклад світ стоїть на 
роздоріжжі і тому може піти будь-яким з альтернативних шляхів. 
Цілком ймовірним, на додаток до наведених сценаріїв, є сценарій 
подальшого закріплення домінування Заходу (північноатлантичної 
цивілізації на чолі зі США)227. На матеріалах футурологічних дослі-

                                                                 
226 Моисеев Н.Н. Сохранить человечество на Земле // Экология и жизнь. – 2000. – 
№ 1. – С. 11, 12. 
227 Ідея про те, що світ дістався переможцю у цивілізаційному суперництві Заходу 
на чолі із США і що завдання останніх полягає в тому, щоб організувати його за 
своїми правилами знайшла теоретичне виправдання в "Конце истории" Ф.Фукуямы 
(Fukuyama F. (1992). The End of History and the Last Man. – New York : Free Press) і 
найбільш відверто викладена З.Бжезинським у його "Великой шахматной доске" 
(Brzezinski Z. (1997). The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Im-
peratives. – New York : Basic Books). 
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джень ми вже розглядали, яким чином Захід може виграти четверту 
світову війну за глобальне домінування і яких наслідків можна очі-
кувати. Однак реалізація такого проекту неможлива без злому всіх 
інших структур планетарного типу, які тією чи іншою мірою прете-
ндують на альтернативність. Звідси ще одна можливість – це понов-
лення двополюсної системи. Однак другим полюсом, найімовірніше, 
буде виступати не якась інша наддержава (як це було за часів СРСР). 
Новий другий полюс, якщо він складеться, заздалегідь "приречений" 
на скомбінованість, тобто він може постати у формі стратегічного 
альянсу декількох великих держав – регіональних лідерів. На сього-
дні він є організаційно зрозумілим, але і незрозумілим, оскільки за 
організацією викристалізовується протистояння світоглядних пози-
цій, де використовуватимуться і релігійні погляди, які часто не ма-
ють кордонів, і це розриває країни на шматки, формуючи місця на-
пруженості і "гарячі точки". У глобальному масштабі це схоже на 
політику "поділяй і пануй ". Очевидно, що існування в тій чи іншій 
формі альтернативного Заходові альянсу зовсім не рівноцінно най-
більш оптимальній структурі глобального світопорядку – структурі 
багатополярності, у рамках якої основним змістом буде не проти-
стояння, а співробітництво з використанням нових за змістом струк-
тур глобального масштабу, про які говорив Д.Белл. 

З огляду на загрози нового геополітичного розшарування, що, бе-
зумовно, може істотно позначитися на перспективах розвитку світо-
вої економіки, значно зростає потенційна роль тих нових ринкових 
держав, що можуть служити "мостами" для діалогу між геополітич-
ними і геоекономічними угрупованнями, оскільки саме вони мають 
інтелектуально розвинуте населення, яке одночасно збереже достат-
ньо значні ресурси традиційності, де вагоме місце належить сім’ї, 
гуманності і т. п., але які швидко, на жаль, втрачаються. До такого 
роду країн, на нашу думку, може бути віднесена й Україна, яка має 
достатньо подібних резервів. Використовуючи ресурс традиційності 
і освіченості, Україна може стати центром тяжіння для країн, що не 
приєднаються до великих альянсів. За рахунок цього може скластися 
основа для формування "серединного простору" як стабілізуючого 
елементу світової архітектури. Такі перспективи Україна та її полі-
тикум ще мають спочатку усвідомити, а потім запропонувати світу. 
На жаль, у цьому напрямі ми поки що майже не просуваємося. 
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Слід зазначити, що найважливішу роль у геоекономічному та ге-
ополітичному порядку майбутнього буде відігравати результат гло-
бального технологічного змагання. Адже, на думку багатьох дослід-
ників, ХХІ ст. буде "технотронним століттям", коли світові буде 
представлене щось зовсім нове, що буде являти собою синтез не сті-
льки механіко-фізичних, скільки інформаційно-біологічних новітніх 
технологій, що можуть містити загрози, у тому числі і гуманітарного 
характеру, ліквідувати які без ідеології цілісності і взаємо-
пов’язаності розвитку всіх сфер діяльності на сьогодні неможливо. 
Унікальна комбінація нових технологічних відкриттів, що буде реа-
лізована в найближчі 10–15 років, надасть можливість керувати со-
ціальним розвитком планети за напрямами, що будуть переважно 
визначатися технологічними лідерами, приносячи їм одночасно і 
лідерство за обсягом нагромаджених фінансових ресурсів, що у 
свою чергу, буде закріплювати це лідерство. Але це шлях в нікуди, 
бо він призведе до поглиблення глобального протистояння, оскільки 
такі негативні процеси досягають світового масштабу. 

Але сьогодні ситуація саме така, бо має місце надзвичайна при-
бутковість операцій насамперед у високотехнологічних секторах. 
Так, за оцінками американських експертів, частка доданої вартості 
при виготовленні, наприклад, супутників, становить 2000 %, реакти-
вних винищувачів – 2500, суперкомп’ютерів – 1700, а кольорових 
телевізорів – лише 16%, вантажних суден – 1,0–1,5%.  

Оскільки оволодіння новітніми технологіями надає можливість 
фінансового та інформаційного домінування у світі, розгортається 
дуже жорстка боротьба за контроль над технологічними відкриттями 
нового покоління. Сьогодні з 50 макротехнологій, що забезпечують 
конкурентне виробництво, на високорозвинені країни припадає 46, з 
них частка США становить 20–22 макротехнологій; Німеччини – 8–
10; Японії – 7; Великої Британії і Франції – по 3–5; Швеції, Норвегії, 
Італії, Швейцарії – по 1–2.  

Керуючись інтересами закріплення технологічного панування у 
світі, США і низка інших країн – глобальних технологічних лідерів – 
не тільки блокують передачу менш розвиненим країнам сучасних 
технологій. Під їх тиском у програмах розвитку, які підтримуються 
міжнародними організаціями, що контролюються високорозвинени-
ми країнами, питання науково-технічного розвитку практично не 
представлені у скільки-небудь серйозному вигляді. 
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Більш того, сучасний глобальний економічний порядок створює 
реальну загрозу перетворення економічних систем периферійних кра-
їн у тупикові, позбавлені потенціалу розвитку. Особливу небезпеку 
при цьому становлять технології, що одержали назву "закриваючих ", 
тобто таких, при впровадженні яких місткість нових ринків, що відк-
риваються ними, істотно менше місткості ринків, що "закриваються" 
внаслідок викликаного ними підвищення продуктивності праці228.  

За таких умов політико-економічна еліта нових країн з ринковою 
економікою повинна вчасно здійснювати відповідні випереджальні 
кроки, спрямовані на зайняття нових позицій у змінному світі. Так, 
Росія ще наприкінці 1990-х рр. поставила собі за мету опанувати до 
2025 р. 12–16 макротехнологій229. У тому ж напрямку формуються 
погляди керівництва України, орієнтовані на перехід до інновацій-
но-інвестиційної моделі розвитку, хоча безперервні політичні кризи 
весь час відкладають розв’язання цих проблем на майбутнє. Якщо ці 
плани, так само як і плани інших нових ринкових країн виявляться 
врешті-решт успішними, ми можемо стати свідками суттєвого пере-
розподілу світового технологічного простору.  

Основний ресурс для такої стратегії розвитку – це високоосвічене 
населення як передумова різнобічної, гнучкої економіки. Сьогодні 
як ніколи зрозуміло, що питання глобальної конкурентоспроможно-
сті у ХХІ ст. – це насамперед питання потужності системи освіти.  

Звичайно, для більшості нових ринкових країн, у тому числі і для 
України, не під силу формування самостійними системами інтерна-
ціоналізованих відтворених циклів і управління ними. Адже сучасні 
виробництва і технології є сьогодні рентабельними тільки за умови 
реалізації створених за їх допомогою продуктів у глобальному мас-
штабі. Тому принципово важливим для цих держав є така перебудо-
ва міжнародного економічного порядку, яка б значно полегшила рі-
вноправну міжнародну кооперацію у високотехнологічних галузях, 
заснованих на гарантіях більш вільної і менш обтяжливої у фінансо-
вому відношенні передачі технологій, а також на ліквідації усіх форм 
технологічної дискримінації менш розвинених країн. 
                                                                 
228 Делягин М.Г. Пути России в однополярном мире // Мегатренды мирового разви-
тия / Отв. ред. М.В.Ильин, В.Л.Иноземцев. – М. : ЗАО "Издательство "Экономика", 
2001. – С. 101–103. 
229 Путь в ХХI век: стратегические проблемы и перспективы российской экономики / 
Рук. авт. колл. Д.С.Львов. – М. : ОАО "Издательство "Экономика", 1999. – С. 360–362. 
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У ході економічного розвитку нових ринкових систем, зокрема й 
України, виникають загрози серйозних глобальних викликів. Для 
реагування на них можна і необхідно створити відповідні політичні 
інструменти. І якщо кількість інструментів принаймні не менша, ніж 
кількість переслідуваних цілей (у цьому випадку – глобальних ви-
кликів розвитку економіки), то відповідно до правила, сформульо-
ваного свого часу Нобелівським лауреатом Я.Тінбергеном, досяг-
нення зазначених цілей динамічного і безпечного розвитку націона-
льної економіки в глобальному середовищі є реальним. 

Коли йдеться про політичні інструменти, треба усвідомлювати, що 
політика як система поглядів і дій має спиратися на певну систему 
уявлень, у тому числі і насамперед про особистість та її розуміння 
моральних заповідей, на основі яких відбувається формування пове-
дінки кожного з нас у нових умовах "вільного світу". Враховуючи, що 
посткомуністичні країни являють собою суспільні устрої підвищеного 
ризику в тому, що, з одного боку, багато соціально-інституціональних 
противаг у них або ослаблені, або й зовсім скасовані, а раніше кон-
ституйовані духовні цінності втратили будь-яку привабливість для 
більшості населення, а з іншого – патріархальні традції майже забуті 
(хоча традиціоналізм поглядів ще сильніший, ніж в європейських кра-
їнах, як це було показано вище) і не мають належної функціональної 
значимості як репрезентанти базових духовних цінностей230, то пошу-
ки нової системи ціннісних орієнтацій у пострадянських країнах реа-
льно здійснюють і за відсутності будь-якої ефективно функціонуючої 
системи ціннісних орієнтацій. Практичні спроби вибудовування нової 
системи ціннісних координат найчастіше ґрунтуються: 
або на "вельми своєрідних" та соціально небезпечних формах ре-

презентації фрагментарних уявлень про нібито найбільш перс-
пективні інновації у цій сфері; 

або на "не менш своєрідних" і, можливо, соціально ще більш небезпе-
чних формах репрезентації патріархальних уявлень, які не відпо-
відають реаліям дня і вже через це абсолютно даремних231. 

 Проголошуючи європейський курс інтеграції і маючи населення 
з ціннісними орієнтаціями, котрі не відповідають реаліям глобально 
організованого регіону, можна стверджувати, що таке зближення 
                                                                 
230 ХХІ век: Мир между прошлым и будущим. – С. 279, 280. 
231 Там же. – С. 284. 



Розділ 2. Пошук моделі розвитку держави 

309 

має сумнівний успіх, оскільки розуміння свободи, а відтак, і демок-
ратії в масовому сприйнятті буде досить відмінне від того, що ре-
презентує європейськість. Хоча і вона неоднозначна, бо відмінним є 
англійське і німецьке поняття свободи. Приватна особа цим понят-
тям позначає суму етичних властивостей, яким, як усьому цінному в 
етичному відношенні, не можна навчитися; вони в крові, і з поко-
ління в покоління вони повільно удосконалюються. Англійська по-
літика – це політика приватних осіб і об’єднáння у групи таких осіб. 
Німець наділений іншою, вищого порядку свободою. У невеликих 
гуртках панував щирий дух єднання; все життя визнавалося служін-
ням; цей жалюгідний відрізок земного існування в юдолі смутку на-
буває сенсу тільки з огляду на більш високе завдання; глибоке пре-
зирство до одного лиш багатства, до розкоші, до зручності, до "щас-
тя". Система соціальних обов’язків забезпечує людині із широким 
світоглядом суверенітет його внутрішнього світу, що не поєднаний 
із системою соціальних прав, яка втілює індивідуалістичний ідеал. 

Німецький лібералізм узяв собі за мету з єдності англійської сутнос-
ті лише ідею виключно господарської диктатури приватного багатства 
без її морального наповнення. Він вимагає тільки парламентаризму не 
тому, що прагне до вільної держави, а тому, що не хоче мати ніякої 
держави і знає так само добре, як і Англія, про те, що схильний до соці-
алізму народ, переодягнений у чуже вбрання, втрачає дієздатність232. 

Наведені ознаки принципових на перший погляд, відмінностей в ро-
зумінні і формуванні понять свободи в англійському і німецькому соці-
умах, мають один спільний корінь, яким є приватна власність і відпові-
дно приватне багатство, яке з часом отримало надзвичайно модернізо-
вану сутність. Модернізація останньої відбувалася насамперед за раху-
нок зміни самого поняття свободи, тому що в сучасному розумінні сво-
бода – це умова освіченості, науково-технічного прогресу, задіяння 
особистої ініціативи та активності, підприємливості і творчості233. 
А оскільки знання, якими оперує населення, і науково-технічний про-
грес стали в другій половині ХХ ст., особливо починаючи з 70-х рр., 
основою процесів капіталізації, які є запорукою нагромадження багатс-
тва, то в суспільному відношенні необхідним стало, згідно з висновка-
                                                                 
232 Сендеров В.А. Консервативная революция в послесоветском изводе. Краткий 
очерк основных идей // Вопросы философии. – 2007. – № 10. – С. 9. 
233 Современный консерватизм. – М. : Наука, 1992. – С. 58. 
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ми М.Тетчер, змінити спосіб життя, "прагнучи викорінити багато ста-
рих переконань, рішуче переробити багато речей, намагаючись побу-
дувати демократію [А не деспотію. – В.Г.] господарів власності, в рам-
ках якої всяка людина незалежно від походження отримує можливість 
досягти межі, визначеної її здібностями, оскільки народ у цілому живе 
за рахунок двох речей: по-перше, заохочуючи найталановитіших своїх 
представників; по-друге, за рахунок згуртованості величезної більшос-
ті, яка працює і розуміє, що свобода – це відповідальність"234. 

Далі, аналізуючи модель сучасного суспільного устрою Заходу, ав-
тори цитованої праці вказують, що така соціальна філософія має основ-
ного адресата – сильну особистість, яка прагне до матеріального благо-
получчя, високого суспільного статусу і незалежності235. Власне, саме 
такою стала ідеологічна течія Західного суспільства, що отримала назву 
неоконсерватизму і змогла в процесі своєї модернізації відійти від бага-
тьох догматичних поглядів консерватизму, здолавши кризові явища 70-
х рр. ХХ ст., що характеризувалися загостренням невпевненості і від-
чуттям страху за майбутнє, зростанням масового невдоволення програ-
мами соціального забезпечення незаможних, коли масова свідомість 
починає бачити за багатьма напрямами соціальної політики держави 
посягання на принцип соціальної справедливості та надання нічим не 
пояснених переваг людям, які не бажають наполегливо працювати236. 

Говорячи сьогодні про соціальну філософію в розвитку України, 
можна вже доволі однозначно стверджувати, що, незважаючи на 
пройдений майже двадцятирічний шлях незалежності, пристосування 
до нових умов, характерних для сьогоднішнього світу, так і не відбу-
лося. В цивілізованому світі свобода, основою якої стали суспільно 
визнані цінності, такі як талановитість, працездатність і відповідаль-
ність особистості, та приватна власність як гарант захищеності особи-
стості була тією складовою модернізації, на якій першочергово зосе-
редився розвинений світ і тим самим забезпечив просування вперед. 
Водночас в Україні вже в найближчому майбутньому значна частина 
населення за рівнем культури і вектором духовно-ціннісних орієнта-
цій об’єктивно являтиме собою своєрідного дволикого монстра. З од-
ного боку його подоба уособлюватиме люмпенізовану, некеровану 
                                                                 
234 Там же. – С. 58. 
235 Там же. – С. 59. 
236 Там же. – С. 28, 29. 
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асоціальну масу, а з іншого – свідомо зневажаючу закони й орієнто-
вану на кримінал масу та здібності потенційних і реальних злочинців. 
Безперечно, при цьому і той, і інший "контингент" будуть зорієнтова-
ні на принципи та норми і їхні ідеали не матимуть нічого спільного із 
загальновизнаним у цивілізованих країнах взірцем соціальної пове-
дінки. Поглиблюється розкол між населенням і державою237, а полі-
тичні кризи за останні шість років стали перманентними. 

Сьогодні на такому фоні виникає закономірне запитання про фо-
рмування соціальної філософії модернізації, яка б могла забезпечити 
вихід з такого стану, використовуючи, зокрема, певні мобілізуючі 
мотиви та ініціативи, що закладені в національних традиціях. 

Спочатку про базові вихідні умови такої філософії, спираючись 
на історичний досвід сучасної розвинутої цивілізації. 

Причини не досить успішної на сьогодні доктрини модернізації її 
ідеологи шукають у так званих тяжких наслідках періоду соціалістич-
ного шляху розвитку в ХХ ст. та демонізації впливу Росії. У більшості 
саме вони вважаються головними в гальмуванні процесів змін модер-
нізаційного характеру, а тому декларується, що чим більш глибокий 
розрив буде існувати з фактором Росії і чим більш глибоке зближення 
з європейськими процесами ідентифікації України тим успішнішими 
будуть наші трансформації. Власне це скоріш за все трактується, як 
основа мобілізуючої доктрини ідеології змін. 

З такими оцінками погодитися важко, оскільки є і більш глибокі 
висновки фахівців, яких не можна запідозрити в симпатіях до мину-
лого ладу в цілому і російського впливу зокрема. 

У своїй фундаментального характеру роботі, присвяченій серед 
іншого і проблемі ціннісних орієнтирів в європейському просторі, 
З.Бжезинський пише: "...у широкому сенсі слова Європа є цивіліза-
цією, що бере свій початок від єдиних християнський традицій... до 
християнської традиції Європи належить також Візантія та її росій-
ське ортодоксальне відгалуження"238. 

І вже українські дослідники стверджують, що сам по собі факт, на-
приклад, що паростки комуністичної ідеології, як і її загальнотеоретич-
не обґрунтування, були сформульовані в рамках західноєвропейського 
філософського мислення та переконливо свідчать про те, що фундаме-
                                                                 
237 ХХІ век: Мир между прошлым и будущим. – С. 323. 
238 Бжезинский З. Великая шахматная доска. – М. : Междунар. отношения, 1998. – 
С. 101, 102. 
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нтом цієї ідеології була єдина європейська цивілізаційна платформа 
розвитку239. Крім того, "реальний соціалізм з усією наочністю довів 
свою недостатню ефективність [Так само як і держава благоденства на 
Заході наприкінці 60-х рр. ХХ ст. – В.Г.] як форма соціальної організа-
ції, але при цьому підказав, так би мовити, ринковому капіталізму, 
яким чином можна дещо знівелювати та затушувати «родимки» самого 
капіталізму. Не дивно, що упродовж ХХ століття капіталізм, за свід-
ченнями багатьох відомих експертів, не тільки «кардинально змінив 
своє обличчя», але й змінив його «зокрема під впливом цінностей, які 
привнесла у світову цивілізацію соціалістична система»"240.  

У розвинених країнах світу, більшість яких має християнську ду-
ховно-ціннісну орієнтацією, мав місце відхід від політики "держави 
благоденства", в основі якої лежало тільки розширення інтересів і 
можливостей реалізації бажаного доступу до власності. Успішним 
був проект ідеології сучасного консерватизму, який дозволив зроби-
ти кроки в майбутнє за рахунок реалізації ряду основоположних 
ознак, які стосуються ідеології неконсервативних начал. Серед них: 

1) гнучкість і здатність реагувати на вимоги технологічного від-
новлення; 

2) модернізація взаємовідносин між державою і бізнесом;  
3) "економізація" соціальної сфери; 
4) дерегламентація діяльності економічних суб’єктів; 
5) орієнтація на професіоналізм особистості; 
6) особиста ініціатива і відповідальність; 
7) загострення конкуренції між найманими робітниками і соціа-

льна диференціація, що зберегла базу для періодичного загострення 
соціальних проблем; 

8) зміцнення авторитету держави, влади в цілому, при скороченні 
державного апарату і підвищенні його якості; 

9) зниження ступеня втручання держави в економіку та дерегу-
ляція економіки; 

10) розвиток місцевого самоврядування і регіональної політич-
ної активності; 

11) підпорядкування дисципліні Закону і порядку як атрибут 
держави – основа легітимності держави в очах населення; 
                                                                 
239 ХХІ век: мир между прошлым и будущим. – С. 85. 
240 Цит. за: Там же. (Також див.: Колодко Г.В. Глобалізація і перспектива розвитку 
постсоціалістичних країн. – К. : Основні цінності, 2002. – С. 16.)  
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12) зміни в суспільстві не повинні відбуватися штучним шляхом, 
суспільство само робить їх природно. Для збереження стабільності 
людського суспільства безпечніше керуватися мудрістю, успадкова-
ною від минулих поколінь; 

13) розвиток трудових відносин шляхом посилення трудової мо-
тивації до зростання продуктивності праці; 

14) поєднання інтересів власника і найманого робітника; 
15) розширення ролі неокорпоративних формувань у вирішенні 

завдань розвитку і реалізації політики соціально-економічного роз-
витку241. 

Але слід пам’ятати, що саме на цій неоконсервативній основі вирос-
ла і ідеологія Вашингтонського консесусу щодо трансформацій в краї-
нах третього світу та постсоціалістичних країнах. Отже, все повинно 
використовуватися у своїх межах. Використання ідеології неоконсерва-
тизму для забезпечення модернізаційних процесів в Україні, як, між 
іншим, і в інших країнах з ринками, що розвиваються, які утворилися 
внаслідок розвалу соціалістичної системи країн у ХХ ст. як ефективної 
ідеології, що може забезпечити успішну трансформацію, має певні іс-
торичні традиції, хоча є і традиції не завжди позитивні. Програми ре-
форм від МВФ – неоконсервативні у своїй основі, тому йдеться не 
тільки про успішне використання основоположних ознак неоконсерва-
тизму для переходу від ідеології "держави благоденства", що мало міс-
це в другій половині ХХ ст., а й більш глибинних ознак і тенденцій. 
Одна з них пов’язана з єдністю ідеології християнського світу, що 
об’єднує більшість європейських країн, про що вже згадувалося і про 
що говорив З.Бжезинський. Друга пов’язана зі збагаченням ідей консе-
рватизму цінностями соціалістичного спрямування, на чому наголошу-
вав Г.Колодко, на роботу якого спиралися, формулюючи результати 
аналізу (див. розд. 1) стосовно використання ідей соціал-демократії, які 
мають певні перспективи. Крім того, є ще одна дуже важлива ознака. 

Відхід у сучасних трансформаціях від моделі реального соціаліз-
му ХХ ст. в ряді країн і спроба вибудувати країну з ринковою еко-
номікою, яка належить до числа так званих країн світу капіталізму, 
часто розглядається як виправлення штучного викривлення природ-
ного шляху розвитку, яке відбулося внаслідок революційних подій 
першої половини ХХ ст., тобто перш за все революції 1917 р. в Росії. 
                                                                 
241 Вказані ознаки виписані на основі роботи: Современный консерватизм. – С. 4, 78, 79. 
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Але, як відомо, Велика французька революція теж в окремих випад-
ках саме так розглядалася. Саме тому появу консерватизму як ідей-
но-політичної течії його послідовники та частина його прибічників 
пов’язують з реакцією на Велику французьку революцію тих соціа-
льних і політичних сил, які розгледіли в ній порушення природного 
ходу історичного розвитку і виклик "посланому з неба" порядку ре-
чей242. Не ідеалізуючи цю ідейно-політичну течію, але враховуючи її 
успіх, зазначимо, що у період загострення соціально-економічної 
ситуації посилення політичної нестабільності щоразу відбувалося, 
звісно, з різним ступенем інтенсивності щодо пожвавлення консер-
вативних настроїв та звернення до консервативної традиції. Консер-
ватори обстоювали "духовне оновлення", шлях до якого вони вбача-
ли у поверненні до величних цінностей нації, що перебувають у за-
бутті, у захисті таких інститутів, як сім’я, армія, церква243. І хоча на-
ведене стосувалося подій ХVIII та ХIХ ст., але в нашому випадку не 
йшлося і не йдеться "...про безперспективну і доволі небезпечну оріє-
нтацію, спрямовану на реставрацію відживших своє і дискредитова-
них у масовій свідомості порядків. Головною проблемою для правих 
стає [І в нашому випадку також. – В.Г.] пошук життєздатного і ефек-
тивного поєднання консервативних ідей з тією чи іншою формою бу-
ржуазного реформізму, зорієнтованого на вирішення об’єктивних 
проблем соціально-економічного і політичного розвитку..."244. Остан-
нє неможливо без врахування ідей і методів соціал-демократичного 
спрямування, оскільки відсутність будь-якої несистемно організова-
ної політики, як це має місце в наш час, поглиблює нестабільність, 
бо в ній відсутня ідеологічна конструкція, яка б враховувала і тра-
диціоналізм в суспільних поглядах населення України. 

Нова ідеологія повинна бути такою, яка б виявилася спроможною 
до постійного оновлення, як це властиво неоконсерватизму, який 
з’єднав традиційність і здатність реагувати на соціальні суперечнос-
ті, хоча і не розв’язав проблему повністю, та все ж використав масо-
ве бажання до підняття рівня життя за рахунок продуктивності праці 
і, відповідно, суспільного визнання успіху носіїв таких якостей. 

                                                                 
242 Там же. – С. 183. 
243 Там же. – С. 184. 
244 Там же. 
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Варто також пам’ятати: "поки що найважливіше завдання [У боро-
тьбі з глобальною кризою. – В.Г.] – запустити кредитний процес, ви-
користавши засоби і звільнившись від важких ідеологічних пут. Нічо-
го не може бути гіршим за невдачу при виконанні необхідних дій, ко-
тра сталася із-за побоювання, що спасіння фінансової системи за сво-
єю природою якоюсь мірою є «соціалістичним»"245. І це при тому, як 
вважає П.Кругман, швидкий розвиток все-таки ймовірний шляхом 
інтеграції, наскільки це можливо, у глобальний капіталізм246. 

Дослідження історичного плану розвитку і використання консер-
вативної ідеології на прикладі Франції, що зроблено авторами цито-
ваної роботи Інституту світової економіки та міжнародних відносин 
РАН під назвою "Сучасний консерватизм", показали, що неоконсер-
ватизм, заснований на англосаксонській моделі, яка не враховує наці-
ональної специфіки (а саме це мало місце у Франції під час управлін-
ня Ж.Ширака), швидко призводить до втрати влади. Причиною цього 
були сильні традиції лівих ідей в суспільстві Франції. Такі ідеї і сьо-
годні суттєво впливають на настрої населення в Україні, оскільки, для 
прикладу, колективістські настрої в суспільстві є переважаючими.  

Так, за підсумком опитування Інституту соціології НАН України, 
2007 р. 54,1% населення вважало, що принцип індивідуального за-
безпечення і принцип колективної взаємодопомоги мають урівнова-
жуватися і доповнювати один одного, а на принципи індивідуально-
го забезпечення орієнтується тільки 11,3% населення247. Традиції 
"економічних новаторів"248, тобто тих, які можуть сприймати ідео-
логію, в основі якої передусім лежить приватна власність, не є в 
українському суспільстві домінуючими, оскільки "економічних кон-
серваторів" – а це, по суті, прибічники соціалізму – в Україні стільки 
ж, тобто суспільство розділено навпіл. А це означає, що модель 
українського неоконсерватизму повинна мати еволюційну традицію 
використання, яка не може мати за мету у своїй основі радикалізм 
змін, особливо в тих питаннях, де забезпечення населення відбува-
ється переважно за рахунок держави.  
                                                                 
245 Кругман П. Возвращение Великой депрессии / Пер. с англ. В.Н.Егорова. – М. : 
Эксмо, 2009. – С. 289. 
246 Там же. – С. 52. 
247 Українське суспільство 1992–2007 рр. : Динаміка соціальних змін / ІС НАНУ. – 
К., 2007. – С. 469. 
248 Зміст понять "економічних новаторів" і "економічних консерваторів" докладно 
див.: Там само. – С. 237. 
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Що реально це означає для опрацювання політики, і в першу чер-
гу економічної, заснованої, з одного боку, на ідеології неоконсерва-
тивних начал, а з іншого – на соціалістичному характері настроїв 
значної частини населення? Такий розподіл настроїв населення під-
тверджується не тільки результатами наведених соціологічних дос-
ліджень, а й результатами останніх виборів до Верховної Ради Укра-
їни. Найбільший приріст результативності за отриманими голосами 
отримав блок Юлії Тимошенко, який дав досить "багаті" передвибо-
рні обіцянки населенню, котрі в абсолютизованій формі є недосяж-
ними. Саме тому з часом від них буде здійснена спроба частково 
відмовитися і використовувати якщо не на політичному, то на еко-
номічному рівні технократичну риторику, яка матиме консервативне 
начало, що, власне, відповідало за змістом політиці Ф.Мітерана у 
Франції в 1984 р.: "...на основі соціал-демократичного проекту «мо-
дернізації» суспільства виникла можливість створення нового «пра-
влячого блоку», до якого входять соціал-прагматики та менеджери 
вищого рівня найбільших французьких компаній"249.  

Такого сценарію розвитку подій слід було очікувати в Україні пі-
сля чергового переформатування Верховної Ради (2007 р.), або після 
нових виборів, що можуть відбутися внаслідок політичної кризи 
2008–2009 рр., тобто після виборів Президента України 2010 р. Вже 
на початок 2008 р. стало зрозумілим, що виконання соціальних зо-
бов’язань нового уряду в повному обсязі неможливе, політична кри-
за мала і має всі можливості призвести до економічних загострень 
у 2009–2010 рр., що зрештою вимагатиме прагматичних дій консер-
вативного характеру з використанням в апараті органів влади про-
фесійно підготовлених менеджерів, навчених технократично налаш-
тованим бізнесом та власним великим бізнесом. Для збереження 
стабільності в країні і формування умов для розвиту бізнесу вони 
повинні взяти на себе відповідальність за модернізаційний проект 
нового змісту, у тому числі такий, в якому буде місце для адекват-
ного реагування на вимоги технологічного оновлення, що є першо-
черговою ознакою ідеології неоконсервативних начал в економічній 
політиці. 

                                                                 
249 Цит. за: Там само. – С. 198. (Також див.: Бунин И.М. Социалисты и общественно-
политическая борьба во Франции в 80-е годы. – М., 1989. – С. 121.)  
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СОЦІОЕКОНОМІЧНА МОДЕЛЬ 

МАЙБУТНЬОГО УКРАЇНИ 

3.1. Соціогуманізовані складові розвитку 

Визначальна роль соціального капіталу в забезпеченні розвитку 
будь-якої країни та взаємозалежність технократичної і соціальної 
складових у новітній ідеології вимагає детального аналізу змісту 
соціогуманізованих складових розвитку. Через те, що саме вони фор-
мують майбутній спосіб модернізації і нагромадження соціального 
капіталу, який є ресурсом такого розвитку, післякризове зростання 
економіки, де б ресурси мали довгостроковий характер дії, можливе 
на засадах сталого розвитку.  

Механізми, що діяли протягом відновлювального періоду еконо-
мічного зростання після 2000 р., не стимулювали до економічних 
перетворень у природі діяльності, а орієнтували, з одного боку, на 
проїдання ресурсів, а з іншого – на їх монополістичне привласнення 
та збагачення обраних, які контролювали не тільки капітал, а й вла-
ду. Система економіки і суспільства за цих умов є нестійкою і та-
кою, що генерує соціальне невдоволення. Можна однозначно ствер-
джувати, що на сьогодні стратегічні ресурси довгострокового еко-
номічного зростання фактично відсутні, а їх формування, якщо 
й відбувається, то зовсім не задовільними темпами, тому для досяг-
нення стратегічного успіху в забезпеченні стабільного економічного 
зростання необхідно задіяти нові складові.  

Для переходу до використання ресурсів інтенсивного зростання 
необхідно, щоб економіка і населення країни знайшли внутрішні 
сили перейти зі стану, притаманного пасивним ресурсоотримувачам, 
до стану активних їх використовувачів1. Це означає, що передусім 
повинна сформуватися відповідна парадигма суспільствознавства, 
а також громадські та державні інститути, здатні забезпечити такий 
перехід. Здійснення цього можливе тільки в разі наявності інститу-
                                                                 
1 Левин И. Экономика и гражданское общество // МЭиМО. – № 1. – 1999. – С. 67–74. 
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цій самоорганізації суспільства на мікросоціальному рівні та гро-
мадських інституцій на загальносуспільному рівні – таких, що здатні 
захистити людину від проявів вузького корпоративізму та бюрокра-
тизму, які особливо розквітли в умовах перехідного періоду (див. 
попередні розділи даної роботи). Інші інституційні складові такої 
моделі розглядаються далі (див. п. 3.3). 

Завдання полягає в тому, щоб в економіці й суспільному житті 
створити можливості для самореалізації особистості на засадах соці-
ального консенсусу, духовності, моралі та професіоналізму; щоб 
діяло так зване "золоте правило", за яким кожна людина має завжди 
ставитися до інших так, як би вона хотіла, щоб люди ставилися до 
неї. При цьому мораль, скоріше, не відповідає звичаям, що стають 
правилами поведінки, у конкретних суспільствах2. Нині у звичаях 
нашого населення з’явилося багато такого, що не було притаманним 
народу України в його історичній пам’яті, зокрема, "...узгодженість 
суспільних звичаїв тієї чи іншої культури або країни з моральною, 
точніше моральнісною поведінкою, з правилами життя окремої лю-
дини"3. Поєднання зазначених характерних ознак суспільного життя 
можливе і значною мірою є властивим громадянському суспільству, 
але мусить розвиватися відповідно до нових форм буття людства. На 
жаль, сьогодні у вітчизняній науковій думці зустрічаються праці, 
у яких доводиться, що громадянське суспільство може і повинне 
формуватися на засадах суто корпоративної, а не соціально орієнто-
ваної ринкової економіки. Так, на думку О.Пасхавера4, громадянське 
суспільство в Україні не формується через присутність стійких сте-
реотипів господарської культури, характерних для соціалізму: 

– негативного ставлення до приватної власності і підприємницт-
ва, особливо великого. Тобто: має визнаватися приватна власність 
і позитивний вплив, насамперед великого капіталу, (а отже, й оліга-
рхів, які його представляють) на стан економіки та суспільства. Але, 
на жаль, саме це – ринковий фундаменталізм, який має місце в на-
ших умовах і, за означенням Дж.Сороса5, уже зараз є руйнівною си-
лою капіталізму як такого; 
                                                                 
2 Етнос і мораль у сучасному світі. – К. : Парапан, 2004. – С. 15. 
3 Там само. 
4 Пасхавер А. Перспективы частного предпринимательства в Украине: бюрократия 
против капитала // Зеркало недели. – 1999. – 26 июня. – № 25(246). 
5 Сорос Дж. Кризис мирового капитализма. – М., 1999. – 260 с. 
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– неприйняття майнової відповідальності; 
– визнання необхідності державного патерналізму. 
За О.Пасхавером, ці стереотипи або їх прототипи є визначальни-

ми для формування ідеології громадянського суспільства, яку слід 
активно пропагувати. З цією метою необхідно реорганізувати закла-
ди гуманітарної освіти на засадах сформульованої вище ліберально-
демократичної ідеології. Погоджуючись з останньою думкою, ми не 
можемо погодитися з першою, що є основоположною. На наш пог-
ляд, вона відбиває ідеологію корпоративно-бюрократичного капіта-
лізму з широко визнаними негараздами. Потенціал такого капіталіз-
му вже вичерпав себе й не має перспектив успішного розвитку в ХХІ 
ст. Наведений підхід не відповідає ідеології подальшого прогресу 
громадянського суспільства, заснованого на засадах високої моралі 
та професійності, що узгоджується з ідеології неоконсерватизму. Са-
ме вони відтворюють (насправді, на нашу думку, тільки необхідні) 
умови для могутнього та довготривалого економічного зростання, 
яке ґрунтується на автономних ресурсах інноваційного характеру, 
що самовідновлюються, оскільки в рамках такої ідеології, як уже 
зазначалося, присутня гнучкість і здатність реагувати на вимоги те-
хнологічного оновлення, а саме: 

– узгодження стратегії максимізації власних прибутків і вигоди 
з інтересами суспільства, що дозволяє перетворювати "...норми бла-
га в актуальні норми певного суспільства"6; 

– висока довіра до виборної влади, що дотримується принципів 
ефективної та продуктивної діяльності; 

– в умовах надвеликих розмірів нелегальної (тіньової) діяльності, 
що не дає можливості ввести в дію складові саморозвитку, мають роз-
виватися відносини, що ґрунтуються на довірі та взаємодопомозі7. 
Це виключає існування структур, заснованих на принципах кругової 
поруки і підтримки та пов`язаних з державною бюрократією, що 
створені в наших умовах саме для цього; 

– максимальне сприяння розвитку малої та середньої підприєм-
ницької діяльності, зорієнтованої на автономний саморозвиток на 
принципах кооперації і фінансової підтримки.  
                                                                 
6 Етнос і мораль у сучасному світі. – С. 15. 
7 Питання взаємозв’язку довіри та розвитку розглядатимуться в наступному підроз-
ділі даної роботи. 
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Докладно деякі із зазначених складових висвітлені у праці І.Леві-
на "Економіка і громадянське суспільство"8. На його думку, меха-
нізм запуску сучасної системи, що забезпечує стабільний економіч-
ний розвиток, може бути задіяний тільки за таких умов: 

1) досягнення необхідної мікросоціальної і мікроекономічної 
критичної маси; 

2) руйнування монополії, у тому числі й мафіозної, шляхом ши-
рокого залучення до співпраці громадських інституцій та органів 
боротьби з корупцією і бюрократизмом; 

3) мобілізації правоохоронної системи на боротьбу з беззаконністю; 
4) цілеспрямованих дій політичних сил (як, наприклад, у Півден-

ній Італії, де діяли ліві та демократичні партії)9; 
5) здійснення просвітительських кампаній і мобілізації суспільст-

ва саме на цю діяльність, а не на пропаганду цінностей ринкового 
фундаменталізму;  

6) масового формування громадських організацій; 
7) процесів інтеграції, перш за все до ЄС. 
Реальний стан справ щодо формування громадянського суспільс-

тва і можливостей використання закладених у ньому ресурсів для 
економічного розвитку вперше в Україні був проаналізований авто-
ром ще в 1995 р. У праці "Державність України на шляху до грома-
дянського суспільства"10 було розглянуте питання формування мо-
делі державності та перспективи розвитку громадянського суспільс-
тва з урахуванням внутрішніх та зовнішніх економічних і політич-
них чинників. Ми виходили з того, що державна політика перебуває 
переважно під впливом груп, які дбають про власні інтереси і лише 
на словах підтримують інтереси споживача. Насправді, беруть гору 
інтереси виробника. Таким чином, державна політика визначається 
не стільки суспільними інтересами, скільки нескінченною низкою 
винятково приватних інтересів11. При цьому внаслідок егоїстичних 
діянь державних службовців, формування приватної власності від-

                                                                 
8 Левин И. Экономика и гражданское общество. – С. 67–74. 
9 Питання синхронології політичних та економічних реформ в Україні будуть розг-
лянуті в підрозділі 3.4.  
10 Геєць В. Державність України на шляху до громадянського суспільства // Віче. – 
1995. – № 5. – С. 3–17. 
11 Пол Хайне. Экономический образ мышления. – М. : Дело, 1993. – 704 с. 
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бувається з постійним ігноруванням суспільних інтересів. Отже, си-
стемотворчий фактор, який є основою демократичного співіснуван-
ня держави та громадянського суспільства, потрапляє під могутній 
вплив таких інтересів, які на даному етапі суперечать суспільним, 
оскільки домінуючими стали так звані утилітаристські основи лібе-
ралізму, де домінує намагання задовольнити власні бажання – єди-
ний мотив індивіда12. Політичні процеси 2003–2007 рр., власне, під-
твердили цей висновок досить яскраво, хоча вперше автор видруку-
вав результати цих досліджень ще в 2000 р. у № 1 та № 2 журналу 
"Економіка України". Лібералізація суспільного й економічного 
життя в Україні, ставши утилітаристською, відкинула у своїй основі 
лібералізм як "...ідеологію договірних стосунків рівноправних полі-
тичних суб’єктів – суспільства та держави. Основна цінність цієї 
ідеології – безперешкодний розвиток людини та процвітання суспі-
льства"13, а не збагачення та приватизація влади обраними.  

Найчастіше вважають, що для створення умов, які б забезпечили 
розвиток потрібних тенденцій, більшість перехідних процесів необ-
хідно відрегулювати за допомогою законів, що часто й реалізується 
на практиці. За останніми даними, у Парламенті України на розгляді 
зараз знаходиться понад тисяча законодавчих актів, які можна буде 
розглянути тільки за декілька років. Але, як показує вже й наш дос-
від, сила дії інтересів, зумовлених відносинами власності та мотива-
цією до незаконного збагачення, є набагато більшою. При цьому за-
значені інтереси однаково притаманні і представникам держави, 
і бізнесу. Крім того, узагальнений досвід (як теоретичний постулат, 
котрий бере початок ще з філософії далеких часів, з практики країн, 
які досягли розквіту як громадянських прав і свобод, так і державно-
сті) свідчить про те, що спроби законодавчого врегулювання всіх 
процесів є безперспективними. Так, А. Де Токвіль у праці "Демокра-
тія в Америці"14 пише про те, що немає країни, де все врегульовано 
за допомогою законів або де політичні інститути здатні замінити 
здоровий глузд та суспільну мораль. Останні значно ширші за мож-
ливості їх одержавленого врегулювання через кодекси. 
                                                                 
12 Кравченко И.И. Либерализм: политика и идеология // Вопросы философии. – 
2006. – № 1. – С. 13. 
13 Там же. – С. 11. 
14 Токвиль Алексис де. Демократия в Америке : пер. с франц. / предисл. Гарольда 
Дж. Ласки. – М. : Прогресс, 1992. –554 с. 
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Власне, наведена думка підтверджує водночас і необхідність пер-
шочергової розбудови саме громадянського суспільства, яке в Україні 
не досягло достатнього рівня розвитку. Для цього слід активізувати 
пошук шляхів переходу до громадянського суспільства, у тому числі й 
на основі врахування вимог "здорового глузду". Особливо винахідли-
вим щодо цього виявився Китай, якому вдалось уникнути на першому 
етапі модернізації реформування моделі розвитку приватної власності 
шляхом роздержавлення, бо саме на цьому шляху стикаються інтереси 
державних службовців і представників бізнесу. Реформи в цій країні 
здійснювалися шляхом створення умов для розвитку альтернативної 
економіки, що ґрунтувалася на приватній власності, в основу форму-
вання якої була покладена ініціатива громадян. Таким чином, зміню-
валися складові нової економічної моделі: трудові відносини, професі-
оналізм, мораль, довіра, що поступово ставали домінуючими. Саме ці 
складові мають лежати в основі ідеології нової політики. 

Водночас державна власність, до якої мають відношення й дер-
жавні службовці, була, як відомо, у Китаї вміло виведена з процесу 
роздержавлення. Зрозуміло, що після того, як приватний сектор до-
сягнув необхідної критичної маси, можна було переходити й до при-
ватизації. Але за таких умов представники державних інститутів уже 
не матимуть переваги, і трансформаційний процес, судячи з усього, 
має пройти виважено й успішно з урахуванням, насамперед, суспі-
льних інтересів. Відомо, що за весь період реформ у країні не було 
допущено спаду виробництва. Китай дав приклад реалізації стратегії 
поступових, але радикальних змін і необхідного громадянського ро-
звитку, що не викликав масових суспільних загострень. На сьогодні 
Китай здійснює досить серйозну реструктуризацію економіки.  

В окремих випадках нове будується шляхом усунення старої сис-
теми. Прикладом досягнення певного успіху за такою стратегією є 
Східна Німеччина та Польща, але вдалося це перш за все завдяки 
значній фінансовій допомозі Заходу. 

Часто єдиною альтернативою всім можливим ідеологіям, на яких 
формується і реалізується відповідний сценарій розвитку, у сучасних 
умовах вважається ліберальна ідея. Її системотворчою основою є при-
ватна власність, яка веде до автономії індивідуальної поведінки. 
А оскільки закладена в життя ліберальна ідея пов’язана з реалізацією 
максимально матеріалізованих інтересів, то вона за певних умов пере-
творюється у свій антипод, тобто працює для обраних, і тому, як на-
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слідок, часто переважають негативні процеси. Серед них – масова 
спроба легкого збагачення, у тому числі й за рахунок привласнення 
державного майна. З одного боку, це призводить до формування ті-
ньової економіки, а з іншого – нормою стає масовий страх людей за 
себе і своїх дітей, а також страх перед майбутнім, його невизначеніс-
тю та незрозумілістю, оскільки відсутнє стабільне зростання довго-
строкового характеру, а кризи одна за одною здебільшого руйнують 
результати попереднього етапу економічного зростання. Отже, здава-
лося б, ідея лібералізації є вдалою, однак вона створює передумови 
для знедолення, позбавлення засобів до існування, безініціативності, 
апатії, що є антиподом громадянського суспільства і перешкоджає 
стабільному розвитку як економіки, так і суспільства в цілому. 

Реалізація ліберальної ідеї приводить людину до необхідності 
формування власної поведінки через самостійний вибір. Це потребує 
знань і навичок, які часто відсутні в багатьох громадян навіть у роз-
винених країнах. За таких умов для значної кількості людей у пере-
хідних економіках і суспільствах права і свободи, які вони отримали 
(нерідко тільки формально), стають непотрібними й неприйнятними, 
оскільки втрачається звична стабільність. Крім того, ці права і сво-
боди часто неможливо реалізувати через їх декларативність або не-
здатність відповідних державних інститутів забезпечити в суспільс-
тві правову й економічну стабільність. Таким чином, громадяни по-
трапляють у замкнене коло невизначеності й невирішеності про-
блем. Очікування стабільності сприяють розвиткові ностальгії за 
минулим. Зрозуміло, що такі погляди сьогодні є ірраціональними.  

Тут необхідно пояснити, чому саме в перехідних економіках і сус-
пільствах спроба реалізації ліберальної ідеї не дала очікуваного ре-
зультату та ірраціоналізувалася значною мірою як в економічному, 
так особливо і в суспільному житті, що отримало навіть назву "соціа-
льного безумства". "У даному випадку йдеться про те, що породжені 
нестримним прагненням до збагачення нахабство, насилля, свавілля, 
потворна зла воля, пиха й пересичення як форми безумства призво-
дять до несправедливості, гноблення, беззаконня, що суперечить ідеа-
лу розсудливості, як його розуміли хранителі етичних ідеалів давни-
ни"15. При цьому "...під соціальним безумством з давніх часів і донині 
                                                                 
15 Вернан Ж.П. Происхождение древнегреческой мысли. – М., 1998. – С. 104–106. 
Цит. за: Головаха Е.И., Паніна Н.В. Социальное безумие. История, теория и совре-
менная практика. – К. : Абрис, 1994. – С.16. 
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розуміють помилковий вибір політичних діячів, які декларують ідею 
благоденства народу після повалення законної влади і всього того, що 
в цій владі здавалося народу несправедливим"16. 

Що стосується українського варіанта соціальних безумств, то ва-
рто зауважити, що "соціальний характер економічних безумств Уря-
ду і Парламенту України визначається перш за все помилковим по-
літичним вибором населення, котре наділило владою і впливом по-
літиків, для яких економічна доцільність завжди була вторинною 
відносно ідеологічної фразеології, за якою ховалися особисті інте-
реси, політичні амбіції та незадоволена пиха"17. 

У випадку, що супроводжував процеси соціального безумства, про 
які говорять Є.Головаха та Н.Паніна, навіть не було вторинності між 
економічною доцільністю та ідеологічною фразеологією, оскільки лібе-
ралізація як світоглядна категорія, у центрі якої знаходиться свобода 
людини, використовувалася як політична декларація, а основополож-
ною ідеологією трансформаційних змін у суспільстві й економіці були 
особисті майнові та політичні інтереси. Лібералізм являє собою докт-
рину, цілком і повністю спрямовану на поведінку людей у цьому світі. 
Врешті-решт, він не має на увазі нічого, крім підвищення матеріально-
го благополуччя людей, і прямо не торкається їх внутрішніх духовних 
і метафізичних потреб. Він обіцяє людям не щастя та умиротворення, 
а лише максимально повне задоволення всіх тих бажань, які можуть 
бути здійснені за допомогою речей зовнішнього світу18. Отже, можна 
стверджувати, що реальних реформ ліберального характеру в Україні 
так і не відбулося. І хоча в нашій країні лібералізм завжди мав на увазі 
благо всіх, а не якоїсь окремої групи, історично лібералізм був першим 
політичним рухом, який мав на меті сприяти благополуччю всіх людей, 
а не окремих груп населення19, у дійсності цього не відбулося. Справа в 
тому, що лібералізм одночасно визначився і з роллю держави як рівно-
правного партнера в суспільних стосунках, але це також не відбулося 
в процесі трансформаційних змін, а реформи, насправді, сприяли під-
вищенню матеріальних статків тільки окремих груп населення.  

                                                                 
16 Головаха Е.И., Панина Н.В. Социальное безумие. История, теория и современная 
практика. – С. 18. 
17 Там же. 
18 Мизес Л. Либерализм. – М. : Экономика, 2001. – С. 9. 
19 Там же. – С. 13. 
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На теренах України спроба лібералізації економічних і суспільних 
стосунків на сьогодні закінчилася, власне, соціальним безумством, 
оскільки ідея благоденства народу не реалізувалася. Політика лібера-
лізму закінчилася, дійсно, ідеологічною фразеологією для більшості 
та приватизацією капіталу і влади для обраних. У такому разі постає 
питання доцільності політико-економічного прогнозу щодо результа-
тів згаданого процесу. Відповідь частково ми можемо знайти в тій же 
роботі Л.Мізеса, який відносно одного з принципів ліберального об-
лаштування суспільства і держави пише: "Бути лібералом – це зна-
чить усвідомити, що особливі привілеї, які надані невеликій групі за 
рахунок усіх інших [Мається на увазі група тих багатих, які панують 
у суспільстві, власне, як відбувається зараз в Україні. – В.Г.], у перс-
пективі не можуть бути збережені без боротьби (громадянської вій-
ни); але, з іншого боку, не можна дарувати привілеї більшості, бо 
в такому разі буде зведена нанівець цінність цих привілеїв для всіх, 
кому вони мають принести особливі переваги…"20.  

Висновком із такого однозначного прогнозу є те, що в майбутньо-
му в Україні, де нагромаджений капітал сьогодні контрольований по-
рівняно невеликою групою привілейованих людей і отриманий шля-
хом нелегітимної, перш за все в морально-етичному відношенні, при-
ватизації, слід очікувати загострення боротьби. Це, власне, і довела 
"помаранчева" революція. Між тим, оскільки вона ні в суспільному, ні 
в економічному відношеннях не розв’язала існуючих суперечностей, 
то й подальша політична криза 2005–2009 рр. підтвердила цей же 
прогноз. Причому в боротьбу втягнуті як політичні сили, так і держа-
вні інституції, які, з одного боку, використовуються для захисту при-
вілеїв особливої групи, а з іншого – декларують наміри формувати 
умови для розширення можливостей решті населення реалізувати 
власні конкурентні переваги проти домінування егоїстичних інте-
ресів, що спричиняють втрати для всього суспільства. При цьому за 
фразеологією проголошується необхідність розвитку ліберальних сто-
сунків, а насправді послуговуються "…антиліберальною ідеологією, 
ворожою суспільному співробітництву"21, що, за висновком Л.Мізеса, 
має всі підстави зруйнувати навіть усю сучасну цивілізацію як її вну-
трішній ворог, а не тільки окрему країну. В Україні ця фразеологія, 
                                                                 
20 Там же. – С. 178. 
21 Там же. – С. 179. 
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що використовується привілейованою групою людей, є гальмом сус-
пільного співробітництва. Успіх останнього можливий за умов, коли 
відбудеться усвідомлення того, що через зміну тоталітарної держави 
на таку, де основою фактично став культ збагачення, можливості реа-
лізуватися не повинні надаватися лише обмеженим верствам населен-
ня. Шляхом поглиблення боротьби мають бути обмежені переваги 
для привілейованих, інакше це може призвести до небажаних резуль-
татів. Імовірним стає сценарій, за яким капітал самостійно спробує 
відродити тоталітарні методи управління (відомий колумбійський ва-
ріант). У своїй історії становлення та розвитку капіталізм знає і часи, 
коли роль держави мінімізувалася і коли вона піднімалася досить ви-
соко, щоб тримати маси в покорі. Демократичнішим був час, і це ак-
туально зараз для нас, коли держава активізувала свою роль в ухва-
ленні та дотриманні антитрестівського законодавства.  

Підсумовуючи, можна зробити висновок, що в сучасних умовах 
під час становлення громадянського суспільства та використання 
його потенційних можливостей для позитивного впливу на економі-
чний розвиток, основну роль мають відіграти громадські організації, 
діяльність яких створює умови для самоорганізації і самореалізації 
відповідно до потенційних можливостей окремих суб’єктів господа-
рювання та населення в цілому. У такому варіанті розвитку подій 
виключається громадянська війна, про яку попереджає Л.Мізес. Од-
нак поки що часто трапляються випадки "приватизації" громадських 
організацій. У роки започаткування процесів лібералізації, що до-
зволили реалізуватися обраним, досить незначна частина населення 
України забезпечила своєю участю діяльність громадських інститу-
цій в Україні (табл. 3.1). Як бачимо, коли великий бізнес почав ма-
сово організовуватися і реалізовуватися у 1998 р., тільки близько 5% 
населення були охоплені діяльністю в неурядових організаціях. 

Дані таблиці свідчать, що понад 80% громадян, охоплених участю 
в неурядових організаціях, припадає всього на дві зовсім нетипові для 
становлення основ громадянського суспільства організації. Це, як 
бачимо, організації ветеранів воєн та чорнобильців. Чому ми їх від-
носимо до нетипових? Причина в тому, що це – в основному органі-
зації людей непрацездатного віку, які мало в чому можуть захистити 
свої інтереси. Суспільно значимими є організації типу захисту прав 
споживачів та такі, що створені за професійною ознакою, незалежні 
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Таблиця 3.1 
Кількість охоплених українськими неурядовими організаціями 

захисту прав та інтересів громадян (дані 1998 р.) 

Організації 

Кількість 
організацій 
в Україні, 

од. 

Кількість громадян 

Усього, осіб % до загаль-
ної кількості 

Ветеранів воєн 28 1307014 55,90 
Багатодітних сімей 18 44952 1,92 
Інвалідів 35 106660 4,56 
Жіночі 26 40065 1,71 
Дитячі 17 2773 0,12 
Незалежних профспілок 5 57137 2,44 
Молоді 25 54425 2,33 
Військових 13 12320 0,53 
Прав людини та жертв політич-
них репресій 25 24644 1,05 
Чорнобильців 22 574392 24,57 
За професійною ознакою 23 16152 0,69 
Хворих людей 8 34418 1,47 
Прав споживачів 6 38003 1,63 
Бідних та терплячих нужду 3 601 0,03 
Національних меншин 5 24467 1,05 

Усього 259 2338023 100,00 
Д л я  д о в і д к и :  
1)  питома вага громадян, охоплених неурядовими організаціями в загальній кіль-
кості населення України, – 4,62%; 
2)  питома вага громадян, охоплених неурядовими організаціями в загальній кіль-
кості населення України у працездатному віці, – 8,29%. 
Джерело: Ukrainian Non-Goverment Organizations. Counterpart Creative Center. – 
Kyiv, 1998. 

профспілки тощо. Організації, що визнані нетиповими, поряд із ба-
гатьма іншими все-таки створені для соціального захисту. Вони ма-
ють безпосередній вплив на використання, передусім, фінансових 
ресурсів держави, що явно недостатньо для розв’язання завдань ак-
тивної громадянської позиції. 

Якщо проаналізувати дані табл. 3.2, то вони дозволять ще більш 
аргументувати останнє твердження. Стосовно розподілу неурядових 
організацій, що займаються захистом прав та інтересів громадян за 
категорією осіб, звернення яких ці організації розглядають, то, за 
даними того ж 1998 р., саме такі організації були основними, оскільки  
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Таблиця 3.2 
Розподіл неурядових організацій захисту прав та інтересів  

громадян України за категорією осіб, звернення яких  
ці організації розглядають (1998 р.) 

Категорія громадян (їх об’єднань),  
що потребують захисту прав  

та інтересів 

Кількість організацій, що займа-
ються захистом прав та інтересів 

указаних категорій осіб 

% до загальної 
кількості 

Автори 4 1,3 
Адвокати 1 0,3 
Акціонери 1 0,3 
Бухгалтери 1 0,3 
Багатодітні 38 12,3 
Безробітні 34 11,0 
Біженці 2 0,6 
Військовослужбовці 16 5,2 
Ветерани війн та праці 36 11,7 
Вкладники 2 0,6 
Виборці 1 0,3 
Винахідники 3 1,0 
Виконавці 1 0,3 
Вдови 1 0,3 
Громадяни, ошукані державними  
та комерційними структурами 1 0,3 
Діти 64 20,8 
Депортовані 1 0,3 
Етнічні групи 16 5,2 
Жінки 56 18,2 
Жертви політичних репресій 15 4,9 
Жертви екологічних катастроф 28 9,1 
Журналісти 2 0,6 
Засуджені та ті, хто відбуває  
покарання 8 2,6 
Інваліди 50 16,2 
Молодь 60 19,5 
Малозабезпечені 60 19,5 
Молодіжні організації 1 0,3 
Малолітні в’язні концтаборів 2 0,6 
Мігранти 1 0,3 
Національні меншини 1 0,3 
Науковці 7 2,3 
Недержавні організації та громадяни 2 0,6 
Неповнолітні 31 10,1 
Об’єднання громадян і благодійних 
фондів 37 12,0 
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Категорія громадян (їх об’єднань),  
що потребують захисту прав  

та інтересів 

Кількість організацій, що займа-
ються захистом прав та інтересів 

указаних категорій осіб 

% до загальної 
кількості 

Обдаровані школярі 1 0,3 
Пенсіонери 31 10,1 
Переселенці 2 0,6 
Престарілі 1 0,3 
Потерпілі на виробництві 1 0,3 
Підприємства 1 0,3 
Підприємці 41 13,3 
Платники податків 2 0,6 
Ріелтери та їх клієнти 1 0,3 
Раціоналізатори 2 0,6 
Роботодавці торгівлі громадського 
харчування 1 0,3 
Споживачі 28 9,1 
Студенти 47 15,3 
Самотні співробітники  
правоохоронних органів 2 0,6 
Судді 1 0,3 
Сексуальні меншини 2 0,6 
Ті, хто звільнився з місць  
позбавлення волі 6 1,9 
Учасники воєнних конфліктів 18 5,8 
Учасники ринку нерухомості 2 0,6 
Фермери 1 0,3 
Чоловіки 1 0,3 
Члени профспілок 3 1,0 
Шахтарі 5 1,6 
Школярі 2 0,6 
Юрисконсульти 1 0,3 

Джерело: Довідник українських неурядових організацій захисту прав та інтересів 
громадян. – К. : Центр інновацій та розвитку, 1999. 

їх діяльність дозволяла громадянам займати активну позицію в аспек-
ті впливу на господарську систему. До них належали різні організа-
ції: від авторів та ошуканих державними і комерційними структура-
ми до підприємців і платників податків. У відсотковому відношенні 
до загальної кількості вони становили трохи більше 37%, що було 
явно недостатньо. Якщо порівняти їх із даними табл. 3.1, то кіль-
кість осіб, що охоплена неурядовими організаціями такого профілю 
становить не більше 2% усього населення. До того ж, якщо ці дані 
доповнити даними табл. 3.3, де подані такі організації в регіональ-
ному розрізі та відсоток послуг, які надаються за повну чи часткову  
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Таблиця 3.3 
Розміщення в регіонах України неурядових організацій захисту 

прав та інтересів громадян (1998 р.) 

Область Усього 

Організації, у яких послуги 
громадянам оплачуються 

частково чи повністю 

Організації, у яких  
послуги громадянам 
надаються безплатно 

одиниць 
% від  

загальної 
кількості 

одиниць 
% від  

загальної 
кількості 

АР Крим 24 11 45,8 13 54,2 
Вінницька 7 3 42,9 4 57,1 
Волинська 7 3 42,9 4 57,1 
Дніпропетровська 16 5 31,3 11 68,8 
Донецька 15 5 33,3 10 66,7 
Житомирська 4 2 50,0 2 50,0 
Закарпатська 3 1 33,3 2 66,7 
Запорізька 14 7 50,0 7 50,0 
Івано-Франківська 6 1 16,7 5 83,3 
Київська 63 30 47,6 33 52,4 
Кіровоградська 4 1 25,0 3 75,0 
Луганська 8 2 25,0 6 75,0 
Львівська 24 9 37,5 15 62,5 
Миколаївська 13 10 76,9 3 23,1 
Одеська 23 10 43,5 13 56,5 
Полтавська 10 5 50,0 5 50,0 
Рівненська 5 4 80,0 1 20,0 
Сумська 2 1 50,0 1 50,0 
Тернопільська 8 8 100,0  0,0 
Харківська 23 11 47,8 12 52,2 
Херсонська 6 3 50,0 3 50,0 
Хмельницька  9 5 55,6 4 44,4 
Черкаська 3 1 33,3 2 66,7 
Чернівецька 6  0,0 6 100,0 
Чернігівська 5 3 60,0 2 40,0 
Україна 308 141 45,8 167 54,2 

Джерело: Довідник українських неурядових організацій захисту прав та інтересів 
громадян. – К. : Центр інновацій та розвитку, 1999. 

сплату їх вартості, то можна стверджувати, що їх діяльність не спря-
мована на виконання необхідних функцій, оскільки потерпілий, тобто 
той, кому необхідно отримати допомогу, часто не має можливості 
оплатити її. Крім того, принцип розміщення цих організацій у регіонах 
поки що незадовільний, оскільки більше 2/3 їх знаходиться в 1/4 облас-
тей, а в самій тільки Київській області – близько 25% від усіх, що фун-
кціонують в Україні, тоді як в окремих областях їх функціонувало на 
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той час усього декілька: у Сумській, Черкаській та Закарпатській обла-
стях – по 3, у Кіровоградській та Житомирській – по 4 і т. д.22. Слід за-
значити, що процес формування громадських організацій в Україні є 
досить інтенсивним. Так, за даними Державного комітету статистики 
України, на 1.01.2007 р. в Україні було зареєстровано вже 2458 громад-
ських організацій, що були легалізовані Міністерством юстиції Украї-
ни, 57124 громадські організації з місцевим статусом та їх осередки. 

Якщо скористатися даними Творчого центру Каунтерпарт23, який 
оприлюднив у 2006 р. матеріал щодо результатів обстеження розвитку 
неурядових організацій України, то побачимо, що захист інтересів гро-
мадян та їх лобіювання здійснювало 42% організацій, що надзвичайно 
важливо для розв’язання згаданих проблем поряд із наданням послуг 
у сфері освіти, поширенням інформації та тренінгів, чим займалася ре-
шта неурядових організацій. Таким чином, на національному рівні чис-
ло організацій, що займалися захистом інтересів людей та їх лобіюван-
ням, зросло до 1031. Якщо порівняти це з даними табл. 3.3, то за період 
з 1998 до 2006 р. збільшення відбулося майже в 4 рази. З урахуванням 
організацій місцевого рівня (а їх нараховується понад 57 тис.) Україна 
ще в рази відстає від такої країни, як Фінляндія, навіть за абсолютними 
показниками, а з огляду на кількість населення в Україні і Фінляндії – 
аж на порядок. Відтак значна частина громадян практично не має мож-
ливості звернутися до такої організації для захисту своїх громадянсь-
ких прав, а значить, і реалізувати свої інтереси щодо активізації впливу 
на господарську систему. У таких умовах корпоративізм в економіці не 
може поки що не домінувати, а громадянське суспільство не може за-
сновуватися на корпоративних началах, виражених спільним прагнен-
ням до нагромадження приватної власності, коли в суспільстві панує 
                                                                 
22 Д о в і д к о в о : у Фінляндії зараз 200–300 тис. неурядових організацій (Shanti Bajracharya, 
Rajbhandari, NGO in Development Research Project, Working Document 5 August 1999. // 
Proceedings of the seminar on an International Seminar NGOs in Development, 19 th March 1999, 
Katmandu, Nepal). У Словаччині у 80-х рр. діяло дуже мало організацій громадян. Зараз таких 
організацій більше 10 тис. На Філіппінах кількість зареєстрованих неприбуткових організацій 
з 1989 по 1996 рр. зросла з 18 до 58 тис. (David Bornstein, A Force Now in the World, Citizens 
Flex Social Muscle // New York Times, July 10, 1999). І це при тому, що у Фінляндії проживає 
5,1 млн чол., у Словаччині – 5,2, на Філіппінах – 79,3 млн чол. Водночас зауважимо, що Фін-
ляндія – це країна з розвиненою економікою, Словаччина має перехідну економіку, а Філіппі-
ни – країна третього світу. 
23 Д о в і д к о в о : Благодійний фонд "Творчий центр ТЦК" є українською неурядовою орга-
нізацією, яка була створена 1993 р. та юридично зареєстрована 1996-го. До квітня 2008 р. 
організація мала назву "Творчий центр Каунтерпарт". 
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боротьба за привласнення прибутку та нагромадженого майна, зокрема 
й незаконне, а не за його примноження. Останнє, власне, залишається 
базою для корпоративної діяльності з прагненням до монопольного 
володіння і монопольного перерозподілу, які є основою функціонуван-
ня індивідуалізованих структур, а не інституціалізованих форм, які ді-
ють за принципами співвідношення узгоджених і унормованих стосун-
ків, що забезпечують внутрішню єдність.  

У разі гальмування процесів формування інститутів громадянського 
суспільства та спроби взяти їх під контроль з боку корпорацій і впливових 
осіб за інституційної слабкості держави та суспільства, шлях до авторита-
рної держави стає достатньо ймовірним, оскільки маси невдоволених, за-
бутих, знедолених треба буде тримати в покорі (стадія дуже раннього ка-
піталізму або навіть феодалізму, що свого часу породжувала деспотичні 
режими). Це буде прикладом того, як неуспішні трансформації загубили 
ідею, бо робилися заради ідеології й реалізували політику на шкоду розви-
тку, тоді як життя, за висновками Г.Колодко на прикладі Китаю, вимагає 
іншого – трансформації, що має реалізуватися заради розвитку24.  

Реально інститути громадянського суспільства тільки почали фор-
муватися. Досить легко може відбутися процес зосередження цих ін-
ститутів, що виражатимуть інтереси корпоративних структур. Держава 
теж доволі часто виступає як співучасник на корпоративних або олігар-
хічних засадах. Саме тому стоїть питання про прискорення процесу 
виходу із такої ситуації. Держава та її інститути мають змінити вектор 
своїх дій і зайнятися формуванням своїх, по суті, антиподів. 

Чому саме антиподів? Тому що нова держава та її інститути пок-
ликані прискорити процес формування громадянських інститутів, 
які не залежатимуть від держави. Ці інститути мають виражати інте-
реси, що відповідають суспільним цінностям, притаманним даній 
країні згідно з національним самовираженням, та узгоджуватися із 
загальнолюдськими і цивілізаційними цінностями. Держава має бути 
зацікавлена у становленні саме таких інститутів, бо в пізньоіндуст-
ріальній, а особливо в постіндустріальній фазі розвитку подальший 
процес можливий лише тоді, коли в суспільстві панують висока ку-
льтура, мораль, освіта і саме суспільство потребує їх високого роз-
                                                                 
24 Докладно див.: Гжегож В. Колодко. Мир в движении: Экономический бестселлер / 
пер. с пол. Ю.Чайникова. – М. : Магистр, 2009. – 575 с. (розділ "Уходящий в от-
ставку неолиберализм и его жалкое наследство").  
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витку. За таких умов відбувається руйнування замкненості, власти-
вої докапіталістичним суспільним формам і корпоративному капіта-
лізму. Успіху досягнуть ті держави і політичні структури, що їх уо-
соблюють, які, прийшовши до влади, зможуть сформувати та реалі-
зувати саме такі складові сучасного громадянського суспільства. 

Не можна не визнати, що зараз серед окремих верств суспільства 
існують настрої щодо зменшення ролі держави, причому зміни мають 
відбутися на користь таких корпоративних інститутів, які за допомо-
гою держави здійснюють перерозподіл власності та привласнення 
прибутків, а не таких, які відстоюють інтереси суспільства та досяг-
нення суспільного консенсусу. Але це – шлях у безвихідь, бо на ньо-
му протистоятимуть раб і господар25. Щодо цієї проблеми, то ще 
Б.Чичерін у ХІХ ст. сформулював однозначний висновок: "Без сумні-
ву, кріпацтво сприяло тому, що відчуття власної гідності людини 
і громадянина зникло у нас цілковито, а без нього нема в людині ні 
благородних устремлінь, ні живої та енергійної діяльності…"26. Це, 
власне, ми й спостерігаємо, маючи пасивного споживача, а не актив-
ного користувача ресурсів. Тобто фактично починають активно скла-
датися умови для неофеодальних відносин. Активну роль у протидії 
цьому може відіграти національна інтелігенція, яка повинна вислови-
ти своє ставлення до згаданих подій і запропонувати розв’язання на-
громаджених проблем, піднявши свій авторитетний голос не тільки 
проти несправедливого перерозподілу, за якого порушуються норми 
права і моралі, а й проти корпоратизації держави. Проте цього не від-
бувається, оскільки національна інтелігенція часто відіграє двоїсту 
суспільну роль – вона або бере безпосередню участь у тих негативних 
процесах, що відбуваються, або мовчки погоджується з ними. Таким 
чином, сучасна (особливо творча) інтелігенція не виконує своєї істо-
ричної місії, як колись її не виконало й дворянство, маючи власних 
кріпаків, хоча були й декабристи, з яких вийшли народовольці.  

Сучасна інтелігенція часто бере участь у діяльності корпоративних 
структур і тому є силою, що не зачіпає бюрократію і дозволяє держа-
ві, а не суспільству, відігравати провідну роль у перетвореннях. Якщо 
не відбудуться зміни, то корпоративізму в економіці й суспільстві бу-
де відведена на довгі часи основоположна роль, тоді як стабільний 
                                                                 
25 Гегель. Феноменология духа: Соч. – Т. 4. – М. : Госпомитиздат, 1959. 
26 Чичерин Б. Собственность и государство. – Ч. 1. – М., 1988. – С. 89. 
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розвиток суспільства вимагає відходу від одержавленого корпоратив-
ного капіталізму і забезпечення соціальної злагоди та прогресу.  

 На шляху до соціального прогресу постає завдання вирішити 
проблему взаємозв’язку та співвідношення таких понять, як грома-
дянське суспільство, суспільний побут і процес соціалізації та роз-
витку особистості, або, за Гегелем, усього того, що пов’язане з "Я". 
При цьому необхідно поглибити дослідження ролі в цьому процесі 
відносин власності, оскільки вони дають можливість людині, на від-
міну від фізичного існування "Я", стати суспільним "Я" і завдяки 
цьому бути складовою громадянського суспільства. Саме власність 
дозволяє людині існувати як суб’єкту із самовизнанням. У зв’язку з 
формуванням в Україні не соціальної, а корпоративної моделі розви-
тку виникає загроза того, що відбудеться одержавлення суспільного 
розвитку в цілому на відміну від можливостей використання "поту-
жностей" процесу соціалізації особистості. Свого часу, як відомо, 
кріпацтво привело не до громадянського суспільства, а до одержав-
леного розвитку, що, врешті-решт, у радянські часи спричинило 
"зникнення" в науці проблеми громадянського суспільства взагалі. 
У сьогоднішніх умовах корпоративні структури зливаються з бюро-
кратичними структурами держави через відсутність умов для ство-
рення власне громадянського підґрунтя суспільного розвитку. На 
цьому шляху більшість консервативного апарату відновило свою 
соціальну базу для самоствердження за принципом "пана і кріпака" 
(за Б.Чичеріним), або за історичним аналогом "раба і власника" (за 
Гегелем), які не мають можливості (за Ш.Монтеск’є) реалізувати 
громадянські права і громадянські обов’язки. 

У сучасних умовах більшість населення відсторонена від процесу 
привласнення нагромадженого багатства, і не беручи участі в прибут-
ках, стала перед фактом масової збіднілості, коли виховання, освіта, 
охорона здоров’я, культура – усі ці нематеріальні ресурси виробницт-
ва, не менш важливі, ніж матеріальні, що існують у природі, для бага-
тьох є малодоступними. Це – з одного боку, а з іншого – з демон-
тажем командно-адміністративного управління соціальним життям 
водночас демонтувалося і державне управління економічним життям 
зі сподіванням, що запрацює так званий принцип "невидимої руки". 
На жаль, ця модель розвитку на сьогодні виявилася хибною і не дала 
позитивних результатів, хоча свого часу їх мали такі процвітаючі кра-
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їни, як Англія, а потім і США. Позитивних результатів не вдалося до-
сягти, бо суб’єкти бажали, насамперед, задовольнити свої власні ко-
рисливі інтереси, ігноруючи суспільні потреби, що якраз і є однією зі 
складових прояву громадянських прав. Отже, завдання постає таким 
чином: треба сформувати умови для реалізації гегелівського "Я" шля-
хом більш прискореного створення сукупності незалежних, доброві-
льних інституцій як підґрунтя громадянського суспільства. Доброві-
льні інституції та самоврядні організації все ж таки, незважаючи на 
спробу їх приватизувати, на відміну від політичних партій та інститу-
тів, не борються за владу, а безпосередньо допомагають задовольняти 
повсякденні соціальні потреби, створюючи фундамент для досягнен-
ня суспільного консенсусу, захищаючи інтереси людей. 

Зауважимо, що корпоративні форми власності, у яких нібито вияв-
ляються деякою мірою громадянські функції, уже почали в нас розви-
ватися. Вони поряд з окремими громадянськими організаціями, особ-
ливо загальнодержавного масштабу, не є представниками класичних 
форм громадянського суспільства, а існують для лобіювання своїх 
інтересів у корпоративних чи державних структурах. За своєю суттю 
корпорації є інститутами ринкової системи, тоді як інститути грома-
дянського суспільства мають неринковий характер. Таким чином, 
унеможливлюється досягнення "Я", оскільки людина не має можли-
вості здійснити свої цілі та задовольнити громадянські інтереси.  

Водночас зберігаються або виникають корпоративні форми, що 
створюють лише прообраз громадянських інституцій. Однак, коли 
суверенітет особистості пригнічується цими формами, то, звичайно, 
практично не створюються і не розвиваються умови, за яких мають 
розкритися потенційні можливості окремої людини. Отже, особис-
тість після масового тоталітарного тиску відразу ж почала відчувати 
тиск корпоративних та тіньових структур, які наразі монополізували 
засоби соціалізації і впливу на формування економічних, політичних 
та соціальних можливостей та діяльність окремої людини. Саме це 
активно сприяло процесу створення олігархічних структур. При 
цьому, як правило, у корпоративних структурах застосовується кла-
сична форма найму та оплати праці замість прогресивніших трудо-
вих відносин – участі у прибутках. Крім того, це також гальмує про-
цес інвестування в економіці і, як наслідок – процес структурної пе-
ребудови. Корпоративний капіталізм, який виник і розвивається 
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в Україні, є надзвичайно консервативним і неконкурентоспроможним. 
Слід зазначити, що така ситуація склалася через неоформленість ос-
новних соціальних груп відповідно до їхніх соціально-економічних 
інтересів, і тому домінуючими виявляються корпоративні інтереси, 
а всі інші – підпорядкованими їм. Такий стан справ не дозволяє про-
цесам перетворень набувати демократичного характеру і веде до заго-
стрення відносин у суспільстві – аж до їх антагоністичного протисто-
яння між верствами та окремими групами населення. Корпоративні 
відносини мають властивість самовідтворюватися, оскільки є масови-
ми в суспільстві та охоплюють багато видів діяльності, у тому числі й 
політичні структури (партії), і громадські рухи, які не набувають ста-
тусу громадських, а можуть розколюватися (наприклад "Рух") через 
протистояння корпоративних і суспільних інтересів.  

Унаслідок домінуючої ролі у громадськім житті корпоративних 
інтересів і корпоративних структур у суспільстві нагромаджується 
антагоністичний потенціал, а соціальна база для подальших пере-
творень зникає. Замість широкого спектра інтересів і мотивів щодо 
трансформації й адекватного пробудження економічної активності 
населення відбувається гальмування цих процесів, оскільки бороть-
ба за примноження та нагромадження власності у той спосіб, що ми 
бачимо сьогодні, не вимагає дотримання норм права та ділової етики 
в партнерських стосунках. У дійсності все відбувається навпаки: по-
стійно виявляється прагнення їх порушувати, і не тільки поза зако-
нами, що їх регламентують, а так званим "законним шляхом", змі-
нюючи ті чи інші регламенти та, власне, і самі закони, вносячи до 
них поправки залежно від ситуації, що склалася на даний час. Фак-
тично все залежить від того, яка корпоративна група (чи групи) має 
найбільший вплив згідно із субординацією їх інтересів між окреми-
ми суспільними угрупованнями. 

За таких умов успіх подальших перетворень в економіці визнача-
тиметься тим, чи вдасться розв’язати нагромаджені суперечності, на-
магаючись при цьому розширити соціальну базу підтримки ініційова-
них зверху реформ і значно підвищити рівень економічної активності 
населення. Останнє поки що за відсутності підтримки підприємництва 
та відчуження від засобів виробництва (власності) здебільшого не 
проявляє активності, а, швидше, шукає шляхи для нелегальної діяль-
ності та, відповідно, несплати податків.  
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Населення не виявлятиме активності і в подальших перетворен-
нях в економіці, а буде, найімовірніше, висловлювати невдоволе-
ність, шукати шляхи нелегальної діяльності та покидати країну, зві-
льнюючи життєвий простір маргінальним мігрантам з іншою мента-
льністю і значно агресивнішим типом поведінки. А оскільки можли-
вості потенціалу трудової активності для основної маси населення 
в останні роки взагалі весь час звужуються у зв’язку з тим, що дос-
туп до освіти, культури, науки та творчої діяльності стає дедалі важ-
чим через нездатність держави надати потрібну підтримку, то зву-
жуватиметься й соціальна база реформ. Це, насамперед, стосується 
так званого середнього класу, який завжди був основою і запорукою 
стабільності в суспільстві та його найактивнішою продуктивною 
складовою. Саме тому серед соціальних чинників, які визначають 
рушійні сили перспективних зрушень, питання розробки та реаліза-
ції політики формування середнього класу поряд зі здійсненням по-
літики активної підтримки збіднілих верств населення є найважли-
вішим і найвідповідальнішим. До середнього класу належить насе-
лення, зайняте в освіті, науці, охороні здоров’я, управлінні, юридич-
ній справі, а також у війську. Крім того, до середнього класу вхо-
дять, як правило, представники малого і середнього бізнесу. 

На відміну від збіднілої частки населення, середній клас не тільки 
може продавати свою працю, але й має інші джерела доходу, у тому 
числі від власності (нерухомого майна, цінних паперів тощо). Це 
робить його певною мірою незалежним від роботодавця і держави й 
тим самим забезпечує певну свободу в громадській та політичній 
діяльності. Між тим в Україні цей клас у своїй більшості виявився 
позбавленим можливостей отримувати гідні доходи від своєї праці, 
а його представники здебільшого не мають своєї власності, тому в 
дійсності це ще не середній клас.  

Не отримав достатнього розвитку в Україні також малий і серед-
ній бізнес. Основним гальмом тут, на нашу думку, є те, що процес 
приватизації та реструктуризації власності в Україні відбувався від-
повідно не до інтересів розвитку суспільства й економіки, а до інте-
ресів корпоративних структур. Саме тому в подальшому необхідна 
зміна підходів до нагромадження власності та розширення участі 
найманих працівників в акціонерному капіталі. При цьому йдеться 
не тільки про підприємства, котрі приватизуються, а й про виробни-



Суспільство, держава, економіка: феноменологія взаємодії та розвитку 

338 

че самоврядування на підприємствах, що не приватизуються. Слід 
розширити систему стимулів нагромадження власності (квартири, 
нерухоме майно) шляхом реалізації відповідних соціальних програм 
замість спроб стягнення податків на нерухоме майно, а також акти-
візувати процес нагромадження власності через участь працівників 
у прибутках підприємств. Водночас в Україні потрібний податок на 
розкіш. Податки на доходи людей, що вже володіють власністю, 
стягувати не обов’язково, але декларація про доходи має підтверди-
ти й те, що було нагромаджено раніше.  

Нині активно йде процес захоплення ділянок землі шляхом "зака-
балення" і просто обдурення селян. За висновками Н.Федотка та 
Е.Годусака, це з’єднує елементи соціалізму зі створенням поміщи-
цьких латифундій27, в умовах яких, як відомо, громадянське суспіль-
ство не розвивається. Масове обезземелення селян ще більше підш-
товхне їх до переїзду в місто або за кордон. Саме тому прискорення 
земельної реформи в напрямі реалізації соціальної функції землі має 
визначальне значення не тільки для сільськогосподарського вироб-
ництва, а й для суспільства в цілому. Певною мірою це створює 
умови для формування нового типу працівника, позбавленого необ-
хідності продавати свою працю і здатного отримувати досить надій-
ний дохід від власності, у тому числі й володіння землею. 

В українському селі відбуваються й загальні процеси гальмуван-
ня становлення громадянського суспільства внаслідок масової нату-
ралізації виробництва. Уже тепер в сільському господарстві спосте-
рігається превалювання зайнятості населення за рахунок працюючих 
у домашніх господарствах на своїх земельних ділянках. По суті, 
проявляється дедалі більша залежність великої кількості працюючих 
від клімату і природних умов, властивих тому чи іншому регіону. 
Пряма залежність від таких факторів приведе до відновлення меха-
нізмів взаємовиручки і взаємодопомоги, а значить, попереду – зрів-
нялівка, кругова порука, розподіл общинного типу, придушення но-
вого, прагнення підкорити соціальне життя визначеним регламентам 
і традиціям28. 
                                                                 
27 Федотко Н., Годусако Е. Битва за землю до урожаев ли за ней? // Зеркало недели. – 
1999. – 7 августа. – № 31(252). 
28 Кузьминов Я., Сухомлинова О. Гражданское общество: экономические и полити-
ческие факторы становления // Общественные науки. – 1990. – № 5. – С. 60. 
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Основоположною складовою формування громадянського суспі-
льства є процес, що дає можливість пасивним верствам населення ре-
алізовувати відповідні права і свободи, якими користуються і приві-
лейовані прошарки суспільства, та аж ніяк не навпаки. Виходячи 
з такого теоретично визнаного постулату, що викристалізувався в ро-
сійській філософській думці ще у ХІХ ст. за результатами аналізу ролі 
інституту кріпацтва в Росії у громадянському суспільстві, ми можемо 
сьогодні відмітити – поряд зі змінами, що свідчать про відродження 
в сучасному перехідному суспільстві умов для розвитку демократич-
ного середовища, у якому домінуючу роль відіграють закони і розви-
вається громадянське суспільство, відбувається й номенклатурний 
розподіл, який існував раніше та значною мірою, як це не парадокса-
льно, існує ще й зараз. І це, незважаючи на перехід до умов, за яких 
виникла можливість реалізувати рівноправний доступ до товарів і по-
слуг. Це відбувається тому, що значна частина доходів (саме доходів, 
а не товарів, за якими мають задовольнятися потреби в товарах і пос-
лугах) перебуває під прямим номенклатурним контролем або реалізу-
ється за безпосередньою його участю. При цьому збереглася ще й 
значна частина привілеїв, особливо щодо послуг та можливостей 
отримання доходів, які так і не змогли навіть офіційно здолати певні 
політичні сили в Україні, які під час передвиборчої кампанії деклару-
вали ці цілі. Хіба не привілеями є те, що значна частина політичного 
й державного істеблішменту отримала доступ до контролю над ділян-
ками землі на територіях, які були призначені для масового відпочин-
ку населення, та сільськогосподарськими масивами, де вигідно можна 
займатися аграрним бізнесом, але на шкоду соціальній функції землі, 
чого дотримується більшість країн світу. А ті, що не дотримуються 
цього, є країнами третього світу.  

Що ж до можливостей, які поки що не задіяні, то це стосується 
способу нагромадження житла, оскільки ринкового механізму вико-
ристання його, за винятком окремих великих міст, немає. Цей про-
цес сьогодні здебільшого має тіньовий характер, як було показано на 
прикладі володіння земельними паями. Значна частина громадян так 
і не скористалася своїми правами щодо переведення житла з держа-
вного користування у приватне з найрізноманітніших причин. 
Участь працюючого населення в акціонерному капіталі окремих ко-
рпоратизованих або приватизованих підприємств теж не дозволяє 
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поки що реалізувати можливості нагромадження власності. Не ви-
ключено, що такий стан справ є результатом негативного ставлення 
населення до інституту приватної власності, особливо великого ка-
піталу, що сформувався в результаті безсоромного порушення ним 
моральних норм у суспільстві. 

Для України притаманною є модель дрібного інвестування і від-
повідно роздрібнена структура акціонерного капіталу (АК). Налічу-
ються сотні тисяч дрібних акціонерів. Це – могутній засіб мобілізації 
грошей населення за умов, коли можливості великого національного 
капіталу обмежені. Однак вплив дрібних акціонерів на управління 
АК мінімальний. Вони мало зацікавлені в управлінні компанією. 
Працівники фірм – теж дрібні акціонери. Більше того, найчастіше 
в процесі управління значна частина персоналу відмовляється від 
участі у прийнятті рішень і передає свій голос діючим менеджерам. 
Характерною тенденцією є скорочення власності працівників. Вони 
продають акції нерентабельних АТ, а акції рентабельних скупову-
ються у них зовнішніми інвесторами, фінансовими посередниками 
тощо, тому процеси концентрації капіталу та злиття й поглинання 
бізнесу будуть мати тенденцію до прискорення. 

Якщо виходити з того, що громадянське суспільство – це, насам-
перед, соціальне суспільство, і тільки завдяки йому активізується 
процес особистої активної участі в суспільних процесах і реалізації 
потенційних можливостей у трудовій діяльності, то завдяки саме 
цьому здійснюються прагнення людини щодо задоволення власних 
потреб. Однак в умовах, які склалися в перехідному періоді, відсутні 
прямі зв’язки між результатами діяльності підприємств і оплатою 
праці найманих працівників. Мають місце значні упущення в законо-
давстві щодо врегулювання трудових відносин між роботодавцями та 
найманими працівниками. Досить часто трудові угоди взагалі не ук-
ладаються. Усе це призводить до того, що розмір заробітної плати 
встановлюється довільно, без урахування витрат праці та необхідності 
відтворення працездатності людини. Для розв’язання цих питань важ-
ливими є відповідний подальший розвиток трудового законодавства, 
зростання ролі профспілок, підняття на новий рівень вимог колектив-
них договорів і трудових угод, де чітко визначатимуться оплата праці, 
соціальні гарантії, умови праці, режим роботи, процедура звільнення. 
Важливим буде вирішення таких загальних питань, як створення умов 
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для встановлення реальної оцінки праці та зміни ролі мінімальної за-
робітної плати, яка має виступати гарантованим мінімумом, що до-
зволить трудовому потенціалу самовідтворюватися.  

Підводячи підсумки та роблячи узагальнення щодо перспектив 
становлення громадянського суспільства, слід підкреслити: провідну 
роль тут відіграє суспільство з його соціальними мотивами та інте-
ресами, а не альтернативний процес задоволення соціальних потреб за 
зростаючої соціальної невдоволеності й безперспективності щодо ак-
тивізації трудової мотивації населення. А звідси випливає і безперс-
пективність отримання стабільних довгострокових ресурсів економі-
чного зростання з їх ефективним використанням при збереженні ме-
ханізмів минулого марнотратства, як це було показано на початку да-
ного підрозділу. Вихідним є розв’язання низки принципових проблем. 

Перша з них належить до осмислення місця й ролі "Я" стосовно 
сучасних умов і завдань, що стоять перед суспільством та державою, 
у тому числі й елітою країни, стосовно визначення змістовних перс-
пектив розвитку. 

Друга – це реалізація соціальної ролі праці в умовах визнання су-
часного "Я" як основи становлення громадянського суспільства при 
одночасній зміні підходів до найму на роботу, що відкриває шлях до 
нагромадження власності через участь у прибутках і формуванні 
умов для розвитку економіки.  

Третя – відхід від корпоративної форми привласнення й задово-
лення "феодальних" потреб і перехід до власності, що самовтілюєть-
ся, і завдяки якій громадянин має можливість самовиразитися як 
член соціального суспільства. 

Четверта – втілення в життя верховенства закону при рівності 
перед ним усіх верств суспільства. 

П’ята – розв’язання проблем становлення держави, у якій буде 
вирішена проблема не тільки громадянського миру й злагоди, а й ви-
значення майбутнього устрою, оскільки "горе країні, яка не виховала 
у своєму народові повагу до закону та власності"29. Навіть донині та-
кого визначення ще немає, як і відповідної підготовленості людей.  

За всієї багатогранності та різноманітності форм існування, котрі 
можуть принципово відрізнятися одна від одної, і будучи навіть не-
                                                                 
29 Robinson G.T. Rural Russia under the Old Regime. – Barkley, CA. – Los Angeles Uni-
versity of California Press, 1969. – P. 145, 146. 
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сумісними, хоча є двома складовими одного суспільного чи природ-
ного процесу, вони все-таки можуть органічно поєднуватися, якщо 
одна має можливість перепливати в іншу. Це – неспростовний про-
цес існування цілого і його розвитку, який може повторюватися на 
кожному новому етапі, тоді ці форми не заперечують одна одну й 
існують необхідні умови для життя й розвитку (так можна було б 
сформулювати закон взаємозв’язку й розвитку в громадянському 
суспільстві "Я", суспільного та держави). 

Становлення або ототожнення "Я" щодо нових умов перехідного 
періоду не може проходити за класичним сценарієм, коли освітній 
рівень окремих індивідуальностей підіймається до рівня, притаман-
ного узагальненому або абстрактно загальноіснуючому, тобто за 
сценарієм, коли йде опанування нагромаджених знань, досвіду в ре-
зультаті проходження послідовно всіх властивих історично визна-
них форм, коли одні народжували інших і так далі – аж до пізнання 
цілого як конкретного прояву форми, що властива даному періоду. 
Це можливо тоді, коли загальне вже спирається на підготовлений 
ґрунт. Власне, цей процес пізнання й освіти індивіда, або того, що 
ми розуміємо під "Я", – класично відомий підхід. "У цьому аспекті 
освіта, якщо розглядати її з боку індивіда, полягає в тому, що він 
добуває собі те, що знаходиться перед ним, убирає в себе свою неор-
ганічну природу і опановує її для себе"30. Але в перехідний період 
здійснення саме цього процесу в суспільному пізнанні власного "Я" 
щодо умов, які дозволяли б опанувати відповідну частину узагаль-
неного духу, не вдається, бо перед особистістю стоїть два бар’єри, 
котрі вона не може подолати. По-перше, тому, що їх не бачить, оскі-
льки в людини є інша історична пам’ять, яка принципово або багато 
в чому відрізняється від тієї, що дозволяла б послідовно одним фор-
мам переростати в інші. Це означає, що порушений принцип органі-
чної єдності. По-друге, навколишнє середовище не відповідає тому 
середовищу, що історично притаманне узагальненому духу власти-
востей, завдяки яким закономірно має відбуватися необхідне отото-
жнення сучасного "Я" до рівня, коли воно реагуватиме й діятиме за 
відповідними економічними та соціальними (читай громадянськими) 
настановами, які відповідають сучасним економічним реаліям, влас-

                                                                 
30 Гегель. Система наук. – Ч. 1: Феноменология духа. – М., 1959. – С. 94. 
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тивим цивілізованому світові, що розвивався в умовах становлення 
й розвитку громадянського суспільства вже не одне століття. Таким 
чином, перехідний період у суспільному відношенні, пов’язаний 
з ототожненням "Я" щодо умов, властивих узагальненому сприйнят-
тю, слід вважати складнішим, ніж в економічному розвитку. 

Стосовно ототожнення "Я" до нових умов, то воно ґрунтується на 
самосвідомості і є, за Гегелем31, двояким. Перше значення – безпосе-
редньо як предмет почуттєвої достовірності та сприйняття, у нашому 
випадку – навколишнього середовища. Ось тут і починається та ситу-
ація, яка не дозволяє в нових умовах достовірно сприймати самого 
себе, оскільки людина не поставлена перед фактом такої економічної 
дійсності, котра відповідає суспільству, заснованому на громадянсь-
ких засадах, а має справу з так званою віртуальною економічною сис-
темою та вестернізованою суспільною дійсністю, де відсутній рух до 
істинного сприйняття перетворень, які базувалися б на соціально зо-
рієнтованих цілях. Адже підґрунтя для цих перетворень поки що не 
існує. Це відбувається через те, що значна маса людей зорієнтована на 
незаконне привласнення та тіньову діяльність. Різниця лише в тому, 
що одним завдяки корпоративним цілям це доступно і вдається, а інші 
відсторонені й знедолені або просто пограбовані. У такому разі само-
свідомість не може через віртуальне сприйняття дійсності досягти 
в думках реальності, яка повинна бути соціогуманізованою. Як на це 
вказував ще Гегель, розглядаючи освіту індивіда, саме це є, власне, 
відповідальним етапом в ототожненні "Я". Тобто, якщо є історичне 
успадкування і сприйняття, то рух відбувається послідовно через 
ознайомлення з формами, властивими кожному етапу, і після цього 
підключає "Я" в існуючу реальність. Якщо ж історична пам’ять інша 
та інші сучасні форми, на яких базується сприйняття, то не виключене 
деякою мірою повернення назад, щоб досягти неперервності в розви-
тку. Можливо, у цьому певним прикладом є сучасна Росія. Але, як 
бачимо, це є об’єктивно зумовленим процесом, інакше уникнути роз-
валу системи буде неможливо.  

Саме тому невипадково, як зазначав Гегель, це повинне (як до-
сягнення відповідності) виступати не як рух у протилежність32. 
У результаті такого повернення відбувається рух до рівності "Я" 
                                                                 
31 Там же. 
32 Там же. 
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з самим собою. Це мав би бути другий предмет самосвідомості. 
Зараз його поки що, на нашу думку, немає, і саме тому не відбува-
ється філософське сприйняття перетворень. У зв’язку з цим у но-
вих умовах при переході в процесі самовизнання з одної сутності 
до іншої відбувається ототожнення себе не з раціональним, а з ір-
раціональним сприйняттям продекларованих змін. Таким чином, 
"елементна база" "Я", на якій потім утворюються громадянські ін-
ститути, не розвивається, оскільки природа перетворень не відпо-
відає їх істинному, а скоріше, бажаному значенню – реальний зміст 
має протилежний характер.  

Таким чином, на даному етапі, оскільки все ж таки процес ірра-
ціональних змін ще не зайшов дуже далеко, тобто не є тупиковим, 
дуже важливо не ототожнити декларативні наміри та фактичні змі-
ни як на макро-, так і на мікроекономічному і мікросоціальному 
рівнях. В іншому разі віртуальність стане всеохоплюючою не тіль-
ки в економіці та в соціальних перетвореннях, але й у соціології, 
тобто у зворотному впливі мас і створених ними інституцій на 
державу й суспільство, котрі по суті будуть не громадянськими, 
а корпоративними. Як наслідок, корпоративний капіталізм, сфор-
мований на ліберальних засадах, стане на тривалий час доміную-
чим замість очікуваної соціально орієнтованої ринкової економіки, 
що затримає Україну на шляху до включення в інтегративний про-
цес, який народиться внаслідок сучасної кризи. І якщо нас сьогодні 
не визнають як потенційного суб’єкта майбутньої інтеграції, то це, 
скоріш за все, результат домінування політичного над соціальним. 
Але в разі довготривалої затримки на корпоративній базі та існуван-
ня філософії змін, що негативно впливатиме на оточуючі країни, 
Україна буде затиснута, тобто поставлена в досить жорсткі обме-
ження з боку сусідів, до яких ми хочемо наблизитися. Відтак необ-
хідно знайти відповідь, яким чином досягти відповідності в указа-
них складових для забезпечення розвитку. Про одну з ключових 
проблем розвитку йдеться в наступному підрозділі роботи. Ми роз-
глянемо взаємопов’язаність розвитку і довіри, без формування ос-
нов якої поведінка особистості виключає його активність як у сус-
пільному, так і в економічному відношеннях. 
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3.2. Взаємодія довіри й розвитку 

Процес трансформаційних змін в економіці та суспільстві Украї-
ни, започаткований наприкінці ХХ ст. державою як організатором 
і головною діючою особою, закінчився в черговий раз, незважаючи 
на доволі високе економічне зростання в період 2000–2008 рр., сис-
темною кризою, що має і політичну, і фінансову, й економічну, і со-
ціальну складові, за вкрай низької ефективності діяльності, зреш-
тою, держави як основного суб’єкта, що ініціює і здійснює зміни. 
Такий результат мав би бути очікуваним, оскільки лібералізація, за-
кладена в ідеологічній конструкції трансформаційних змін, не пе-
редбачала визнання ролі держави, що мала б прийняти на себе від-
повідальність за сферу формування приватного капіталу, а, навпаки, 
узяла безпосередню участь у цьому процесі через бюрократичний 
апарат, який, власне, і забезпечив контроль над процесами привати-
зації. Причому справа не в самій ліберальній ідеології, а в лібераль-
ній фразеології, якою прикривалася зовсім інша ідеологічна база пе-
рвісного нагромадження капіталу. І якщо на Заході це була ера мо-
нархічного деспотизму, а зовсім не лібералізму, то в наших умовах 
не вдалося, використовуючи ліберальну фразеологію та силу, побу-
дувати державу, що тримала б масу в "покорі", бо в суспільному 
сприйнятті держава залишалася інститутом тоталітарного режиму 
минулого, у якому нова і навіть така слабка, як виявилося пізніше, 
держава може відігравати роль своєрідного "деспота". 

Разом з тим, за висловлюванням В.Гумбольдта, держава повинна, 
не переступаючи визначених для її діяльності кордонів, прагнути по 
можливості наблизити відповідно до існуючої теорії наявний поря-
док речей до справедливого, коли основа справжньої необхідності 
не служить їй в цьому перешкодою. Можливість подібного набли-
ження дійсності до теорії ґрунтується на тому, що люди стали до-
сить сприйнятливими до свободи, яку завжди включає теорія; і що 
свобода вже може виявляти ті благодійні наслідки, котрі скрізь су-
проводжують її, якщо не трапляється сторонніх перепон; протидію-
ча цьому наближенню необхідність обумовлена тим, що відразу на-
дана свобода може зруйнувати результати, без яких опиняться під 
загрозою не тільки всякий подальший процес, але і саме існування 
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людей. Як те, так і інше має обговорюватися на основі старанно 
проведеного порівняння існуючого і видозміненого порядку речей 
і наслідків того й іншого33. Історіографічний аналіз минулого стосо-
вно наслідків видозмін, які несла трансформація кінця ХХ ст., свід-
чать, що саме так і відбулося, як застерігав В.Гумбольдт. На шляху 
до свободи виявилося досить багато перепон, які при виборі шляху 
перетворень не з’ясовувалися, а рішення ухвалювалися (про що 
йшлося у попередніх розділах) швидше ідеологічного і, відповідно, 
політичного характеру. І саме тому свобода як задекларована гіпоте-
за, що відзначав В.Гумбольдт, не дозволила створити ціле на основі 
гіпотез. Унаслідок цього виникли загрози існуванню держави як ці-
лого (див. розд. 2). 

Чому все ж таки у здійсненні трансформаційних змін вдалися до 
ідеології лібералізму? Звернімося спочатку до питання теоретичного 
аналізу політики ідеології лібералізму, який здійснив у недавній пу-
блікації в 2006 р. І.Кравченко34. Стосовно виникнення й суті лібера-
лізму він дотримується позиції, що лібералізм виник як природна 
реакція на багатовікову деспотію, що здійснювалася з боку держави. 
Це, на нашу думку, абсолютно вірно, але його носієм була буржуазія 
(середній клас), що вже розвинулася в надрах держав – абсолютних 
монархій. Саме тому вважалося, що оскільки попередній режим мав 
тоталітарний характер, який перешкоджав створенню середнього 
класу як справжнього носія лібералізму, і були лише інтелігенти-
ліберали, котрі не мали економічної основи, то їх спробували вико-
ристати, але, власне, без необхідного старанного порівняння. Рух до 
ліберальних вольностей швидше нагадував рух, в якому "сліпі ве-
дуть глухих" без оцінювання наслідків.  

Далі І.Кравченко, головним чином, дотримується точки зору, що в 
основі лібералізму як найважливіша цінність лежить свобода, яка під-
кріплюється утопічною ідеєю витіснення держави на роль "нічного 
сторожа", що було властиве ідеології сучасних змін. Увесь заряд тра-
нсформаційних перетворень, який реалізувався на засадах Вашингто-
нського консенсусу, не містив у собі положень щодо нової ролі дер-
жави. Ставилося завдання – зруйнувати інституційне забезпечення з 
                                                                 
33 Вильгельм Гумбольдт. О пределах государственной деятельности. – Челябинск : 
Социум ; М. : Три квадрата, 2003. – С. 179, 180. 
34 Кравченко И.И. Либерализм: политика и идеология. – С. 3–13. 
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боку держави, оскільки постійно існувала боязнь повернення в мину-
ле, ще мали надію на вивільнення ринкових сил, але носія ліберальної 
ідеї не було. Тому реалізувався дійсно утопічний сценарій лібераліз-
му, у якому державі передбачалася роль "нічного сторожа", тоді як 
життя вимагало іншого, що пізніше й було визнано, але тоді вже існу-
вала системна криза, яку необхідно було здолати. Ту системну кризу в 
основному, здається, було подолано до 2000 р. Нинішня – також сис-
темна – це криза іншого порядку, пов’язана не власне з переходом, а з 
деформаціями, допущеними в процесі такого переходу, що стало за-
грожувати цілому, тобто країні. 

Водночас теоретичний аналіз лібералізму І.Кравченка як політики 
й ідеології показує вихід із цього глухого кута. Він пов’язаний перш 
за все з трансформацією самого лібералізму, що відбулася в другій 
половині ХХ ст. Лібералізм як течія, у якій роль держави зводилася до 
"нічного сторожа", так і не був реалізований ніде й ніколи, можливо, 
за винятком Гонконгу. Як результат, лібералізм трансформувався в 
неолібералізм, "визнав роль держави і, більш того, став однією з про-
відних державних ідеологій"35, у якій держава й суспільство, що пред-
ставлене громадськими організаціями та індивідуалізованою поведін-
кою особистостей, діють, за І.Кравченком, як рівноправні політичні 
партнери, хоча це також певний ідеал, що на практиці реалізується не 
вповні. Україна має тепер в умовах трансформаційних змін і відкри-
того суспільства й економіки здолати шлях до такого рівноправного 
партнерства, інакше в глобальному вимірі наша держава залишиться 
поза межами рівноправних стосунків з навколишнім світом. І сенс 
необхідних змін стосується, власне, держави, яка має діяти в напрямі 
налагодження рівноправних стосунків із суспільними силами всере-
дині країни, хоча поки що це не вдається.  

Зараз українська держава втратила довіру з боку громадян 
і здатність до розвитку, у результаті чого в країні вже шостий рік 
поспіль відбувається політична криза, що призводить до багаторазо-
вих виборів, котрі, зрештою, не сприяють досягненню поставлених 
цілей. За цих умов, власне, і постало питання про формування нової 
ідеології та здійснення політики розвитку, спрямованої на мобіліза-
цію як суспільних, так і економічних ресурсів, що дозволить у перс-

                                                                 
35 Там же. – С. 11. 
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пективі ввійти до світової спільноти країн із високим рівнем життя 
та демократією як універсальною цінністю суспільного ладу. При 
цьому гостро постає також питання, що потребує свого вирішення, 
стосовно існуючих у наш час і невідомих для майбутнього серйоз-
них суперечностей між глобалізацією, державним суверенітетом 
і правами людини, оскільки перше, зрештою, уже дозволяє "втруча-
тися", якщо не прямо, то опосередковано у внутрішні справи держа-
ви для гарантування останнього, чого не передбачає друге. Це й є 
результатом прояву імперіалізму (див. розд. 2). 

Вважається, хоча часто й формально, що демократія або демокра-
тичні свободи мають бути гарантовані владою в умовах суверенізації 
держави. У цьому, по суті, закладені хибні погляди на забезпечення 
демократичних свобод. Демократія – це процес за своїм змістом ве-
льми багатоплановий і пов’язаний перш за все із засвоєнням демок-
ратичних цінностей більшістю населення даної держави. Без цього 
жодна держава, а особливо та, що втратила довіру населення, не здатна 
гарантувати дотримання демократичних свобод, хоча вони, як прави-
ло, декларуються. Тому часто в умовах глобалізації відбувається зов-
нішнє втручання у внутрішні справи держави з метою "придушення 
авторитаризму" або справляння тиску на інститути держави для до-
тримання певних прав і свобод людини на підставі так званих універ-
салістських підходів, про наслідки яких уже йшлося. У цих процесах 
закладені серйозні суперечності, оскільки так званий бренд свобод, 
створений сучасними високорозвиненими країнами і, як правило, під-
тримуваний міжнародними інститутами, далеко не завжди відповідає 
національному менталітету і часто вступає з ним у суперечність, по-
роджуючи протистояння й навіть конфлікти на цивілізаційній, релі-
гійній, історичній або іншій основі. У зв’язку з цим важливо мати на 
увазі, що для того, щоб досягти результату в процесі реалізації модер-
нізаційного проекту економіки і суспільства на згаданій вище підста-
ві, важливо добре знати те, що вже засвоєно і зберігається населенням 
даної країни в історичній пам’яті, і те, чим треба оволодіти на шляху 
до подальшої демократизації та процвітання, оскільки "...благопо-
луччя країни, а також її змагальна здатність на тлі інших країн визна-
чається однією універсальною культурною характеристикою – влас-
тивим її суспільству рівнем довіри"36.  
                                                                 
36 Фукуяма Ф. Доверие. – М., 2004. – С. 20, 21. 
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Далі окремо розглянута проблему довіри в Україні в широкому 
контексті відносин, а поки що з’ясуємо роль категорії засвоєння тих 
або інших процесів у суспільному житті, оскільки від ставлення до 
них залежить результативність змін, що відбуваються в країні. Тим 
більше це важливо, бо вище ми вже аналізували українське суспіль-
ство на фоні європейського простору, який часто розглядається як 
певний еталон, і, посилаючись на результати соціологічних дослі-
джень, показали принципові відмінності ознак суспільної орієнтації 
країн Європи і України. Через це проблема засвоєння для України, 
як і для інших країн, є фактично ключовою в подальшому розвитку 
українського суспільства. 

Енциклопедичне поняття категорії "засвоєння" має тлумачення 
і як процес, і як результат пізнавальної діяльності. Це означає, що 
якщо засвоєння – це оволодіння знаннями, уміннями, навичками, то 
ми перш за все повинні розуміти, на яких у тому числі історично 
значущих знаннях (даностях) можуть здійснюватися зміни, оскільки, 
власне, на них має ґрунтуватися відповідь на актуальні виклики су-
часності суспільству і державі. Завдяки знанням, умінням, навичкам, 
що дедалі збільшуються і поглиблюються, можна реалізувати відпо-
відний модернізаційний проект, який дозволить розвиватися за ра-
хунок знань та інформації, і тим самим співробітничати на цій підс-
таві з розвиненішою частиною світу, не руйнуючи національної гід-
ності. Про зміст запропонованої стратагеми в цій частині ми вже 
писали в попередніх розділах даної роботи. Рух від протилежного, 
тобто того, що не враховує історичне коріння, приречений на невда-
чу, а традиційне розуміння демократії виявиться дуже швидко полі-
тично нежиттєздатним. Історія вже неодноразово підтверджувала це. 
Саме тому слід пам’ятати: "важливість культурних [І не лише куль-
турних. – В.Г.] відмінностей надалі тільки зростатиме, і будь-якій 
країні, насправді, доведеться приділяти дедалі більше уваги пробле-
мам цього порядку, причому не лишень у внутрішніх, а й у зовніш-
ніх планах..."37. Запропонована нами стратагема відповідає саме та-
кому прогнозу, інакше може реалізуватися загроза знищення суве-
ренних ідентичностей (культур, націй, релігій, держав, етносів тощо) 
під тиском глобалізму38. 
                                                                 
37 Там же. – С. 17. 
38 Дугин А. Геополитика постмодерна. – СПб : Амфора, 2007. – С. 372. 
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Початок сучасних реформ серед обставин того часу, коли Україна 
отримала суверенітет, пов’язувався в першу чергу з національною сим-
волікою, яка є першоосновою затвердження державності, створенням 
інститутів незалежної держави, що забезпечують державну незалеж-
ність, а також формуванням політичних та інших свобод, які в резуль-
таті через певний час дозволили вступити Україні в Раду Європи.  

Нижче подано аналіз деяких підсумків, що відбивають ставлення 
населення до тих або інших аспектів економічного, соціального і полі-
тичного життя. Без їх урахування неможливо досить однозначно про-
демонструвати настрої людей, щоб у поточній політиці, яка повинна 
мати демократичну основу, закласти процеси, що є найбільш очевид-
ними в суспільстві, розробляти й реалізовувати політику, яка відповідає 
інтересам населення та викликає довіру до органів державної влади, що 
сприятиме досягненню благополуччя і конкурентоспроможності. Як 
відомо, у число демократичних завоювань як першочергові входять 
свобода слова й наявність незалежних засобів масової інформації. Про 
цю свободу і ступінь її розвитку можна й потрібно судити, передусім, 
за тими оцінками, які їй дає населення, вивчати його думку професіо-
нально і для порівняння достатньо тривалий час на єдиній методологі-
чній базі. Саме тому ми звертаємося до даних, отриманих у результаті 
тривалих (понад 15 років) досліджень у рамках широкомасштабного 
проекту "Українське суспільство: моніторинг соціальних змін", які 
здійснює Інститут соціології НАН України з 1994 р., тобто даних, що 
мають серйозну, перш за все академічну основу. 

Згідно з даними табл. 3.4 можна констатувати, що до початку пе-
ретворень в Україні (1994), коли були здійснені або готувалися до 
здійснення заходи, пов’язані з радикальними перетвореннями, перед-
усім в економіці щодо проведення ринкових реформ, понад 55% опи-
таних вважали, що вони можуть вільно висловлювати свої політичні 
погляди39. Певного максимуму – 66,2% – цей показник досяг 2006 р. 
У 2001 р. він був усього на рівні 34,9%, але 2004-го (рік виборів Пре-
зидента України) знову піднявся до 54,9 і далі до 65,1% 2008-го, тим 
самим перевищивши показник того часу, коли Україна була прийнята 
                                                                 
39 Аналіз процесів, що відбуваються в Україні, ґрунтується на даних моніторингу, 
здійснюваного в Інституті соціології НАН України впродовж багатьох років, на 
думку автора, найбільш послідовного і вивіреного обстеження. Автор статті висло-
влює вдячність колективу, який здійснює ці дослідження. 
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Таблиця 3.4  
Оцінка населенням України можливості вільно висловлювати 

свої політичні погляди в 1994–2008 рр., % 
Варіант відповіді 1994 1996 2001 2004 2008 

Ні 14,7 14,3 25,1 21,1 16,5 
Важко сказати 29,8 25,7 39,6 23,9 18,3 
Так 55,2 60,0 34,9 54,9 65,1 
Джерело: Українське суспільство 1992–2008: Соціологічний моніторинг соціальних 
змін / ІС НАНУ. – К., 2008. – С. 501. 

в Раду Європи, а отже, певною мірою відповідала європейським 
критеріям. Між тим 2004 р. Україна неодноразово піддавалася кри-
тиці з боку європейських структур за недостатній рівень політичних 
свобод, хоча, як бачимо, населення "свої свободи" оцінювало прак-
тично так само, як і 1994 р. Після 66,2% у 2006 р. цей показник 
у 2008 р. знизився до 65,1%. Проте в тому ж 2004 р. трохи більше 
21% респондентів стверджували, що в них немає можливості вільно 
висловлювати свої політичні погляди (16,5% у 2008 р.), натомість 
у 1994 р. такої думки дотримувалися лише 14,7%. Попри все оцінка 
ситуації в цілому свідчить про значний прогрес порівняно 
з радянським періодом, проте загальна тенденція зростання кількості 
негативних відповідей з 14,7% у 1994 р. до 16,5% у 2008 р. свідчить 
про те, що ще існують проблеми в питаннях свобод.  

Певні проблеми зі свободою політичних поглядів залишилися, 
оскільки дані табл. 3.5 показують, що ступінь невдоволеності полі-
тичними свободами у 2006 р. серед опитаних був також досить ве-
ликим – 18,7%, а тих, хто вважав такий ступінь достатнім, – тільки 
36,6%, хоча він збільшився з 28,4% у 1995 р., але це не так багато за 
період понад 10 років. На жаль, таких даних у моніторингу Інститу-
ту соціології НАН України за 2008 р. немає. Крім того, у 2006 р. 
18,7% респондентів вважали, що в них немає можливості вільно ви-
словлювати свої політичні погляди, а це практично рівень 1994 р.  

Події 2004 р., пов’язані з виборами Президента України, показа-
ли, що оцінки значної частини населення політичних свобод були 
достатньо вірними, оскільки протистояння, що виникло під час ви-
борів, не привело до конфлікту, і масові протестні рухи з приводу 
висловлення тих чи інших позицій завершилися мирним шляхом, що 
підтверджує тезу про домінування свободи у висловленні політич-
них поглядів в Україні. 
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Таблиця 3.5  
Оцінка населенням України ступеня задоволеності політичними 

свободами у 1995–2006 рр., % 
Політичних свобод… 1995 2000 2006 
– не вистачає 18,3 21,5 18,7 
– важко сказати, вистачає чи ні 35,3 31,1 33,6 
– вистачає 28,4 31,5 36,6 
– мене це не цікавить 16,5 15,2 10,7 
Джерело: Українське суспільство 1992–2008: Соціологічний моніторинг соціальних 
змін / ІС НАНУ. – К., 2008. – С. 560. 

Звернімо увагу на такий факт. Лише трохи більше 10% населення 
у 1995 р. вважало, що володіє на достатньому рівні сучасними полі-
тичними знаннями, майже чверть опитаних ці питання взагалі не 
цікавили, а трохи більше третини визнавало, що таких знань у них 
недостатньо (табл. 3.6). До 2008 р. ситуація дещо змінилася. Число 
тих, хто вважав, що таких знань достатньо, більш як подвоїлося, 
а тих, хто продовжує вважати, що їх, як і раніше, недостатньо, ско-
рочується, хоча й не так швидко (1995 р. – 31,9%, а 2008 р. – 27,5%). 
За 13 років число тих, кому бракує політичних знань зменшилося 
всього на 3,7 відсоткового пункта. Ситуація з економічними знання-
ми у населення, як свідчить табл. 3.6, дещо краща, хоча не принци-
пово відрізняється. А їх сьогодні дуже не вистачає, бо в умовах гло-
бальної фінансової і економічної кризи недостатній рівень обізнано-
сті у сфері економіки і фінансів гальмуватиме процес виходу з неї. 
І невипадково новий Президент США Б.Обама серед своїх п’яти іні-
ціатив виділив як один із пріоритетів підвищення рівня знань насе-
лення у сфері фінансів.  

Зазначене дозволяє зробити висновок про необхідність подаль-
шого інтенсивного формування у населення належного рівня сучас-
них політичних та економічних знань, що є складовою всієї суми 
гуманітарних знань, оскільки від ступеня їх прогресивності в майбу-
тньому залежатиме реалізація політичної стратегії розвитку суспіль-
ства на довгострокову перспективу та піднесення економіки. Але не 
тільки. Щойно кількість людей, які мають достатній рівень політич-
них знань, стане більше половини, реформи і політична стабільність 
стануть у країні достатньо зумовленими і можливими для реалізації. 
Але оскільки процес політичної зрілості на основі політичних знань  
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Таблиця 3.6  
Оцінка населенням України ступеня достатності сучасних  

політичних і економічних знань в Україні у 1995–2008 рр., % 

Сучасних  
політичних  
і економічних 
знань… 

1995 1999 2004 2008 

Полі-
тичних 

Еко-
номіч-

них 

Полі-
тичних 

Еко-
номіч-

них 

Полі-
тичних 

Еко-
номіч-

них 

Полі-
тичних 

Еко-
номіч-

них 
– не вистачає 31,9 46,7 29,3 40,6 34,6 46,3 27,5 38,2 
– важко сказа-
ти, вистачає чи 
ні 25,9 25,0 22,9 23,4 22,1 20,7 23,4 21,8 
– вистачає 11,0 7,9 12,0 9,6 15,4 15,4 24,4 21,2 
– мене це не 
цікавить 29,9 19,3 34,9 25,5 27,6 17,3 24,4 18,5 
Джерело: Українське суспільство 1992–2008: Соціологічний моніторинг соціальних 
змін / ІС НАНУ. – К., 2008. – С. 552, 553. 

іде, як бачимо, повільно, то з такими темпами для цього знадобиться 
не менше як років 20. У такому разі нас очікує невтішний прогноз, 
бо нинішня політична криза в країні буде подолана не так швидко, 
як того потребує життя, оскільки на виборах населення буде обирати 
не за оцінками дій політиків та їх політичних платформ, а за прин-
ципом "свій – чужий", особистими симпатіями тощо. Таким насе-
ленням легко маніпулювати, задобрювати обіцянками і т. п. 

Дані табл. 3.4 і 3.5 загалом характеризують стан суспільства і дійс-
не ставлення людей, що живуть у ньому, до проблеми політичних 
свобод і рівня політичних знань. Стає зрозумілим, що на шляху до 
подальшої демократизації в Україні постає проблема державного ма-
сштабу. Необхідна програма якомога швидшого підвищення рівня 
освіти населення та оволодіння ним сучасними політичними знання-
ми з метою формування політичного світогляду в широкому розумін-
ні, що відповідає соціальній солідарності людей, на відміну від домі-
нуючих в останні 15 років спроб прищепити населенню масове відто-
ргнення цінностей універсального характеру і сформувати на цій ос-
нові прагнення до індивідуалізації діяльності окремої особи в бороть-
бі за життєвий простір та поліпшення умов життя. На сьогодні ре-
зультат виявився далеким від бажаного. Прогресивне майбутнє на 
егоїстичному інтересі побудувати неможливо, потрібний розвиток 
толерантних відносин, яких можна досягти лише на засадах соціальної 
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солідарності, незважаючи на уявну перемогу ідеології економізації 
життя. У протилежному випадку для нас буде закритий шлях в євро-
пейську співдружність, який можливий тільки завдяки тому, що 
в єдиній Європі утверджувалася філософія, згідно з якою мала місце 
"...значущість і для долі окремих індивідів, і для ходу світової історії 
"суб’єктивного духу", свободи, діяльності одиничних агентів історії – 
і кожного окремо, й усіх їх разом – у насправді безкінечній спадково-
сті поколінь, часів, епох"40. Між тим ми маємо завжди пам’ятати, що 
поки що "...у різних країнах Європи й на рівні ЄС не навчилися відк-
рито і грамотно обговорювати чутливі проблеми та цінності націона-
льної самосвідомості"41, хоча успіх ЄС у майбутньому пов’язаний зі 
збереженням і підтримкою цінностей саме такого характеру, які й по-
родили європейські завоювання. Раніше ми вже висловлювали думку 
про те, що таку стратегію ЄС, на відміну від США, може реалізувати 
Китай. Тому основна боротьба ще попереду. 

Сповідуючи і стверджуючи у країні демократичні цінності, треба 
завжди виходити з досягнутого рівня розвитку, а не ставити завдан-
ня, які ще не відповідають наявному рівню самозбереження і світо-
гляду, та намагатися їх розв’язувати. Для цього в ході реформування 
потрібно осягнути природу і труднощі, з якими зіткнеться населен-
ня, намагаючись дати відповіді на виклики часу, оскільки власний 
етнічний потенціал, як ми знаємо, є відмінним від того, що сформу-
вався і розвинувся в європейських країнах. Крім того, опитування 
Інституту соціології НАН України щодо настроїв населення стосов-
но сьогоденних трансформацій та їх впливу на суспільну свідомість 
свідчить, що багато з того, у що вірили наші батьки, руйнується на 
очах. Таких людей в Україні понад 82% (за результатами спостере-
жень 2006 р.), а було їх, наприклад у 1992 р., ще більше – 88,1%. 
І тут ідеться не тільки й не стільки про погляди, що сформувалися 
в людей у період існування радянської системи, але й про традицій-
ність поглядів, які ще продовжують домінувати в суспільній думці. 
Тому завдання трансформацій – не допустити остаточного руйну-
вання, що особливо яскраво спостерігається у молоді, яка масово 
                                                                 
40 Мотрошилова Н.В. Идеи единой Европы: философские традиции и современ-
ность. – Ч. I // Вопросы философии. – 2004. – № 11. – С. 12. 
41 Мотрошилова Н.В. Идеи единой Европы: философские традиции и современ-
ность. – Ч. II // Вопросы философии. – 2004. – № 12. – С. 12. 
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має схильність до алкоголізму, вживання наркотиків, надраннього 
сексу тощо. Підтвердженням цьому є результати соціологічного до-
слідження "Здоров’я та поведінкові орієнтації учнівської молоді"42, 
які свідчать про те, що у 2006 р. серед українських учнів/студентів 
віком 11–16 років тютюн ніколи не пробували лише 70% шестикла-
сників, а серед 16-річних таких набереться не більше 19%. Хоча б 
раз вживали марихуану, гашиш 8–26% 13–16-річних учнів/студен-
тів. Тільки серед шестикласників значна кількість (57%) ніколи не 
вживала алкоголю більше, ніж треба, щоб спробувати на смак, а по-
чинаючи з 8-го класу, таких уже стає меншість (до третини). Алко-
голізація прогресує: за період 2002–2006 рр. щотижневе споживання 
міцних напоїв серед 15-річних дівчат і 13-річних юнаків зросло 
більш ніж у півтора рази; вина серед юнаків різного віку – майже 
в 1,5–2,5 раза, серед дівчат – в 1,5–4 рази, пива – в 1,5–2,5 раза. Біль-
ше 10% 13–14-річних школярів уже мають власний досвід статевого 
життя, а серед 15–16-річних студентів-першокурсників ПТУ таких 
майже 45%, причому протягом 2002–2006 рр. вік початку статевого 
життя більшості учнівської молоді серед тих, хто мав цей досвід, 
зменшився з 15 до 14 років. До того ж під час останнього статевого 
контакту не користувалися презервативом більше третини з числа 
тих юнаків-восьмикласників, хто мав статеві контакти, а також 20% 
десятикласників і першокурсників ВНЗ. У дівчат відповідні показ-
ники ще гірші: серед восьмикласниць і першокурсниць ПТУ – поло-
вина, першокурсниць ВНЗ – понад 40%, десятикласниць – третина. 
Притому під час останнього статевого контакту майже кожний тре-
тій вживав алкогольні напої або наркотики. Поширені й прояви пси-
хічного та фізичного насильства: до 60% не менше разу на 2 місяці 
потерпають від образ або ображають інших учнів/студентів свого 
закладу; до 50% щонайменше раз на рік беруть участь у бійках. 

                                                                 
42 Цей проект є частиною міжнародного дослідження ВООЗ "Health Behaviour in 
School-Aged Childrens" (HBSC), яким охоплено 36 країн-учасниць; в Україні здійсню-
ється з 2001 р. Українським інститутом соціальних досліджень ім. О.Яременка (нау-
ковий керівник – О.Балакірєва); проведено дві хвилі опитувань (2002 р. – 5267 осіб; 
2006 р. – 6535 осіб) учнів 6, 8 і 10-х класів та першокурсників ПТНЗ й ВНЗ І–II рівнів 
акредитації. Основні результати наведено у виданні: Здоров’я та поведінкові орієнта-
ції учнівської молоді : Моногр. / О.М.Балакірєва, Н.О.Рингач, Р.Я.Левін та ін.; наук. 
ред. О.М.Балакірєва. – К. : Укр. ін-т соц. дослідж. ім. О.Яременка, 2007. – 128 с. 
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До наведених цифр можна додати словесні оцінки педагогів ви-
щих та загальноосвітніх закладів: "Ситуація, що склалася в сучасній 
школі, свідчить про духовну кризу у вихованні"43; "освіта в країні 
знаходиться у стані системної кризи, ...в Україні немає державної 
політики в галузі освіти"44. У той же час проблема захисту суспіль-
ної моралі, за висновками О.Балакірєвої, виходить далеко за межі 
інституційної системи освіти. 

Відкрита світові Україна, беззастережно впроваджуючи лібера-
льний ринок, нині відчуває на собі всі його вади, ускладнені специ-
фічними трансформаційними проблемами вітчизняного соціуму. Як 
свідчить академічна педагогіка, проблема виховання духовності й 
моральності в дітей та молоді є особливим предметом розгляду сус-
пільства. Її постійна присутність в ідеологічному, інтелектуальному, 
культурному полі пояснюється тим, що вона не має однозначного й 
остаточного вирішення. Розуміння й розв’язання цієї проблеми зна-
чною мірою залежать від соціально-економічного та культурного 
стану суспільства. Особливо вона актуалізується в час трансформа-
цій, коли кардинально змінюються не лише вимоги до освіти й ви-
ховання, а й саме суспільство, його структура, організація, ідеологія. 
Саме ці процеси спостерігаємо нині в Україні. Трансформаційні змі-
ни властиві й сучасній цивілізації, яка сьогодні живе у складних 
умовах глобалізації, інтеграції, з одного боку, а з іншого – має 
у своєму складі суспільства, що орієнтуються на локалізацію, релі-
гійну винятковість, збереження й захист патріархальних канонів, на 
консервацію історичних соціокультурних реалій. Усі зазначені про-
цеси призводять до кризових ситуацій у державі, глибинних супере-
чностей, катаклізмів і потрясінь. Вони спровокували такі явища, як 
різка поляризація раніше однорідного суспільства, невпевненість 
у майбутньому, соціальна тривожність, агресивність і жорстокість, 
нігілізм, скептицизм. Загострилася ситуація з такими соціальними 
хворобами, як туберкульоз, СНІД, наркоманія, алкоголізм. Діти жи-
                                                                 
43 Кутова О. Естетичний підхід як ціннісна основа навчально-виховного процесу 
[Електронний ресурс] // Матеріали IX міжнарод. наук.-практ. конф. "Гуманізм та 
освіта-2008". – Вінницький держ. пед. ун-т ім. М.Коцюбинського. – Елект. наук. 
видання матер. конф. – Доступний з: <http://conf.vstu.vinnica.ua/humed/2008/txt/ 
Kutova.php>. 
44 Епштейн В. Освіта: рух у віртуальному просторі // Дзеркало тижня. – 2007. – 19–
25 травня. – № 19(648). 
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вуть і зростають в умовах кризи у сфері книговидання, кіновироб-
ництва, зменшення кількості бібліотек, музеїв і збіднення їх фондів, 
зменшення мережі позашкільних навчальних закладів, навчальних 
закладів І–II рівнів акредитації. На цьому тлі виникають такі явища, 
як дитяча праця, торгівля дітьми, дитяча проституція, бездогляд-
ність і бродяжництво тощо45. 

Тим часом на поданому достатньо негативному фоні, за висловом 
тієї ж О.Балакірєвої, протягом останнього десятиліття ціннісні орієн-
тації населення України в морально-етичній сфері демонструють 
тенденцію певного зростання позитивного компонента. Це може 
свідчити про те, що негативні соціально-економічні впливи названо-
го періоду не зіпсували міцні, глибинні основи моральності суспіль-
ства, сформовані протягом певного історичного періоду. Але водно-
час це може означати, що часу аналізованого періоду ще недостат-
ньо для того, щоб негативні впливи проявились у виміряних соціо-
логічних індикаторах. Адже виміряні дані стосуються людської мен-
тальності, сфер суспільного свідомого й підсвідомого, принципові 
зміни в яких відбуваються надто повільно. Зрозуміло, що протягом 
історично нетривалого проміжку часу нинішнє й наступні молоді 
покоління становитимуть увесь склад українського суспільства, 
і передбачити, який із двох факторів на той час переважатиме (ни-
нішня традиція суспільної моралі чи деморалізація молоді), наразі 
неможливо. Ясно, що за розгортання песимістичного сценарію (пе-
реважання деморалізаційних впливів), це буде чітко діагностовано 
соціологічними індикаторами того часу. Але змінити ситуацію на 
краще в межах доступного для огляду майбутнього тоді вже буде 
запізно з причини інерційності ментальних перетворень.  

Виходячи зі сказаного, О.Балакірєва робить висновок про те, що 
огляд проблемних питань виховання моральності в сучасному укра-
їнському суспільстві дає достатні підстави для розробки гіпотези 
зв’язку моралі й духовності з економічною поведінкою. Але це має 
бути наступним кроком після того, як буде сформоване достатнє ро-
зуміння природи розбіжностей між більш-менш задовільними поки 
що соціологічними показниками наявного стану моральності, що 
                                                                 
45 О.Сухомлинська. Моральне виховання учнів: педагогічна наука та практика [Еле-
ктронний ресурс] / Виступ на загальних зборах Академії педагогічних наук Украї-
ни. – Доступний з: <http://www.osvita-ua/.net/school/upbring/332/>. 
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наразі спостерігаються в українському соціумі, і так само наявними 
в суспільстві руйнівними впливами щодо традиційних моральних 
цінностей, які неможливо буде розвивати далі без змін у вихованні 
дітей, ролі сім’ї та освіти, що знаходяться недалеко від сучасних ви-
мог. Одним із критеріїв демократичних завоювань сучасності є мож-
ливість отримання населенням достовірної інформації про події, що 
відбуваються у країні та світі. Якщо враховувати, що ЗМІ в першу 
чергу завдяки свободі слова мають надавати таку інформацію, то 
згідно з наявними оцінками населення, отриманими в результаті 
опитувань, можна зробити низку висновків.  

Так, дані моніторингу свідчать, що за весь період спостережень 
(1994–2008 рр.) основним джерелом інформації про стан у країні та 
світі населення вважало засоби масової інформації. У 2008 р. лише 
5,6% опитаних проти 18,2% у 1994 р. вважали, що стан цей значно 
погіршився, а 11,3 проти 18,0% – що погіршився трохи, тобто якщо 
в 1994 р. загалом 36,2% опитаних пов’язували погіршення ситуації з 
можливостями отримання достовірної інформації, то в 2008 р. таких 
було лише 16,9%, або майже у 2,1 раза менше. Що стосується тих, 
хто вважав, що стан справ поліпшився (хоча б частково), то за вка-
заний період їх кількість зросла з 20,8 до 24,1% (табл. 3.7).  

Таблиця 3.7  
Оцінка ступеня можливості отримання достовірної інформації 

про стан в Україні в 1994–2008 рр., % 
 Можливість отримання достовірної інформації… 1994 1998 2004 2008 
– значно погіршилася 18,2 10,2 5,4 5,6 
– трохи погіршилася 18,0 11,2 7,7 11,3 
– залишилася незмінною 39,1 52,7 60,8 58,9 
– трохи поліпшилася 16,9 18,9 20,6 19,7 
– значно поліпшилася  3,9 5,7 4,3 4,4 
– не відповіли 3,9 1,4 1,2 0,3 
Джерело: Українське суспільство 1992–2008: Соціологічний моніторинг соціальних 
змін / ІС НАНУ. – К., 2008. – С. 621. 

Крім того, відповідно до даних табл. 3.8, здебільшого або цілком 
довіряли засобам масової інформації 2008 р. 33,0% опитаних проти 
19,9% у 1994 р., хоча в тому ж 2008 р. здебільшого або цілком їм не 
довіряли 36,9 проти 36,6% у 1994 р., тобто, незважаючи на деякі зміни 
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на краще, переламу не відбулося. Для порівняння, у табл. 3.8 подано 
результати опитувань про ступінь довіри населення до церкви та ду-
хівництва. Останнім, згідно з опитуваннями, довіряло загалом або 
здебільшого у 2008 р. 55,6% респондентів. Слід зазначити, що, незва-
жаючи на певну позитивну тенденцію щодо довіри населення до за-
собів масової інформації, тих, хто повністю довіряє, у 2008 р. було 
3,1%. Це всього на 0,4 відсоткового пункта більше, ніж у 1994 р. (2,7%). 
І це за 14 років. А тих, хто повністю не довіряє – 12,5%, що в 4 рази 
більше, ніж тих, хто повністю довіряє, тобто проблема довіри до засо-
бів масової інформації все ще залишається, тим більше, що у 2008 р. 
питома вага тих, хто повністю не довіряє, почала зростати.  

Таблиця 3.8 
Ступінь довіри населення України до засобів масової інформації, 

церкви, духівництва в 1994–2008 рр., % респондентів 
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Зовсім  
не довіряю 13,8 13,6 11,5 19,0 10,5 10,6 12,5 7,4 
Переважно  
не довіряю 22,8 13,7 19,8 15,7 24,3 12,5 24,0 10,4 
Переважно 
довіряю 17,2 18,9 22,3 17,7 24,4 28,9 29,9 35,4 
Цілком  
довіряю  2,7 16,7 3,9 14,2 3,5 15,1 3,1 20,2 
Джерело: Українське суспільство 1992–2008: Соціологічний моніторинг соціальних 
змін / ІС НАНУ. – К., 2008. – С. 523. 

Матеріали того ж опитування свідчать, що в суспільстві більше 
ніж у 50% опитаних, за підсумками 2008 р., домінує також думка про 
те, що вистачає інформації про зміни, які тільки відбуваються, і це 
при тому, що в 1995 р. таких було всього 36,5%. На підставі наведе-
них даних можна зробити висновок, що в період 1994–2008 рр., тобто 
в ході найактивніших трансформаційних перетворень і в суспільстві, 
і в економіці стосовно розвитку таких демократичних свобод, як сво-
бода слова, що дозволяє населенню досить вільно висловлювати свої 
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політичні погляди, а також діяльності засобів масової інформації, 
з яких населення може одержувати об’єктивну інформацію, спостері-
гався прогрес, що відповідало загалом позитивним оцінкам населення.  

На основі викладеного можна зі значним ступенем вірогідності 
стверджувати, що підвищення рівня гуманітарної освіти населення 
загалом має в сучасному розумінні домінувати, оскільки тільки завдя-
ки їй можна буде не лише орієнтуватися в тому, що відбувається, а й 
ухвалювати відповідні рішення та реалізовувати їх в умовах активіза-
ції ролі громадянських інститутів і громадянської позиції, базуючись 
на громадянської активності, без яких процес поглиблення реформ є 
нездійсненним. В іншому разі вписатися більш глибоко в цивілізацій-
ні процеси буде неможливо, бо, як свідчать дослідження В.Тихано-
вича з питань традиціоналізму і змін в Україні, лише "...оптимізація 
дії загальнокультурних феноменів і має, насамперед, активізувати 
складний процес консолідації України на сучасних, демократичних 
підставах"46, оскільки "…в Україні перехід після розпаду СРСР до 
українського громадянства відбувся головно адміністративно-
механічним шляхом, а не в результаті свідомої самоідентифікації 
громадянина"47, тобто у вигляді ініціації відповідних процесів на ос-
нові реалізації в першу чергу відповідного проекту з боку держави. 
І хоча його супроводжували й супроводжують окремі ініціативи з бо-
ку громадських рухів і організацій, зокрема й іноземних, але вони бу-
ли явно слабкими, щоб ініціювати такі масштабні зміни. 

Отже, процес подальших демократичних перетворень в Україні, 
який є основою консолідованого розвитку країни, особливо з ураху-
ванням подій останніх (2004 р.) виборів Президента, хоча й сколих-
нули водночас певні витоки сепаратизму, пов’язаний із розпізнаван-
ням і розвитком сутнісного, закладеного в загальнокультурних, на-
ціональних і цивілізаційних досягненнях. Недопущення розколу 
можливе лише через подальшу соціогуманізацію розвитку загалом 
і освіти зокрема, для відповідного використання їх у повсякденному 
житті. До проблеми останнього ми ще повернемося, оскільки це да-
леко не однозначний процес – досягнення бажаних результатів тран-
сформації і цивілізаційних змін супроводжується одночасним пог-

                                                                 
46 Тиханович В. На пути традиционализма и изменений // Украинское общество – 2003: 
Социологический мониторинг. – К., 2003. – С. 166. 
47 Там же. – С. 154. 
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либленням суперечностей, пов’язаних із глобальними і поки що не 
розв’язаними проблемами зростання безробіття, злочинності, біднос-
ті, вестернізації за рахунок культурного інтервенціонізму з боку не-
властивих національному духу культурних і споживацьких ціннос-
тей. Дослідження Т.Рудницької з питань вестернізації соціального 
ареалу життя показують, що значна частина населення стурбована 
негативізмом у соціокультурному просторі України. Згідно з її ви-
сновками, що ґрунтуються на вказаному моніторингу, 32,4% насе-
лення вважає, що зразки західної культури і способу життя руйну-
ють моральні засади нашого суспільства, 26,1% – що вони підрива-
ють корені національної культури тощо. При цьому лише 26,0% 
опитаних переконані, що західні зразки допомагають молоді освою-
вати сучасний світ, 21,8% – що такий вплив робить побут і поведін-
ку мешканців України сучаснішими; 12,4% вважають, що ці зразки 
впливають на формування толерантного ставлення до людей інших 
рас, національностей, культур і релігій, а без такого ставлення ідеї 
лібералізації життя ведуть не до розвитку, а до руйнування. Досвід 
свідчить, що без толерантності ідеї лібералізму, який мав на початку 
перетворень утилітаристський зміст, не тільки не приживаються 
в цивілізованому розумінні, але й часто породжують нігілізм у від-
носинах, відчуження між людьми тощо. Ми повинні враховувати, 
що лише 12,2% респондентів вважають, що наявні зміни дозволяють 
залучитися до кращих зразків світової культури; 9,25% дотримують-
ся думки, що поширення в Україні зразків західного способу життя 
і культури веде до об’єднання людей різних національностей на за-
садах універсальної культури і способу життя48. На підставі резуль-
татів цього дослідження слід зробити висновок, що засвоєння захід-
них зразків життя відбувається далеко не кращим чином, багато які 
з них є недоступними для широких мас населення, а рівень оволо-
діння, тобто засвоєння, недостатній. У такому разі актуалізується 
проблема, вирішення якої можливе через розширення пізнавальної 
діяльності, у першу чергу освіту. Це по-перше.  

По-друге, ступінь і напрям сприйняття населенням нового змісту 
життя, привнесеного в сучасне суспільство і, як показано далі, еко-
                                                                 
48 Рудницкая Т. Вестернизация социального ареала жизни личности как украинский 
вариант глобализации социокультурного пространства // Украинское общество – 
2003: Социологический мониторинг. – К., 2003. – С. 491. 
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номіку, ставлять специфічне завдання послідовної і тривалої демок-
ратизації як процесу оволодіння необхідними знаннями та вміннями. 
Ми повинні знати і розуміти, що на майданах висловлюються тільки 
наміри і прагнення, а далі – надзвичайна напруга суспільних сил 
з тим, щоб відбулася дійсно буржуазно-демократична революція за 
змістом, а не за формою. Опитування вказують на наявні в суспільс-
тві в широкому його розумінні величезні суперечності, які стоять на 
цьому шляху і можуть нас із нього зіштовхнути.  

Що стосується інших складових першочергових перетворень де-
мократичного характеру в Україні, то загалом, не вдаючись у деталі 
того, що відбувається, оскільки це перебуває за межами даної моно-
графії, вважаємо за необхідне відзначити таке. В Україні в останнє 
десятиріччя був покладений край однопартійності, а процес багато-
партійності отримав динамічний розвиток. Політичний плюралізм 
перевершив усі очікування. Згідно з останніми дослідженнями полі-
тичної теорії та історії України, політичний плюралізм складався під 
впливом настроїв і схильностей як політичних еліт, так і електора-
льних груп, серед яких у першу чергу такі, як українська держав-
ність і незалежність, багатоманітність форм власності, зовнішньопо-
літичний вибір країни, мовний вибір, вибір форми адміністративно-
територіального устрою держави, системи управління (парламентсь-
ка чи президентська республіка, однопалатний чи двопалатний пар-
ламент, широке чи обмежене місцеве самоврядування)49.  

Як результат розвитку процесів політичного плюралізму утвори-
лася величезна кількість (понад сто) партій, проте разом зі слабкими 
громадянськими організаціями, про які йдеться далі, вони не змогли 
консолідувати суспільство – такі висновки роблять автори політич-
ної історії України ХХ ст., на яку ми послалися. І це підтвердила 
політична криза 2005–2009 рр., яка, на нашу думку, не закінчиться 
і в 2010 р. Тому в 1992–2003 рр. позначилася тенденція до посилен-
ня ролі держави в суспільстві50. Як ми бачимо зараз, і після рево-
люційних перетворень 2004 р. прагнення до посилення ролі держави 
поки що не зупинено. Крім того, "…в Україні сформувалося суспі-
льство політично, економічно і духовно стомлених людей, що є 
вкрай небезпечним для майбутнього країни. Перед елітами України 
                                                                 
49 Политическая история Украины ХХ столетия : в 6 т. – Т. 6. – К., 2003. – С. 596. 
50 Там же. – С. 664. 
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постає завдання не лише консолідувати суспільство, а й знайти нові 
ідеї та ідеали, які б знову надихнули, запалили народні маси на істо-
ричну творчість..."51. Поки й цього немає. Отже, бачимо, що для по-
силення ролі політичного плюралізму в забезпеченні подальшого 
розвитку перед політичною елітою стоїть завдання відродити в ма-
сах творчість, у тому числі й історичного характеру, оскільки без 
ініціації процесів глибинних перетворень у суспільстві й викорис-
тання в суспільних настроях домінуючого традиціоналізму досягти 
успіху буде неможливо, особливо, якщо врахувати наведені вище 
оцінки населенням наслідків трансформації, яка відбувається під 
впливом зразків західної культури. Без культурної феноменізації, 
оволодіння соціогуманізованими знаннями, що поєднують у собі 
суспільне та індивідуальне через прояв "Я" як засадничого суб’єкта 
нової господарської та суспільної системи, у якій людське "Я" не 
тільки існуватиме фізично, але й стане суспільним "Я", неможливе 
формування складових громадянського суспільства. Останнє сприя-
тиме зміні існуючої бази корпоратизації розвитку, у якій більшість 
апаратників "відновила свою соціальну базу для самоствердження за 
принципами Б.Чичеріна, Ш.Монтеск’є або Гегеля52. 

Подібні висновки були зроблені автором ще в 1999 р. та опублі-
ковані у 2000 р., і саме такого роду процеси стали основою передви-
борного протистояння 2004 р. Але це зовсім не означає, що вони за-
вершилися після обрання Президента в 2004 р. чи завершаться після 
нових виборів 2010 р. Надій на те, що політичним партіям вдасться 
розв’язати наявні суперечності в найближчому майбутньому, неба-
гато, оскільки їм, як і профспілкам, не довіряє велика кількість насе-
лення (табл. 3.9). Як бачимо із даних таблиці, сума за всіма чотирма 
варіантами значно менша за 100%. Це означає, що решта респонден-
тів або не визначилася, або ці питання їх не турбують. Причому, як-
що в 1995 р. політичним партіям зовсім або здебільшого не довіряло 
67,1% опитаних, то у 2008 р. – 60,9%, а тих, хто довіряв цілком або 
частково, було лише 9,5%, хоча це втричі перевищує показники 
1995 р., але тих, хто зовсім не довіряє та в основному не довіряє 
                                                                 
51 Там же. – С. 666. 
52 Геєць В. Соціогуманітарні складові перспектив переходу до соціально орієнтова-
ної економіки в Україні // Економіка України. – 2000. – № 1. – С. 4–12; 2000. – № 2. – 
С. 4–12. 
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партіям, більше в 6 разів. Є всі підстави вважати, що політична кри-
за 2007–2010 рр. збільшить цей розрив. 

Таблиця 3.9  
Ступінь довіри населення до політичних партій та профспілок 

України в 1995–2008 рр., % респондентів 

Варіант 
відповіді 

1995 1999 2004 2008 

партії проф-
спілки партії проф-

спілки партії проф-
спілки партії проф-

спілки 
Зовсім не 
довіряю 42,3 - 35,2 23,9 28,0 20,2 28,0 19,3 
Переважно 
не довіряю 24,8 - 26,0 18,1 31,9 21,4 32,9 23,7 
Переважно 
довіряю 2,0 - 2,5 13,9 7,6 14,3 8,8 15,4 
Цілком до-
віряю  0,8 - 0,9 3,4 0,9 2,8 0,7 1.6 
Джерело: Українське суспільство 1992–2008: Соціологічний моніторинг соціальних 
змін / ІС НАНУ. – К., 2008. – С. 527. 

Якщо йти таким шляхом партійного будівництва, то критична 
маса людей, які довіряють партійній системі, сформується щонай-
менше через 20 років, а то й пізніше. Стільки часу в нас не буде. 
Життя змусить активізувати процес партійного будівництва, інакше 
вакуум, що утвориться, заповнять інші суспільні сили, які можуть 
бути далекими від бажаних. Політичні партії без їх реструктуризації 
не відіграють активної перетворювальної ролі на найближчих пар-
ламентських виборах. Парламент, обраний за партійними списками, 
не зміг забезпечити прогресивних змін у суспільному й економічно-
му житті. Навпаки, нелегітимна поведінка влади й бізнесу як у мо-
ральному, так і в юридичному відношеннях залишиться поки що 
реальністю. Як видно з подальшого матеріалу, мотиви і погляди на 
майбутнє у цих сил є досить суперечливими. Отже, проблема нового 
партійного будівництва в Україні залишилася актуальною як ніколи.  

У процесі подальших перетворень і поглиблення демократичних 
процесів розвитку актуалізується також питання про необхідність 
об’єктивізації та зміни ролі держави в консолідації і забезпеченні 
розвитку суспільства. Усі ми були свідками того, як широкий суспі-
льний консенсус, що існував на початку самостійного шляху країни, 
дозволив прийти до олігархізму, який значною мірою "приватизу-



Розділ 3. Соціоекономічна модель майбутнього України 

365 

вав" і владу. Зазначимо, що не випадково, бо децентралізація влади 
держави, з одного боку, і концентрація влади і власності – з іншого, 
відбулися через слабкість суспільних інститутів. Зворотне ж могло 
призвести до остаточної втрати керованості, на початку трансфор-
маційних перетворень. 

Суспільні процеси під час останніх (2004 р.) виборів Президента 
показали, що загальна суспільна консолідація необхідного ступеня 
не спостерігалася, а навпаки, з’явилися політичні сили, що експлуа-
тують, хоча й не прозоро, ідею сепаратизму. А оскільки більшість 
населення підтримує ідеї регіоналізації України шляхом підвищення 
ролі регіонів, і це засвідчили рішення українського Парламенту 
2004 р. щодо політичної реформ, то це закладає на майбутнє можли-
вість подальшої децентралізації влади. Перший крок у цьому напрямі 
в 1990-х рр. призвів до децентралізації ролі держави і концентрації 
влади у нових власників. Другий можливий крок до децентралізації 
влади та підвищення ролі регіонів по-новому розподілить повнова-
ження, що за певних умов спричинить посилення сепаратистських 
настроїв. Цьому сприятиме слабкість громадянських інститутів, яка 
поки що зберігається. Надалі, якщо не відбудеться істотних змін, ці 
процеси ще виявлять себе в негативному плані, особливо, якщо вра-
хувати результати Косово. При цьому не виключене протистояння 
держави та регіонів, тому процеси забезпечення консолідуючої ролі 
держави як у суспільстві, так і в економіці небезпідставно актуалізу-
ватимуться. Проблема подальшої зміни ролі держави з метою пошу-
ку виходу із ситуації, що склалася, за рахунок децентралізації влади 
і концентрації її в бізнесі не має простого розв’язання, вона вимагає 
обережності та послідовності, особливо, якщо й надалі зростатиме 
роль регіональних "феодалів", які сконцентрували на місцях у своїх 
руках силу влади і силу капіталу. 

Для розв’язання цієї проблеми в суспільстві мають бути створені 
підстави для активності широких мас, з одного боку, і відповідаль-
ності державної еліти – з іншого. Це привело б до створення моделі 
капіталізму, близької до ліберально-демократичної, заснованої на 
підприємництві та приватній власності з використанням ідеології 
лібералізму та консерватизму, у якій активною є роль держави. Про 
зміст такої ідеології ми вже говорили (див. розд. 2) та вказували на 
необхідність відходу від примітивізації лібералізму, яка існували, на 
превеликий жаль, у перші роки трансформаційних змін.  
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Оскільки процес формування громадянських інститутів у країні є 
порівняно слабким, як і відповідальність державної еліти, сформо-
ваної не на принципах професіоналізму, а за наявного кадрового го-
лоду з намаганням брати участь у бізнесі, олігархізація економіки 
і суспільства в подальшому з метою збереження статус-кво може 
підштовхнути розвиток країни в бік формування державного капіта-
лізму. Останній у свою чергу перешкоджатиме розвиткові демокра-
тичних начал. Між тим держкапіталізація є також не безпроблемною 
для нас, бо значна частина населення вважає, що всі ці роки полі-
тична обстановка в країні була напруженою і навіть критично вибу-
хонебезпечною. З метою загравання з масами та отримання перемо-
ги на виборах в Україні були прискорені процеси реалізації в суспі-
льстві політики соціалізації діяльності держави, перш за все шляхом 
активізації соціальних програм і збільшення соціальних витрат за 
моделлю політичного циклу ділової активності. Як результат, маємо 
надсерйозний конфлікт між політикою та економікою.  

Напруженість та вибухонебезпечність політичної ситуації досяг-
ла в Україні в 2008 р. 83,5% (табл. 3.10). Щоправда, у 1998 р. вона 
оцінювалася респондентами у 84,2%, але тоді це було спричинено 
економічною кризою, що значно загострила ситуацію. Наразі при-
чина в політичній кризі, оскільки в час, коли проводилося опитуван-
ня, на яке ми посилаємося, фінансова та економічна криза в Україні 
ще не розпочалася – вона, як відомо, дала перші ознаки наприкінці 
2008 р. А от політична криза була і є зараз. До 2004 р., після п’яти 
років економічного зростання, напруга економічних проблем посла-
бшала, що ж до політичних процесів, то тут ситуація залишалася 
досить напруженою, а розвиток політичних подій у 2005 і 2009 рр. 
посилив напругу навіть більше, ніж у "революційному" 2004 р. 
Це означає, що "помаранчеві" події не відіграли стабілізуючої ролі, 
а навпаки, погіршили становище. До цього слід додати, що, згідно з 
даними табл. 3.11, у 2008 р. 46,6% опитаного населення залишалося 
радше незадоволеним своїм станом і лише 21,5% були радше задо-
волені. Це більше, ніж у 1994 р., коли таких було тільки 12,6%. Оче-
видно, що економічне зростання давало свої результати. Зниження ж 
темпів зростання економіки в 2009 р. поверне багато чого назад. Тим 
часом зазначене позитивне відбувалося на тлі зростання протестнос-
ті населення, що проявилося вже в масовості виступів під час прези-
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дентських виборів 2004 р. Збулися елементарні прогнози, які не ба-
чили або не хотіли бачити владні сили. Зростаючі протестні настрої 
та їх прояв у 2004 р. за відсутності потрібних заходів позначилися на 
стабільності ситуації. Економічний спад 2009 р. дасть ще вищі оцін-
ки напруженості політичної ситуації. 

Таблиця 3.10  
Оцінка населенням політичної ситуації в Україні  

в 1998–2008 рр., % респондентів 
Варіант відповіді 1998 2000 2004 2008 

Благополучна 0,9 3,2 3,3 1,3 
Спокійна 8,2 25,7 17,9 8,3 
Напружена 50,3 45,9 55,3 64,9 
Критична, вибухонебезпечна 33,9 13,6 11,1 18,6 
Важко сказати 9,9 11,5 12,1 6,9 
Джерело: Українське суспільство 1992–2008: Соціологічний моніторинг соціальних 
змін / ІС НАНУ. – К., 2008. – С. 505. 

Таблиця 3.11  
Ступінь задоволеності населення України своїм станом  

у суспільстві в 1994–2008 рр., % респондентів 
Варіант відповіді 1994 1999 2003 2008 

Скоріше, не задоволений 62,4 73,1 58,2 46,6 
Скоріше, задоволений 12,6 8,0 15,4 21,5 
Важко сказати, задоволений чи ні 24,8 18,7 26,4 31,6 
Джерело: Українське суспільство 1992–2008: Соціологічний моніторинг соціальних 
змін / ІС НАНУ. – К., 2008. – С. 547. 

У 2008 р. лише 37,0% опитаних вважали, що необхідно за всяку 
ціну зберегти порядок, мир і злагоду, у 1994 р. таких було 43,8%. 
Натомість тих, хто був готовий активно протестувати, у 1994 р. на-
лічувалося 22,7% опитаних, а в 2008 р. – 40,8%, майже стільки, як і в 
2004 р. (табл. 3.12). Тобто "помаранчеві" події не зменшили протес-
тні настрої, а тримали їх майже на тому ж рівні. Очевидно, у 2009 р. 
їх питома вага ще більше зросте. Ситуація 2006–2009 рр. зберігається 
такою ж, тому під час політичної кризи, що загострилася особливо 
у 2009-му і продовжиться в 2010 р., такими настроями може скорис-
татися будь-яка політична сила, яка задекларує забезпечення стабі-
льності в державі та суспільстві. Вона зможе прийти до влади демо-
кратичним шляхом, бо понад 70% опитаних вважають, що не виста-
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чає стабільності як у державі, так і в суспільстві. Але питання, як ця 
сила забезпечить стабільність, залишається відкритим, оскільки на 
повний зріст постала проблема довіри. 

Таблиця 3.12  
Ступінь терпіння труднощів в ім’я збереження миру, спокою  

та порядку і бажання вийти на вулицю з протестом у разі  
погіршення умов життя в Україні в 1994–2008 рр., % респондентів 

Варіант відповіді 1994 1999 2004 2006 2008 
Потрібно за будь-яку ціну зберігати порядок, 
мир та спокій 43,8 31,0 34,2 35,1 37,0 
Важко сказати 31,0 34,5 22,6 22,6 21,9 
Потрібно активно протестувати проти постій-
ного погіршення умов життя 22,7 34,0 42,1 42,3 40,8 
Джерело: Українське суспільство 1992–2008: Соціологічний моніторинг соціальних 
змін / ІС НАНУ. – К., 2008. – С. 512. 

Перш за все, слід відзначити, що Верховній Раді в 2008 р. зовсім 
і здебільшого не довіряло 58,9% опитаних. Натомість здебільшого і ціл-
ком довіряло лише 12,2%, тобто тих, хто не довіряє, більше майже у 
5 разів. Ступінь недовіри до найвищого законодавчого органу був низь-
ким завжди. Своє недовір’я населення висловлювало і в 1995 р. (60,6% 
опитаних), а ступінь довіри був дещо нижчим – 9,5% (табл. 3.13). Це 
свідчить про те, що постійно виникали і виникатимуть антипарламент-
ські настрої, прагнення розпустити його і провести дострокові вибори, 
хоча під час "помаранчевої" революції український парламент відіграв 
позитивну роль у збереженні стабільності. Такий прогноз був зробле-
ний нами у 2005 р.53, і він неодноразово підтверджувався. Населення, 
як свідчать дані опитувань, не заперечуватиме цього й сьогодні, але 
ступінь довіри ще більше впаде, що загрожуватиме парламентаризму в 
Україні як такому. Що стосується виконавчої влади, то тут ситуація не 
краща. У 2008 р. Президенту здебільшого або цілком довіряло 23,3% 
опитаних, Уряду – 18,5%, місцевим органам влади – 20,9%. Особливо 
знизився рівень довіри до Президента України. Якщо в 1995 р. здебі-
льшого або частково йому довіряло 37,3% опитаних, а не довіряло зо-
всім або частково лише 23,3%, то в 2008 р. (уже новому Президенту) не 

                                                                 
53 Геєць В.М. Взаємодія довіри і розвиток // Економічна теорія. – 2005. – № 2. – 
С. 3–16. 
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довіряло 49,8%, тобто дещо більше рівня Президента Л.Кучми 1995 р. 
(табл. 3.14). Станом на 2008 р. Президенту не довіряло вже 49,8% рес-
пондентів. Враховуючи, що Уряд завжди мав низький рівень довіри (не 
довіряли цілком або частково в 1995 р. 49,5%, а в 2008 р. – 53,7%), мо-
жна пояснити, чому президентські вибори 2004 р. були досить супере-
чливими і напруженими, що й прогнозувалося напередодні. Не менш 
напруженою буде ситуація і на виборах 2010 р.  

Таблиця 3.13  
Ступінь довіри населення до Верховної Ради України  

в 1995–2008 рр., % респондентів 
Варіант відповіді 1995 1999 2004 2006 2008 

Зовсім не довіряю 38,6 37,7 28,9 18,7 25,0 
Переважно не довіряю 22,0 24,8 34,2 30,9 33,9 
Переважно довіряю 6,5 6,2 7,9 13,6 11,0 
Цілком довіряю 3,0 1,3 1,2 1,6 1,2 
Джерело: Українське суспільство 1992–2008: Соціологічний моніторинг соціальних 
змін / ІС НАНУ. – К., 2008. – С. 526. 

Таблиця 3.14  
Ступінь довіри населення до органів виконавчої влади в Україні 

в 1995–2008 рр., % респондентів 
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Зовсім 
не дові-
ряю 7,5 28,2 н.д. 16,4 35,9 27,2 30,2 25,6 22,0 19,9 18,8 19,2 23,3 25,6 20,8 
Перева-
жно не 
довіряю 15,8 21,3 н.д. 25,1 26,0 27,6 27,9 32,1 28,9 21,1 29,2 29,6 26,5 28,1 29,9 
Перева-
жно 
довіряю 27,6 11,8 н.д. 17,3 8,2 12,3 12,6 9,6 14,8 23,9 13,6 15,4 19,7 15,4 19,4 
Цілком  
довіряю 9,7 4,1 н.д. 8,8 1,6 2,0 2,4 1,6 1,8 5,6 2,1 1,6 3,6 3,1 1,5 
Джерело: Українське суспільство 1992–2008: Соціологічний моніторинг соціальних 
змін / ІС НАНУ. – К., 2008. – С. 525, 526. 
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Вибори Президента 2004 р. проблем, пов’язаних із консолідацією 
і забезпеченням стабільності, не зняли, а тільки загострили їх, оскі-
льки основні суперечності залишилися й до нових виборів 2010 р. 
Серед них особливе місце посідають проблеми довіри до інших 
державних інститутів, необхідність зміни їх ролі – без цього підви-
щити рівень довіри в країні в цілому навряд чи вдасться.  

У табл. 3.15 наведені дані опитувань населення щодо довіри до 
правоохоронних органів. Усі вони загалом перебувають на низькому 
і майже однаковому рівні за весь період спостережень. Міліції не 
довіряли цілком або здебільшого в 1995 р. 57,1% опитаних, у 2008 р. – 
55,6%. Прокуратурі в 1999 р. не довіряло 54,2%, у 2008 р. – 53,1%. 
Судам у 2008 р. не довіряло зовсім або частково 54,4% опитаних. 

Таблиця 3.15  
Ступінь довіри населення до правоохоронних органів  

України в 1994–2008 рр., % 

Варіант 
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1995 1999 2004 2006 2008 
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Зовсім 
не дові-
ряю 27,9 н.д. н.д. 32,3 27,7 27,4 27,9 25,4 25,2 22,6 21,2 20,9 22,8 21,7 22,5 
Пере-
важно 
не дові-
ряю 29,2 н.д. н.д. 29,1 26,5 27,0 30,1 26,9 26,3 31,7 29,3 29,1 32,8 31,4 31,9 
Пере-
важно 
довіряю 10,0 н.д. н.д. 8,3 9,8 9,6 11,4 11,9 12,5 11,5 10,7 12,0 12,4 10,2 10,5 
Цілком  
довіряю 2,8 н.д. н.д. 2,4 2,4 2,6 2,8 2,8 3,1 1,8 1,4 1,7 1,2 1,3 1,7 
Джерело: Українське суспільство 1992–2008: Соціологічний моніторинг соціальних 
змін / ІС НАНУ. – К., 2008. – С. 524, 525. 

Таким чином, рівень часткової або повної довіри до цих трьох ін-
ститутів влади перебуває в межах 11–14% опитаних, це свідчить, що 
підвищений ступінь підтримки в країні порядку й законності з ураху-
ванням думки населення можливий лише за значних змін, здійснення 
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яких стане завданням нового Президента, Уряду і політичних сил, що 
їх підтримують. Проблема масової недовіра до інститутів влади в Укра-
їні не може бути розв’язана шляхом звільнення одних людей і призна-
чення інших. Цьому перешкодить навіть елементарна проблема дефі-
циту кадрів, що й показало безладдя з кадрами у 2005–2008 рр. Та й не 
це головне. Постає проблема більш глибока. Вона має системний хара-
ктер, і лише побудова нової системи дозволить її розв’язати. А тут пот-
рібен час і серйозна суспільна дискусія: куди і яким шляхом іти, бо са-
мих намірів і протестів недостатньо. Влада викликала вогонь на себе, і 
тепер треба відповідати результатом. Політична реформа, задумана в 
Україні, щодо посилення ролі парламенту й уряду без підвищення сту-
пеня довіри з боку населення навряд чи приведе до успіху, більше того, 
вона може загострити ситуацію, що підтверджує такий висновок. До 
Президента теж немає довіри в суспільстві. Маємо зачароване коло. 
Забезпечення консолідуючої ролі держави, у суспільному уявленні, 
вимагає, крім усього іншого, облаштування діяльності державних орга-
нів з тим, щоб вони змогли виконувати цю роль. Завдання є надзвичай-
но складним і вимагає активних та ефективних заходів.  

Без здобуття авторитету органами влади через забезпечення ними 
функціонального розв’язання завдань консолідації суспільства на 
шляху суспільного й економічного прогресу буде досить важко, тим 
паче, що населення з великою обережністю поставилося до оцінки 
ступеня довіри до політичних лідерів, які зможуть ефективно управ-
ляти країною. Як свідчать дані табл. 3.16, з 1994 по 2008 р. ступінь 
недовіри до таких лідерів постійно зростав – з 24,7 до 38,3%, але зрос-
тали й надії, що такі лідери є, – з 18,5 до 42,7% у 2006 р. Як бачимо, 
прогрес, головним чином, відбувався за рахунок тих, хто в 1994 р. не 
зміг визначитися (55,7%), а в 2008 р. таких залишилося 28,5%. 

Таблиця 3.16  
Ступінь довіри до політичних лідерів, які зможуть ефективно 

управляти країною, у 1994–2008 рр., % 
Варіант відповіді 1994 1999 2004 2006 2008 

Не довіряю 24,7 32,2 35,3 25,3 38,3 
Важко сказати 55,7 47,3 36,0 32,0 28,5 
Довіряю 18,5 20,1 28,4 42,7 33,0 
Джерело: Українське суспільство 1992–2008: Соціологічний моніторинг соціальних 
змін / ІС НАНУ. – К., 2008. – С. 501. 
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У 2004 р. Президенту треба було враховувати, що близько 45% 
населення вважають необхідним поєднання державного управління з 
ринковими методами. І хоча економічні погляди новообраного Пре-
зидента були значною мірою ринково орієнтованими, йому не вда-
лося переломити вказану тенденцію, навпаки, вона ще більше поси-
лилася, адже кількість людей з такими поглядами зросла у 2008 р. на 
4 відсоткових пункти (49,9%), а це немало, і продовжує збільшува-
тися. По суті, це вказує на те, що з точки зору населення, незважаю-
чи на економічне зростання в ці роки, держава виявила послаблення 
результатів своєї діяльності в економіці. І хоча її регуляторна діяль-
ність згідно з даними спостережень залишається досить потужною, 
але реально є малоефективною. Крім того, варто врахувати, що пог-
ляди людей, які вважають, що необхідно повернутися до планової 
економіки, практично залишаються постійними. За даними табл. 3.17 
можна зробити висновок про доцільність зміни функцій держави 
щодо її регуляторної ролі, тобто, з одного боку, зменшення адмініс-
трування, а з іншого – суворого дотримання тих законів, що регу-
люють економічну діяльність. У протилежному випадку життя буде 
відштовхувати нас від демократичних начал. Тому необхідно пара-
лельно розв’язувати питання засвоєння масами основ демократії та 
основ соціальної відповідальності. І справа тут не лише у виборах, 
хоча, безперечно, це один із головних інститутів демократії. На 
жаль, вибори стають дедалі більш контрольованими, перетворюю-
чись у певний ритуал, де головну роль відіграють піар-технології з 
використанням засобів масової інформації та інформаційно-
комунікаційних технологій, ефективність яких є особливо високою в 
умовах, коли населення масово засвідчує недостатність політичних 
знань, які б дозволили зробити усвідомлений вибір.  

Таблиця 3.17  
Точка зору населення України на роль держави в управлінні 

економікою в 2002–2008 рр., % 
Варіант відповіді 2002 2004 2006 2008 

Треба мінімізувати роль держави – усе регулює ринок 6,5 6,1 4,7 6,6 
Треба поєднати державне управління і ринкові методи 46,1 45,5 49,5 49,9 
Треба повернутися до планової економіки на основі 
повного державного обліку і контролю 29,3 31,6 29,6 28,8 
Джерело: Українське суспільство 1992–2008: Соціологічний моніторинг соціальних 
змін / ІС НАНУ. – К., 2008. – С. 496. 
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Необхідно враховувати, що протестний рух проти влади минулих 
років ще не розкрив глибинні мотиви протестної частини населення, 
а вони існують, тому ігнорувати їх вельми небезпечно. Тут багато в 
чому успіх залежатиме від ефективності, з одного боку, інституцій-
ного забезпечення функціонування держави, а з іншого – інститу-
ційної складової трансформаційних змін у цілому, яка виявилася 
неефективною на початковій стадії реформ, що й спричинило фор-
мування життя за ознакою "вибране для обраних". Цим питанням 
присвячено наступний підрозділ даної роботи. 

3.3. Інституційні перетворення  
і суспільний розвиток 

Для забезпечення успішного розвитку необхідні не лише довіра 
населення до процесів перетворень і врахування мотивів, що фор-
мують цю довіру, але й інституційні перетворення, завдяки яким ця 
довіра (тобто ставлення до того, що відбувається) реалізується54. Це 
стосується, насамперед, інституту власності, завдяки якому в насе-
лення з’являться мотиви до господарської і суспільної активності та 
власності як основоположного інституту, що є необхідною умовою 
для реалізації політики лібералізації.  

Відтак зазначимо, що лише 13,9% опитаних у 2008 р. підтриму-
вали приватизацію великих підприємств, тоді як не підтримували її 
64,1% опитаних; 21,4% були в числі тих, що не визначилися 
(табл. 3.18). Стосовно тих, хто не підтримує приватизацію великих 
підприємств, то за 14 років їх число збільшилося майже в 1,8 раза, 
а тих, хто підтримує – зменшилося майже в 1,8 раза. Це означає, що 
базова для засад політики інституційна категорія через утилітарність 
вибраної моделі лібералізації зазнала за роки її реалізації надзвичай-
но потужних втрат. Що стосується малої приватизації, то населення 
було переважно за її проведення (2008 р. – 44,6% опитаних). Важли-
во, що кількість тих, хто підтримує малу приватизацію, усі ці роки 
теж зменшувалася, хоча й не так динамічно. Зауважимо, що йти 
шляхом розвитку малого підприємництва, на що зорієнтована поки 
                                                                 
54 Докладніше про проблему взаємодії довіри і розвитку див. попередній підрозділ 
даної роботи.  
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що більшість населення, означає перетворити нашу країну в країну 
"крамарів" і "цеховиків", які ще не скоро оволодіють новітніми тех-
нологіями. Крім того, прихильників тих, хто підтримує прибічників 
капіталізму, у 2006–2008 р. було всього 11,6%. Їх питома вага порів-
няно з 1994 р. дещо зменшилася (12,7%), тоді як кількість прихиль-
ників соціалізму залишилася на незмінному рівні (22,1% у 1994 р. та 
22,5% у 2006 р.) (табл. 3.19). Наявним є домінування у суспільстві 
соціалістичних настроїв на противагу тим, за логікою змін, у резуль-
таті яких формується велика власність, що здатна забезпечувати в 
першу чергу конкурентоспроможність економіки в цілому. Але 
оскільки остання отримала в умовах України ознаки олігархічності, 
то закономірно було чекати і змін у настроях та симпатіях населен-
ня, що, власне, і відбулося.  

Таблиця 3.18  
Ставлення населення України до приватизації великих і малих 

підприємств у 1994–2008 рр., % респондентів  

Ставлення… 1994 1999 2004 2008 
великі малі великі малі великі малі великі малі 

– скоріше, не-
гативне 38,4 18,3 52,4 22,9 56,1 25,2 64,1 25,7 
– важко сказа-
ти, негативне 
чи позитивне 34,2 24,4 29,0 27,2 26,3 27,6 21,4 29,0 
– скоріше, по-
зитивне 24,7 54,8 17,7 49,2 17,5 47,2 13,9 44,6 
Джерело: Українське суспільство 1992–2008: Соціологічний моніторинг соціальних 
змін / ІС НАНУ. – К., 2008. – С. 495. 

Таблиця 3.19  
Підтримка населенням капіталістичного  

чи соціалістичного шляху розвитку України  
впродовж 1994–2008 рр., % респондентів 
Варіант відповіді 1994 1999 2004 2008 

Підтримую прихильників соціалізму 22,1 23,9 25,2 22,5 
Підтримую прихильників капіталізму 12,7 10,9 11,7 11,6 
Підтримую і тих, і тих, аби не конфліктували 23,7 20,5 19,9 22,3 
Не підтримую нікого з них 20,0 22,5 22,6 26,4 
Важко сказати 19,3 19,2 18,1 15,5 
Джерело: Українське суспільство 1992–2008: Соціологічний моніторинг соціальних 
змін / ІС НАНУ. – К., 2008. – С. 498. 
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Таким чином, якщо враховувати думку населення, необхідність 
чого ілюструє досвід майже двадцятирічних перетворень, то мусимо 
надалі вирішувати суперечливі завдання збереження соціалістичних 
здобутків держави минулого та ефективного управління нею, з одного 
боку, і капіталізації економіки – з іншого, як цього потребує сучас-
ність, особливо, якщо брати до уваги, що внаслідок кризи 2008–
2009 рр. капіталізація бізнесу в Україні, як і в багатьох країнах, різко 
знизиться. А це означає, що владній еліті України, яка декларує пере-
важно ліберальну ідеологію (хоча насправді вона далеко не завжди є 
такою), для реалізації своєї політики, де має домінувати технократія, 
що здатна здолати бар’єр відчуження до імплементації розвитку, не-
обхідно буде також знайти спільну мову з представниками політич-
них сил, які поділяють соціалістичні погляди, попри те, що вони на-
зивають себе правими партіями, далекими від лівих ідей, а у дійсності 
є партіями, що представляють інтереси капіталу. Водночас впливові 
партії – виразники інтересів великого капіталу в політичній боротьбі 
і демагогії щодо своїх поглядів фактично досить часто голосують за 
ліві ідеї, породжуючи масові утриманські настрої серед широких 
верств населення. Тоді політичні сили мають серйозну підтримку се-
ред прихильників соціалізму, яких майже вдвічі більше, ніж прихиль-
ників капіталізму, а тих і тих разом достатньо багато – понад 44,8% 
опитаних, тобто база для такого об’єднання є, оскільки таким чином 
здійснюється боротьба за голоси виборців, а фактично ці голоси "ску-
повуються" за рахунок платників податків. У попередній період 2006–
2007 рр. таке об’єднання за формою вже було. Але воно не витримало 
перевірки часом, оскільки з боку ліберальних сил технократична 
складова була ще слабкою, а соціалісти не змогли довести, що вони 
дійсно є соціалістами, які можуть діяти прагматично і ефективно. Тим 
більше, що досить скоро ідеї соціалістичного спрямування декларати-
вно перехопили конкурентні політичні сили, які, власне, не будучи за 
змістом соціалістичними, намагаються їх реалізувати.  

Значна частина опитаних (понад 64%) налаштована проти вели-
кого приватного бізнесу, особливо через приватизацію. Хоча це був 
один із основних шляхів формування приватного підприємництва 
і великого конкурентоспроможного бізнесу, що здійснював нагро-
мадження капіталу, ми змушені будемо багато в чому змінити під-
ходи до процесів нагромадження і капіталізації економіки. Дове-
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деться знайти нові підходи, що дотепер використовувалися вкрай сла-
бко – адже має відбутися приватизація житлово-комунального госпо-
дарства, газотранспортної і транспортної систем, поглиблення земе-
льної реформи і забезпечення в ході її реалізації соціальної функції 
землі. Як результат подальшої капіталізації економіки України, в обо-
рот згодом можуть увійти капітали обсягом 500–700 млрд дол. США 
і навіть більше, що з огляду на її майбутнє – є необхідним процесом. 
Водночас важливо враховувати в процесах забезпечення інституцій-
них змін і той факт, що криза 2008–2009 рр. позбавила бізнес фінан-
сових ресурсів, у тому числі й у глобальному вимірі, а це означає, 
що в боротьбі за нові капітальні активи, що будуть приватизовува-
тися, відбуватиметься жорстка боротьба з використанням тіньових 
схем, бо необхідних фінансових ресурсів буде замало. Саме тому 
з метою недопущення чергового нелегітимного привласнення нових 
активів через приватизацію інституційна складова стане чи не най-
головнішою. І основним її завданням буде підвищення в процесі по-
дальшої приватизації конкуренції та ефективності економіки. 

Боротьба за капіталізацію і конкуренцію буде успішною за одно-
часного певного нівелювання соціальної нерівності, яка досягла не-
бачених розмірів як у доходах, так і у володінні власністю, тому що 
в цьому сьогодні закладені два величезні протиріччя. Перше – дифе-
ренціація населення за присвоєнням додаткового продукту, у зв’язку 
з чим потрібно приділити значну увагу зміні політики оплати праці 
і звуженню монопольних рамок привласнення прибутку великим 
капіталом. Друге – формування великої приватної власності в Украї-
ні, як і в інших країнах з перехідною економікою, за короткий пері-
од часу – це результат роздержавлення і привласнення накопиченого 
багатства, а не процес капіталізації додаткового продукту в умовах 
жорсткої конкуренції, у тому числі й із закордонним капіталом. Че-
рез це ми змушені будемо змінювати модель концентрації приватної 
власності шляхом розвитку конкуренції.  

Без зміни ставлення населення до великого бізнесу, який навряд чи 
підтримає громадськість, чинна влада ще більше втратить легітим-
ність, оскільки вона підконтрольна значною мірою корпоративним 
інтересам,що підриває основи Конституції. Останнє означає, що руй-
нується концептуальна основа Основного Закону, "...а без цієї концеп-
туальної основи... непояснений народний суверенітет, а без народного 
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суверенітету, без опори... форма держави, вибори, представницька 
система і міра відповідальності державних чиновників і виборних по-
садових осіб"55. Такого висновку дійшов французький професор 
А.Есмен наприкінці ХІХ ст., який зробив огляд тенденцій конститу-
ціоналізму впродовж усього ХІХ ст. На сьогодні залишаються неви-
значеними майбутні взаємини держави з великим бізнесом, адже як-
що враховувати в подальшій діяльності думку населення, сформовану 
відповідно до задекларованих демократичних принципів, то стає оче-
видним – великий бізнес, що діє нинішніми методами, зараз не 
сприймається населенням. Виникає питання: яким буде майбутнє цьо-
го бізнесу, оскільки велика приватизація, на думку того ж населення, 
є недоцільною. Але якщо розширювати вплив держави на економіку, 
то в результаті виникнуть умови для бюрократичного капіталізму, за 
якого чиновники і бюрократи стануть (і це є цілком логічним) на 
шляху якщо не ринкових перетворень, то принаймні формування та-
кого ступеня конкурентоспроможності економіки, з яким країна сві-
домо програє своє майбутнє. У підсумку ми одержимо не "схід", 
а "захід" ринкових перетворень і в результаті будемо змушені шукати 
способи розвантаження держави від соціальних зобов’язань, щоб ви-
гравати конкуренцію у світі. Останнє неможливо без створення вели-
кого конкурентоспроможного бізнесу з метою консолідації капіталу 
шляхом капіталізації прибутку і нагромадження власності, у тому чи-
слі й за рахунок купівлі її за рубежем. Зрештою, великий бізнес також 
повинен мати доступ і до влади, бо без її підтримки протистояти ве-
ликому західному капіталу, який давно й успішно освоїв прозорі ме-
тоди роботи з державою, у тому числі й за її підтримки, буде ні з чим. 
Це з одного боку,а з іншого – треба буде знайти вихід щодо форму-
вання опори держави у новій концепції реальної, а не декларативної 
свободи, яка б дозволила реалізуватися народному суверенітету в но-
вій Конституції, про яку зараз багато розмов. Дійсного відходу від 
домінування корпоративізму у владі поки що не проглядається. 

Сучасна теза про те, що у владну еліту не повинні входити пред-
ставники великого бізнесу, є малопродуктивною. Помилкою зазначе-
                                                                 
55 Диего Валадес. Контроль над властью / Пер. с исп. А.Автономова, В.Гайдамака. – 
М. : Идея-Пресс, 2006. – C. 28. (Також див.: Valadés, Diego. El control del poder / 
Instituto de Investigaciones Juridicas, Univesidad Nacional Autónoma de Mexico. – 1998. – 
466 pp.) 



Суспільство, держава, економіка: феноменологія взаємодії та розвитку 

378 

ної тези є те, що в наш час недовраховується факт наявності механіз-
мів розв’язання протиріч між працею і капіталом, які були притаманні 
минулому. Теза в теорії питання про стосунки праці й капіталу в су-
часному трактуванні пройшла шлях від колишнього протистояння до 
сучасної взаємодії за рахунок того, що сучасний розвиток залежить 
від нагромадження не тільки (і не стільки) фізичного капіталу, яким 
володіють переважно фізичні особи або групи фізичних осіб, а в пер-
шу чергу від нагромадження людського капіталу, власником якого є 
освічене у своїй масі населення. І оскільки нова економіка перетво-
рюється в економіку знань, то розв’язання зазначеного протиріччя в 
Україні полягає в розвитку, насамперед, ринку освіти такого рівня, за 
якого як для підприємців, так і для решти населення стає вигідним 
вкладати кошти в нагромадження людського капіталу. Виходячи 
з цього, ніхто не буде заінтересований у його руйнуванні, бо вони 
"сидять на одному сучку" і обидва впадуть, якщо його підпиляти.  

Перед майбутнім державним управлінням в Україні,а також і за її 
межами,постають завдання нагромадження значного за масштабами 
фізичного і людського капіталу, що настійно вимагає побудови но-
вої національної інноваційної системи, яка й покликана їх вирішува-
ти, маючи на увазі й соціальні інновації, а не тільки інновації в тех-
ніці та технології. Саме в цій магістрального характеру політиці по-
лягає суть сучасних змін у взаємодії влади, капіталу і населення. 
Між тим за наявності численних декларацій у цій сфері сьогодні, як 
і в минулі роки, реальних дій поки що мало. Як свідчать опитування, 
спостерігається спад настроїв населення на користь капіталізації, 
оскільки за поглиблення протиріч між працею і капіталом шляхи 
розв’язання проблем позначаються вдалині від магістральних, вна-
слідок чого ці протиріччя загострюються. На жаль, суспільству 
і владній еліті доведеться вирішувати серйозну проблему зниження 
ступеня протистояння і реалізації шляхів консолідації зусиль, інак-
ше "революція" буде не швидкою з надією на успіх, а перманент-
ною, – тим більше, що вона вже породила професійних революціо-
нерів, які на цьому навчаться швидко "заробляти" в найближчому 
майбутньому, якщо вже не зараз. Заробляти ж треба навчити насе-
лення, створивши необхідні умови для професійного зростання, що 
розвиває і людський, і фізичний капітали. Перший – за рахунок квалі-
фікованої праці (власників людського капіталу), другий – послідов-
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ною капіталізацією доданої вартості (власників фізичного капіталу) – 
як тих, так і інших залежних від нової техніки, технологій, науки, ор-
ганізаційних нововведень, у тому числі й у державному управлінні. 
У цьому полягає глибокий зміст нової стратегії модернізації й істотна 
зміна шляху розвитку, що потребує інституційного оформлення, яке б 
значною мірою відрізнялося від того, що існує у нашій державі зараз. 

Проте справа не тільки в цьому. Швидше за все, викладене – це 
запас на перспективу. Стосовно теперішнього часу, то найпершого 
вирішення вимагає проблема, яку слід записати в Конституції та ін-
ших законодавчих документах – контроль над владою, завдяки яко-
му поряд із політичним контролем буде гарантована реалізація гро-
мадянських свобод, зменшується вплив влади та її безвідповідаль-
ність і завершаться необхідні умови демократичного, а не корпора-
тивного домінування в управлінні суспільством, на чому наголошує 
доктор права Д.Валадес. 

На користь зростаючої ролі великого українського капіталу в між-
народному контексті досягнень України як сучасної держави свідчать 
результати спостережень і висновки відомого політолога Д.Видріна: 
"...посилиться експансія України в Європу. Українські інтереси в цьо-
му напрямі обстоюватимуть не напівкваліфіковані дипломати, котрі... 
відчувають на своїх потилицях гниле дихання влади, а терті-перетерті 
представники величезних корпоративних структур, яким у спину ди-
хає не якась там влада, а сам великий і могутній приватний інтерес. 
Той інтерес, який тільки в Європі може легалізувати вже накопичені 
величезні фінансові ресурси й адаптувати колосальні експортні мож-
ливості країни... Тобто Україна, ясна річ, не стане при такому розкладі 
геополітичним монстром, однак і хлопчиком на побігеньках явно не 
буде, а тим паче – для биття"56. Тому відстоювання пріоритету держа-
ви, відсторонення конструктивної еліти від облаштування держави 
й управління нею формують вектор свідомо слабкої в майбутньому 
держави – України, що не буде рівною серед рівних у розвиненій Єв-
ропі, а стане джерелом мінеральних і людських ресурсів. Ці питання 
мають доктринальний стратегічний характер.  

Формування великої приватної власності і поглиблення ринкових 
відносин багато в чому будуть успішними, якщо вдасться розв’язати 
                                                                 
56 Видрін Д. "Зміни, мій друже, зміни..." // Дзеркало тижня. – 2004. – 20–26 березня. – 
№ 11(486).  
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основну проблему – забезпечення успішного перетворення ролі 
держави в подальших процесах трансформації суспільства й еконо-
міки при концентрації впливу окремих заінтересованих соціальних 
груп, що впливають на життя українського суспільства, а значить, 
і на прийняття рішень у державі. Цього вимагає демократичний ви-
бір. Частково про це вже йшлося вище, однак надалі необхідно буде 
повернутися до моніторингу думки населення. 

Як видно з табл. 3.20, у 2008 р. досить значну роль в українському 
суспільстві відігравав злочинний світ – 32,9% при 33,9% у 1994 р. 
і 43,9% у 1999 р., тому невипадково 2005 р. (після виборів Прези-
дента) ознаменувався декларацією наступу на нього, хоча принци-
пово змінити ситуацію не вдалося. Серед найбільш впливових соці-
альних груп у житті українського суспільства знаходяться робітники 
й селяни. У 1994 р. вони посідали перше місце (44,3%), а в 2008 р. їх 
вплив дещо зменшився (42,7%). На третьому місці – лідери політич-
них партій (36,9%). У результаті подій 2004-го і наступних років вони 
значно розширили свої можливості, а це означає, що політична сила, 
яка вірно вибудує свою ідеологічну конструкцію, може взяти під кон-
троль розвиток подій у державі та економіці. Якщо ж їх зусилля підт-
римають підприємці (їх питома вага 33,4%), то результат може бути 
досить вагомий. На четвертому місці знаходяться працівники правоо-
хоронних органів і військові, а також судді та працівники прокурату-
ри – 33,7%, хоча, згідно з опитуваннями, ступінь їхнього авторитету 
за весь минулий час був дуже низьким. Це означає, що відповідаль-
ність у житті українського суспільства перейшла до лідерів політич-
них партій, підприємців і працівників правоохоронних органів.  

Таким чином, політична, силова і фінансова влади стали, за виня-
тком робітників і селян, домінуючими, що формує ознаки злиття 
влад і формування можливостей їх контролю над більшістю суспі-
льних процесів та недопущення їх демократизації.  

З даних таблиці також випливає, що найменший вплив на життя 
українського суспільства справляє інтелігенція (15,3%), а це, на-
самперед, учителі, лікарі, учені, частина військових, працівники 
культури, наймані менеджери, тобто та частка населення, що покли-
кана і мала би, з одного боку, формувати, розвивати, затверджувати 
в суспільстві культурологічні феномени майбутнього розвитку і ба-
зу демократичних перетворень, а з іншого – забезпечувати процес  
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Таблиця 3.20  
Вплив окремих соціальних груп на життя українського  

суспільства впродовж 1994–2008 рр., % 
Група 1994 1999 2004 2008 

Робітники і селяни 44,3 35,1 40,2 42,7 
Інтелігенція 16,3 11,3 13,2 15,3 
Підприємці, бізнесмени 24,2 30,7 27,0 33,4 
Керівники держпідприємств і сільгосп-
підприємств 26,9 22,2 19,6 23,8 
Чиновники 29,1 33,3 23,6 29,4 
Лідери політичних партій – 24,5 25,9 36,9 
Працівники правоохоронних органів  
і військові 14,5 15,2 27,2 33,7 
Мафія, злочинний світ 33,9 43,9 40,2 32,9 
Джерело: Українське суспільство 1992–2008: Соціологічний моніторинг соціальних 
змін / ІС НАНУ. – К., 2008. – С. 500. 

нагромадження людського капіталу, який сприятиме безконфлікт-
ному розв’язанню існуючих між працею і капіталом протиріч завдя-
ки нагромадженню знань. Власне, що найголовніше – вони забезпе-
чують майбутнє країни, насамперед, через підвищення її конкурен-
тоспроможності в новій економіці – економіці знань. Без стрімких 
змін статусу інтелігенції в суспільстві та підвищення її ролі як окре-
мої соціальної групи в ході подальших перетворень багато демокра-
тичних і сучасних ринкових трансформацій у житті українського 
суспільства стануть неможливими, оскільки в інституційному від-
ношенні сучасне українське суспільство є досить складним і супере-
чливим утворенням. Боротьба за голоси з боку найбільш впливових 
сил, що контролюють три названі вище влади, стає базою для масо-
вих порушень на виборах і недопущення демократизації.  

Аналіз результатів досліджень характеру сучасного українського 
суспільства приводить до такого висновку: "...сучасне трансфор-
моване на запозиченнях суспільство в Україні є неповноцінним со-
ціальним гібридом, що виріс унаслідок реформованих декількома 
способами пануючих і залежних соціальних груп: легального і неле-
гального приватнокапіталістичного підприємництва; продуктивної 
праці трудящих; злочинної діяльності. Цей гібрид не матиме перс-
пектив, якщо не будуть перерозподілені тенденції його розвитку, 
суспільні багатства, економічна і політична влада, соціальна актив-
ність на користь людей продуктивної праці. 
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 Саме невтішний стан людини цього типу, включеного у відноси-
ни першокапіталізму, свідчить про цивілізаційну неповноцінність 
сучасного українського суспільства"57. А оскільки серед соціальних 
груп, що значною мірою впливають на життя українського суспільс-
тва (за результатами моніторингу) досить сильним виявляється зло-
чинний світ, то серед завдань першочергового характеру щодо ста-
білізації взаємин соціальних груп в українському суспільстві є боро-
тьба зі злочинністю і детінізація економічної діяльності. Ці взаємо-
залежні процеси досить складні, вони глибоко пронизують і суспіль-
ство, і державу, й економіку, бо процес приватизації, хоча й був де-
якою мірою законним, проте був і залишається поки що морально 
нелегітимним. Однак саме ці процеси, хоча й "породили" групи під-
приємців і власників, були на той час єдиною соціальною опорою 
держави, що внаслідок зловживань у ході приватизації на певному 
етапі й монополізувала багато сфер економічної діяльності (особли-
во після фінансової кризи 1998 р.), проте змогла оживити колишні 
малоефективні виробництва за рахунок, насамперед, нового мене-
джменту. Останній, скориставшись створеною внаслідок фінансової 
кризи сприятливою ціновою конкурентоспроможністю, світовою 
кон’юнктурою, ресурсами, вивільненими в результаті економічної 
кризи початку 90-х рр., в основному ж і привласнив значну частину 
легальних і нелегальних доходів, що утворилися в результаті еконо-
мічного зростання і досягли масштабів, які дозволили сформувати 
олігархічні угруповання. У результаті всіх перетворень склалася олі-
гархічно організована економіка, і нова еліта, котра не піклується 
про технологічне відновлення та структурну перебудову економіки, 
а підтримує відносно низький рівень оплати праці, використовуючи 
механізми перерозподілу доходів на свою користь.  

На новому етапі реформ, пов’язаному з поглибленням демократи-
зації і зміною ролі держави, а також підвищенням ефективності еко-
номіки, у суспільстві доведеться формувати нову соціальну групу, або 
еліту, що в результаті й стане новою соціальною опорою держави. 
На таку роль, враховуючи результати опитувань (табл. 3.20), у нових 
умовах можуть претендувати принаймні декілька виділених груп. 
Якщо виходити зі ступеня їхнього впливу на життя українського су-
                                                                 
57 Фарисенко В. Неповноцінне суспільство // Українське суспільство 1994–2004: 
Моніторинг соціальних змін. – К. : ЗАО "ВІПЛ", 2003. – С. 208. 



Розділ 3. Соціоекономічна модель майбутнього України 

383 

спільства (за підсумками опитувань 1994–2008 рр.), то зауважимо, що, 
крім інтелігенції, яка потенційно може взяти на себе цю функцію, але 
поки що є недостатньо впливовою, цю роль може здійснювати якась 
частина підприємців і чиновників та лідерів політичних партій, що 
значно активізували свій вплив. Усі разом вони можуть відіграти роль 
соціального мотора, що рухає ті зміни, які необхідні для суспільства 
й економіки, за умови їх відповідальності за стан справ в суспільстві. 
Це можливо у тому випадку, коли така найважливіша соціальна гру-
па, як робітники і селяни, своєю протестною діяльністю активізує 
вказані суспільні сили, для чого є певні передумови, бо для цієї со-
ціальної групи саме заробітна плата є основним джерелом доходів. 

 Як свідчать наявні статистичні дані, у поточних доходах насе-
лення заробітна плата відносно ВВП у 1990 р. становила 47,7%, а за 
підсумками 2006 р. цей показник досяг лише 38,4%, тоді як у розви-
нених у ринковому відношенні країнах у 1997 р. він становив: 
у Швеції – 43,1%; у Франції – 37,2 (і, власне, саме Францію постійно 
потрясають нескінченні страйки); у Німеччині – 41,9; у Великобри-
танії – 47,2 (1996 р.); у США – 49,7; у Японії – 48,1% (що в серед-
ньому майже на 10 відсоткових пунктів вище, ніж в Україні). Ці по-
казники відображають обсяг загального фонду заробітної плати, 
а рівень самих зарплат у розрахунку на одну особу в цих країнах на-
багато більший. 

Щодо інших складових доходів сектора домашніх господарств, 
що формують платоспроможний попит населення та сприяють роз-
витку внутрішнього ринку і національних заощаджень, слід зазначи-
ти, що по категорії "валовий змішаний дохід" Україна мала у 2006 р. 
10,9% ВВП, а середня величина по перерахованих країнах становила 
10,1%, тобто практично вони були рівними. 

Соціальні внески роботодавців також були близькими: в Україні 
у 2006 р. – 12,2%, а в зазначених країнах у середньому – 11,1%. Проте 
сальдо перерозподілу доходу від власності в Україні було майже 
втричі меншим, ніж у зазначених країнах. Та це й зрозуміло – через 
нерозвиненість відносин власності і слабку капіталізацію економіки 
доходи від власності не могли мати вищу питому вагу у ВВП. У цих 
змінах також вбачається один із напрямів вирішення наявних проти-
річ між працею і капіталом в Україні і формування, навіть у середньо-
строковому відношенні, соціально заінтересованої в подальших пере-
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твореннях групи населення. Надалі слід мати на увазі, що за вказаною 
статтею можливе збільшення доходів домашніх господарств. 

Слабкою ланкою у формуванні доходів домашніх господарств є 
також сальдо соціального перерозподілу. Якщо в Україні у 2003 р. 
воно становило 1,6% від ВВП, то у зазначених вище країнах у серед-
ньому було поблизу оцінки 4,7% від ВВП, що майже втричі більше, 
ніж в Україні, і це, дійсно, резерв зростання соціальної функції дер-
жави. Особливо це стосується соціальної допомоги, оскільки в Украї-
ні вона "з’їдається" внесками на соціальне страхування домашніх 
господарств. Тут знаходимося на рівні розвинених країн, тоді як 
стосовно соціальної допомоги явно відстаємо. 

Таким чином, для подальшої зацікавленості робітників і селян 
у процесах поглиблення реформ цілком очевидною є необхідність 
зважитися на зміну політики, насамперед, в оплаті їхньої праці, і ак-
тивніший соціальний перерозподіл засобів для незаможних, оскіль-
ки в протилежному випадку заручитися їхньою підтримкою буде 
неможливо. Що ж до інших складових, які забезпечать зацікавле-
ність основних соціальних груп у подальших перетвореннях, то най-
важливішою є розв’язання проблем бідності. Останнє у стратегічно-
му відношенні можливе лише у зв’язку з вирішенням завдань забез-
печення економічного зростання.  

Якщо скористатися результатами досліджень академіка НАН 
України Е.Лібанової щодо бідності в Україні, то дійдемо таких ви-
сновків. Економічне зростання останніх майже 10 років у сукупності 
з реалізацією перших етапів Стратегії подолання бідності привело 
до помітних результатів у зменшенні масштабів тільки найгострі-
ших форм бідності в Україні і до відсутності відчутних успіхів у 
вирішенні проблем відносної бідності. Зокрема, усі розрахунки, що 
попередньо елімінують майнове розшарування, свідчать про значне 
поліпшення ситуації (табл. 3.21). Якщо орієнтуватися на вартість 
добового споживання нижчу від 4,30 дол. США (цю межу сформо-
вано спеціально для країн Центральної і Східної Європи та СНД), то 
вже у 2003 р. було досягнуто межі, визначеної національними Ціля-
ми розвитку тисячоліття на 2015 р. (5,5%). І далі вона продовжує 
знижуватися в усі наступні роки. 

Істотно знизився рівень бідності, визначеної за вартістю спожи-
вання нижче його 75-відсоткового медіанного рівня в цінах 1999 р.,  



Розділ 3. Соціоекономічна модель майбутнього України 

385 

Таблиця 3.21  
Рівні бідності, розраховані за різними її критеріями, % 

Критерій бідності 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Вартість добового спожи-
вання в розрахунку на умо-
вного дорослого нижче 
4,30 дол. США за ПКС (ме-
жа бідності для країн із 
перехідною економікою) 14,0 11,9 11,0 7,4 4,0 3,2 1,3 1,0 
Вартість добового спожи-
вання в розрахунку на умо-
вного дорослого нижче 
14,76 дол. США за ПКС 
(межа бідності для розвине-
них країн) 93,8 91,3 89,0 86,4 81,2 75,8 60,9 56,6 
Вартість місячного прожи-
вання нижче встановленого 
прожиткового мінімуму н.д. 70,6 71,3 72,5 63,3 50,3 38,2 33,0 
Споживання нижче 75% 
медіанного його рівня в 
розрахунку на умовного 
дорослого в цінах 1999 р. 27,8 29,0 29,7 23,7 17,9 13,8 6,9 5,9 
Споживання нижче 75% 
медіанного його рівня в 
розрахунку на умовного 
дорослого в цінах поточно-
го року 27,8 26,4 27,2 27,2 26,6 27,3 27,1 28,1 
Джерело: розрахунки Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України. 

скоригованого відповідно до інфляції. Однак практично не знизився 
рівень бідності, визначений по національній межі – вартості спожи-
вання нижче 75-відсоткового медіанного його рівня в цінах поточ-
ного року. Більш того, він навіть почав зростати з 2004 р. і, скоріш 
за все, буде зростати в усі наступні роки. Пояснюється це підвищен-
ням ступеня майнового розшарування і самої межі бідності. Це є 
досить неприємною ситуацією, оскільки, дійсно, майнове розшару-
вання, якщо воно не буде подолане, вестиме до остаточного форму-
вання "касти багатої еліти", яка вже сьогодні проживає в майже пов-
ністю закритих приміських поселеннях і починає парканами огоро-
джувати власні елітні будинки в містах. Крім того, для обслугову-
вання такої еліти, зокрема й у сфері бізнесу, формується ще один 
прошарок населення, який теж буде жити в достатку та до якого 
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приєднається частина державного істеблішменту. Решта – це бідне 
і порівняно бідне населення. За такої стратегії ми будемо мати про-
цес формування моделі суспільного розвитку з майбутньою формою 
його консолідації на засадах лівих ідей. Наприклад, країни Латинської 
Америки проходили цей процес у 90-х рр. ХХ ст., тобто нещодавно. 
Разом з тим варто підкреслити, що з початку реалізації Стратегії по-
долання бідності безперервно зменшується розшарування бідних 
верств населення. Це відбувається внаслідок того, що зусилля держа-
ви були сконцентровані, насамперед, на викоріненні найгостріших 
форм бідності й "підтягуванні" рівня доходів цих верств населення 
принаймні до межі бідності. Хоча цього на перспективу замало. 

Якщо зробити міжнародні порівняння бідності в Україні, то це 
дає такі результати:  

1. За критерієм вартості добового споживання в розрахунку на 
умовного дорослого нижче 1,07 дол. США за ПКС (цю межу визна-
чено для міжнародних порівнянь як межу фізичного виживання) 
в Україні з 1998 р. рівень бідності нижчий від 0,1%, тоді як, напри-
клад, у Білорусі він становить 2,7% (2001 р.), у Латвії – 0,2 (2002 р.), 
у Литві – 4,7 (2001 р.), у Російській Федерації – 0,4 (1998 р.), у Сло-
ваччині – 1,5 (1998 р.), у Словенії – 0,5% (2000 р.). Принципових 
змін у цих порівняннях на користь названих країн не відбулося й за 
більш пізній період, оскільки з 2000 р. економічне зростання було 
однозначно вищим, ніж у названих країнах. Однак з 2009 р. ситуація 
може змінитися не на користь України, бо спад економіки за цей рік 
буде найвищим, адже зниження ВВП за підсумками І кв. 2009 р. 
становило понад 20%. 

2. Питома вага населення, що кваліфікується як бідне за критері-
єм вартості споживання нижче 4,30 дол. США, істотно знизилася в 
Україні і становить, за даними 2003 р., 3,7%, тоді як у 1999 р. (пер-
ший рік моніторингу умов життя домогосподарств за міжнародною 
методологією) питома вага таких осіб становила 14%. У середньому 
за 1996–1999 рр. цей показник становив: в Естонії – 18%, у Польщі – 
10, у Литві – 17, у Латвії – 28%. Пізніше він теж знизився, але вна-
слідок чергової кризи 1998–2009 рр. ці країни, як і Україна, теж за-
знали значних втрат, а тому він знову почав зростати, хоча нових 
точних даних у автора немає. 
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3. Безумовно, досить високим залишається рівень бідності за кри-
терієм вартості добового споживання в розрахунку на умовного до-
рослого нижче 14,76 дол. США за ПКС – критерієм, що використо-
вується для порівнянь бідності в країнах з розвиненою ринковою 
економікою. В Україні, за даними 1999 р., бідним за цим показником 
могло вважатися практично все населення, тоді як у Норвегії – лише 
4%, у Швеції – 6, у Нідерландах – 7, у Франції – 10, у Німеччині – 
7%. І хоча прогрес України в цьому напрямі не викликає сумнівів, і, 
за даними 2006 р., визначений у такий спосіб рівень бідності знизив-
ся до 56,6%, але з 2009 р. ситуація почне погіршуватися. 

Різниця між рівнями бідності, визначеними за вартістю спожи-
вання нижче 14,76 і 4,30 дол. США – це своєрідне відображення ві-
дмінностей у рівнях життя населення країн із перехідною і розвине-
ною ринковою економікою, яке здолати можна хіба що в довгостро-
ковій перспективі. 

Закономірна нерівномірність подолання кризи в різних секторах 
економіки в результаті створення так званих "точок зростання" зу-
мовлює значну диференціацію бідності. Швидке поліпшення ситуа-
ції спостерігалося тільки у великих містах. Питома вага бідних серед 
мешканців маленьких міст практично не змінювалася. Що ж стосу-
ється селян, то питома вага осіб, визнаних бідними за загальнонаці-
ональним критерієм, майже невпинно зростає. Це є відображенням 
загальних недоліків аграрної, зокрема рентної політики в країні, зна-
чного розриву цін на промислову і сільськогосподарську продукцію, 
і, як наслідок, загального пригнічення доходів аграрного сектора в 
цілому. Через це небезпідставною є спроба нового Уряду України 
у 2005 р. розробити нову програму розвитку аграрного сектора і по-
глиблення земельної реформи, а також соціального розвитку села, 
але станом на 2009 р. принципових змін не відбулося. 

Ступінь розшарування небідних верств населення постійно збіль-
шується, оскільки зростає розрив між доходами найзаможніших 
верств (приблизно 8–10%) і решти населення. 

Отже, результати досліджень Е.Лібанової свідчать, що, незважаю-
чи на наявні позитивні результати, проблема бідності залишається 
гострою, оскільки як загальний низький рівень розвитку, так і наяв-
ний процес непропорційного присвоєння додаткового продукту не 
дозволяють принципово поліпшити ситуацію. Розв’язання цієї про-
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блеми в майбутньому пов’язане перш за все з формуванням умов для 
піднесення середнього класу, який і буде основною соціальною гру-
пою, що підтримає реформи і їх же втілить у життя, до того ж саме 
середній клас є тією групою населення, яка має середні доходи. Нам 
ще доведеться пройти через процеси формування середнього класу в 
країні, бо лише він завдяки притаманним йому властивостям є осно-
вою стабільного розвитку й одночасно виконує в суспільстві багато 
інших функцій. Серед рис середнього класу найважливіші такі:  

 здатність до розвитку завдяки самостійній економічній актив-
ності та відповідальності; 

 зацікавленість у соціальній стабільності та в підтримці її за ра-
хунок особистої свободи, а також економічної і політичної можли-
вості її реалізації. 

Власне, здатність середнього класу виступати по суті рушійною си-
лою позитивних змін у сфері суспільного й економічного розвитку ви-
магає досить уважного ставлення до передумов, завдяки яким він фор-
мується і розвивається. Саме він може служити локомотивом перетво-
рень у довгостроковому відношенні й домогтися змін позитивного ха-
рактеру, що дозволять підтримувати соціальну стабільність і прогрес. 

Досвід трансформаційних змін в економіці при переході від пла-
ново-розподільчої системи до ринкової та відмові від тоталітарного 
режиму і формуванні суспільства, у якому домінує демократія, свід-
чить, що ініціатором змін може виступати як окрема соціальна гру-
па, наприклад творча інтелігенція, так і декілька груп, об’єднаних 
у політичну партію, а також держава. Однак унаслідок подій остан-
ніх 18 років з’ясувалося, що в суспільстві формувалися і виявлялися 
досить різнопланові соціальні групи, що мають до того ж різні мо-
тиваційні механізми й погляди на процеси перетворень (див. з цього 
приводу надані вище оцінки).  

Серед системоутворюючих характеристик середнього класу є су-
то економічні, у яких основну роль відіграють доходи, володіння 
власністю, що приносить додатковий дохід. У ході трансформацій-
них перетворень не відбулося масового залучення інтелігенції до 
процесів контролю і володіння власністю. Стосовно отримання нею 
доходів, вищих за середній рівень, то інтелігенція тільки частково 
реалізувала свої можливості шляхом входження у створювані в ході 
трансформацій розгалужені мережі взаємопов’язаних інтересів різ-
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номанітних груп, обслуговуючи або просто підтримуючи їх існуван-
ня. У результаті вона здобула можливість одержати додаткові дохо-
ди, часто нелегального походження. 

Як уже зазначалося, середній клас кожної країни може бути таким, 
якщо він має можливість одночасно реалізовувати і свої особисті сво-
боди, і схильність до активної економічної діяльності на основі праг-
нення до підвищення продуктивності праці і виконання зобов’язань 
перед державою, насамперед шляхом сплати податків. Зі свого боку 
держава повинна забезпечувати для його представників можливість 
підвищувати рівень знань і здійснювати інноваційну діяльність, що 
сприятиме зростанню продуктивності праці та доходів.  

У період трансформацій переважна більшість груп населення по-
ряд з легальною здійснює нелегальну (тіньову) діяльність. При цьо-
му, як свідчать дані першого обстеження Державного комітету ста-
тистики України і розрахунків, проведених Радою по вивченню про-
дуктивних сил НАН України (табл. 3.22), тіньові доходи аж до 
2001 р. мали всі без винятку верстви населення, оскільки середні 
сукупні еквівалентні витрати перевищували в 1995 р. середній суку-
пний еквівалентний дохід по всіх групах населення на 35,4%, і тіль-
ки у 2003 р. вони становили всього 8,1%. Крім того, впадає в око 
певна закономірність, на яку варто звернути особливу увагу. Як свід-
чать наведені дані, питома вага недекларованих доходів по дециль-
них групах разом зі зростанням середнього сукупного еквівалентно-
го доходу спочатку знижується до мінімальної величини 32,1% (це 
майже їх третина), а потім поряд зі зростанням доходів зростає і не-
задекларована їхня частина, оскільки середні сукупні витрати по 10-й 
децильній групі перевищували відповідні доходи вже на 41,3% (дані 
за 1995 р.). На основі аналізу такої тенденції маємо всі підстави 
стверджувати, що в найбільш високоприбутковій групі населення, 
яка зазвичай повністю не декларує свої доходи і не бере легітимної 
участі в обстеженні, питома вага незадекларованих доходів значно 
перевищувала декларовані. В іншому разі високоприбуткова група 
населення не змогла би будувати житло нового європейського рівня, 
створювати умови для свого відпочинку за кордоном, надавати за-
кордонну освіту своїм дітям, купувати дорогі меблі, побутову техні-
ку, одяг та іномарки автомобілів, брати участь у приватизації за 
гроші, організовувати оплату виборчих кампаній, утримувати пресу, 
телебачення і навіть жити в закритих містечках тощо. 
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Таблиця 3.22  
Відношення середніх сукупних витрат до середніх сукупних  

доходів населення України за децильними групами  
у 1995–2006 рр., % 

Децилі  
за витратами 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

1 138,3 102,9 90,1 84,0 78,8 74,6 67,2 65,6 
2 133,5 109,7 97,8 91,6 83,7 82,7 77,0 71,9 
3 132,8 115,7 100,8 94,7 91,8 86,4 81,4 78,4 
4 132,1 121,0 106,6 97,5 95,5 93,4 86,0 83,2 
5 132,2 124,8 112,6 103,3 100,0 98,7 90,2 87,3 
6 132,8 127,2 117,9 107,5 102,9 101,5 95,3 92,7 
7 133,2 133,7 119,9 111,1 105,0 107,7 101,9 95,1 
8 134,0 138,3 127,7 114,9 111,6 112,3 104,9 100,4 
9 139,2 147,6 133,6 121,5 118,1 118,1 110,0 108,2 
10 141,3 168,4 142,5 140,8 136,5 128,3 131,1 121,7 

Разом 135,4 135,5 120,9 112,5 108,1 103,1 97,4 93,4 
П р и м і т к а : >100% – перевищення витрат над доходами;  

<100% – перевищення доходів над витратами. 
Джерело: розраховано за даними Держкомстату України за відповідні роки. 

Між тим, як видно з даних таблиці, за весь період спостережень – 
з 1995 р. по 2006 р. – відбулися й деякі прогресивні зміни. Уже в 
2001 р. з’явилися перші дві, а в 2006 р. – сім найбільш низькодохід-
них груп населення, які декларували перевищення своїх доходів над 
витратами, що вказує на значні прогресивні зміни у формуванні ле-
гальних джерел доходів, а відтак – легітимніші стосунки цих груп 
населення з податковими відомствами. Останнє свідчить про появу 
груп населення, які характеризуються значно прозорішою діяльніс-
тю, ніж колишні, хоча криза 2008–2009 рр. знову повернула процес 
детінізації економіки у зворотному напрямку. 

Проте в багатьох доходних групах, починаючи з шостої, спостері-
галася невідповідність величини недекларованих доходів порівняно 
з їх витратами. Тобто населення, яке за рівнем доходів могло би бути 
віднесеним до середнього класу, по своїй суті поки що не є середнім 
класом у традиційному розумінні, оскільки воно й у 1995 р. здійсню-
вало до 40% своїх витрат за рахунок недекларованих доходів, а відтак, 
отримувало їх за рахунок нелегальної діяльності. У доходних групах 
вищого рангу таке становище, як бачимо, збереглося й дотепер. 
У цьому випадку їх економічна діяльність поки що суперечить прин-
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ципам організації діяльності соціально орієнтованої ринкової еконо-
міки в межах функціонування правової держави, бо саме цей клас, по 
суті, підтримує діяльність держави і його владних структур, що допу-
скають нелегальне отримання значної частини доходів замість стабі-
льної і легальної діяльності, притаманної середньому класу. 

При формуванні середнього класу спостерігається декілька інших 
протиріч, які в перехідний період мають глибоку економічну й сус-
пільну природу. Потенційні претенденти на представництво в серед-
ньому класі не мали і часто й дотепер не мають соціально-еконо-
мічних традицій, знань, досвіду, що дозволили б їм масово увійти 
в нове економічне життя й опинитися в центрі нових перетворень, 
насамперед структурного характеру.  

Трансформаційні процеси, низька ефективність змін і відсутність 
прозорості в діяльності держави, невизначеність змісту реформ 
і відсутність цілісного сприйняття системи, що сформувалася й мо-
же активно змінюватися надалі, відтіснили на другий план вагомий 
людський "матеріал" для формування середнього класу – у новій 
системі він немов би втрачений. У більшості випадків тільки нове 
покоління здатне масово набути економічних, професійних і квалі-
фікаційних ознак для ідентифікації себе як представника середнього 
класу, бо соціальні, економічні, матеріально-речовинні фактори ко-
лишньої системи, що визначали потенційну можливість формування 
цього класу, у новій моделі суспільного й економічного розвитку 
в ході ринкових перетворень масово втрачені. На попередніх етапах 
реформ не йшлося про цілеспрямовану політику формування серед-
нього класу, хоча й передбачалося, що цей процес може відбутися, 
чому буде надаватися сприяння, передусім за рахунок масової при-
ватизації. У результаті ж ми фактично одержали надзвичайне май-
нове розшарування, а значна частина населення як не володіла, так 
і не володіє власністю, доходи від якої захищали б людей і робили б 
їх більш незалежними у своїх думках і поведінці.  

Доходи від власності і капіталу разом за доходами домогоспо-
дарств становили відносно сукупних доходів лише близько 0,7% 
майже за весь період спостережень (табл. 3.23). І це відбувалося в 
період значного (понад 7,5%) приросту ВВП в середньорічному об-
численні, а також постійного нагромадження власності в приватних 
руках, насамперед за рахунок приватизації об’єктів держвласності. 



 

 

Таблиця 3.23  
Грошові та сукупні доходи домогосподарств України  

та їх структура в 1999–2006 рр.  

Вид  
доходів 

Доходи до-
могоспо-
дарств,  

грн 

Співвідно-
шення гро-
шових дохо-
дів і сукуп-

ного для 
домогоспо-
дарств, % 

Доходи до-
могоспо-
дарств,  

грн 

Співвідно-
шення гро-
шових дохо-
дів і сукуп-
них для до-

могоспо-
дарств, % 

Доходи до-
могоспо-
дарств,  

грн 

Співвідно-
шення гро-
шових дохо-
дів і сукуп-
них для до-

могоспо-
дарств, % 

Доходи до-
могоспо-
дарств,  

грн 

Співвідно-
шення гро-
шових дохо-
дів і сукуп-
них для до-

могоспо-
дарств, % 

усіх сіль-
ських усіх сіль-

ських усіх сіль-
ських усіх сіль-

ських усіх сіль-
ських усіх сіль-

ських усіх сіль-
ських усіх сіль-

ських 
 1999 2000 2001 2002 
Сукупні до-
ходи1) 322,5 355,5 100 100 397,8 435,9 100 100 500,4 515,0 100 100 583,2 585,3 100 100 

з них                 
Грошові 211,6 164,2 65,6 46,2 288,0 247,3 72,4 56,7 394,7 340,9 78,9 66,2 486,6 419,7 83,4 71,7 

у т. ч.:                 
оплата  
праці 113,3 59,3 35,1 16,7 157,2 85,4 39,5 19,6 212,6 119,2 42,5 23,1 260,2 142,5 44,6 24,3 
пенсія 48,9 43,2 15,2 12,2 61,9 60,7 15,5 13,9 85,2 83,0 17,0 16,1 114,5 117,6 19,6 20,1 
продаж від 
продукції 12,6 34,4 3,9 9,7 22,4 61,5 5,6 14,1 28,6 80,4 5,7 15,6 30,3 85,9 5,2 14,7 
доходи від 
власності і 
капіталу2) 0,5 0,2 0,2 0,1 3,2 7,9 0,8 1,8 4,1 10,7 0,8 2,1 5,3 14,7 0,9 2,5 
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Продовження табл. 3.23 

Вид  
доходів 

Доходи до-
могоспо-
дарств,  

грн 

Співвідно-
шення гро-
шових дохо-
дів і сукуп-

ного для 
домогоспо-
дарств, % 

Доходи до-
могоспо-
дарств,  

грн 

Співвідно-
шення гро-
шових дохо-
дів і сукуп-
них для до-

могоспо-
дарств, % 

Доходи до-
могоспо-
дарств,  

грн 

Співвідно-
шення гро-
шових дохо-
дів і сукуп-
них для до-

могоспо-
дарств, % 

Доходи до-
могоспо-
дарств,  

грн 

Співвідно-
шення гро-
шових дохо-
дів і сукуп-
них для до-

могоспо-
дарств, % 

усіх сіль-
ських усіх сіль-

ських усіх сіль-
ських усіх сіль-

ських усіх сіль-
ських усіх сіль-

ських усіх сіль-
ських усіх сіль-

ських 
 2003 2004 2005 2006 
Сукупні до-
ходи 678,6 664,6 100 100 876,3 835,7 100 100 1262,1 1210,8 100 100 1544,4 1431,8 100 100 

з них                 
Грошові 574,9 481,7 84,7 72,5 776,2 666,2 88,6 79,7 1141,1 993,9 90,4 82,1 1411,6 1190,3 91,4 83,1 

у т. ч.:                 
оплата 
праці 318,6 165,4 46,9 24,9 412,9 228,6 47,1 27,4 606,7 342,2 48,1 28,3 780,2 452,6 50,5 31,6 
пенсія 116,6 122,5 17,2 18,4 184,6 188,6 21,1 22,6 288,5 313,9 22,9 25,9 340,6 352,2 22,1 24,6 
продаж від 
продукції 38,4 109,2 5,7 16,4 43,6 123,1 5,0 14,7 60,8 171,3 4,8 14,1 61,9 178,2 4,0 12,4 
доходи від 
власності і 
капіталу 5,5 13,7 0,8 2,1 6,9 19,1 0,8 2,3 7,4 19,9 0,6 1,6 10,0 21,3 0,7 1,5 

1) Грошові й натуральні доходи в грошовому еквіваленті. 
2) Дивіденди від акцій, інших цінних паперів, відсотки по вкладеннях, доходи від здачі в найом нерухомості, пайові надходження тощо. 
Джерело: за даними Держкомстату України: Витрати і доходи домогосподарств України в 2000 р. – К., 2001. – С. 191, 192; Ви-
трати і доходи домогосподарств України в 2002 р. – К., 2003. – С. 258, 259; Витрати і доходи домогосподарств України в 2003 р. – 
К., 2004. – С. 252, 253; Витрати і ресурси домогосподарств України у 2005 р. (за даними вибіркового обстеження умов життя 
домогосподарств України. Ч. І. – К., 2006. – С. 226, 227; Витрати і ресурси домогосподарств України у 2006 р. (за даними вибір-
кового обстеження умов життя домогосподарств України. Ч. І. – К., 2007. – С. 234, 235. 
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Зазначена вище величина доходів значно відрізняється від тієї, 
яка мала б бути за умови, якби в економіці дійсно був задіяний сере-
дній клас, зацікавлений перш за все у нагромадженні власності, але 
він є далеким від тих процесів, що визначають майбутнє економіки.  

Приватизація в Україні, і не тільки в Україні, стала основою на-
громадження основного капіталу. Це призвело до значної диференці-
ації населення за майновою ознакою, що також не сприяло форму-
ванню середнього класу як гаранта і "засновника" стабільності. Дру-
гий етап приватизації після безкоштовної роздачі набув винятково 
фіскальної функції та одночасно супроводжувався, з одного боку, ма-
совими спробами знецінення приватизаційного майна з метою прис-
воєння, а з іншого – проїданням коштів, отриманих від приватизації 
основного капіталу замість використання їх як "джерела" інвестицій в 
економіку (створення нових робочих місць, модернізація діючого ви-
робництва, будівництво нового тощо). Особливо показовими є витра-
ти надзвичайно великих коштів від продажу "Криворіжсталі". 

На нашу думку, інвестування легалізувало би процес присвоєння 
як джерело для одержання прибутку за рахунок володіння і нагрома-
дження власності. Саме це і виявилося б політикою, яка просувала би 
процес реформ у напрямі створення середнього класу та в його інте-
ресах. Таким чином, лише третій етап приватизації з обов’язковими 
інвестиційними зобов’язаннями або використанням засобів держави 
для інвестування за рахунок доходів, отриманих від приватизації, мо-
же сприяти цьому, оскільки допомагатиме соціально-економічному 
розвитку, зростанню доходів і формуванню психології середнього 
класу. Крім майнових ознак і активної економічної діяльності, йдеть-
ся ще й про самоідентифікацію і професійно-кваліфікаційні ознаки, 
оскільки представники цієї групи населення, залучені до інвестицій-
ного процесу, зазвичай мають досить високий рівень освіченості. 

Сприяти формуванню середнього класу буде також процес заміни 
форми прийому на роботу працівників акціонерних підприємств че-
рез перехід від класичної схеми наймання на схему участі у прибут-
ку. Однак маємо зауважити, що категорією "середній клас" ми мо-
жемо створювати нову ілюзію, бо можна зробити людину власником 
лише через якісь схеми передачі їй власності (або її частини), що 
належить іншим – державі чи приватним корпораціям. Маємо 
пам’ятати, що власник – це певна психологія, певний стиль життя, 
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а масова роздача майнових сертифікатів, як бачимо, не дала позитив-
них результатів. Наскільки взагалі продуктивно шукати ідентифіка-
цію "середнього класу" в середньому рівні доходів? Люди, які потра-
пили в цю групу, часто взагалі не мають між собою нічого спільного, 
не є, по суті, класом. Отже, процес формування середнього класу – це 
не тільки розв’язання проблем, пов’язаних зі збільшенням частки на-
селення, яка має доходи, що відповідають середнім дохідним групам. 
Це – лише перша частина завдання. Друга, важливіша, пов’язана зі 
зміною поведінкової моделі і громадянської позиції людей, що мають 
певну захищеність, у тому числі за рахунок володіння власністю. 

Реалізація ліберальної ідеї ставить людину перед необхідністю 
формування власної поведінки на основі самостійного вибору, що 
вимагає наявності навичок до реалізації власних свобод, відсутніх на 
сьогоднішній день у більшості громадян. У цьому випадку для вели-
кої кількості людей права і свободи, отримані ними (найчастіше за 
формою, а не по суті), стають непотрібними і неприйнятними, оскіль-
ки втрачається узвичаєна стабільність. Крім того, ці права і свободи 
найчастіше неможливо реалізувати через їх декларативність або не-
здатність відповідних державних інститутів підтримувати в суспіль-
стві правову й економічну стабільність. Унаслідок цього громадяни 
потрапляють у замкнене коло невизначених і нерозв’язаних про-
блем, а тяга до стабільності спричиняє ностальгію за минулим. Зро-
зуміло, що подібні очікування сьогодні ірраціональні, або, як зазна-
чалося вище, сприяють зростанню протестних настроїв. 

Водночас варто усвідомлювати: заміна тоталітарної держави на та-
ку, де основою фактично стає культ збагачення, надала і продовжує 
надавати можливості лише обмеженим верствам населення. Це може 
призвести до небажаних результатів. Імовірним стає сценарій, за яким 
капітал самостійно спробує відродити тоталітарні методи управління 
(відомий колумбійський варіант). В історії становлення й розвитку 
капіталізму відомі часи, і коли роль держави мінімізувалася, і коли 
значно зростала, щоб забезпечувати покору. Демократичнішими були 
і залишаються часи, коли держава активізує регулюючу функцію що-
до ухвалення й дотримання антитрестовського законодавства.  

Виходячи із зазначеного, можна дійти висновку, що в сучасних 
умовах при становленні громадянського суспільства й використанні 
його потенційних можливостей щодо позитивного впливу на еконо-
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мічний розвиток основну роль повинні відігравати громадські орга-
нізації, діяльність яких створює умови для самоорганізації і саморе-
алізації відповідно до потенційних можливостей окремих суб’єктів 
господарювання і населення в цілому. Саме в цих організаціях має 
знаходитися можливість прояву активної діяльності нинішніх або 
майбутніх представників середнього класу, і саме через них відбува-
ється процес їх активного впливу на стан справ у суспільстві й еко-
номіці, оскільки відомо, що "...громадські організації – об’єднання 
громадян, побудовані на основі самоврядування, організаційної са-
модіяльності, які ставлять перед собою цілі, що відповідають закон-
ним інтересам і правам осіб, котрі об’єдналися, і здійснюють діяль-
ність, спрямовану на реалізацію цих цілей та одночасно на розв’я-
зання завдань, які стоять перед усім суспільством"58. 

Поки що неурядові організації в Україні порівняно слабо впли-
вають на стан справ в економіці. Це означає, що вони ще не можуть 
бути носієм нового етапу трансформаційних перетворень, хоча ви-
бори Президента України 2004 р. показали, що в політичному від-
ношенні неурядові організації, підтримувані в тому числі з-за кор-
дону, можуть відігравати активну роль і з їх допомогою можна до-
магатися змін59. Однак їхня перетворююча роль у суспільних відно-
синах поки не залишає особливих надій, оскільки після вказаних 
виборів, коли джерело ресурсів, які надавалися для підтримки "ре-
волюційних подій" "підсохло", активність неурядових організацій 
щодо впливу на владу різко знизилася і протягом 2005–2009 рр. 
майже не відчувалася, а бюрократизм і хабарництво "буйно розквіт-
ли", попри те, що одним із гасел подій 2004 р. була декларація про 
знищення корупції. 

Ще однією соціальною групою, яка має бути заінтересованою в 
процесах перетворень у позитивному плані, є підприємці. Проте для 
того, щоб підприємці змогли реалізувати функцію соціальної опори в 

                                                                 
58 Большая Советская Энциклопедия. – Т. 18. – С. 720. 
59 Докладно про діяльність неурядових організацій в Україні напередодні та під час 
виборів Президента України 2004 р. див.: Сприяння справедливим і чесним виборам 
2004 року // Дзеркало тижня. – 2005. – 5–11 лютого. – № 4(532). – С. 12–13; Сприян-
ня справедливим і чесним виборам 2004 року (закінчення) // Дзеркало тижня. – 
2005. – 12–18 лютого. – № 5(533). – С. 10–11; Гомон Д. Существует миф, что при 
В.Ющенко победила демократия [Електронний ресурс]. – Доступний з: 
<http://www.from-ua.com/politics/41ee2a26bc683/>. 
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поглибленні реформ, їм необхідно опанувати мистецтво бізнесу 
в конкурентному середовищі, перетворюючись в організаторів вироб-
ництва і послуг, що дають прибуток, який служить джерелом нагро-
маджень. Однак для цього державі доведеться серйозно й досить три-
валий час займатися створенням необхідного середовища та форму-
ванням таких власників, якщо виходити з того, що нинішній великий 
капітал створювався в умовах приватизації як джерела нагромаджень 
без розвитку навичок до конкуренції, до того ж цей процес виявився 
досить тривалим (уже майже 18 років).  

Крім того, слід враховувати – в сучасних умовах ця соціальна гру-
па не може бути швидко трансформована, оскільки вона й дотепер 
зацікавлена в нелегальному (напівлегальному) і тіньовому співробіт-
ництві з бюрократичним апаратом, який значною мірою контролював 
бізнес, оскільки неформальна взаємодія держави й бізнесу в поперед-
ні роки часто призводила до незаконного привласнення і масового 
ухилення великого бізнесу від сплати податків, що продовжується і в 
умовах кризи 2008–2009 рр., коли держава потребує значних фінансо-
вих ресурсів для підтримки стабільності як фінансової,так і соціаль-
ної. У такому разі підприємництво може бути принаймні соціальною 
опорою подальшого розвитку, однак переважно там, де нагромаджен-
ня капіталу здійснювалося завдяки заповзятливості представників ле-
гального малого і середнього бізнесу, а не за рахунок відмивання 
і вивозу засобів або за умови проведення успішної і визнаної амністії 
капіталів. Однак зараз, перебуваючи в певній залежності від зовніш-
нього світу, ми навряд чи зважимося на такий крок, який, власне, є 
необхідним, інакше минуле ще тривалий час обмежуватиме нашу ак-
тивність сьогодні та слугуватиме гальмом для майбутньої діяльності 
цілого покоління. Якщо ж не розпочати діяти, то лише згодом можна 
буде повною мірою розраховувати на підтримку нових кроків держа-
ви з боку підприємництва. Крім того, обов’язковим має бути тиск і на 
державу, і на підприємництво з боку організованих мас населення і їх 
стихійних протестів. 

Стосовно державних службовців, на яких теж є певна надія, то їх 
успішне залучення до процесу подальших перетворень можливе за 
умови забезпечення прозорості в діяльності держави, а також такого 
рівня матеріального забезпечення бюджетної сфери, яка б гаранту-
вала держслужбовцям гідне життя. Закликами до громадянської від-
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повідальності та обов’язку тут не обійтися. Але оскільки на цей час 
бюрократія вже опанувала методи впливу і контролю над великим 
бізнесом у центрі й над дрібним і середнім – на місцях, то, знаючи її 
слабкі місця, можна передбачити небезпеку того, що вона намагати-
меться реалізувати власні інтереси в подальших перетвореннях. Але 
виникає питання – яких? Відповідь знаходимо в процесах, що відбу-
валися протягом останніх, якщо не всіх 18, то принаймні 10 років.  

У ситуації, що нині склалася потребують значної уваги з боку дер-
жави умови найму населення, оскільки в діючих "координатах" насе-
лення буде внутрішньо (і не лише внутрішньо) протестувати проти 
подальшої капіталізації. Головне при цьому – підвищити ціну живої 
праці, домогтися середньоєвропейських її норм відносно структури 
ВВП, хоча при цьому середня зарплата буде істотно нижчою, оскіль-
ки там, де в Європі працює один, у нас три – п’ять. Тільки шляхом 
суттєвих реформ у системі оплати праці, піднесення ролі профспілок, 
авторитет яких зараз дуже низький, і розв’язання проблем безробіття 
можна сподіватися на успіх. Для майбутнього важливим є і має бути в 
подальшому соціальне партнерство бізнесу, профспілок і держави, без 
чого не можна домогтися рівного доходу на капітал – чи то людський, 
чи то фізичний. У сучасних умовах бізнес теж може відігравати пози-
тивну роль, але тільки в тому випадку, якщо процес нагромадження 
капіталу буде пов’язаний з постійно зростаючою конкурентоспромо-
жністю капіталу та живої праці. При цьому важливо, щоб їх спільна 
діяльність значною мірою залежала від участі й розвитку внутрішньо-
го ринку, а не була переважно результатом зовнішньоекономічної ді-
яльності, коли основний капітал залежить від того, якою мірою він 
залучений до експортно-імпортної діяльності, особливо стосовно 
умов, що створені для імпортерів, у результаті яких різко погіршилося 
сальдо торговельного балансу, формуючи підґрунтя для дестабілізації 
перш за все у сфері фінансів. І якщо дана криза дещо виправила ситу-
ацію з торговельним балансом, то це ненадовго, бо не можна захисти-
ти внутрішній ринок виключно курсовою політикою.  

Нові кроки в напрямі поглиблення реформ вимагають послідов-
ного формування нової соціальної опори майбутніх змін, надзвичай-
ної обережності й високого професіоналізму, оскільки кожна з існу-
ючих соціальних груп може монополізувати своє положення, що в 
результаті призведе до відхилення від бажаного, зокрема до такого: 
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- авторитаризму (якщо підсилити військово-бюрократичний 
прошарок разом із силовими органами); 

- бюрократичного капіталізму (якщо необґрунтовано і безконт-
рольно підсилити чиновництво і знову взяти під його контроль біль-
шість бізнесу); 

- нової диктатури пролетаріату (якщо в результаті влада почне 
переходити до лідерів робітничого руху); 

- охлократії (якщо владу одержить вулиця і її лідери); 
- збереження олігархічного капіталізму (якщо не зруйнувати не-

легальний союз бізнесу і держави та не зробити підконтрольною їхню 
спільну діяльність, оскільки обидва суб’єкти мають і матимуть владу, 
інститутам громадянського суспільства, тобто зробити прозорою). 

Зараз уже спостерігаються деякі прояви таких процесів, які ми роз-
глядаємо більш детально в наступному підрозділі даної роботи, прис-
вяченому проблемі синхронізації політичної та економічної реформ. 
Таким чином, попереду не менш складний шлях перетворень, ніж той, 
котрий ми пройшли з часу утвердження державності, допустивши 
формування олігархічного капіталу, що експлуатує і живу працю, і 
державу, збагачуючись за рахунок ресурсів бюджету; дешевої робочої 
сили; привласнення накопиченого раніше багатства; контролю і прис-
воєння рентних доходів, не сплачуючи податки у повному обсязі. 

Трансформаційні зміни, про які згадувалося вище, реалізовувалися 
на ентузіазмі основних суспільних і політичних сил, котрі прагнули 
зруйнувати систему минулого, та ініціювалися як проект з боку дер-
жави на майбутнє. Усе це, на жаль, не змогло, з одного боку, інтелек-
туально мобілізувати суспільство на подальше забезпечення демокра-
тичних перетворень і одночасне створення ефективно діючої ринкової 
економіки, тобто здійснити в кінцевому підсумку буржуазно-
демократичні перетворення ліберального спрямування в їх новому 
розумінні, де визнавалася сучасна роль держави, а не спроба реалізу-
вати її функції як "нічного сторожа", а з іншого – реалізувати політи-
ку збагачення привілейованого класу. Саме тому успіх можливий ли-
ше в умовах формування і розвитку інститутів цивілізованого суспі-
льства, про проблеми створення яких йшлося вище і які здійснюють 
контроль за діяльністю і держави, і капіталу. Відтак необхідно вихо-
дити з досить давно відомих, але, як виявилося, важко досяжних, під-
ходів, згідно з якими демократія не з’являється автоматично, вона 
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не створюється за аналогією і не може бути формальною за своєю 
суттю, обов’язково має свою національну ідентичність, а не імпор-
тується у вигляді бренду зовнішніми силами, котрі вважають, що 
оскільки демократії не воюють, то можна їх запроваджувати, а не 
імплементувати; завжди існує загроза дестабілізації ситуації і пе-
ретворення демократії в анархію чи диктатуру, або в безліч інших 
форм неефективного управління, хоча, як відомо, в окремих країнах 
і державний капіталізм є ефективним (Китай), і ліберальні перетво-
рення та демократія дають надію на майбутнє (Індія), підтримуючи 
в цих країнах досить успішний розвиток і забезпечуючи їх вплив, як-
що не на увесь світ, то на досить великий у глобальному відношенні 
регіон, який, незважаючи на розбіжності в економічних моделях, уже 
сьогодні є самодостатнім у своєму розвитку.  

Зміни в суспільстві й економіці останніх 20 років поки що не 
спричинили реалізацію модернізаційного проекту в Україні, власне, 
тому й відбулися події на Майдані 2004 р., хоча теж малопродуктив-
ні. Побудована в попередні роки модель проекту, спрямована на 
утвердження національної державності за одночасного прагнення 
якнайдалі відійти в процесі розвитку від можливого повернення в 
минуле і забезпечити політичну незалежність, у першу чергу від Ро-
сії, швидко змінилася на іншу. Східна змінилася Західною. У довго-
строковому відношенні зміни поки що виявилися малопродуктив-
ними, хоча й багатозначними з невідомими наслідками. Відсутність 
одночасної концентрації або, точніше, інтелектуальної мобілізації 
сил у цей час на виробленні й засвоєнні в суспільній самосвідомості 
демократичних цінностей, заснованих не на формальній декларації 
демократії як популярному бренді, а на глибоких змінах у суспіль-
ному просторі, не дозволить у перспективі зробити демократизацію 
суспільних змін функціональною, а не формальною.  

У цілому, підсумовуючи перші кроки реформ в Україні, можна 
сказати, що принциповою помилкою першого етапу перетворень 
і уроком на майбутнє є те, що радикальні економічні та суспільні 
реформи, котрі задумувалися й реалізовувалися на цьому етапі, від-
булися за наявного розриву між наміченими змінами в економіці та 
можливостями перетворень у суспільстві, у тому числі й інститу-
ційного характеру, без урахування того факту, що сучасна економіка 
не може стати ринковою, якщо паралельно не відбуватиметься про-
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цес постійного поглиблення демократичних перетворень. У цьому 
випадку замість соціально орієнтованої економічної системи, засно-
ваної на ліберальних цінностях – свободі діяльності й соціальній 
справедливості, – переважало прагнення до відтворення олігархіч-
ного капіталізму, у якому домінують власники засобів виробництва 
і наймані працівники поряд із дуже слабким прошарком власників 
інших форм власності, які не відокремлюють у класичному розумін-
ні працівників від власності. 

Висновки з цього було зроблено тільки на початку наступного 
етапу реформ – вони були задекларовані Президентом України 
Л.Кучмою лише наприкінці його другого президентського терміну 
у 2004 р. До документа, що одержав назву "Друга хвиля реформ", 
був включений розділ "Поглиблення демократизації і політична ре-
форма", у якому констатувалося, що ми досягли тієї межі, за якою 
прогрес і подальший розвиток української держави та суспільства 
можливі тільки на основі значних демократичних перетворень. Що 
стосується перших 10 років незалежності, то демократичними заво-
юваннями в Україні називалися: вільні вибори, розподіл влади між 
трьома її гілками; багатопартійність; незалежні, хоча не завжди і не 
всюди, засоби масової інформації; регіональне та місцеве самовря-
дування. Думки населення щодо ступеня успішності процесів, що 
відбувалися, сформовані за результатами соціологічних опитувань, 
уже наводилися вище з нашими коментарями і висновками. Декла-
рації щодо поглиблення демократичних засад розвитку, починаючи 
з 2005 р., теж не дали результату, оскільки у своїй основі слабкість 
інституту приватної власності та продовження політики утилітарно-
го лібералізму не є тією ідеологічною конструкцією, на засадах якої 
можна поглибити реформи.  

У більшості декларованих демократичних цінностей можна поба-
чити більше позитивного порівняно з дореформеними деклараціями. 
Однак при цьому в ході здійснення попередніх реформ не врахову-
валося, яким соціальним змістом вони наповнені, якщо згадати про 
висновок, що був зроблений ще в середині 90-х рр.: "Нація в цілому 
позбавлена розвинутої самосвідомості. Вона не має чітких соціаль-
них орієнтирів на майбутнє, її ідеали, стратегічна мета формуються 
в основному за аналогією, а не на основі глибинного аналізу внут-
рішніх можливостей власне історичного розвитку, і тому відрізня-



Суспільство, держава, економіка: феноменологія взаємодії та розвитку 

402 

ються абстрактністю, надуманістю, не є життєздатними". Ці висновки 
належали експертам Національного інституту стратегічних досліджень 
і були опубліковані в газеті "Демократична Україна" ще 26 грудня 
1992 р. Багато з цих та інших складових проблем самоорганізації 
України були проаналізовані й підтверджені в низці фундаменталь-
них монографій, що вийшли друком пізніше, уже з огляду на знач-
ний період трансформаційних перетворень. Однак у них зазначало-
ся, що "…обличчя нашого майбутнього все ще не сформувалося 
в суспільній свідомості, а проблема досягнення національного кон-
сенсусу відносно ідеології суспільного розвитку залишається над-
звичайно актуальною"60. І навіть незважаючи на суттєві зміни в сус-
пільних настроях, що мали місце під час виборів Президента Украї-
ни 2004 р., значною мірою пов’язані із проявом невдоволення ре-
зультатами сформованих у ході трансформацій дій влади, що як 
свою соціальну базу використовувала олігархічний капіталізм, у со-
ціальній орієнтації суспільства залишається досить багато глибоко 
суперечливих процесів та інтересів. Це було також підтверджено ре-
зультатами досліджень Секції суспільних та гуманітарних наук НАН 
України, яка у своїй національній доповіді "Соціально-економічний 
стан України: наслідки для народу та держави", підготовленій в 
2009 р. напередодні чергових виборів Президента України, розкрила 
широкий спектр протиріч в економіці, соціальній та гуманітарній 
сферах; показала, до яких змін слід вдатися новому Президенту з тим, 
щоб подальші реформи були більш успішними. 

Зазначене ставить і дедалі більше загострюватиме перед новою 
владою найскладніше завдання. Суть його полягає в тому, що декла-
рування необхідності поглиблення демократичних перетворень вима-
гатиме врахування настроїв широких верств населення, пов’язаних зі 
значним запереченням великої приватизації і масовою недовірою до 
влади. Ключовим для реформ стає подальша капіталізація економіки 
і концентрація капіталу, інакше економічне зростання у близькому 
майбутньому значно скоротиться, а відтак виконання соціальних зо-
бов’язань держави та боротьба з бідністю навряд чи будуть можливі. 
Варто пам’ятати найголовніше – при капіталізмі без концентрації ка-
піталу, без владної еліти, без цивільних інститутів національної орієн-
                                                                 
60 Кремень В., Табачник Д., Ткаченко В. Україна: проблеми самоорганізації : у 2 т. – 
К. : Промінь, 2003. – Т. 2: Десятиріччя суспільної трансформації. – C. 456. 
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тації суверенітет держави буде під сумнівом. Крім того, доведеться 
переглянути і роль держави в економічному та громадському житті. 
Справа тут не тільки в тому, що в державі існує корупція. Це важливо, 
але не менш важливим є й інше – як держава вирішуватиме проблему 
вестернізації, яка, на жаль, заволоділа умами навіть художньої інтелі-
генції. Досить проаналізувати літературні твори, особливо прозу для 
масового читача, яка часто ще дуже далека, навіть на рівні підсвідо-
мості, від розгляду або розв’язання тих завдань, що постають перед 
суспільством щодо гуманізації знань і толерантності поведінки. Втім 
є й багато інших, не менш важливих питань, що потребують перегля-
ду функцій держави. 

Необхідна соціалізація держави й істотна зміна її ролі, з ураху-
ванням настроїв багатьох людей в Україні, також вимагає ефектив-
них дій. Проте зазначені вище мотиви окремих найвпливовіших со-
ціальних груп населення можуть віддалити необхідні й бажані бур-
жуазно-демократичні перетворення, у яких необхідно поєднати ін-
тереси великого фізичного й фінансового капіталів з подальшим на-
громадженням і розвитком людського капіталу. Варто сформувати 
серйозну систему балансу інтересів різних груп, для чого в країні 
поки немає інституційної бази, а широкомасштабні наукові дослі-
дження, на жаль, ще тільки стоять на порядку денному. Їх проведення 
і створення необхідної бази – проблема часу, при цьому на очіку-
вання населення відводиться дуже короткий час. Під тиском обста-
вин олігархічний капіталізм може трансформуватися в бюрократич-
ний, авторитарний або державний. Саме тому необхідно домогтися 
і серйозних змін у поєднанні, а краще – єдності політичної й еконо-
мічної систем при зміні ролі і впливу політичних партій та партій-
них лідерів, авторитет яких у населення досі залишається низьким. 

 Наявний ідеологічний вакуум має заповнити демократично 
вмотивована політична сила (сили), що відбиває сутність необхід-
них подальших ринкових трансформаційних перетворень. Особли-
во слід пам’ятати, що ідеологія лібералізму без толерантності, тер-
пимості, поваги, в тому числі й держави, не дає позитивних резуль-
татів. Стосовно останніх якостей маємо досить багато проблем, 
оскільки в суспільстві зруйновані старі соціальні амортизатори 
і стримуючі фактори, а нові поки створюються дуже повільно (ско-
ріше, багато що відбувається навпаки). Судячи з наведених резуль-
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татів опитування, ідеологічний вакуум на сьогодні існує, оскільки 
навіть авторитет церкви, профспілок, партій не є настільки знач-
ним, щоб збалансувати політичну й економічну системи, принайм-
ні зараз. А з урахуванням значних регіональних відмінностей це 
завдання дедалі більше ускладнюватиметься, тим більше, що в ре-
зультаті виборів Президента України 2004 р. проблеми регіоналі-
зації політичних і економічних інтересів та протиріч з центром 
одержали новий могутній імпульс, який провокується до того ж 
політичними процесами в глобальному світі. 

Вважаємо за необхідне зазначити, що наведені протиріччя потріб-
но вирішувати на демократичних засадах за одночасної реалізації ши-
рокомасштабної програми підвищення рівня соціогуманітарного роз-
витку всього населення, яке, попри високий рівень освіченості, не має 
необхідних політичних і економічних знань, тобто сучасних гумані-
тарних знань у цілому. Проблемність ситуації полягає також у тому, 
що, незважаючи на глибокі історичні корені та запозичення для влас-
ного розвитку за аналогією, існує загроза втрати прагнення широких 
мас до творчої побудови демократичного шляху розвитку, що вияви-
лося останнім часом. Замість нього формується можливий надалі про-
тестний шлях розвитку, оскільки недовіра до владних інститутів ви-
ща, як і протестні настрої, порівняно з бажанням зберегти стабіль-
ність. З огляду на те, що "помаранчева" революція породила як про-
фесійно підготовлених до цього людей, так і організації протестного 
руху, такий шлях надалі може спричинити зростання нестабільності 
в суспільстві з одночасним підвищенням рівня несталості в економіці.  

Підсумовуючи, можна констатувати, що для основної частини 
населення України було характерне прагнення до перетворень іншо-
го характеру, ніж були запропоновані, що не могло не позначитися 
на змісті перетворень. Суспільствознавці засвідчили, що "…владні 
структури, борсаючись у пошуках закордонного "золотого ключика" 
до дверей і царства ліберальної цивілізації… аніяк не могли або ані-
як не хотіли усвідомити специфіку української історії, своєрідність 
менталітету українців, особливості культури – цього своєрідного 
генетичного коду суспільства, який незворотно та органічно буде 
відривати від себе будь-які заморські нововведення, що суперечить 
його єству… Зрозуміло, що перехідний етап розвитку суспільства 
характеризується розпадом традиційної спільності, появою в ній двох 
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контингентів населення з протилежними способами життя, конкуре-
нцією двох рівнів потреб, двох рівнів суспільних відносин і їхньої 
оцінки, зрештою, розколом культурної основи відтворювальної дія-
льності людей... Низький рівень демократії не дає можливості щодня 
детермінувати і творчо переосмислювати запозичені культурні досяг-
нення Заходу"61. 

Природно, що в таких умовах суспільні перетворення не могли не 
відбитися на процесі й на результатах економічних реформ – тим бі-
льше, що останні декларувалися і проводилися без урахування мож-
ливого характеру й наслідків суспільних процесів. Очікувалося, що в 
Україні, незалежно від таких процесів, буде створена сучасна еконо-
міка ринкового характеру, що за існуючими критеріями має дуже су-
перечливе тлумачення зі значною часткою політичної складової. По-
чаток модернізаційоного проекту в Україні, що асоціюється зі ство-
ренням ринкової економіки, однозначно пов’язувався з наданням но-
вого живлющого імпульсу для розвитку, оскільки чимало з того, що 
стосувалося політики перебудови в часи СРСР, насамперед в еконо-
мічних відносинах, характеризувалося як стан кризи, глибина якої 
остаточно виявилася вже в часи державної незалежності України. 
Модернізаційний проект в Україні одержав назву "Шляхом радикаль-
них економічних реформ" і в часі збігся з кінцем 1994-го – початком 
1995 р., тобто практично підсумовував десятилітню політику перебу-
дови, і став, як і в багатьох інших країнах, "загубленим" десятиліттям, 
хоча зміст політики модернізації був у кожному випадку різним, ре-
зультати – однаковими, а в окремих випадках – навіть гіршими. 

На час сьогоднішньої оцінки результатів змін, що відбулися з по-
чатку впровадження модернізаційного проекту в Україні, минуло 
чергових десять років. Виникає цілком слушне запитання – якою 
мірою "загубленим" або "перетвореним" стало чергове десятиліття 
для України як держави, для її суспільства й економіки? Відповідь є 
багатовимірною, оскільки чергові десять років завершилися у 2009 р. 
значним спадом в економіці.  

Початок трансформаційних (читай – модернізаційних) перетво-
рень, що ознаменувався переходом до ринкової економіки і мав па-
кет заходів, пов’язаних з лібералізацією економічного життя, поро-

                                                                 
61 Там само. – C. 59. 
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див уявлення населення України (як і багатьох інших країн, що 
утворилися в результаті розпаду СРСР) про те, що відбуватиметься 
масове нагромадження і володіння приватною власністю, а рівень 
життя напрочуд швидко зростатиме без особливих напружень і кро-
піткої праці. Прагнення до цього (малось на увазі – автоматично) 
дасть стимули для розвитку окремої особистості й держави в цілому, 
тобто в суспільстві, у людині й, зрештою, в економіці з’явиться нова 
якість за рахунок прагнення, з одного боку, до власності, а з іншого – 
до оновлення джерел і ресурсів розвитку. Однак результат виявився 
далеким від очікуваного. Власність виявилася сконцентрованою 
в руках невеликої кількості людей, при цьому значна маса населення – 
бідна, а відтак робоча сила, незважаючи на її високу кваліфікацію, є 
дешевою. Економічне зростання, яке відбувалось у 2000–2008 рр. як 
результат післякризового відновлення, було далеким від тієї якості, 
що визначає майбутнє країни з високим ступенем конкурентоспро-
можності та привабливості для капіталу, що спрямовує свої вкла-
дення в знання, накопичувані в засобах виробництва й особливо в 
людському капіталі, від яких залежить майбутнє, що дедалі більше 
глобалізується. А рівень життя намагалися підняти, масово викорис-
тавши для споживчих цілей іноземні заощадження замість вкладан-
ня їх в економіку. В результаті (2008–2009 рр.) отримали чи не най-
глибшу кризу і вихід з неї намагаємося шукати так само – шляхом 
піднесення споживчих настроїв у суспільстві, вибудовуючи чергову 
фінансову піраміду за допомогою, перш за все, внутрішніх запози-
чень держави, поглиблюючи кризу через загрозу дестабілізації бан-
ківської системи вже в 2010 р., що посилить негативні наслідки і для 
економіки в тому ж 2010 р. 

В Україні після виборів 2004 р. намітився новий етап політичного, 
економічного та суспільного самовизначення, що мав на початку 
і новизну, і позитивність, у тому числі і як наслідок змін минулих ро-
ків. Адже подібне не могло відбутися на початку 90-х рр. Для того, 
щоб усі ці процеси в майбутньому були дійсно потрібні суспільству, 
необхідні, крім ринкової економіки, демократична держава, політична 
структуризація суспільства, інститути громадянського суспільства, які 
б перетворили економіку капіталізму з величезною кількістю проти-
річ у ринкову економіку, до того ж соціально орієнтовану, тобто таку, 
що дозволить соціальним силам розвиватися в конструктивному на-
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прямі. Але результат виявився неоднозначним, зі значними втратами. 
Причина перш за все полягає в тому, що побудовою інститутів цивілі-
зованого суспільства цілеспрямовано ніхто не займався – вони були 
віддані на відкуп окремим людям. Оскільки основна маса населення 
не мала жодної уяви про те, що і як треба робити, то навіть найпрос-
тіші форми організації, наближені до інститутів громадянського сус-
пільства (наприклад кооперативні рухи, що мають глибоку історію 
розвитку) не отримали належної підтримки, хоча в науковому плані 
ця проблема була добре опрацьованою. Тому надалі необхідно, щоб 
важливі суспільні проекти в Україні реалізовувалися за активної учас-
ті неурядових організацій, що підтримуються зсередини, а не є імпле-
ментованими, інакше відторгнення, як і багато десятиліть тому, не 
лише буде неминучим, а й може стати гостроконфліктним. 

І, нарешті, процес політичної структуризації суспільства на тлі 
падіння авторитету колишньої КПРС як найпопулярнішої партії ми-
нулих років супроводжувався масовим нігілізмом щодо партійного 
руху. Більшість членів партій на сьогодні є досить формальними її 
членами. З іншого боку, політичне будівництво в дійсності відбуло-
ся в інтересах окремих особистостей і груп людей, що змогли за ра-
хунок свого становища, особистих якостей, збережених зв’язків 
і взаємних інтересів збагатитися.  

Таким чином, процес нового великого партійного будівництва 
в Україні ще попереду, і від його успіху також залежить і наше май-
бутнє, і державний суверенітет. Відповідно до законів нагромаджен-
ня капіталу в майбутньому його подальша концентрація є немину-
чою, що характеризуватиметься як позитивним, так і негативним 
впливом на стан справ у суспільному і державному житті. При цьо-
му в стратегічному відношенні вага подальшої концентрації капіта-
лу в Україні буде зростати. Це невідворотно. Важливо, щоб у ново-
му проекті модернізації у тріаді "суспільство – держава – економіка" 
інститути громадянського суспільства одержали цілеспрямований 
розвиток, щоб не звівся нанівець процес суспільного контролю за 
перетворенням і діяльністю державної бюрократії, з одного боку, 
і бізнес-еліти – з іншого, у системі двосторонніх відносин між дер-
жавою й економікою. Це дозволить створити взаємовигідний альянс, 
у якому, на противагу корупції, хабарам, що стали нормою взаємин, 
установилася б норма прозорих домовленостей в інтересах держави 
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і бізнесу, а не змов для монопольного контролю над усіма видами 
ресурсів, у тому числі й бюджетних. Для того, щоб хабарі стали без-
глуздо втраченими грішми і панували закон, порядок, прозорість 
і відповідальність, треба дотримуватися духу закону, який є обов’яз-
ковим як для всіх громадян, так і для самої держави. Для цього еко-
номічні й політичні зміни мають відбуватися взаємоузгоджено, що 
означає необхідність їх синхронізації. 

3.4. Політичні й економічні реформи:  
питання синхронізації та конкуренції  
в бізнесі та політиці 

Забезпечення в довгостроковому відношенні суспільного й еко-
номічного прогресу можливе тільки шляхом налагодження механізмів 
розв’язання суперечностей у трикутнику суспільство – держава – 
економіка, одним з яких є синхронізація змісту політичної та еконо-
мічної реформ, на відміну від домінування політичного циклу в еко-
номічній політиці, який практично супроводжує наші економічні 
трансформації в усі роки незалежності. Іншою не менш глибокою 
суперечністю на шляху до забезпечення стабільності й розвитку 
економіки та суспільства є домінування інтересів бізнесу в політиці 
держави замість налагодження їх конкурентних стосунків у боротьбі 
за задоволення суспільних потреб. Ступінь задоволення останніх 
визначає і формує умови для розвитку країни в цілому та конкурен-
тоспроможності бізнесу зокрема.  

Трансформаційні процеси, що відбуваються сьогодні в Україні 
після більш ніж десятилітніх змін і здебільшого спонтанних пошуків 
шляхів виходу з безперервних криз, що охопили не тільки економі-
ку, але й інші сторони життя суспільства, мають бути, насамперед у 
цьому спектрі проблем, упорядкованими та цілеспрямованими. Саме 
тому влада і політичні сили, що періодично змінюються у владі, ма-
ють прагнути до пошуку нового балансу інтересів і механізмів взає-
модії між державою, ринком і суспільством, бо лише на цьому шляху 
можливе подальше просування вперед. Економічна реформа немож-
лива без політичної, і це довела практика в перехідному періоді – по-
літичне життя досить швидко прийшло до того, що партійне будів-
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ництво почало отримувати профілі побудови так званих масових, 
або, як їх ще називають, народних партій62. У цих партіях поряд із 
представництвом певного прошарку, з якого, як правило, формуєть-
ся ініціатива створення партії і який в Україні незалежно від назви 
більшості парламентських партій представляє інтереси бізнесу, і в 
першу чергу великого, знаходиться організаційне ядро партії, що 
залучає формальних і неформальних представників з мас населення, 
які мають, крім усього, ще й певну регіональну ідентичність. 

 Особливо слід зауважити, що партії, які реально мають вплив на 
політику влади в країні, фактично на сьогодні не мають у своїй ос-
нові суттєвих відмінностей. Здебільшого формально вони виступа-
ють за парламентаризм, хоча своєю діяльністю довели справу до 
руйнації парламентаризму і демократії. Опозиційність цих партій 
достатньо складна, бо в ній присутній регіональний вимір, який вно-
сить суттєві розбіжності в інтегративне начало і відповідні дії та по-
літику залежно від того, який регіон чи регіони мають симпатиків 
відповідних партій. Партії в Україні, також усі без винятку, – за до-
тримання прав і свобод людини, але регіональна опозиційність і біз-
несова залежність партій більшості приводить до того, що люди до-
сить часто стикаються з обмеженням їх прав і свобод на побутовому 
рівні, що залежить від регіональності їх поглядів, походження чи 
суспільного статусу.  

Попри те, що в суспільстві є маса прихильників як соціалізму, так 
і капіталізму, у партійних програмах погляди на необхідність розви-
тку ринкових стосунків не заперечуються, і до них додається ще й 
масове устремління партій на боротьбу за соціальний захист насе-
лення. Усе це стало азбукою політичного будівництва в Україні, 
спричиненою політикою лібералізації економіки, що реалізовувала-
ся з боку держави як "модернізаційний проект", і роль партій на той 
час була мінімальною. Складність проблеми полягає в тому, що її 
вирішення вимагає не просто (як того хочеться багатьом) перероз-
поділу влади між інститутами, що представляють державу, ринок, 
суспільство в цілому, а у зв’язку зі зміною суспільних цінностей і 
пріоритетів за роки реформ – трансформації самих цих інститутів, 
орієнтованої на досягнення нового консенсусу, у тому числі й полі-
                                                                 
62 Докладно див.: Консервативные и либеральные партии западноевропейских 
стран / Ин-т информации по общественным наукам РАН. – М., 2007. – С. 7–26. 
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тичного. Саме тому неодноразові спроби здійснювати надалі в Украї-
ні зважену політичну реформу, яка відповідала б завданням початку 
XXI ст., є своєчасними і надзвичайно актуальними, інакше політич-
на криза, яка продовжується вже не один рік, призведе до розвалу не 
тільки економіки, а й країни в цілому. Основою для цього має стати 
суспільно апробована концепція реформи політичної системи, що 
враховує взаємини її суб’єктів і її функцій в реаліях майбутнього, 
дозволяє розвиватися інститутам громадянського суспільства у вза-
ємодії з інститутами влади, активізація ролі засобів масової інфор-
мації замість їх політичної чи бізнесової залежності і відповідні 
процеси інтеграції політичної системи України в європейську та сві-
тові політичні структури. Найбільшої уваги економістів і політоло-
гів тут заслуговує питання про те, які зміни мають здійснюватися 
в державі, суспільстві й економіці (оскільки саме тут значною мірою 
відбувається зіткнення і взаємовплив інтересів) для того, щоб досяг-
ти бажаного успіху, забезпечуючи взаємоузгодження з тими проце-
сами, що відбуваються в усьому світі. 

Зміни у функціях держави кожної країни, а особливо тих, котрі 
утворилися внаслідок розпаду СРСР, зумовлені тим, що суспільство 
відчуває зростаючі перевантаження, викликані ослабленням і розри-
вом не тільки зовнішніх, а й, що важливо, внутрішніх традиційних 
економічних і соціальних зв’язків, що супроводжується соціальним 
розмежуванням, міжетнічними і міжконфесійними конфліктами. 
Звідси – потреба в підсиленні історичної ролі держави як гаранта 
соціальної стабільності, покликаного, насамперед, захистити суспі-
льство від хвилі насильства та злочинності, маскультури, забезпечити 
необхідну допомогу найнужденнішим, зберегти свою ідентичність 
перед загрозою імперіалізації як економічного, так і громадського 
життя в цілому. Очевидно, тут існує надзвичайна слабкість сучасних 
державних інституцій України. 

Ідея зміцнення держави є пануючою в суспільстві, але не держа-
ви минулого, а держави майбутнього, що діє прозоро, ефективно, 
цілеспрямовано. Однак сама по собі офіційна теза про посилення 
ефективності регулюючої функції держави в ринковому господарст-
ві на відміну від керівної ролі не може бути реалізована шляхом ме-
ханічного збільшення зусиль органів державної влади, хоча цього 
прагне доволі багато як звичайних людей, так і політиків, про що 
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свідчать і соціологічні опитування, і платформи та програми полі-
тичних партій. Потрібно не тільки сформувати, але й реалізувати 
нову парадигму державного регулювання, що за своїм новим зміс-
том багато в чому відрізнятиметься від того, що маємо сьогодні. До-
слідження Міжнародної фінансової корпорації проблем здійснення в 
Україні регуляторної реформи показали, що умови для ведення біз-
несу надмірно зарегульовані. Про це свідчать наведені ними дані: 

- рейтинг умов ведення бізнесу: Україна на 128 місці із 175; 
- перевірки і дозволи в Україні найскладніші у світі; 
- підприємства в Україні перевіряють у 10 разів частіше, ніж у ЄС; 
- в Україні перевіряється 95% усіх підприємств та існує більше 

ніж 300 видів дозволів; 
- процедури імпорту-експорту в Україні вдвічі довші, ніж у 

будь-якій із країн ЄС-10. 
Крім того, у світі постало питання про регулювання ринків на над-

національному рівні, а багато країн шукають шляхів власної участі 
у трансконтиненталізації національного бізнесу. В Україні ці питання 
поки що не стали предметом дискусій основних політичних сил, що є 
або можуть бути при владі, хоча їх участь у вказаних процесах відбу-
вається відповідно до інтересів бізнесу, який вони представляють. 

Вихідним елементом сучасної концепції держави є те, що інститу-
ти державного регулювання не стають заміною процесам ринкової 
самоорганізації, але й не виступають лише як надбудова над ринко-
вою стихією. Йдеться про формування єдиного цілого, перенесення 
центру державного впливу на інституціональну та управлінську дія-
льність на всіх рівнях господарського комплексу. Потрібний перехід 
від сугубо адміністративних за своїм змістом заходів у сфері лібералі-
зації і дерегулювання економіки до встановлення нового господарсь-
кого порядку, що враховував би загальні закономірності ринкового 
розвитку всього світу й особливості окремих країн, поєднував би цін-
ності економічної лібералізації з інтересами суспільства, самостій-
ність та ініціативу суб’єктів ринку із завданнями підвищення ефекти-
вності суспільного відтворення, зростання добробуту населення. 

При цьому головним положенням реалізації такого сценарію є тве-
рдження про те, що у світі в цілому завдяки інформаційній революції 
і новим інформаційним технологіям можливе в майбутньому навіть 
створення у певних сферах суспільного та економічного життя Єдиної 
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системи управління та регулювання соціально-економічним розвит-
ком. Відомо, що лібералізація, приватизація, фінансова стабілізація 
щодо монетарних і бюджетних обмежень не привели до виникнення 
динаміки змін, які включили б у дію нові фактори ефективного зрос-
тання. Навпаки, у середині країни утворилася нерівність у доступі до 
ресурсів, інформації, політичної влади, а участь населення в голосу-
ванні як найбільш демократичній формі управління часто перетворю-
ється в політичну технологію за участю політиків, мас-медіа, держав-
ного істеблішменту всіх рівнів і навіть громадських організацій та 
рухів. Створено сприятливі умови для активізації діяльності монопо-
лій, повсюдного поширення практики двосторонніх угод. Не сформо-
вано гнучкого механізму пристосування загальної суми анонімних 
запитів. У підсумку український ринок, на який покладалося так бага-
то надій, у його сучасній формі організації не став вектором локаліза-
ції ресурсів і підґрунтям для створення нових продуктивних сил, а 
державні мужі та політики здебільшого сформували свої функції під 
впливом ірраціональних уявлень і очікувань щодо тієї ролі, яку вони 
мали грати за умов переходу до відкритого суспільства з ринковою 
соціально орієнтованою економікою. У табл. 3.27 наведений перелік 
деяких основних функцій держави, що відповідали уявленням про її 
становлення на початковому етапі трансформаційного процесу, і пог-
ляди, що існують у даний час чи відповідають уже сьогоднішньому 
баченню тих змін, які повинні відбутися в майбутньому. Хоча остан-
ні, як свідчить аналіз таблиці, є досить суперечливими. Порівняння 
виділених у таблиці уявлень про зміст політики держави на етапі оде-
ржання суверенності й після перших більше як п’ятнадцяти років пе-
ретворень свідчить про їх істотні зміни. 

Першоосновою розвитку процесу державного будівництва вва-
жають і продовжують вважати його здійснення на основі національ-
ної ідеї. Між тим за роки перетворень ця основоположна складова 
виявилася досить розмитою, оскільки ментальність і уявлення про 
національну ідею в різних регіонах України мають свою специфіку, 
і це спричинило суттєві політичні протиріччя між партіями, які пері-
одично виграють вибори. Але проблема полягає не тільки в "регіона-
лізації" політичних поглядів щодо національної ідеї. Серйозні роз-
біжності в уявленнях про цю ідею мають саме політичні партії та 
рухи, а також окремі прошарки населення залежно від того, до якої  
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Таблиця 3.27  
Порівняльний аналіз умоглядних уявлень і реальних поглядів 

на політику держави в умовах переходу до ринку  
і відкритого суспільства в Україні 

Задуми та декларації  
(початок 90-х рр. ХХ ст.) Реалії (початок ХХІ ст.) Перспективи (погляд на 

майбутнє з 2009 р.) 
Процес державотворення 

на основі національної ідеї. 
Що менше влади й дер-

жави, то краще для суспі-
льства в цілому і кожної 
особистості зокрема. 

Незалежний розвиток 
держави. 

Патріотизм державної 
еліти. 

Ефективне управління. 
Держава в соціально орі-

єнтованій економіці підси-
лює соціальну підтримку 
населення. 

Чітка законодавча база, 
що регулює господарські 
відносини. 

Протидія корупції. 
Відповідальність держави 

перед суспільством. 
Підтримка конкурентного 

середовища. 
Відокремлення інтересів 

влади й бізнесу. 
Прозорість і підконтро-

льність діяльності інститу-
тів держави суспільству 

Розвиток держави багато 
в чому визначається між-
народними нормами і 
структурами. 

Змушена зміна моделі ро-
льових функцій держави і 
пошук шляхів ефективного 
співробітництва держави й 
бізнесу. 

Розмитість національної 
ідеї щодо соціально-
ціннісної орієнтації держа-
вного будівництва. 

Бюрократизація взаємодії 
держави й бізнесу. 

Перетворення адміністра-
тивного ресурсу на полі-
тичний ресурс і посилення 
жорстокості політичного 
протистояння. 

Відсутність ефективних 
механізмів суспільного 
контролю за діяльністю 
органів державної влади. 

Держава знизила свій 
вплив і підтримку особисто-
сті та послабила рівень соці-
ального захисту населення. 

Високий ступінь монопо-
лізму та корпоративізму. 

Корпоратизація та зро-
щування інтересів бюрок-
ратичних і бізнесових 
структур  

Зміна моделі рольових 
функцій держави і пошук 
шляхів ефективного спів-
робітництва держави, біз-
несу і суспільства. 

В умовах посилення бо-
ротьби за ресурси та неви-
значеності майбутнього у 
суспільному розвитку в 
державотворчому процесі 
має домінувати прагматизм 
національних інтересів. 

Держава як повноправний 
учасник ринку. 

Необхідність мати дієзда-
тну владу для забезпечення 
і розвитку суспільства та 
економіки. 

Необхідність перерозпо-
ділу функцій управління: 
від держави до громадян-
ських інститутів. 

Прозорість стосунків між 
владою та бізнесом. 

Загроза подальшої декон-
солідації влади і втрата 
контролю та здійснення 
управлінських дій як у 
суспільному, так і в еконо-
мічному відношеннях. 

Загроза нарощення про-
текціонізму з боку урядів 
окремих країн, що зумов-
лює посилення участі дер-
жави в процесах перероз-
поділу та формування умов 
для поглиблення кризи. 

Джерело: систематизовано автором. 
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групи та, відповідно, регіону вони належать. Значна маса населення, 
згідно з опитуваннями соціологів, на тлі реального зубожіння і без-
робіття залишається індиферентною навіть до такої проблеми, як 
розпад держави. Таким чином, значне соціальне розшарування насе-
лення зумовлює і зміну поглядів на процес становлення держави, 
а тому на майбутнє за рахунок серйозних змін в політиці державот-
ворення потрібно забезпечити узгодженість дій щодо проведення 
подальших політичної й економічної реформ, орієнтованих на зміц-
нення, власне, процесу державного будівництва в інтересах усього 
суспільства, а не окремих олігархічних груп чи бюрократичних 
структур. Основним тут має стати налагодження взаємодії в трикут-
нику "суспільство – держава – економіка" на засадах синхронізації 
та конкуренції, про що йдеться далі. 

Одним із наріжних каменів такої взаємодії має стати зміна пози-
цій стосовно ролі держави в суспільному й економічному розвитку. 
Раніше існуюча теза і спроба реалізувати її за принципом "що менше 
влади і держави, то краще і для суспільства в цілому, і для кожної 
особистості зокрема" за роки трансформаційних перетворень пока-
зала, що така ідеологія не є дієвою, бо в сучасному цивілізованому 
світі актуалізувалася необхідність створення системи управління, 
яка б охоплювала багато нових сфер суспільного життя на основі 
ідеології соціального проектування. Причому ця проблема має конк-
ретне практичне наповнення. Саме в такому напрямі відбувається 
пошук шляхів ефективного втручання в громадське життя і взаємо-
пов’язування інтересів окремої людини та її ініціативи зі спрямова-
ністю глобальних змін. Останні значною мірою "нормують" поведі-
нку, і роль національної держави в цих та багатьох інших процесах 
подібного характеру зростає, а не звужується, хоча масовим є і про-
тистояння цим процесам.  

На шляху до незалежності та в перші її роки вважалося, що мож-
ливий у багатьох відношеннях самостійний розвиток держави, і на-
самперед – вільний від зовнішнього впливу. Між тим загальносвіто-
вий процес розвитку характеризується об’єднанням держав, і в пер-
шу чергу на європейському континенті, за зростаючого домінування 
глобальних змін та дій міжнародних організацій і транснаціональних 
корпорацій. Усе це змусило переосмислити процес перетворень 
і орієнтацій у подальшому розвитку держави з урахуванням факто-
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рів, пов’язаних з майбутнім входженням до Європейської співдруж-
ності, пошуком шляхів до співробітництва з військовими блоками 
тощо. Власне, це призвело до виокремлення в змісті політичної дія-
льності окремих партій, які реально претендують на владу, відповід-
ної ідеології, що поглибило конкуренцію між ними та загострило 
політичні дії аж до використання широких мас населення з відповід-
них регіонів. Певної мірою ці проблеми розкололи суспільство, що є 
загрозою стабільності країни і влади. Життя вимагає нових підходів, 
передусім у політичному житті, хоча з конструктивними ідеями 
справа поки що виглядає досить слабо. 

В економічному розвитку Україна надзвичайно залежить від зовні-
шньої кон’юнктури, що змушує переглядати романтичні позиції, які 
існували на початку перетворень стосовно поглядів на незалежний роз-
виток України як держави. Сьогодні доводиться значною мірою вихо-
дити з того, що подальший процес побудови держави та його вплив на 
розвиток економіки й суспільства буде багато в чому визначатися між-
народними нормами, правилами, міжнародними організаціями й альян-
сами. При цьому бажаним та природним було б урахування національ-
них особливостей державного будівництва та регіональних особливос-
тей розвитку економіки й суспільства в цілому, хоча останнє далеко не 
завжди є можливим і розробленим до стадії практичного використання. 
Не виключено, що досить скоро національні політичні сили будуть ши-
роко долучатися до політичного об’єднання на засадах "транснаціона-
льних альянсів", як це вже сьогодні відбувається при формуванні полі-
тичних партій, що отримали назву "Європейські партії"63 (прикладом 
цього є включення в Європейську народну партію, що отримала пере-
могу на виборах до Парламенту ЄС, української партії "Батьківщина"), 
і при цьому вважається, що їх роль буде зростати. 

У процесі державного становлення значну роль відіграють фактори, 
пов’язані з патріотизмом державної еліти, відповідальністю держави 
перед суспільством, прозорістю і підконтрольністю діяльності інститу-
тів держави суспільству. За роки перетворень ці питання набули ще 
більшої актуальності у світлі майбутніх реформ, бо в Україні поки що 
відсутні ефективні механізми суспільного контролю за діяльністю ор-
ганів державної влади, а судова система вимагає істотної трансформа-

                                                                 
63 Там же. – С. 18. 
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ції, оскільки і громадяни, і юридичні особи часто не мають змоги захи-
стити свої громадянські й економічні інтереси на сучасному рівні. 
Справа дійшла до того, що представники одних політичних партій зви-
нувачують інших у реалізації політики, яка відповідає інтересам окре-
мого бізнесу та зраді національних інтересів заради бізнесу. Крім того, 
існуюча корпоратизація та зрощування інтересів бюрократичних і біз-
нес-структур призвели до того, що бізнес значною мірою продовжує 
залежати від підконтрольності бюрократії. Можна говорити про бюро-
кратизацію, а не про партнерську взаємодію держави й бізнесу, що стає 
загрозою для подальших ринкових перетворень, оскільки участь дер-
жавного апарату в цих процесах не тільки робить ведення бізнесу 
більш затратним, а й, що найбільш важливо, придушує ініціативу здій-
снення підприємництва. Тому актуальною залишається завдання такого 
відокремлення влади від бізнесу, що не дозволяло би мати безконтро-
льний доступ до ресурсів держави, але одночасно, зважаючи на 
об’єктивну необхідність взаємодії влади з бізнесом у визначенні стра-
тегії розвитку, формату суспільних інституцій та навіть реалізації на 
основі кооперації окремих проектів розвитку через партнерство, запе-
речувало такі дії і не формувало в масовій свідомості думку, що будь-
яка співпраця влади й бізнесу є злочинна.  

Раніше нагальною була вимога зменшити участь держави в еко-
номічній діяльності через створення умов для неї як повноправного 
учасника ринку, а не "нічного сторожа", який часто використовує 
можливості власного збагачення за рахунок майна, що має оберіга-
ти. На шляху бюрократизації взаємодії апарату та бізнесу і зрощу-
вання їхніх інтересів повинна стояти чітка система протидії коруп-
ції. Дотепер таку систему не створено й актуалізувалося завдання 
підвищити дієвість влади для забезпечення розвитку суспільства й 
економіки, що на сьогодні викристалізувалося в заходи по здійснен-
ню адміністративної реформи, перші кроки якої реалізувалися ще 
протягом 2000–2001 рр. і були, швидше, невдалими. Нерозв’язаність 
даних питань протягом десятиліття і розбіжність у поглядах основ-
них політичних сил на цю проблему сприяли розвитку політичної 
кризи 2004–2009 рр., яка вже останні шість років тільки поглиблю-
ється, особливо в контексті боротьби за владу. У рамках подальшої 
політичної реформи, що торкається перш за все засад конституцій-
ності, це завдання варто здійснити, бо успіх подальшої трансформа-
ції в економіці можливий тільки в разі переходу до новітньої не 
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тільки економічної, але й політичної моделі з чітким означенням 
повноважень усіх органів влади.  

Ординарні перетворення та економічне зростання очікується піс-
ля кризи в середньому до 2–3% на рік. Таке економічне зростання не 
тільки не розв’яже, а навпаки – загострить проблеми в Україні, пе-
редусім соціальні. Саме тому йдеться про такі політичну й еконо-
мічну реформи, що дозволять досягти стабільних успіхів. Мається 
на увазі модель, яка б забезпечила довгострокове зростання, що пе-
ревищує можливості, які закладені в стандартний пакет реформ, роз-
тиражований у всьому світі, але який так і не дозволив країнам, що 
його застосували, домогтися унікальних успіхів, перш за все щодо 
економічного зростання на рівні 8–10% на рік протягом не одного-
двох років, а десятиліття чи десятиліть, як то відбувається, напри-
клад, у Китаї. Вихід із кризи 2008–2009 рр. за стандартною схемою 
забезпечення макроекономічної стабільності й відновлювального 
економічного зростання буде в динамічному відношенні недовгим, 
і вже не повторяться успіхи 2000–2007 рр., бо цього разу значна час-
тина підприємств не відновить свою діяльність, а збанкротує.  

У нових умовах і завдяки трансформаційним процесам має бути 
створена модель соціально орієнтованої економіки з новою ефектив-
но діючою системою соціального захисту. Одночасно необхідно 
впровадити надійні механізми і гарантій стосовно як заохочення до 
високопродуктивної праці, так і нагромадження коштів для ефектив-
ного й гарантованого захисту від проблем людей похилого віку, від 
хвороб, інвалідності, а також для примноження свого достатку за 
рахунок ефективної діяльності, а не участі в перерозподільчих про-
цесах для тих, хто є успішним, і бідності для тих, хто виявився відо-
кремленим від процесів привласнення. 

Замість бажаної підтримки конкурентного середовища в країні 
існує високий ступінь монополізму і корпоративізму, що можна ви-
правити тільки шляхом перерозподілу функцій управління від дер-
жави до громадянських інститутів та до бізнесу, діяльність яких 
у сукупності стимулюватиме підвищення процесів прозорості в дер-
жавному управлінні та бізнесі. На фоні всіх необхідних змін у ро-
льових функціях держави майбутнього є не тільки ті, реалізація яких 
приведе до успіху, а й ті, що загрожують майбутньому. Серед них 
ми сьогодні прогнозуємо можливу деконсолідацію влади, що спричи-
нить втрату контролю та ефективності управлінських дій з боку дер-
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жави. У такому разі управління країною все більше буде концентру-
ватися в класових формуваннях з їх територіальними ознаками.  

Для мінімізації можливостей здійснення такого сценарію важливо, 
як передбачалося й раніше, щоб процеси суспільного й економічного 
розвитку відбувалися за активного утвердження класичних основ де-
мократії і лібералізації. Хоча, як видно з табл. 3.28, замість інститутів 
громадянського суспільства, що в умовах переходу до ринку та відк-
ритого суспільства виявилися непідготовленими й фактично несфор-
мованими для відповідної діяльності, спочатку з’явилися численні 
партії, які не були здатними до дії, бо масовість у партіях ще не забез-
печує їх реального впливу в політично неструктурованому суспільст-
ві. Партії в боротьбі ідеологій в основному регіоналізувалися, і біль-
шість із них влаштовує невпорядкованість щодо поглядів на внутріш-
ню політику, хоча декларативно відстоюються засади, властиві осно-
вним завоюванням демократії, свободи, безпеки тощо. 

Як наслідок, виникла масова недовіра до політичних партій, а та-
кож і до багатьох державних інститутів, що викликало песимістич-
ний настрій відносно майбутнього. У реальності принцип багатопар-
тійності, на який покладали стільки надій, виявився недієвим. Від-
так, завдання політичної реформи полягає в тому, щоб ініціювати в 
суспільстві об’єднавчі процеси, які вимагають партійного пере фор-
матування. Це формально певною мірою й здійснюється, але не охо-
плює основні суспільні сили, оскільки відбувається поза громадсь-
кою дискусією і не дає можливості населенню розібратися в полі-
тичному виборі, тому воно й орієнтується на територіальні ознаки, 
що є результатом ментальних, а не свідомих політичних уподобань. 

Замість очікуваного формування суспільства, у якому цінують 
мораль поважають професіоналізм, стає зрозумілим, що колишня 
система була в цьому і багатьох інших відношеннях справедливі-
шою, оскільки вона не допускала надмірного соціального розшару-
вання, яке є сьогодні. Природно, що таке розшарування є потенційно 
дестабілізуючим фактором. 

Очікувалося, що рівень життя населення буде підвищуватися 
внаслідок політичного й економічного реформування, а це означало, 
що середній клас, який існував у колишній системі, зберігатиметься 
та відчутно впливатиме на подальший розвиток. У результаті ж надмі-
рного соціального розшарування утворилася значна маса бідних і збід-
нілих людей проти незначної маси надзвичайно багатих і просто бага-
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тих, що призвело до витиснення середнього класу. Питання про його 
відновлення в суспільстві та відповідно реанімації поваги до нього та 
його діяльності у подальших трансформаціях суспільних і економічних 
змін перетворилося на одне з найактуальніших завдань сьогодення.  

Таблиця 3.28  
Порівняльний аналіз умоглядних уявлень і реальної політики 

щодо розвитку суспільства в умовах переходу до ринку  
і відкритого суспільства в Україні 

Задуми і декларації 
(початок 90-х рр. ХХ ст.) 

Реалії 
(початок ХХІ ст.) 

Перспективи (погляд на 
майбутнє з 2009 р.) 

Розвиток класичних ос-
нов демократії. 

Громадянська відповіда-
льність. 

Збереження стабільності. 
Формування громадянсь-

кого суспільства з високою 
мораллю та повагою до 
професіоналізму. 

Суспільні та державні ін-
ститути сприяють розвитку 
особистості. 

Наявність багатопартій-
ності. 

Громадський контроль за 
діяльністю політичних і 
державних структур. 

Збереження середнього 
класу суспільства. 

Самореалізація осо-
бистості. 

Підвищення впливу дер-
жави на суспільний роз-
виток 

Численність партій, що не 
мають в основному реального 
впливу в політично неструк-
турованому суспільстві. 

Голосування під час вибо-
рів за принципом "за своїх". 

Слабкість громадянських 
інститутів. 

Масова недовіра серед лю-
дей. 

Недовіра до політичних 
партій і державних інсти-
тутів. 

Моральна нелегітимність 
значної маси процесів, що 
відбуваються в економіці. 

Суперечність між менталі-
тетом і способом виживання 
або боротьба між колективі-
змом та індивідуальною по-
ведінкою. 

Надмірне соціальне розша-
рування. 

Відсутність соціально зна-
чимих цілей. 

Формування споживчої мо-
делі поведінки населення. 

Міжконфесійні проти-
стояння, що розшаровують 
масову свідомість і форму-
ють високий ступінь недові-
ри до церкви 

Майбутні суспільні змі-
ни в Україні, як і у світі  
в цілому, є неоднознач-
ними. 

Піднесення освітнього 
рівня населення, що зу-
мовлює демократизацію 
суспільного життя країни. 

 Розвиток суспільно-
державно-приватного 
партнерства на основі 
соціальної відповідаль-
ності та правомірності як 
суспільного договору на 
засадах демократії. 

Загроза збереження не-
обмеженої свободи для 
обраних і вседозволе-
ності для решти. 

Розвиток свободи твор-
чості й умов для саморе-
алізації та самовідповіда-
льності 

Джерело: систематизовано автором. 
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Відсутність громадянських інститутів не дозволила реалізувати 
систему суспільного контролю і відтворити громадську мораль, яка 
дозволить мати надійний громадський контроль за діяльністю полі-
тичних, державних і бізнес-структур. Через неконтрольованість з боку 
суспільства з’явилося багато проявів, які з огляду на моральні ціннос-
ті є далеко не бездоганними. Насамперед, це стосується процесів, що 
відбуваються в державній владі й економіці. Моральна нелегітимність 
діючих законів, які дозволяють збагачуватися одним (обраним), ще 
довго залишатиметься такою, що природно гальмуватиме процес пе-
ретворень і підтримуватиме високий рівень недовіри до законодавчо-
го процесу, який реалізують політичні сили, що знаходяться при вла-
ді. Саме тому майбутня політична реформа повинна якнайшвидше 
задіяти сили, здатні сконцентрувати законотворчу діяльність у руслі 
конструктивного співробітництва й масової зацікавленості в резуль-
татах реформ, на відміну від потреб олігархічних угруповань. 

На цьому шляху залишаються нерозв’язаними суперечності між 
менталітетом і вимушеним способом виживання. Тут іде боротьба 
ідеології політики лібералізму з його орієнтацією на радикалізацію 
індивідуалізму поведінки особистості з традиціоналізмом поглядів 
населення, де домінувала взаємодопомога, тобто відбувається боро-
тьба між колективізмом минулого й індивідуалізованою активністю, 
якої потребує сучасна модель розвитку, – і ця значна суперечність є 
історично зумовленою. Тож завдання гармонізації постає перед усім 
суспільством, його інститутами, державою, церквою, партіями й ру-
хами з тим, щоб у народу України не був втрачений дух порозумін-
ня, взаємодопомоги, відкритості в особистих стосунках, тобто все 
те, що дозволяє людині в оточуючому середовищі залишатися мора-
льно вдоволеною і тим самим зберігати сучасну цивілізаційну спіль-
ноту. Особливу роль у цьому мала б зіграти віра, але діяльність цер-
ков в Україні через міжконфесійні протистояння поглиблює розша-
рування масової свідомості та підсилює ступінь недовіри до себе, 
хоча церква могла б сприяти формуванню в суспільстві соціально 
значимих цілей замість споживчої моделі поведінки, що "розквітала" 
внаслідок проведених реформ. 

Істотні зміни мають відбутися надалі й у моделі трансформацій-
ного процесу в економіці. У табл. 3.29 представлено порівняльний 
аналіз окремих її складових на початку перехідного періоду й тих,  
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Таблиця 3.29  
Порівняльний аналіз умоглядних уявлень і реальних поглядів 

на трансформаційні процеси в економіці на шляху переходу  
до ринку і відкритого суспільства в Україні 

Задуми і декларації 
(початок 90-х рр. ХХ ст.) 

Реалії 
(початку ХХІ ст.) 

Перспективи (погляд на 
майбутнє з 2009 р.) 

Швидкі й ефективні змі-
ни в економіці з мінімаль-
ними витратами. 

Прогресивні структурні 
зрушення та ефективний 
розвиток. 

Становлення нових фак-
торів розвитку. 

Чесність ведення бізнесу 
й ефективно діюча судова 
система. 

Вільна конкурентна бо-
ротьба товаровиробників. 

Вільне входження до сві-
тового економічного про-
стору. 

Ефективне підприємниц-
тво на основі приватної 
ініціативи. 

Високий рівень оплати 
праці та зростання особис-
того споживання 

 

Повільні зміни і значні 
втрати як у рівні розвитку, 
так і в рівні життя. 

Деградація структури 
економіки і, передусім, її 
промислового комплексу. 

Відсутність мотивацій до 
формування довгостроко-
вих ресурсів розвитку 
економіки. 

Замість судових розгля-
дів – часті кримінальні 
розбори. 

Монополізм і доміну-
вання олігархічних угру-
повань. 

Борговий характер еко-
номіки. 

Високий ступінь залеж-
ності від зовнішніх факто-
рів. 

Ізольованість від прогре-
сивних інтеграційних 
процесів. 

Економічне зростання у 
традиційних сферах еко-
номіки замість прогресив-
них структурних зрушень 
на базі інноваційного роз-
витку. 

Нагромадження капіталу 
внаслідок приватизації, а 
не заощаджень. 

Масова бідність, відсут-
ність ринку праці й недо-
оцінка вартості робочої 
сили 

Досягнення інституцій-
ної зумовленості модерні-
заційних процесів в еко-
номіці й суспільстві. 

Подолання суперечнос-
тей між політикою й еко-
номікою та відхід від по-
літичного циклу в еконо-
мічній політиці. 

Піднесення рівня матері-
ального добробуту насе-
лення, що формує захисні 
механізми від тиску адмі-
ністративного ресурсу. 

Загроза деградації еко-
номіки і посилення конт-
ролю з боку ТНК, а в умо-
вах нестабільності можли-
вість їх втечі та поглиб-
лення спаду 

Джерело: систематизовано автором. 
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що з’явилися після 18 років перетворень. Після ейфорії очікування 
швидких і ефективних змін в економіці з мінімальними втратами 
одержані результати, які виявилися зовсім іншими. 

По-перше, зміни відбулися, відбуваються і будуть відбуватися пові-
льно, оскільки справа не лише у відмові від адміністративної планової 
системи управління економікою і переході до лібералізованих економі-
чних відносин. Проблеми виникають у здійсненні значних за характе-
ром інституційних змін, зокрема у створенні приватного сектора еко-
номіки, що діяв би за законами нагромадження капіталу, а не за раху-
нок привласнення нагромадженого раніше, як це відбулося і відбува-
ється, насправді, зараз. Основні політичні сили поки що в основному 
влаштовує такий зміст трансформацій, але їх наслідки спричинять сти-
хійне розширення спектра лівих політичних поглядів у населення, 
а значить, і об’єднання лівих політичних сил сучасної України, які на 
виборах після 2010 р. розширять свою присутність у парламенті. 

По-друге, адаптація до нових умов індивідуалізованої поведінки 
та можливість діяти за цими законами пов’язана як з особливостями 
менталітету, так і зі змінами в якості освіти. Це також ще попереду, 
і швидко ці процеси не відбуватимуться. Причина полягає здебіль-
шого в тому, що сучасна система освіти не забезпечує підготовку 
кадрів, що масово орієнтовані на потреби часу з мотивацією до тру-
дової етики. Скоріше, в освітянському процесі культивуються пог-
ляди, які відповідають ідеології віртуалізації, що підриває мотива-
цію до наполегливої і самовідданої праці.  

По-третє, необхідність погодження внутрішньої економічної 
політики з реаліями взаємин із зовнішнім світом, особливо при ви-
ході з кризи 2008–2009 рр. Ці процеси значною мірою ще попереду, 
бо українська економіка – це мала відкрита економіка. Реалізація 
незалежної, у тому числі й економічної, політики можлива за допо-
могою досить специфічних механізмів, які ще відсутні, і спостеріга-
ється, швидше, шоковий характер зовнішніх впливів, що значною 
мірою позначається і позначатиметься надалі негативно й на стані 
справ в економіці, і на характері дій влади та економічній політиці. 

Очікувалося, що досить швидко будуть задіяні фактори економі-
чного зростання довгострокового характеру. Однак була відтворена 
економічна модель, яка, хоча багато в чому й з новим економічним 
механізмом, але використовує в основному ресурси минулого, а влас-
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ні та сучасні створює занадто повільно. Це зумовлює в подальшому 
необхідність здійснення істотних змін в економічній моделі з метою 
відтворення інноваційної моделі розвитку з відповідними змінами в 
суспільстві, що повинне мати ознаки інформаційного. Створення 
такої моделі економіки – це справа довгострокової стратегії. Про її 
зміст в економічному, суспільному та державному вимірах ми буде-
мо говорити в наступних розділах роботи. 

Починаючи реформи, значна частина суспільства й уряд сподіва-
лися, що ведення бізнесу буде чесним, прозорим, з дотриманням умов 
конкуренції. Проте монополізм і олігархізм в економіці стали домі-
нуючими, і значимість змін, які тут мають відбутися, є незаперечною. 

На шляху до нової економіки нам треба буде перебороти її борго-
вий характер як у внутрішніх, так і в зовнішніх економічних відно-
синах. Особливо неприємною є боргова залежність України від зов-
нішніх кредиторів, що призводить до диктату міжнародних фінансо-
вих інститутів. Перше мало місце в період 2005–2008 рр., а друге є 
практичною політикою у 2009 р., коли Уряд вимушено задля збере-
ження стабільності, зокрема й у фінансовій сфері, беручи кредити в 
міжнародних фінансових організацій та урядів іноземних країн, 
змушено погоджує сценарії внутрішньої політики, одночасно під-
вищуючи зовнішню, а останнім часом – і внутрішню, боргову зале-
жність. На даний час така загроза поглиблюється, а рівень життя в 
Україні на початок ХХІ ст. здебільшого визначається не стільки ре-
зультатами економічного зростання цього періоду, скільки зовніш-
німи запозиченнями як корпоративного, так і банківського секторів 
економіки та продажем частини державної власності іноземним вла-
сникам, доходи від якої витрачені на підтримку поточного спожи-
вання. Попереду ж значні труднощі, коли слід буде навчитися жити 
на зароблене, а політикам реалізувати ідеологію, яка б підтримувала 
відповідні настрої населення замість домінуючих споживчих. 

Сучасне економічне зростання в Україні стало результатом прис-
тосування традиційної економіки, для якої характерне, насамперед, 
домінування в ній важкої промисловості (металургія, хімічна проми-
словість, машинобудування), до збільшеного попиту, що й дало по-
зитивний ефект. На сьогодні це означає, що формувалася неефекти-
вна інтеграція у світову економіку, оскільки галузі, завдяки яким це 
відбувається, мають порівняно з іншими галузями невелику додану 
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вартість і характеризуються значною енергомісткістю виробництва, 
що збільшує залежність від коливання світових цін на енергоресур-
си. Інтеграція України у світовий економічний простір, що відбува-
ється за рахунок традиційних виробництв, є стратегічно невигідною. 
У стратегічному плані нам варто замислитися над змістом подаль-
ших реформ, бо ситуація, що склалася, консервує стару економіку, 
тобто те, від чого ми хотіли відійти ще в часи перебудови кінця 80-х – 
початку 90-х рр. ХХ ст. Але мрія реформаторів та ідеологів виявила-
ся марною, бо структурні зрушення – це перш за все не тільки про-
цеси руйнування старої системи, а й конструктивізм дій щодо нової 
якості. Насправді виявилося, що "золотий тілець" затьмарив навіть 
слабкі потуги до напруження сил, які оновлюють, а не консервують 
старі потужності. Поки що діє традиційна економіка, а не нова зі 
сформованими стратегічними ресурсами довгострокового розвитку. 
Останнім часом усі основні політичні сили декларували доцільність 
здійснення інноваційно-інвестиційного оновлення, але, на жаль, во-
ни не дотримуються політики неоконсерватизму дій влади, оскільки 
ідеологія такої політики свого часу прискорила початок інновацій-
них процесів в економіці. 

Історичний досвід свідчить, що реальна сила держави як най-
більш розвиненого суспільного інституту, насамперед, залежить від 
того, наскільки адекватно вона відбиває пануючі суспільні ідеї та 
пріоритети, і відповідно підтримується політичними силами. Але не 
тільки суспільству потрібна і ціннісно-нормативна легітимізація, 
з нею в Україні не все в порядку: "…в ціннісно-нормативному вимі-
рі наша країна опинилася на четвертій з половиною стадії розвитку 
моральної свідомості (за Лауренцем–Кальбергом). На цій стадії іс-
нують певні ризики регресу до конвенційного щабля (щабля 3 за Ка-
льбергом), тобто родинного етосу, що стосовно суспільства діє на 
кшталт етосу мафіозних угруповань, а то й до доконвенційних ста-
дій розвитку моральної свідомості, граничним проявом яких є мак-
сима "око за око, зуб за зуб"64. Можна стверджувати, що вихід із 
цього ціннісно-нормативного стану в більш прогресивний в Україні 
пов’язується з розвитком діалогічного типу відповідальності, 
"…вихідним пунктом якої є етос взаємності зрілих особистостей та 
                                                                 
64 Цінності українського суспільства і моральний вибір: український досвід. – К., 
2006. – С. 10. 
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регуляторний принцип справедливості. Цей тип передбачає спільну 
відповідальність, коли рішення приймаються разом з усіма учасни-
ками… на основі певних процедур, які передбачають діалогічне уз-
годження інтересів і волю до родинного консенсусу… Сподіваємо-
ся, що… влада [Тобто держава. – В.Г.] взяла на себе відповідаль-
ність, прагнучи вибудувати такі демократичні інституції, які зорієн-
товані на участь громадян у прийнятті рішень"65. Разом з тим у ци-
тованій роботі говориться, що поки тільки складається враження, що 
в реальній політиці влада взяла курс на впровадження діалогічної 
моделі відповідальності66. Але тоді виникає питання, що ж може да-
ти надію на побудову такої моделі? Відповідь у тому, що за умови її 
відсутності в суспільстві, а йдеться про українське суспільство, від-
будуться процеси, які не даватимуть нових шансів на майбутнє че-
рез ризик регресу, а значить, існуватимуть загрози для майбутнього 
суспільства й окремих людей. А тому "…поки що опір небуттю… – 
і передусім небуттю людини – є тим найпершим кроком, завдяки 
якому етика в ситуації загрози майбутньому має спонукати колекти-
вну дію до ствердної відповіді буттю…, яке стає обов’язком людини 
щодо всієї сукупності речей"67. І це дає надію, бо "парадокс нашої 
ситуації полягає в тім, що ми повинні прийти в тремтіння від втра-
ченого благоговіння, і, почавши від негативного, заново досягти уя-
вленої нами позитивності"68.  

В Україні в процесі здійснення реформ відбулося надмірне дистан-
ціонування держави від суспільних процесів, що призвело до втрати 
основних захисних і системоутворюючих функцій служіння держави 
суспільству. Держава виступила як ініціатор економічних реформ, 
а значить, і суспільних змін. Але зараз зрозуміло, що без тісного спів-
робітництва держави з організаціями громадянського суспільства ус-
пішне реформування вітчизняної економіки і проведення активної 
економічної політики, якщо і є можливим, то тільки з дуже й дуже 
повільним просуванням вперед, швидше, під тиском зовнішніх фак-
торів, але аж ніяк не з використанням внутрішніх через високий ризик 
регресу. Тому важливою роллю своєрідного просвітництва в сучасних 

                                                                 
65 Там само. – С. 15, 16. 
66 Там само. – С. 18. 
67 Ганс Іонас. Принцип відповідальності. – К. : Лібра, 2001. – С. 211. 
68 Там само. – С. 340. 
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умовах є означення прийнятного змісту імплантації суспільних змін із 
глибоким розкриттям їх змісту та умов реалізації. 

У ринковій економіці вся економічна діяльність розглядається як рі-
зноманітна сукупність операцій з продуктами, доходами і фінансовими 
інструментами шляхом взаємодії між інституційними одиницями (сек-
торами) чи в межах цих одиниць. Групування інституційних секторів 
здійснено відповідно до ринкових критеріїв виробництва і прибутково-
го продажу товарів і послуг, а також неринковими методами обслуго-
вування населення на засадах пільгового або безкоштовного задово-
лення їхніх індивідуальних і колективних потреб з боку держави. 

Роль інституцій у житті організованого суспільства в цілому ви-
нятково висока. На цьому тлі побудовано численні теорії суспільно-
го розвитку, насамперед політичного напряму. У більшості випадків 
Інститут сприймається як сукупність формальних (зафіксованих 
юридично), неформальних (зафіксованих у повсякденному праві, 
тобто у звичаях і традиціях) і спонтанно визначених меж, які струк-
турують взаємодію індивідів в економічному, політичному та соціаль-
ному житті. Між тим чисто економічні аспекти взаємодії між інсти-
туційними одиницями мають великий сенс. В останні роки набирає 
силу новий інституціоналізм – як на Заході, так і на Сході. Методо-
логічно він відштовхується від аналізу індивідуальних поглядів лю-
дей, а правові, організаційні та інші відносини розглядаються як на-
слідок безпосередньої взаємодії індивідів. Інституційні критерії ба-
зуються на обліку конкретних історичних умов тієї чи іншої країни, 
наступності традицій, ідей, духовного світу населення, системи цін-
нісних уявлень. Проте ці критерії не зводяться до суто психологіч-
них ознак, а побудовані на взаємодії між окремими елементами, що 
породжує визначену цілісність економічної і суспільної систем вза-
галі й при цьому має ґрунтовну політичну підтримку. 

Концептуально інституціоналізм виходить з принципу цілеспрямо-
ваної організаційної взаємодії, коли індивідуальні інтереси людей залу-
чені в діяльність структурних утворень, а приналежність до них наділяє 
людей певним статусом з відповідними правами й обов’язками. Інсти-
тут виступає способом узгодження частини й цілого, але таким чи-
ном, що кожна частина (група) має риси системи й організаційну 
самостійність, яка не пов’язана з обов’язковою адміністративною 
підпорядкованістю і самостійно забезпечує різного роду діяльність: 
з одного боку – громадянську політику, а з іншого – господарську. 
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Без такого роду інститутів національна економіка не здатна до са-
морозвитку, переходу на траєкторію довгострокового економічного 
зростання. У перехідний період першочергового значення набуває 
процес формування нового співвідношення різних форм власності та 
інституційної обумовленості їх діяльності. Очевидно, що запозичені 
настанови відносно частки державного сектора, корпоративної влас-
ності, приватної й іноземної власності, здатні лише копіювати чужий 
досвід і не завжди відповідають дійсним потребам національної еко-
номіки. Так, в Україні відсутні базові підстави для роздержавлення 
національних економічних систем загального користування, таких як 
енергетика, шляхи сполучення, зв’язок і телекомунікація, підготовка 
кадрів. Наприклад, щодо підготовки кадрів приватизація зайшла так 
далеко, що вже сьогодні відчутні, а згодом ще більше будуть відчут-
ними її негативні наслідки у зв’язку зі зниженням рівня підготовки 
кадрів. Для прикладу, сьогодні в Україні діють сотні вищих навчаль-
них закладів, серед яких маса приватних, тоді як у Франції, країні ба-
гато в чому схожій з Україною, усього декілька десятків вищих на-
вчальних закладів. І це при тому, що вона входить до країн вісімки.  

Паралельно з перетворенням відносин власності формується інсти-
туціональна система взаємодії різних власників. Це означає, у першу 
чергу, визнання загальних правил поведінки суб’єктів господарювання 
і створення державних і недержавних інститутів, які забезпечуватимуть 
нормальне функціонування усіх сфер і суб’єктів, включених у процес 
ринкової взаємодії, договірних форм кооперації суб’єктів ринку. 

Виникнення нової проблеми – формування ефективного для суспі-
льства власника – передбачає соціальний і, насамперед, правовий за-
хист українського суспільства від неефективного власника, що в пер-
шу чергу стосується життєво важливих для людини сфер діяльності. 

Зміна відносин власності в Україні, тобто приватизація і перехід 
державних підприємств у приватну власність, не забезпечили поки 
що підвищення ефективності економіки та її енергоефективності. 
Наміри перетворити адміністративно-командну систему в ортодок-
сальну неокласичну модель з максимально можливою ринковою 
свободою виявилися економічним романтизмом, а лібералізм як по-
літична течія тут проявив себе як "ортодокс", що заперечує прогрес. 

Вирішальна роль в економічних перетвореннях належить системі 
пріоритетів, якої дотримується виконавча влада. У цьому зв’язку 
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слід зазначити, що в реальній ієрархії пріоритетів останніх років на 
перше місце була поставлена політика інституційної реформи. Це 
призвело до заміни принципу "виробництво заради виробництва" 
принципом "інституційні зміни заради інституційних змін". Реаліза-
ція такої системи пріоритетів насправді означала, що мету підвищи-
ти ефективність виробництва було принесено в жертву настановлен-
ням на проведення інституційних реформ, і насамперед, приватиза-
ції, що мала і має багато в чому політичний підтекст. Саме тому від-
бувається процес підсилення індивідуалізації дії особистостей та 
корпоративних угруповань щодо капіталізації бізнесу, перш за все 
шляхом приватизації, рейдерства тощо, а не капіталізації прибутків. 

Тепер стає все очевиднішим, що без наочних результатів у сфері 
виробництва й у справі вирішення соціальних проблем будь-які ін-
ституційні зміни не відповідають суспільно значимим інтересам. 
Таким чином, продовження інституційних реформ має підпорядко-
вуватися завданням підвищення ефективності виробництва. 

У теорії й на практиці однією з найважливіших функцій будь-
яких інститутів є скорочення трансакційних витрат. За наших умов 
процеси руйнування старої інституційної структури і відновлення 
нової виявилися значно розірваними в часі. Як результат, трансак-
ційні витрати зросли багаторазово, причому цей процес носив муль-
типлікативний характер. За експертними оцінками, трансакційні ви-
трати зросли в різних областях з 10–20 до 30–50% від рівня цін кін-
цевого споживання. Таке навантаження не здатна витримати без 
втрат навіть найрентабельніша економіка. 

Отже, ключовим завданням формування нової інституційної 
структури української економіки є становлення нової системи коопе-
раційних зв’язків. Руйнування радянської інституційної структури, 
побудованої в основному на використанні посередницької монополії, 
призвело до різкого збільшення попиту на трансакційні послуги 
і створило ситуацію ненасиченого ринку цих послуг. Це спричини-
ло, з одного боку, "вимивання" складних, дорогих і довгострокових 
послуг, а з іншого – безпідставне завищення конкурентних переваг 
для фірм, які надають дрібні, прості поточні послуги, що не вимага-
ють високих витрат, розвиненої інформаційної й організаційної ін-
фраструктури. Склався структурно незбалансований ринок трансак-
ційних послуг: "перегрітий" ринок примітивних послуг і деградую-
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чий – складних, які гальмуються надмірними регуляторними діями 
та процедурами перевірки, що фактично формує сферу тіньових по-
слуг у всіх видах діяльності. Для значних сегментів товарних та ін-
вестиційних ринків відсутність великих посередників виявилася згу-
бною. Висока собівартість трансакційних послуг визначалася в ці 
роки переважно такими факторами: відсутність власної інфраструк-
тури для посередницького сектора; необхідність придбання інфор-
мації, програмних продуктів, розробки баз даних, апробації і тира-
жування нових господарських технологій з "ноу-хау"; малий масш-
таб і нерегулярність угод, високі ризики, що, мабуть, закладалися в 
собівартість посередницьких послуг; дефіцит професійних кадрів, 
матеріальної бази й інформації. Тому одним із центральних завдань 
майбутньої економічної політики стає формування великих страте-
гічних посередників, що, насамперед, не мали б олігархічних ознак 
та конкурували між собою. 

Сучасна держава призначена для формування якісно нового й ефек-
тивного управління держмайном. Посилення регулювання з боку дер-
жави передбачає розробку і впровадження відповідної законодавчої 
бази, загальноприйнятих правил, кодексу господарської поведінки 
суб’єктів ринку і самої держави, протидії корупції й організованій зло-
чинності. Це необхідно для сприяння процесам закріплення багатоук-
ладності та господарчої рівноправності різних форм власності, вільно-
му підприємництву і конкуренції, зростанню доходів підприємств 
і найманих працівників з метою нагромадження коштів для задово-
лення соціальних потреб, збільшення платоспроможного попиту. 

Надмірне соціальне розшарування, що існує в перехідних еконо-
міках, стає базою для соціальної і політичної нестабільності. Таке 
становище суперечить нашій спрямованості, у тому числі й політич-
ній, у бік Європейського співтовариства. По суті, ми маємо варіант 
реформування за надзвичайно слабких суспільних і особливо грома-
дянських інститутів, внаслідок чого особистість не може не тільки 
реалізувати себе, а навіть проявити. Останнє веде до політичної не-
стабільності замість політичного і соціального консенсусу на шляху 
подальших перетворень та демократизації життя. У таких умовах 
зацікавленість у високопродуктивній праці і мотиваційні механізми 
до нововведень для підвищення його ефективності нівелюються, при 
цьому активізується прагнення до швидкої наживи і споживання за-
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мість нагромадження. Останнє підміняється процесами присвоєння 
і законного, а особливо незаконного, збагачення. Це генерує полі-
тичне протистояння і загострює соціальну незадоволеність замість 
солідаризації зусиль у напрямі демократизації суспільства і стабіль-
ного економічного зростання. 

Шляхом вирішення зазначених проблем мають стати зміни в полі-
тичній системі, що можуть забезпечити політичну стабільність через 
досягнення консенсусу між політичними силами. Об’єднавчий процес 
політичних сил на цьому шляху є обов’язковим, оскільки домовленість 
між собою понад сотні політичних партій неможлива. Саме тому в пи-
таннях синхронізації політичної й економічної реформ відповідальна 
роль відводиться об’єднавчому політичному процесу і відповідно ліде-
рам, які повинні і можуть це реально здійснити. У свою чергу держава 
має всіляко сприяти цьому процесу, категорично не допускаючи реалі-
зації тези "розділяй і пануй". Напрям до розв’язання цієї суперечності – 
конкурентна політика держави, яка є наслідком дуже складної взаємодії 
двох чинників: політичної конкуренції та конкуренції в бізнесі, особли-
во в перехідних суспільствах. В Україні питання забезпечення взає-
мозв’язку добросовісної конкуренції в політиці та добросовісної конку-
ренції в бізнесі буквально "наелектризоване" умовами сучасної еконо-
мічної та політичної дійсності. 

Сам по собі термін "політична конкуренція" не є цілком вдалим, бо 
конкуренція не на ринку – це суперництво на будь-якому терені між 
окремими особами, зацікавленими в досягненні однієї й тієї ж мети, але 
для себе особисто. Таке розуміння конкуренції в соціумі, спрямоване 
на особу, а не на суспільство в цілому, суттєво відрізняється від визна-
чення конкуренції в економіці як об’єктивної властивості ринку. 

Конкуренція в політиці є набором механізмів, що забезпечує дію 
основних форм народовладдя: прямої, представницької та консуль-
тативної демократії. Політична конкуренція, безумовно, стосується 
функціонування представницьких органів, де робота над проектами 
нормативних правових актів повинна проходити в умовах зіставлен-
ня різних думок, де, власне, проявляється особисте, корпоративне. 
У цьому – гарантія якості законів. Коли проект безальтернативний, 
а його текст заздалегідь "приречений" на ухвалення без конструкти-
вної мозкової атаки, знижується не лише рівень такого проекту, але 
й ступінь його підтримки населенням, яким засвідчується суспільна 
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результативність конкуренції. Парламент в умовах безальтернатив-
ності втрачає свій основний зміст – він перестає бути дзеркалом су-
спільства й не здатен відображати весь спектр сподівань виборців. 
Це, звісно ж, стосується й порядку формування виконавчих і судо-
вих органів влади. Чиновник або суддя, який розуміє, що його номе-
нклатурне благополуччя залежить не від якості й результатів особи-
стої роботи, не від довіри людей до цих результатів, а від ступеня 
лояльності та "системності" власних вчинків, не має стимулів до на-
лежного виконання справи. Він конкурує не з тим, хто краще знає 
і вміє, а з тим, хто краще прогинається перед тими, від кого зале-
жить пролонгація його повноважень. Звідси кадрова чехарда і втрата 
цінних працівників, перш за все у сфері державного управління, де 
досить часто можна чути якщо не про продаж посад, то про їхній 
партійний розподіл. Місця для професіоналізму стає щораз менше.  

Навряд чи в кого викликає сумнів, що стан конкуренції в економіці 
найтісніше пов’язаний з діяльністю держави. Держава визначає зако-
нодавчі антимонопольні обмеження і володіє механізмами, здатними 
запобігати або, навпаки, підтримувати недобросовісну конкуренцію. 
Крім того, проводячи економічну політику, держава може de facto 
встановити певні "правила гри" на економічному полі, серед яких 
умови конкуренції є одними з найважливіших. 

Як відомо, дії усякої держави відповідають її суті, тобто інте-
ресам тих, чиї сподівання вона виражає. Влада нікому, крім своєї 
власної електоральної (соціальної) бази з притаманними їй інтереса-
ми, нічого не винна. З усіх численних теорій походження держави 
найбільш реальною, на нашу думку, є та, згідно з якою, економічно 
панівна страта створює державу як апарат примушення для охорони 
своїх економічних інтересів. Когорта власників завжди виключала 
з процесів політичної конкуренції своїх антагоністів (рабовласники – 
рабів, феодали – селян, велика буржуазія – робітників), щоб не до-
пустити до встановлення правил економічної конкуренції тих, хто 
може вплинути на її результати невигідним для власників чином. 

Звідси випливають можливі варіанти співвідношення політичної 
та економічної конкуренції. 

Перша модель – "збалансоване співвідношення", коли стан еко-
номічної та політичної конкуренції більш-менш відповідає один од-
ному. Тут можливі три варіанти: 
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 держава обмежує доступ до політичної конкуренції певним 
стратам, які формують відповідні правила економічної конкуренції 
для меншості; 

 заради згладжування гострих протиріч і досягнення більшої 
гармонізації суспільства держава розширює свою соціальну базу та 
розповсюджує на неї правила добросовісної політичної конкуренції. 
У результаті цього формуються владні структури, які встановлюють 
правила добросовісної економічної конкуренції для більшості. Така 
держава може навіть брати на себе певні патерналістські соціальні 
функції, оскільки в такому випадку значно підвищується рівень 
життя населення в цілому та знижується загроза нестабільності по-
літичних інститутів, що устоялися; 

 за ширмою фіктивних демократичних конституційних установ-
лень з метою самозбереження держава встановлює правила недо-
бросовісної політичної конкуренції, які забезпечують перебування 
у владі вузького кола осіб, заради економічних інтересів яких під 
прикриттям фіктивного антимонопольного законодавства діють фа-
ктичні правила недобросовісної економічної конкуренції. 

Друга модель – "незбалансоване співвідношення". Незбалансова-
не співвідношення політичної та економічної конкуренції, як прави-
ло, існує там і тоді, де й коли відбувається розрив між чинними умо-
вами реалізації принципу політичного плюралізму та економічними 
інтересами влади, що змінюються. Ці моделі недовговічні, оскільки 
жодна держава не може нормально функціонувати в умовах такого 
дисбалансу. Рано чи пізно влада приводить політичну та економічну 
конкуренцію у збалансований стан. Тут можливі два варіанти: 

- держава заважає бізнесу. Наявність здорової політичної кон-
куренції може привести до влади або, як мінімум, у законодавчі ор-
гани осіб, які протистоять інтересам економічно панівних кіл. 
У цьому випадку бізнес шляхом підкупу та впровадження "брудних" 
виборчих технологій створює умови для лобіювання своїх інтересів, 
у тому числі для створення необхідних на даний момент умов еко-
номічної конкуренції. У такий спосіб він намагається захопити вищі 
посади в державі (фінансова олігархія). Сенс політичної конкуренції 
звужується до рівня, зручного та вигідного великому бізнесу. При 
цьому реальна можливість населення будь-яким чином впливати на 
державні справи, фактично, зведена до голосування на виборах; 
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- бізнес заважає державі. Вірніше, фінансова олігархія викли-
кає невдоволення такого керівництва держави, яке послідовно змі-
цнює свої позиції. Шляхом кримінального переслідування адмініс-
тративна верхівка відтискує її від влади. Власність же репресова-
них олігархів перерозподіляється на користь влади, або тих, хто 
залишається близьким до неї. Як наслідок, поступово встановлю-
ються нові правила політичної конкуренції при відсутності нор-
мальної конкуренції в бізнесі. 

Таким чином, добросовісна конкуренція в політиці та добросо-
вісна конкуренція в бізнесі є, безумовно, взаємопов’язаними понят-
тями, і співвідношення політичної та економічної конкуренції зале-
жить від того, наскільки проголошена форма держави відповідає 
економічній основі влади. 

Твердження про те, що здорова політична конкуренція тягне за 
собою здорову конкуренцію в бізнесі не є вірним, оскільки залеж-
ність, скоріше, є зворотною. Лише потреба держави в здоровій еко-
номічній конкуренції примушує нормально працювати механізми 
політичного плюралізму. І навпаки, економічна політика держави, 
заснована на недобросовісній конкуренції, призводить до згортання 
інститутів політичної конкуренції. 

Суспільство, у якому штучно обмежена політична конкуренція, 
згодом набуває вибухонебезпечного характеру, здатного викликати 
насильницьку зміну влади й правил економічної конкуренції. Як ре-
зультат, конкуренція в Україні станом на 2008 р. напередодні кризи 
і в умовах неминучого хаосу, породженого малокомпетентними лю-
дьми, які прийшли до влади в результаті "революції на Майдані"69, 
звелася до "…активізації дрібновласницьких політичних партій наці-
оналістичного забарвлення, запеклої ворожнечі між партійними угру-
пованнями, спроби втягнути в політичні міжусобиці широкі кола ря-
дових громадян, міждержавних та політичних конфліктів як реального 
прояву глобалізації світового геополітичного простору, світової фі-
нансової та енергетичної кризи тощо, які відбилися зі всіма їх склад-
нощами на взаємозв’язку споріднених соціальних та соціально-психо-
логічних процесів, надали їм хаотичного, розімкненого характеру 
                                                                 
69 Суїменко Є. Динаміка споріднення соціально-економічних процесів в Україні. Вісім 
років по тому // Українське суспільство 1992–2008 : Соціологічний моніторинг / ІС 
НАНУ. – К., 2008. – С. 99. 
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і тим самим "заморозили" на порівняно високому рівні визнання гро-
мадянами України необхідності соціального протесту. Прогнозувати 
майбутню долю останнього за умов подібної хаотичності вкрай важ-
ко. Єдине, …такий стан суспільства довго тривати не може"70. Оче-
видно, що кардинальних змін вимагають дії щодо формування конку-
рентного середовища як у політиці, так і в економіці. При цьому не-
обхідне чітке розуміння того, що ці два поняття найтіснішим чином 
взаємопов’язані та взаємозалежні. Однак за всієї очевидності даного 
постулату в реальному житті економісти, визначаючи перспективи 
розвитку української економіки, "варяться у своєму соку", а політики – 
у своєму, а спроба реалізувати політичний цикл в економічній полі-
тиці України з 2004 р. призвела до неминучої кризи. 

Конкурентний розвиток України тісно пов’язаний з якістю влади. 
Інтенсифікація економічного розвитку, перехід до економіки знань, 
що є магістральним шляхом підвищення конкурентоспроможності 
фірм, неможливі без участі держави. Сьогодні успіх очікує лише ті 
країни, які включені у світову економіку. Україна ж із запізненням 
виходить на світовий ринок і не має можливості визначати правила 
світової торгівлі. Але це не означає, що Україна позбавлена права 
відстоювати та просувати власні інтереси за своїми кордонами. По-
літики ж і влада знаходяться у стадії запеклої ворожнечі й не зане-
покоєні перспективою країни. 

Важливо й те, що на початку ХХІ ст. зміни в діловому світі відбу-
ваються з небаченою для минулого століття швидкістю, жодна конку-
рентна перевага не може довго протриматися, навіть у тому випадку, 
якщо її вдасться відшукати. Сьогодні принципового значення набуло 
створення конкурентних переваг, що мають бути поставлені на потік, 
тобто інновації в бізнесі повинні впроваджуватися одна за одною, 
і що швидше, то краще. Врешті-решт, конкурентні переваги отрима-
ють ті учасники ринку, які скооперуються і займуть атакуючу пози-
цію в інноваційній війні. У потрібний момент завдяки новим інвести-
ціям вони матимуть необхідні технології, висококваліфікованих спе-
ціалістів і здатність до захисту своїх конкурентних позицій. 

Протягом тривалого часу в Україні бракувало дієвих змагальних 
стимулів до активного інвестування, а конкурентоспроможність віт-

                                                                 
70 Там само. – С. 101. 
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чизняних товарів забезпечувалася переважно за рахунок дешевої 
робочої сили, заниженого курсу гривні, бюджетного субсидування, 
отримання "тіньових" прибутків, експлуатації природних та еколо-
гічних ресурсів тощо. За рахунок наведених чинників вдалося за-
безпечити певні позиції вітчизняним товаровиробникам на світо-
вих ринках низькотехнологічної продукції – металургії, хімічної 
промисловості, нафтопереробки, сільгоспсировини. Проте в умовах 
економічної відкритості їх не можна визнати перспективними, 
і криза 2008–2009 рр. зупинить назавжди велику кількість підпри-
ємств і фірм, що надають послуги. 

Основні напрями розвитку конкуренції міг би підтримувати й віт-
чизняний бізнес. Однак він сам шокований реаліями світової конку-
ренції як на зовнішніх ринках, так і всередині країни, особливо 
в умовах кризи світового характеру. Щоб вижити в сучасному кон-
курентному середовищі й підвищити свою ефективність, україн-
ському бізнесу необхідний набір гарантій у сфері економічного ре-
гулювання. Йдеться про рівні можливості у захисті своїх прав, рів-
ний доступ до механізмів державної підтримки, чіткі правила гри та 
розумний тягар обов’язків перед державою. Між тим, вітчизняному 
бізнесу часто доводиться стукати в закриті двері там, де його світові 
конкуренти вирішують свої проблеми за допомогою напрацьованих 
державою механізмів і правових норм. Тому так повільно розвива-
ється інфраструктура інноваційного бізнесу.  

Попри те, що в країні розпочалася політична реформа, суспіль-
ний запит на якіснішу владу, яка б працювала на модернізацію краї-
ни, на підвищення її конкурентоспроможності, лише посилився. 
Громадськість вимагає активніших і послідовніших дій із реформу-
вання влади, ніж відбуваються зараз. Не можна забувати, що висока 
якість влади, насамперед, забезпечується демократичними механіз-
мами її формування на основі реального конкурентного процесу. 

Світ вступає в смугу жорсткої глобальної конкуренції, яка не ро-
зуміє і не сприймає мови абстрактних формулювань та "ідеологіч-
них аксіом". Сучасна конкуренція – це забезпечення позицій країни 
у світі на основі всього арсеналу засобів економічної політики, і при 
цьому конкуренція в політиці чи політична конкуренція є свідчен-
ням демократичності держави. І якщо ми хочемо конкурувати на 
рівних, наші підходи повинні бути адекватними. 
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Соціально-економічна модель, що сформувалася в останні 18 років 
виявилася такою, що Україна, як і більшість країн, що утворилися 
внаслідок розпаду СРСР, виявилася відкинутою на десять позицій 
назад у світових рейтингах і економічного розвитку, і розвитку люд-
ського потенціалу, і конкурентоспроможності, і рівня життя як такого, 
про що надзвичайно гостро свідчить проблема бідності, яка з’явилася 
і залишається гострою понині. Саме тому в наступному розділі даної 
роботи зроблена спроба переосмислити пройдене та на основі попе-
редніх результатів сформувати позиції автора щодо майбутніх змін, 
перш за все в соціоекономічній моделі. 

3.5. Соціоекономічні перетворення в Україні: 
переосмислюючи пройдене  
і думаючи про майбутнє  

Досвід паралельного існування у світі двох соціально-економіч-
них систем продемонстрував, що хоча планово-розподільна система 
була здатна на прорив за окремими напрямами соціально-еконо-
мічного і науково-технічного розвитку, а також могла забезпечити 
протягом певного часу випереджальні темпи зростання, мобілізуючи 
і концентруючи ресурси на окремих ділянках економіки, важливих 
для майбутнього країни, однак у змаганні цих систем на довгій істо-
ричній дистанції система, що поєднує ринкові саморегулятори 
й адекватне ринковим основам державне регулювання економіки, 
що особливо активізується в часи економічних потрясінь і економі-
чних криз, виявилася ефективнішою. 

У планово-розподільній економіці з директивним управлінням 
були відсутні необхідні стимули вдосконалення виробництва і, на-
самперед, конкуренція товаровиробників як усередині країни, так і з 
боку іноземної продукції, слабко діяли важелі матеріальної зацікав-
леності, інноваційна мотивація тощо. На початок 1990-х рр. вироб-
ничі фонди СРСР були значною мірою фізично й морально зношені. 
Підсилювалося відставання від розвинених країн за ефективністю 
виробництва. Сповільнювалися темпи економічного зростання. Від 
конкуруючого імпорту вітчизняне виробництво було захищене мо-
нополією зовнішньої торгівлі. 
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Існуюча в конкретних історичних умовах планова економіка була 
покликана, насамперед, забезпечувати високий рівень розвитку вій-
ськово-промислового комплексу, задоволення ж основних потреб 
населення досягалося лише на середньому або навіть низькому рівні 
при такому ж рівні якості споживчої продукції, але й не допускала 
наявності злиденних мас населення. Це було немаловажним, бо бід-
ність, яка існує зараз, була непритаманною суспільству того часу. 
У світі ж бідність, незважаючи на високорозвиненість Заходу, є ха-
рактерною рисою не тільки сьогодення. 

 Проблеми сучасного розвитку значною мірою були успадковані ко-
лишніми союзними республіками від СРСР після його розпаду. Для їх 
розв’язання не було скільки-небудь зрілих передумов. Ситуація ускла-
днювалася скороченням, якщо не розривом, виробничої кооперації і 
торговельного обміну, що існували раніше між радянськими республі-
ками в умовах єдиного народногосподарського комплексу СРСР. Перед 
Україною, як і перед іншими колишніми радянськими республіками, 
виникло завдання переходу до нової моделі господарювання, що до-
зволила б освоїти сучасні стимули розвитку виробництва, модернізува-
ти виробничу базу і підвищити темпи економічного зростання, зміцни-
ти своє місце у світовому господарстві та на цій основі підвищувати 
народний добробут. Серед цих завдань ключове значення мають і на 
сьогодні після майже двадцяти років змін, по-перше, формування нової 
і дієвої системи мотивації до високопродуктивної праці і, по-друге, пе-
ребудова системи господарських зв’язків між виробниками на базі рин-
кових принципів, у яких конкурентні відносини є визначальними. Тіль-
ки змінивши в такий спосіб господарський механізм, можна розрахову-
вати на стійке економічне зростання, адаптацію економіки до іннова-
цій, врахування попиту споживачів, орієнтацію на випуск технічно 
складної і в той же час якісної продукції. 

Треба було таким шляхом перейти до нового для всіх колишніх 
радянських республік інтенсивного типу відтворення, що означає 
заміну ресурсомісткої економіки такою, що ефективно використовує 
наявні фінансові та матеріальні ресурси в ході конкурентної взаємо-
дії суб’єктів господарювання. Це означало б можливість відповідати 
загальним орієнтирам і тенденціям розвитку світової економіки, 
брати участь у її соціально-економічних, правових і прогресивних 
інституціональних перетвореннях. На цьому шляху повинні форму-
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ватися ресурсні й соціальні можливості для зростаючого життєвого 
рівня, щоб потреби людини та їх задоволення стали головною ру-
шійною силою розвитку економіки інноваційної спрямованості. 

Для вирішення цих завдань українська економіка вступила в пе-
рехідний період, здійснюючи глибоку трансформацію своєї соціаль-
ної і соціально-економічної структур в напрямі придбання ознак ри-
нкової економіки сучасного типу, тобто з вираженою соціальною 
орієнтацією. Однак цей перехід супроводжувався формуванням зна-
чної кількості проблем і труднощів: скороченням виробництва, зни-
женням життєвого рівня, поглибленням майнової диференціації на-
селення, посиленням монополізму, зростанням злочинності та соціа-
льними протестами. 

У процесі переходу до цивілізованого ринку потрібно було вирі-
шувати дві взаємопов’язані групи завдань. Перша з них пов’язана з 
формуванням збалансованої економіки, у якій пропозиція товарів 
урівноважує попит на них. Ця група завдань є відносно простою і 
вирішується за рахунок макроекономічних перетворень ринкового 
характеру. Але значно складнішою є група завдань у сфері ринкових 
перетворень. Вона пов’язана з тим, що справжній ринок починаєть-
ся тоді, коли суспільство, побудоване на громадянських началах, 
відкриває простір для творчої активності та професійного зрос-
тання людей, а держава, здійснюючи ефективне, прозоре й гнучке 
регулювання економіки, підтримує умови конкурентного середови-
ща, і це є рушієм економічного прогресу та веде до скорочення роз-
риву в розвитку між окремими країнами. Необхідно підкреслити, що 
забезпечення ефективного, збалансованого і стабільного розвитку 
економіки передбачає також високий ступінь консолідації суспільс-
тва, розгорнутий діалог між владою і народом, політичною елітою 
і масами, різними соціальними і культурно-етнічними групами. 

Для реалізації всіх цих завдань необхідно було знайти чітку аль-
тернативу як тоталітарній суспільній системі, так і антигуманним 
процесам, що виявилися в ході постсоціалістичної трансформації, на-
громадження соціальних протиріч, і, насамперед, значного майнового 
розшарування населення, що супроводжувалося погіршенням стано-
вища соціально вразливих шарів (інтелігенції, пенсіонерів, інвалідів 
тощо). Особливо варто звернути увагу на те, що становлення ринкової 
економіки супроводжувалося виникненням розгалуженої системи 
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кримінально-мафіозних структур. Як наслідок, за станом злочинності 
країна стала врівень зі світовими лідерами. А суспільство після майже 
двадцятирічних змін перетворилося, за визначенням академіка НАН 
України В.Ворони, у суспільство бідних людей, у якому соціальна 
структура, свідомість, цінності орієнтації та соціальні норми визна-
чаються в основному станом економіки. 

Багато суперечностей перехідного періоду пояснюються тим, що 
заради руйнування колишньої системи і забезпечення неможливості 
повернення до минулого був узятий курс як свідомо, так і несвідомо 
на руйнування системи минулого, а не конструювання сучасного. Не 
здійснювалися заходи для запобігання загостренню соціальних 
і економічних протиріч, які потрібно і, у принципі, можна було мі-
німізувати. Однак це не було зроблено, оскільки не існувало вива-
женої наукової концепції реформ і чітко окресленої стратегії на 
майбутнє. Розробка такої стратегії, незважаючи навіть на те, що 
Україна визнається в даний час країною з ринковою економікою, 
залишається актуальним завданням. Це завдання є досить складним 
не тільки через ринкові перетворення в Україні, але й внаслідок над-
звичайної невизначеності світових глобальних координат розвитку, 
зміна яких наприкінці XX – на початку XXI ст. відбувається зі знач-
ним прискоренням, і, як результат, початок ХХІ ст. "ознаменувався" 
глобальною кризою. У результаті контури майбутнього шляху розви-
тку виявилися досить розмитими, а масштабна світова економічна 
криза, що продовжує розгортатися на початку ХХІ ст., поки що незро-
зуміла за своїми наслідками, враховуючи можливості світового пере-
форматування глобального економічного і фінансового простору, а 
поки що світ, за висловлюванням лауреата Нобелівської премії 
2008 р. з економіки П.Кругмана, перебуває в депресії. 

Відтак важливо постійно мати на увазі головну мету розвитку. 
Ми вважаємо, що головною метою й одночасно головним ресурсом в 
Україні повинні стати гуманізація економічного розвитку, втілення 
фундаментальної ідеї пріоритету прав і безпечної життєдіяльнос-
ті людини на базі соціально прийнятної структуризації суспільства 
і його консолідації в боротьбі з негативними наслідками радянсько-
го минулого та одночасно з негативними сторонами трансформа-
ційних процесів, як тих, що відбулися, так і тих, що здійснюються. 
Просування до цієї мети – основний зміст нашого майбутнього роз-
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витку. Для цього мають бути задіяні наявні фактори суспільного 
прогресу й ті, що формуються в Україні, серед яких головну роль 
відіграють ендогенні фактори. Про проблеми переходу до соціально-
економічної моделі, у якій ендогенні фактори повинні бути доміну-
ючими замість экзогенно заданих, ми детально розглядали в попере-
дніх розділах даної роботи. 

Виходячи з досвіду останніх років, треба визнати, що увага зосере-
джувалася на формах і методах суспільних перетворень, а їх ціль за-
лишалася й залишається поза увагою. Освоєння ринкових механізмів, 
проголошення демократичних свобод тощо слабко погоджувалися із 
забезпеченням реального просування як до добробуту українського 
народу, так до його гуманістичного розвитку. Варто сказати, що тіль-
ки після майже двадцятирічного руху шляхом дегуманізації суспіль-
ного розвитку держава почала робити дуже несміливі кроки в пошу-
ках шляхів підвищення рівня гуманітарного розвитку України, не зве-
ртаючи уваги на такі серйозні проблеми, як соціальна диференціація, 
алкоголізм і наркоманія, злодійство (у тому числі дитяче), незаконне 
присвоєння власності, порушення моральних принципів поведінки, 
дитяча безпритульність і злочинність, насильство, здирництво, примі-
тизована культура. По суті, реформи, зокрема в економіці, є лише 
способом досягнення тільки окремих цілей, але без гуманізованого 
розвитку і політичної стабільності досягти результатів у національно-
му вимірі неможливо, оскільки нереалізованими залишаються як по-
тенціал окремої людини, так і суспільства в цілому. Як результат, в 
Україні кризовою виявилася, власне, фундаментальна ідея реформ, 
яка орієнтувала на формування у людини на основі індивідуалізації її 
діяльності мотивів до високопродуктивної праці і самореалізації. Але, 
за даними академіка НАН України В.Ворони, на досягнення самореа-
лізації орієнтується до 5% населення, а значить, цінності демократич-
них змін масово населенням не сприймаються.  

Подальше реформування українського суспільства може бути ус-
пішним за тісного ув’язування основних напрямів перетворень. По-
ки ж баланс між ними порушений, і це веде до того, що в Україні 
постійно генерується нестабільність найрізноманітнішого характеру. 
Як результат, у 2008 р. 88,5% респондентів оцінили політичну ситу-
ацію в Україні як критичну, напружену і навіть вибухонебезпечною, 
що не дає підстав говорити про наявність бази для демократичного 
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пошуку механізмів стабілізації ситуації. Консолідувати людей, які 
так оцінюють політичну ситуацію, на розв’язання кризи демократи-
чним шляхом буде важко. Швидше за все, на виборах Президента 
у 2010 р. населення зорієнтується на сильного лідера. Невипадко-
во, за результатами соціологічного моніторингу Інституту соціоло-
гії НАН України, 22,6% респондентів України у 2008 р. дало оцінило 
діяльність О.Лукашенка на посаді Президента Білорусі найвищим 
балом (10), а найнижчим (1 бал) – 3,7% респондентів. Відповідно 
Президенту Росії В.Путіну найвищий бал (10) дали 26,8%, а най-
нижчий (1) – 3,1% респондентів. 

 В Україні ситуація є зворотною. Найнижчу оцінку (1 бал) отримав 
В.Ющенко у 21,9% респондентів, а найвищу (10 балів) – усього в 
1,9% респондентів. При цьому в Україні 42,9% респондентів у 2008 р. 
вважали, що Президент має бути головою уряду і взяти на себе всю 
повноту відповідальності за зовнішню та внутрішню політику71. Ціл-
ком очевидно, що населення України орієнтуватиметься на чергових 
виборах на претендента, що матиме харизму сильного і авторитетного 
лідера, що далеко не є однозначним рішенням для забезпечення роз-
витку держави та її інститутів, враховуючи ті завдання, що стоять пе-
ред країною. У такому разі ми скочуємося до сприйняття держави та її 
лідера (у даному випадку Президента), що буде уособлювати "госуда-
ря", якому властиві особисті якості реалізації владних повноважень, 
у тому числі й на основі фізичних якостей.  

Прикладів сучасного вибору такого типу в постсоціалістичних кра-
їнах є достатньо. У такому разі будемо мати реформи країни і держа-
ви за сценарієм, схожі чи близькі до станової монархії. Питання пос-
тає в тому, хто і яким чином проявиться як сучасний монарх і як ста-
новий підхід буде реалізовано, бо поки що станові групи домовитися 
не можуть. Прорив же в майбутнє може бути здійснений лише за 
умови усунення існуючих протиріч між різними напрямами реформу-
вання суспільства і влади. Першочерговим завданням є створення ме-
ханізмів синхронізації й узгодження трансформаційних процесів. 
(Про один із них, котрий синхронізує економічні та політичні рефор-
                                                                 
71 Дані соціологічних опитувань (тут і далі у розділі у випадках, якщо не буде окре-
мого посилання на інші джерела) наводяться згідно із соціологічним моніторингом 
Інституту соціології Національної академії наук України: Українське суспільство 
1992–2008. – К., 2008. – С. 502–505. 
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ми, йшлося в попередньому розділі роботи.) Їх ядром має бути систе-
ма реалізації національних інтересів і пріоритетів розвитку. При цьо-
му ефект ціннісного ядра подальших перетворень, що консолідує сус-
пільство, може бути досягнутий тільки в тому випадку, якщо на-
прями реформування будуть враховувати інтереси всіх прошарків 
суспільства, служити їх задоволенню і формуватися в процесі суспі-
льної дискусії. Саме завдяки цьому з’являться суспільні сили, зацікав-
лені в проведенні необхідних подальших трансформацій і водночас 
здатні їх здійснити. 

 Дотепер одним із основних недоліків існуючої доктрини реформ 
було те, що не були визначені й задіяні ті масові суспільні сили, що 
зацікавлені в проведенні необхідних трансформацій і, головне, здат-
ні взяти на себе відповідальність не тільки за їх проведення, але й, 
що важливо, за їх результати. Імпліцитно було присутнє переко-
нання, що все це повинна виконувати ідеальна (якої немає і бути не 
може) бюрократія з високою морально-громадянською свідомістю, 
що забезпечує дієздатність держави, бо, власне, зміни ініціювала 
саме держава, точніше ті політичні сили, які претендували на владу 
або приймали її. Однак реально існуюча бюрократія як "клас", а в 
більшості випадків і особисто кожний з її представників, не брала до 
уваги необхідність мінімізації соціальних втрат при проведенні пе-
ретворень прогресивного характеру. У всій її діяльності на перший 
план виступала зацікавленість у використанні ринкових реформ для 
захоплення державної власності й використання інших форм збага-
чення, причому на тлі масового зубожіння населення, шляхом отри-
мання і використання владних повноважень. Тому перед суспільст-
вом постало найскладніше та найнагальніше завдання оздоровлення 
державного апарату та підвищення його громадянської відповідаль-
ності. Це дуже важлива передумова забезпечення незворотності ре-
форм, формування громадянського суспільства в цілому і особливо 
становлення середнього класу, здатного виявити ініціативу й узяти 
на себе багато функцій, у тому числі й стати основною рушійною 
силою подальших перетворень. 

Маючи на увазі, що Україна задекларувала згідно з намірами своє 
зближення з Європейським Союзом, слід враховувати, що в країнах, 
які є лідерами цього союзу, у другій половині ХХ ст. проводилася 
потужна робота щодо налагодження стосунків у трикутнику "суспі-
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льство – бізнес – держава", які дозволяли, з одного боку, постійно 
трансформувати соціально-економічну модель, а з іншого – викори-
стовувати ті національні особливості, які б давали можливість вико-
ристати надбаний потенційний ресурс країни і зберегти власну наці-
ональну ідентичність. Це означає, що в суспільство і в економіку 
перш за все з боку держави і відповідних політичних партій, що бу-
ли при владі, запускалися механізми постійної модернізації відпові-
дно до вимог часу і для цього використовувалася національна іден-
тифікація, що дозволяла мати конкурентні переваги. Ми ж поки що 
суспільні мотивації здебільшого не враховуємо у своїх діях. 

Далі подається спроба сформулювати характерні ознаки соціаль-
но-економічних моделей Франції та Англії у відносинах суспільства, 
держави та бізнесу з тим, щоб показати, як нині має вибудовуватись 
українська соціальна економічна модель і яким особливостям вона 
має відповідати при зближенні з ЄС, а значить, з країнами, що є лі-
дерами цього союзу.  

Характерні ознаки формування та трансформації  

Французької соціально-економічної моделі у відносинах  

суспільства, держави та бізнесу72 

Виділені нижче в моделі ознаки поєднують історичний підхід до їх 
формування та трансформації другої половини ХХ і початку ХХІ ст.  

І. Базові звичаї і традиції у відносинах "суспільство – держава – 
бізнес":  

 суспільна непрестижність діяльності в бізнесі або його конкре-
тних галузях; 

 пошук альтернативних сфер зайнятості для використання 
знань і таланту; 

 зниження устремління діючих підприємців до нагромадження, 
як адекватна реакція на тиск з боку суспільства; 

 відсутність достатніх можливостей для реалізації власних інтересів 
бізнесу, що знижує його конкурентоспроможність перед іноземцями; 

 негативне в цілому суспільне сприйняття особливо великого 
промислового бізнесу; 
                                                                 
72 Як французька, так і англійська моделі згруповані та узагальнені на основі кн.: 
Социально-экономические модели в современном мире и путь России. – Кн. 2 / Под 
ред. К.Микульского. – М. : Экономика, 2005. – С. 430–456, 457–488.  
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 суспільство ніколи не підтримує бізнес у важкі часи; 
 суспільство не вважає бізнес найбільш потужним господарю-

ючим суб’єктом; 
 у соціальному плані бізнес для суспільства не партнер, а жорст-

кий противник, поступки від якого можна вирвати виключно силою; 
 сучасне суспільство успадкувало ідеологію від монархістської 

Франції; 
 буржуазія пройнята консерватизмом, як наслідок – неприйняття 

новацій, відсутність устремління до конкурентної боротьби та ризику; 
 домінування трудової етики і відповідна відсутність стимулів 

до підприємництва; 
 неприйняття суспільством великого багатства, що є результа-

том недобросовісної діяльності; 
 застосування соціальних санкцій до "нових французів"; 
 "діяльні капіталісти" досить рідкісні порівняно з іншими країнами; 
 природа капіталізму Франції – лихварська та колоніальна. 

ІІ. Характеристики державної політики минулого відносно бізнесу. 
– звуження доступу підприємців до управління національною 

економікою; 
– звуження соціальної бази бізнесу; 
– домінування "державницького" підходу до ролі основних гос-

подарюючих суб’єктів, що привів до передачі їм функцій великого 
промислового виробника й організатора; 

– періодична зміна у другій половині ХХ ст. ідеологічних пара-
дигм відносно бізнесу від дирижизму до неоконсерватизму, інститу-
ціоналізму і, зрештою, помірного лібералізму; 

– "стягування ковдри" з виробника та опора на власні сили – 
третій шлях французів у 70–80-ті рр. ХХ ст. – в епоху розгортання 
глобалізації. 

ІІІ. Нові орієнтири у відносинах "суспільство – держава – біз-
нес", що враховують виклики ХХІ ст.  

– відмова держави від ролі "старшого партнера" та всебічна до-
помога національному бізнесу, стимулювання передових виробництв 
через підтримку великих проектів і "національних чемпіонів" та акти-
вне сприяння науковим дослідженням і пряме їх фінансування; 
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– націоналізація окремих виробництв, зростання бюджетних ви-
трат і загроза згортання виробництва та всього бізнесу, що призвело 
до зміни суспільних настроїв і передачі, у кінцевому підсумку, ініці-
атив у приватний сектор; реалізація політики дерегуляції економіки; 

– інтернаціоналізація діяльності через злиття та поглинання, що 
призвело до зміни бізнесових сил у стосунках з державою на ко-
ристь перших; 

– як результат трансформацій – синтез цілей економічного про-
гресу і соціальної солідарності став неможливим, що поставило пе-
ред суспільством завдання здійснити оцінку ситуації і змісту реформ 
та підтримати їх. 

Характерні ознаки формування та трансформації  

сучасної Британської соціально-економічної моделі  

у відносинах суспільства, держави та бізнесу 

У Британській соціально-економічній моделі, що охоплює відно-
сини суспільства, держави та бізнесу, присутні ознаки, що безперер-
вно трансформуються.  

І. Базові звичаї і традиції у відносинах "суспільство – держава – 
бізнес".  

 домінуюча двопартійна система з опозицією, його/її Величніс-
тю та послідовністю політичного курсу; 

 домінування принципу розподілу влад і законослухняність 
громадян як характерна ознака громадянського суспільства з висо-
кою значимістю звичаїв у поведінці населення; 

 тягар традицій та звичаїв у суспільній поведінці – гальмо 
у пристосуванні до нових реалій, у тому числі й щодо тривалого не-
прийняття взаємодії промислового та банківського капіталів; 

 зниження ступеня важливості походження людини для зайнят-
тя місця в соціальній, політичній та державній ієрархії; 

 пріоритет індивідуалізму антикорпоративізму і антиколективізму. 
ІІ. Характеристики державної політики минулого відносно бізнесу. 
– неприйняття процесів глобалізації щодо доцільності укріплен-

ня глобального регіонального формування у вигляді ЄС і відмова від 
входження в зону євро; 

– низький рівень соціальної мобільності, збереження елітарних 
елементів, кастовість, спадкоємність груп людей, котрі здійснюють 



Суспільство, держава, економіка: феноменологія взаємодії та розвитку 

446 

керівництво внутрішньою та зовнішньою політикою, що наприкінці 
ХХ ст. почало урізатися завдяки розширенню повноважень виборців 
для врахування їх інтересів; 

– зміна кейнсіанської економічної моделі в 1970-х рр. на "полі-
тику доходів", пов’язана з підтримкою економічного зростання та 
розподілом доходів на основі втручання держави в регулювання за-
робітної плати на основі лейбористського "соціального контракту" 
уряду і профспілок, закінчилася невдачею як для забезпечення еко-
номічного зростання,так і для структурної перебудови; 

– лейборизм у 1980-х рр. змінився на неоконсерватизм М.Тет-
чер, у якому домінувала ідеологія вільного та безперебійного функ-
ціонування ринку на основі стійкості купівельної сили грошей, не-
порушності прав власності та конкуренції; 

– зміна форм і цілей державного регулювання щодо процесів, які 
утруднюють господарювання разом з розумним обмеженням ринку; 

– неоконсерватизм М.Тетчер означав: "розпорошення, тобто де-
мократизацію власності", провадження ринкових начал у сферу 
державних послуг, конкуренція в "державі добробуту", змішана 
державно-приватна система охорони здоров’я, страхування, пенсій-
ного забезпечення; розповсюдження принципу свободи вибору у 
шкільній освіті; 

– корпоративна взаємодія і погодження позицій держави та 
профспілок, впливових груп підприємців; 

– характерна ознака 80–90-х рр. – розширення спектра ринкових 
послуг шляхом зміни в стосунках держави та бізнесу; 

– денаціоналізація підприємств, приватизація суспільно значи-
мих робіт і послуг, зокрема й шляхом демуніципалізації, при збере-
женні контролю над ними та регулювання цін у суспільно значимих 
ринках. Розширення спектра і лібералізація стосунків у трикутнику 
"суспільство – держава – бізнес" за розширення приватно-держав-
ного партнерства і реалізації суспільно значимих проектів; 

– у спектрі проблем "держава – бізнес" розширилася легально 
організована взаємодія з боку держави щодо підтримки суспільно 
значимого бізнесу, а з боку бізнесу – у сфері проробки проблем роз-
витку законодавства. 
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ІІІ. Нові орієнтири у відносинах "суспільство – держава – бізнес", 
що враховують виклики ХХІ ст.  

– у перспективі руйнація двопартійної системи та активніша 
участь країни в політичній системі Європи; 

– спостерігається відхід від консерватизму й орієнтація на новий 
лейборизм Т.Брауна, основою якого стає створення стимулів до пра-
ці, де визначені розміри мінімальної заробітної плати, відсоткового 
кредиту для низькодохідної частини населення. Профспілки отрима-
ли можливість впливати на рішення соціально-економічних питань; 

– рух до справедливого суспільного устрою, що базується на рі-
зних формах участі населення в вирішенні соціальних, економічних, 
політичних завдань розвитку суспільства. Іде злиття двох моделей – 
традиційної соціал-демократичної і неоліберальної, тетчерівської, 
консервативної; 

– широкомасштабна дерегуляція економіки з боку держави й од-
ночасне обмеження надмірної концентрації економічної влади та від-
повідальності за достовірність діяльності при захисті прав міноритар-
них акціонерів і збільшенні їх частки в акціонерному капіталі; 

– у сфері науки та інновацій скорочення асигнувань на фунда-
ментальні дослідження і виділення коштів на конкретні цілі та про-
грами при розширенні центрів, де працюють представники науки і 
промисловості; 

– у сфері відносин "бізнес – держава – суспільство" на кінець 
ХХ – початок ХХІ ст. розширення соціальної орієнтації економіки 
через зростання соціальних інвестицій шляхом пріоритетності ви-
трат на освіту й охорону здоров’я. 

Якщо проаналізувати характерні ознаки трансформацій соціально-
економічних моделей Франції та Англії, то, на перший погляд, вони 
мають суттєві розбіжності, оскільки соціоекономічні традиції кожної 
країни є досить різними. Якщо у Франції бізнес та суспільство не бу-
ли партнерами, а розглядалися як жорсткі противники, які поступа-
ються один одному виключно під дією сили за рахунок двох складо-
вих: потужного тиску з боку населення і громадських інституцій та 
держави, то в Англії зберігається елітарність, кастовість, спадковість 
суспільних груп, що здійснюють керівництво внутрішньою та зовні-
шньою політикою. Це означає, що в економічній сфері є відповідне 
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сприйняття великого бізнесу і домінування походження людини при 
зайнятті місця в соціальній, політичній та державній ієрархіях. Тобто 
країни в соціальному відношенні мали різні традиції. Між тим кінець 
ХХ ст. означився, по суті, рухом соціально-економічних моделей в 
одному напрямі, який отримав назву "третього шляху" і означений як 
рух до справедливого суспільного устрою, що розширив участь насе-
лення у вирішенні соціальних, економічних та політичних питань. 
Такі моделі об’єднали традиційність соціально-демократичної і тет-
черівської, неоліберальної, консервативної моделі, але, що дуже важ-
ливо, відбулося обмеження, на відміну від України, надмірної конце-
нтрації економічної влади та її діяльності щодо захисту прав мінори-
тарних, тобто дрібних акціонерів. Ми повторимо ще раз висновок, 
який є узагальнюючим, оскільки в суспільному відношенні політика з 
боку держави у цих двох країнах з розвиненою економікою і високими 
технологіями розширила спектр взаємодії суспільних сил у сприянні 
розвитку бізнесу й відповідної модернізації держави під їх впливом та 
з участю в контролі, незважаючи на те, що середній клас як стабілі-
зуюча і модернізуюча сила розвитку суспільства з 80-х р. ХХ ст. по-
чав розмиватися і певною мірою втрачати свою класичну роль. Це є, 
на наш погляд, генеральна лінія модернізації соціально-економічної 
моделі кінця ХХ – початку ХХІ ст.  

Що є характерним відповідно до таких тенденцій в Україні? 
Перш за все за умов політичної нестабільності, яка означилась у сво-
їй тенденції особливо з 2004 р., головні політичні сили країни нама-
гаються заручитися підтримкою олігархів73. Згідно з наведеними 
даними, у політичній боротьбі на боці кожного з можливих претен-
дентів зосереджені основні олігархічні угруповання, які дозволили 
сконцентрувати на базі Партії регіонів, де є лідером В.Янукович, – 
17,2 млрд дол. США, на боці блоку "Наша Україна – Народна само-
оборона", де є лідером нинішній Президент В.Ющенко, – 15,6 млрд 
дол. США, а на боці блоку "БЮТ", де лідером є Ю.Тимошенко, – 
11,4 млрд дол. США. Така концентрація економічної влади навколо 
найважливіших політичних сил, які й на сьогодні, і в майбутньому 
(маються на увазі наступні вибори Президента у 2010 р.) будуть ко-
нтролювати владу, означає, швидше за все, рух тенденцій у зворот-

                                                                 
73 Галаджий Е. За кого супербогачи Украины? // БЛИК. – 2008. – 24 марта.  
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ному від європейських традицій демократизації напрямі, бо в такому 
сенсі політична влада контролюється надконцентрованою економіч-
ною, у якій представлені українські мільярдери. І від такого сцена-
рію напередодні виборів 2010 р. ніхто не збирається відмовлятися. 
Перед суспільством постає завдання надзвичайної складності – з од-
ного боку, домогтися від бізнесу поступок у контролі над владою, а 
з іншого – створити мотиви та умови для його конкурентної бороть-
би на інноваційній основі, а не консервативного контролю за досту-
пом до основних ресурсів, у тому числі й державних, монопольного 
контролю ринків та контролю за зовнішньою і внутрішньою політи-
кою. Завдання ж модернізації лягає на плечі суспільних сил, і при 
цьому сама система цінностей суспільства, яке реформується, має 
бути орієнтована на побудову майбутнього, де ідеали й цілі суспіль-
ства будуть такими, щоб це майбутнє було кращим, ніж сьогоднішні 
реалії гуманітарної деградації. Причому це повинно усвідомлювати-
ся суспільством і бути привабливим саме в цьому. 

 Система цінностей не може обмежуватися тільки демократич-
ними правами і свободами, котрі начебто реалізуються в ході вибо-
рів, а й мусить набувати різноманітних атрибутів громадянського 
суспільства, які не повинні уподібнюватись масовим стереотипам 
культурних надбань, що мають примітизований характер. У цій сис-
темі ключове місце слід відвести цінностям, пов’язаним із рівнем і 
якістю життя, економічним зростанням, технологічним прогресом у 
виробництві, забезпеченням інноваційного шляху розвитку. Це є 
запорукою модернізації економіки та суспільства в цілому й успіху 
всіх перетворень, що служать переходові до постіндустріального 
суспільства та вимогам гуманізації в їх сучасному розумінні. А для 
цього потрібні зусилля, що формують увесь комплекс необхідних 
матеріальних і духовних передумов. Їх головним змістом є розвиток 
творчого потенціалу людини, його інноваційних здібностей. 

 Саме на базі розширення такого ресурсу має ґрунтуватись еконо-
мічний і соціальний розвиток України в XXI ст. Людський фактор 
визначає національну ідентичність українського народу, як і всіх ін-
ших народів, здатність до самостійного розвитку країни, можливості 
реалізації наших національних інтересів у глобальному світовому се-
редовищі, де відбувається постійне переміщення ресурсів – від мате-
ріальних, фінансових, науково-інформаційних, і, головне, людських – 
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у напрямах ефективнішого їх використання. Економічною базою та-
кого розвитку є забезпечення зростання продуктивності праці й кон-
курентоспроможності вітчизняного виробництва на внутрішньому 
і зовнішньому ринках товарів, послуг, інвестицій і робочої сили, ра-
ціоналізація структури експорту й імпорту, врегулювання проблем 
використання трудових ресурсів, у тому числі проблем експорту ро-
бочої сили, що негативно впливає на довгострокові перспективи наці-
онального розвитку. Удосконалення людського фактора пов’язане зі 
зростанням обсягу й удосконаленням структури попиту на внутріш-
ньому споживчому ринку, що припускає підвищення заробітної пла-
ти, доходів від власності й нематеріальних активів, і особливо попиту 
та його задоволення на освітні, медичні, культурні послуги. Водночас 
необхідний розвиток попиту вітчизняних виробників на високотехно-
логічні засоби виробництва, що втілюють інноваційні досягнення сві-
тового рівня, де роль держави на початковому етапі є головною. 

Тим часом держава, трансформуючись сама і трансформуючи еко-
номіку та ініціюючи суспільні зміни на основі двох попередніх на-
прямів, остаточно виключилася із процесу підтримки розвитку люд-
ського потенціалу і, по суті, здійснила, як визначив академік Російсь-
кої академії наук С.Глазьєв, дегуманізацію соціальних стосунків. Цей 
процес у Росії визначається ставленням держави до першочерговості 
її витрат на розвиток людського потенціалу. Рівень останнього окрес-
люється роллю держави у визначенні співвідношень її витрат на тра-
диційні функції (оборона і правопорядок) і сучасні (освіта, наука, 
охорона здоров’я). У табл. 3.30 подані результати таких співвідно-
шень в Україні, Росії, у світі в цілому, у розвинених країнах та країнах 
з перехідною економікою. Як бачимо, ми, як і наші сусіди, відстаємо 
від розвинених країн світу та країн із перехідною економікою за цими 
співвідношеннями у 2–3 рази за різними варіантами розрахунків. 
У разі здійснення переорієнтації вказаних витрат, та враховуючи ва-
гомий освітній потенціал населення, ми потенційно можемо бути 
конкурентоспроможними за таким визначальним ресурсом розвитку, 
як людський потенціал, де інтелектуальна складова розвитку, що фор-
мується, насамперед, через освіту й науку, є визначальною, скороти-
вши вказаний розрив більш як у 3 рази.  

Невипадковими є наміри, зокрема й з боку Президента, збільши-
ти витрати на оборону (нові ініціативи 2008 р.), а це призведе до ще 
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більших перекосів у витратах держави в бік підтримки традиційних, 
а не сучасних витрат.  

Таблиця 3.30  
Співвідношення витрат держави на традиційні 

та сучасні її функції 

Показник 

Витрати держави, 
% до ВВП 

Співвідношення 
між сучасними  

та традиційними  
функціями держави 

на традиційні* 
функції 

на сучасні* 
функції 

Світ у цілому** 5,3 17,8 3,4:1 
Розвинені країни** 2,9 25,0 6,4:1 
Країни з перехідною еко-
номікою** 3,8 22,1 5,8:1 
Росія** - - 2:1 
Україна (2007 р.) – без ура-
хування витрат на охорону 
здоров’я за сучасними фун-
кціями 

 
 

3,0 

 
 

6,0 

 
 

2:1 
Україна (2007 р.) – з ураху-
ванням витрат на охорону 
здоров’я за сучасними фун-
кціями 

 
 

3,0 

 
 

10,0 

 
 

3,3:1 
* До витрат на традиційні функції в Україні віднесені витрати на охорону правопо-
рядку, оборону; до витрат на сучасні в першому варіанті витрати – витрати на осві-
ту і науку, а в другому варіанті враховані й витрати на охорону здоров’я, що 
пов’язано з розвитком інтелектуально-людського потенціалу. 
** Дані по інших країнах взяті з роботи: Глазьев С. Экономика присвоения – это 
тупик [Электронный ресурс]. – Доступен с: <www.glazev.ru>. 

Власне, дегуманізація соціальних стосунків в Україні багато в 
чому підтверджується висновками С.Глазьєва: "Ми немов провали-
лися в позаминуле століття з його жахами рабської експлуатації мі-
льйонів людей, духом корисливості та війною всіх проти всіх. [Ос-
тання частина фрази не є визначальною для України, хоча витрати 
на підтримку сил правопорядку в країні, перш за все їх кількості 
у співвідношенні, наприклад, до сил, що підтримують оборону, ви-
кликає достатньо багато запитань щодо їх діяльності, та ефективнос-
ті. – В.Г.]. Парадоксальним чином у країні, де «переміг соціалізм», 
відбулася миттєва реставрація найпримітивніших форм організації 
господарства, що характерні для колоніально залежних країн ХІХ 
століття. Відповідно до них сформувалась і політична структура су-
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спільства, у якій загальновизнані нині у світі демократичні процеду-
ри контролю суспільства над владою замінені деклараціями, а вибо-
ри народних представників до влади набули ритуального характеру 
самопризначення висуванців пануючої олігархії"74. 

Держава не стоїть осторонь перерозподілу ВВП і при цьому може 
значно розширити свої функції за рахунок так званої "невловимої 
держави". Відтак декларування зменшення її впливу через розши-
рення суспільного, що має привести до обмеження ролі держави, не 
є до кінця коректним, оскільки передавання функцій приватному 
сектору означає не зникнення держави і не применшення її ролі, а 
тільки зміну правового режиму, що регулює її діяльність75. Фактич-
но діє дві держави, хоча йдеться про єдину з двома її проявами. 
Один із них – це той, що сприймається на дотик, бо, як указує Д.Ва-
надес, є об’єктом конституційного нормування. Другий же назива-
ється невловимою державою, що регулюється громадянсько-право-
вим регулюванням. Але "…конституція… не містить ніяких інстру-
ментів контролю за функціонуванням паралельної влади. Більш то-
го: намагання суспільства поставити під контроль державну владу 
перешкоджає останній контролювати «приватну владу». Тактика 
стимулювання широкого суспільного тиску на органи влади призвела 
до їх часткового скорочення, що залишає широкий простір дискре-
ційності для діяльності невловимої держави… Скасування держави 
загального добробуту може обернутися новою, витонченою формою 
свавілля, котра дійсно зачепить нормативну природу конституції"76. 
Відповідно до цього автор робить висновки, які є основоположними 
для реалізації завдань подальшої трансформації в наших умовах, де 
невловима держава вже значно розширила свій вплив, а тому "...одне 
із головних завдань на майбутнє – посилити контроль над владою 
у сфері економіки [Яка в Україні має тенденцію до надмірної концен-
трації. – В.Г.] та, зокрема, у торгівлі, для того щоб «державна влада» 
удосконалювала діяльність «приватної влади»"77.  

                                                                 
74 Глазьев С. Экономика присвоения – это тупик [Электронный ресурс]. – Доступен 
с: <www.glazev.ru>. 
75 Диего Ванадес. Контроль над властью. – С. 122. 
76 Там же. – С. 122–127. 
77 Там же. – С. 129. 
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При цьому на сьогодні для України однозначно важливим є висно-
вок, що у парламенту немає можливості контролювати "приватну вла-
ду", а у "приватної влади" є можливість впливати на парламентське 
життя и вона використовує ці можливості78. В Українському парламен-
ті сьогодні всі основні економічні центри влади мають своїх представ-
ників і тим самим впливають на ухвалення рішень та контролюють їх.  

Втрата державою контролю над значною частиною суспільних та 
економічних процесів внаслідок спотворення цінностей, аморальності, 
приватизації держави силами олігархії призвели до того, що за рівнем 
людського розвитку Україна перемістилася у світі з 45-го (1993 р.) на 
78-те (2007 р.) місце. Сьогодні основним стратегічним завданням до 
2020 р. є відновлення основних показників людського розвитку хоча б 
до рівня 1990 р. шляхом підвищення зайнятості й рівня оплати праці, 
збільшення витрат на освіту, науку, культуру, охорону здоров’я, соці-
альне забезпечення, зниження ступеня розшарування населення, на-
самперед шляхом посилення мотивації до високопродуктивної праці 
та громадянської відповідальності, а також зменшення екологічних 
загроз. Це головна умова розширення суспільної підтримки реформ 
і зменшення відтоку робочої сили за кордон. До 2020 р. суспільство 
має також забезпечити вирівнювання показників соціально-еконо-
мічного розвитку України, що дозволить рівноправну і широкомасш-
табну інтеграцію до Європейського Союзу.  

З огляду на глибину кризи всієї соціальної сфери України до 
2020 р. ще не вдасться вийти на рубежі розвитку з ознаками соціа-
льно орієнтованої економіки. Проте за такий період можна мінімі-
зувати наявну бідність і досягти добробуту для більшості, обмежи-
вши ступінь впливу на їх життя з боку економічної влади. Отже, со-
ціальний розвиток мусить бути зорієнтований на реалізацію моделі 
"добробут для більшості" замість "добробуту для обраних", як це 
було в останнє десятиліття. Вихід на такий рівень соціального роз-
витку допускає вдосконалення соціальної стратифікації суспільства 
і зміни в трудових відносинах, мотиваціях і поведінці, що значно 
погіршилися на попередньому етапі перетворень. 

Винятково важливу роль у просуванні до таких орієнтирів разом 
із суспільними силами має відіграти й держава, оскільки під їх нати-

                                                                 
78 Там же. – С. 130. 
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ском вона здатна дати економічному розвиткові країни належний 
соціально спрямований характер. Із соціальної точки зору держава 
повинна виступати як персоніфікатор і виразник суспільних цілей та 
інтересів. Це означає формування сприятливих соціальних і полі-
тичних умов для розвитку економіки. Суперечливі трансформаційні 
процеси, що відбувалися в Україні майже 20 років і відбуваються 
сьогодні, значною мірою спонтанні, пошуки шляхів виходу з кризи, 
що охопили не тільки економіку, але й багато сторін життя суспільс-
тва в цілому, варто змінити на більш осмислені, регульовані, упоря-
дковані й цілеспрямовані процеси. 

Сьогодні влада має віднайти новий баланс інтересів і механізмів 
взаємодії між державою, ринком і суспільством, оскільки в більшос-
ті випадків уважається, що лише на цьому шляху можливе подальше 
просування вперед. Складність проблеми полягає в тім, що її вирі-
шення вимагає не просто перерозподілу влади між інститутами, 
які представляють державу, ринок, суспільство в цілому, а транс-
формації самих цих інститутів, орієнтованої на досягнення нового 
консенсусу, зокрема й політичного. Базою для цих процесів мають 
бути оновлені суспільні цінності та пріоритети. Поки ж досягти ні 
того, ні іншого не вдається. У кожній з основних політичних сил, що 
контролюють Верховну Раду України, існує залежність головних 
політичних гравців країни від надбагатих людей, що згуртувалися 
навколо певних партій, таких як партія Регіонів України, Блок Юлії 
Тимошенко, Блок "Наша Україна – Народна самооборона". І якщо 
виходити з твердження А.Пшеворського з Нью-Йоркського універ-
ситету США про те, що поки привілейований доступ багатих людей 
до політики погіршує демократію, неможливо стверджувати, що нам 
відомий надійний шлях до створення рівних умов79, бо, власне, ная-
вність нерівних умов внутрішнього та зовнішнього характеру пору-
шує демократію як в забезпеченні успіху на виборах, так і в звітах 
політичних сил та уряду за свої дії. Крім того, демократії також 
шкодить поява на виборах усіх основних політичних партій з одна-
ковими платформами або проведення ними після виборів однієї і тієї 
ж політики80, що досить схоже на український політикум, який 
                                                                 
79 Пшеворский А. Демократия и развитие: что мы знаем и чего не знаем? // Ойкуме-
на. – 2007. – № 5. – С. 151. 
80 Там же.  
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у здійсненні внутрішньої, перш за все економічної, політики достат-
ньо однозначний, особливо що стосується реальних дій. Візьмімо 
для прикладу декларовану політику у сфері розподілу доходів. Не-
зважаючи на те, що всі партії задекларували наміри боротьби з бідніс-
тю, проблема нерівномірного розподілу доходів залишається не-
розв’язаною. І хоча за останні дев’ять років (з 2001 по 2008) кожна з 
діючих партій була не менш як двічі при владі, частка населення із 
середньодушовим сукупним доходом на одну особу нижче критерію 
бідності залишалася незмінною та коливалася на рівні від 27,8 до 
28,6%, що може за відхиленням бути в рамках статистичної похибки. 
Причому найнижчою вона була в 2003 р., коли вважалося, що при 
владі знаходився "недемократичний уряд" В.Януковича (Партія регі-
онів). Далі відбулося її зростання до 28,5%, і це був час, коли при вла-
ді знаходився так званий "демократичний уряд" Ю.Тимошенко. 

 У більш широкому контексті ця проблема також характеризуєть-
ся нерозв’язаністю і відповідно до динаміки зростання економіки, 
що відбулося по суті з другої половини 1999 р., і спостерігалося до 
2008 р. Водночас квінтильний коефіцієнт диференціації сукупних 
витрат населення, який був на рівні 2,4 в 1999 р., таким і залишився 
у 2006 р., напередодні кризи 2008 р. Незмінною в роки економічного 
зростання є й частка населення з середньодушовими сукупними ви-
тратами на особу, нижчими від середнього рівня. Якщо у 1999 р. во-
на становила 61,3%, то у 2007 р. досягла 61,8%, тобто навіть дещо 
зросла. Між тим суттєво (5,2 відсоткового пункта) скоротилася час-
тина населення із середньодушовими сукупними витратами на одну 
особу, нижчими від 75% медіанного рівня в них бідних, і в 2007 р. 
вона становила 27,7% населення, але при цьому децильний коефіці-
єнт диференціації сукупних витрат збільшився із 3,5% у 1999 р. до 
4,3% у 2007 р. Це, фактично, означає, що, оскільки демократії мають 
більше шансів вижити в країнах заможних, і, можливо, з більш ви-
соким ступенем рівності, їх виживання більш імовірне за відсутності 
домінування єдиної політичної сили. І демократія зберігається там, 
де вона надає можливість усім політичним силам дбати про свої ін-
тереси в рамках діючої інституційної структури81.  

                                                                 
81 Там же. – С. 153. 
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Ці твердження дають підстави для певних висновків про те, що 
економічне зростання в Україні за дев’ять років не змінило суттєво 
розподіл доходів і, відповідно, витрат, що є свідченням того, що в 
українському суспільстві й політикумі є деякі, хоча й неоднозначні, 
тенденції щодо загроз демократії. Про це свідчать певні політичні 
процеси, які призвели до розпуску Верховної Ради в 2007 р., коли 
була спроба однієї партії отримати 2/3 голосів, що означало втрату 
демократії, оскільки падіння демократії більш імовірне, коли одна з 
партій контролює значну частку місць у законодавчому органі, а са-
ме понад 2/3; демократії стають більш стабільними, якщо глави уря-
дів зміняються не надто рідко: частіше, ніж раз на п’ять років (але не 
частіше, ніж раз на два роки)82.  

За двома останніми критеріями в Україні є реальна загроза деста-
білізації демократичних процесів, незважаючи на те, що відбуваєть-
ся кожного разу прихід до влади політичних сил на основі виборів. 
Однак це ще не означає успіху, оскільки в ході виборів ми ще не ви-
значаємо їх підсумків, тільки формуємо переваги83; бо справедли-
вою для нас є і теза про те, що успіх виборчої демократії прийде то-
ді, коли дії уряду прозорі, де від уряду вимагатимуть звіту за його 
дії84. Останні умови поки що не є домінуючими в Україні на шляху 
демократизації і розвитку людини, бо, по суті, звітів урядів за свою 
діяльність українська практика просто не має. Оскільки успіхів 
у стабільності демократизації життя в Україні через політику, яка 
приведе до вирівнювання доходів, незважаючи на декларацію намі-
рів, поки що немає, то слід погодитися з тим, що механізм, котрий 
утримує демократію від перерозподілу доходів, не економічний, він 
або політичний, або ідеологічний85.  

Необхідність розглянути спробу здійснення в Україні зваженої 
політичної реформи, що відповідала б завданням, що вимагають 
свого вирішення вже на початку XXI ст., є не просто своєчасною, 
а надзвичайно актуальною. В основі такої реформи повинна лежати 
суспільно апробована концепція оновленої політичної системи, яка 
враховує потреби суспільства, що реформується, в оптимальній вза-
                                                                 
82 Там же. 
83 Там же. – С. 149. 
84 Там же. – С. 151. 
85 Там же. – С. 162. 
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ємодії її суб’єктів та функцій, яка дозволяє розвиватися інститутам 
громадянського суспільства у взаємодії з інститутами влади, що 
сприятиме активізації засобів масової інформації. Усе це вестиме не 
тільки до розвитку інтеграції політичної системи України в європей-
ську і світові політичні структури, але й забезпечуватиме демокра-
тизацію суспільного життя і в кінцевому підсумку скорочуватиме 
ступінь диференціації доходів населення, що є складовою збережен-
ня та стабільності демократії.  

Найпильнішої уваги економістів і політологів заслуговує питання 
про те, які перетворення необхідно здійснювати в державі й суспіль-
стві (особливо в економіці, оскільки саме тут найбільше спостеріга-
ється зіткнення і суперечливий взаємовплив інтересів різних соціаль-
них груп) для того, щоб досягти бажаного успіху, ув’язуючи свої дії 
з процесами, що відбуваються в усім світі, де найбільш успішні 
і стабільні ті країни, які не допускають надмірної диференціації, хо-
ча певний ступінь нерівності там є, швидше за все, ендогенно зада-
ним при визначенні стратегії розвитку. 

Зміни функцій держави в кожній країні, особливо в тих, що утво-
рилися внаслідок розпаду колишнього СРСР, зумовлені тим, що су-
спільство відчуває зростаючі перевантаження, викликані ослаблен-
ням і розривом традиційних економічних та соціальних зв’язків, со-
ціальним розмежуванням, міжетнічними і міжконфесійними конфлі-
ктами. Звідси випливає потреба в посиленні історичної ролі держави 
як гаранта соціальної стабільності, покликаного, насамперед, захис-
тити суспільство від насильства, злочинності та негативного впливу 
маскультури, забезпечити необхідну допомогу нужденним, допомо-
гти суспільству зберегти свою ідентичність в умовах глобалізації. 

Події останніх років (2004–2008) в Україні свідчать про зростаю-
чу (хоча і далеко недостатню, згідно з кращими європейськими зраз-
ками) роль громадських організацій, що можуть істотно впливати на 
хід політичних і економічних процесів. Однак дані соціологічних 
опитувань навіть через рік після подій, пов’язаних із виборами Пре-
зидента України у 2004 р. (коли масовими були виступи населення 
при активній участі й організуючій ролі окремих громадянських ін-
ститутів), показують, що в діяльності різних суспільних організацій 
і політичних партій бере участь усього від 3 до 8% громадян. У той 
же час значна кількість представників різних прошарків суспільства 
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продовжують дотримуватися точки зору про необхідність збережен-
ня в подальшому значної ролі держави у здійсненні багатьох функ-
цій управління. Наприклад, близько 85% опитаних жителів України 
сьогодні вважають, що держава зобов’язана працевлаштувати всю 
молодь, яка не має робочого місця. Тим часом нинішня діяльність 
держави отримує у населення низьку оцінку. Так, за матеріалами 
останніх соціологічних досліджень, тільки 25% населення вважають, 
що діяльність центральних органів влади сприяє розвиткові україн-
ської економіки, 26% – що заважає, а 30% – що суттєво не впливає. 
Звідси можна зробити висновок, що суспільство, з одного боку, ви-
ходить із необхідності підвищення ролі держави, але з іншого – вва-
жає, що цю роль не може виконати нинішній державний апарат, 
і потребує оновленої держави, що діяла би прозоро, ефективно, ціле-
спрямовано, а також була б підконтрольною. Але саму по собі тезу 
про посилення регулюючої функції держави в нинішній ринковій 
економіці не можна розуміти як вимогу повернутися до попередньої 
командної ролі, і це не може бути реалізовано механічно, шляхом 
посилення впливу органів державної влади в колишньому розумінні. 
Потрібно сформулювати й реалізувати нову парадигму державного 
регулювання, яка за своїм змістом має багато в чому відрізнятися не 
тільки від попередньої, соціалістичної, але й від сьогоднішньої. Про 
зміст та особливості такої політики в Україні йшлося в попередніх 
розділах даної роботи. 

Як відомо з нової та новітньої історії, системи державного регу-
лювання економіки зазнавали глибинних змін. У розвинених країнах 
у 1930-ті рр. йшлося про перехід від нерегульованого ринку до кей-
нсіанської парадигми, у 1970-ті рр. – від кейнсіанської до монетари-
стської парадигми. Зараз у світовій економіці спостерігається тенде-
нція не тільки до їх поєднання, але й до регулювання ринку на між-
національному рівні і використанні в умовах кризи не тільки ринко-
вих підходів, а й підходів, властивих багато в чому соціалістичній 
природі відповідних дій, про що пише у своїй книзі, присвяченій 
розкриттю змісту сучасної глобальної кризи та пошукам відповідей 
на ключові питання сучасної дійсності, П.Кругман86.  

                                                                 
86 Див.: Кругман П. Возвращение Великой депрессии? – М. : ЭКСМО, 2009. – 336 с. 
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Для отримання позитивного ефекту важливо виходити з такого 
базового принципу сучасної концепції держави: інститути держа-
вного регулювання не є заміною процесам ринкової самоорганізації, 
але й не виступають лише як надбудова над ринковою стихією. 
Йдеться про формування єдиного цілісного механізму організації 
економічного життя, інституційної й управлінської діяльності на 
всіх рівнях господарського комплексу, механізму, що забезпечує 
взаємодію державного впливу із саморегулюванням суб’єктів госпо-
дарювання. Потрібен перехід від суто адміністративних за своїм змі-
стом заходів у сфері лібералізації та регулювання економіки до 
встановлення нового державного порядку, який враховував би зага-
льні закономірності ринкового розвитку і властивості країни, поєд-
нував би цінності економічної лібералізації з інтересами суспільст-
ва, самостійність та ініціативу суб’єктів ринку із завданнями під-
вищення ефективності національного суспільного відтворення, 
і тільки на цій основі зростання добробуту населення, замість за-
безпечення його шляхом накопичення зовнішніх боргів та проїдання 
державного майна, яке приватизується за копійки.  

В Україні проводилися непослідовні економічні реформи з еле-
ментами лібералізації, але вони не дали очікуваних позитивних ре-
зультатів. Лібералізація цін та торгівлі, приватизація, фінансова ста-
білізація щодо монетарних і бюджетних обмежень не спричинили 
підвищення ефективності української економіки на основі викорис-
тання нових факторів зростання на інноваційній основі. Навпаки, 
виявилося поглиблення нерівності соціальних прошарків, які переш-
коджали цьому зростанню; у сфері доступу до ресурсів, до інформа-
ції, до політичної влади склалися сприятливі умови для активізації 
процесів монополізації, розповсюдження практики цінових зговорів 
тощо; не сформувався гнучкий механізм пристосування виробництва 
і влади до суспільних потреб. У результаті ринкові механізми не 
стали в Україні фактором раціонального розподілу ресурсів 
і подальшого розвитку виробничих сил. У свою чергу і продуктивна 
сила праці, у якій визначальну роль грає людський капітал, тобто, 
власне, сама людина та її здібності до продуктивної праці, також не 
зросла. За рівнем людського розвитку Україна за роки реформ втра-
тила у своєму рейтингу, перемістившись вниз на декілька десятків 
позицій. Держава формувала свої функції значною мірою під впли-
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вом ірраціональних уявлень і очікувань відносно тієї ролі, яку вона 
мала відігравати в умовах переходу до відкритого суспільства з рин-
ковою соціально орієнтованою економікою, оскільки раціональною 
виявилася поведінка бюрократії щодо реалізації особистих інтересів 
за рахунок контролю і поєднання інтересів з бізнесом. 

Однією з причин такого становища щодо досягнення політичних 
цілей, декларованих державою як головним ініціатором та організа-
тором зміни соціально-економічної моделі на основі демократичних 
перетворень, стала інституційна невпорядкованість власне самих 
змін. А саме вони, згідно з висновками А.Пшеворського, підсилю-
ють або ж послаблюють роль демократії у стимулюванні суспільно-
го розвитку в політичній та економічній сферах, оскільки не всі де-
мократії однакові. Демократичні системи відрізняються одна від од-
ної способами, з допомогою яких відбувається розподіл гілок влади 
з тими механізмами, котрі забезпечують їх стримування і противаги 
одна одній. Ключовою проблемою оцінки впливу інститутів є те, що 
вони ендогенні: деякі інститути просто не виживають при певних 
історичних умовах, а якщо й виживають, то можуть привести до 
найрізноманітніших наслідків, у залежності від цих умов87.  

Основоположну роль в інституційних перетвореннях України як 
складової політичної та економічної реформ, як очікувалося, мала 
стати зміна стосунків у сфері власності шляхом формування інституту 
приватної власності з використанням механізмів роздержавлення та 
приватизації. Як виявилося, така інституційна реформа стала доміну-
ючою у сфері інтересів тих, хто мав владу і неконтрольований доступ 
до ресурсів та здійснював контроль над інститутами, які реалізували 
програми приватизації. Власне, це виключно ендогенна складова ре-
форм, хоча ідеологія формування інституту приватної власності була 
екзогенно задана. У реальній ієрархії пріоритетів особливо останніх 
років на перше місце були поставлені інституціональні реформи, але в 
ході таких змін була випущена з уваги найважливіша для суспільства 
мета – підвищити ефективність виробництва. Виявилося, що й інсти-
туціональні реформи мали переважно політичний підтекст і не мали 
багатьох вимог, необхідних для ефективного господарювання. 

                                                                 
87 Там же. – С. 162, 163. 
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Зараз стає все очевиднішим, що якщо інституційні зміни не при-
водять до позитивних зрушень у сфері виробництва й у справі вирі-
шення соціальних проблем, то вони не відповідають суспільно зна-
чимим інтересам. Тому продовження інституціональних реформ має 
підпорядковуватися завданням підвищення ефективності виробниц-
тва і здійснюватися паралельно з економічними змінами. 

Після наведених відносно довгострокових і достатньо характер-
них ознак трансформаційних процесів в Україні необхідно зупини-
тися на процесах, які почалися після виборів Президента України 
у 2004 р., коли був проголошений курс на новий етап реформ з їх 
новим змістом. Для його здійснення розпочали демонтаж діючої си-
стеми державного управління і реалізацію нових владних повнова-
жень. Як наслідок у період 2005–2008 рр. процеси, які відбувалися в 
економіці та політиці, набули нестабільного характеру, зокрема й за 
рахунок політичного фактора. Українська економіка періодично 
у 2005-му та 2008–2009 рр. зазнала і зазнає низку шоків: політичних, 
бензинових, м’ясних, цукрових, реприватизаційних. У 2008 р. загос-
трилася фінансова криза, появу якої намагаються пояснити впливом 
світової фінансової кризи, що почалася у 2007 р., хоча станом на по-
чаток 2008 р. такий вплив був ще мінімальним. Глибина української 
кризи значною мірою зумовлена внутрішніми причинами.  

Між тим у результаті перетворень в економіці та суспільстві в ці-
лому відбулося осмислення трансформаційних процесів, їх досяг-
нень і труднощів. Українському суспільству вдалося зробити низку 
важливих висновків, які будуть сприяти більш успішному розвитко-
ві в майбутньому. Так, суспільство змогло: 

 усвідомити необхідність при проведенні будь-яких змін керу-
ватися критерієм їхнього позитивного впливу на стан економіки і на 
можливості формування її новітньої технологічної бази (причому 
цей критерій мусить витиснути політичний підхід, що практикувався 
донині та покладав наріжним каменем знищення основ попередньої 
системи). Якщо політичні сили це не усвідомлять, їх чекає в кращо-
му разі забуття; 

 сформувати в масовій свідомості розуміння неминучості й ба-
жаності змін, особливо в регіонах, спостерігаємо високий ступінь ін-
дустріального розвитку. У результаті таких змін має здійснитися пе-
рехід до суспільства, що відповідає сучасному розвиткові цивілізації, 
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із властивими йому ознаками розвиненої ринкової економіки і демок-
ратичного державного ладу. Хоча не виключено, що буде й спроба 
обрати сильного лідера – можливо це буде "освічений монарх";  

 досягти розуміння того, що вирішальне значення для майбут-
нього ринкової економіки в наших країнах має не сам по собі пере-
хід від винятково державної до переважно приватної власності, що 
було значною мірою основною парадигмою перетворень у попередні 
роки, а розвиток, насамперед, ринкової конкуренції, зокрема й між 
інститутами власності, та інституційної впорядкованості стосунків; 

 змінити розуміння ролі держави в ринкових перетвореннях і замі-
нити гасло "що менше держави, то ефективніше господарювання" на 
принцип "ефективна і прозора взаємодія ринкових і державних інститу-
тів". Останніми роками такий напрям розвитку ідеології реформ одер-
жав підтримку з боку Президента, хоча на практиці було зроблено мало; 

 сформувати останнім часом у суспільстві розуміння необхід-
ності еволюційних, а не революційних перетворень, незважаючи на 
події кінця 2004 р., оскільки останні різко збільшують трансакційні 
витрати, зумовлені політичною кризою. Її запобігання є першочер-
говим завданням тієї політичної сили, що претендує на провідну 
роль у державі. Однак ситуація ускладнюється тим, що в Україні все 
ще спостерігається посилення політичного протистояння не тільки 
між владою й опозицією, а й серед політичних сил, що підтримують 
нову владу. Слід очікувати переформатування політичних сил; 

 досягти розуміння необхідності відмови від перерозподілу 
власності на користь корпоративних структур, підтримуваних вла-
дою. На перший погляд, такий перерозподіл веде до зміцнення полі-
тичних груп, що знаходяться при владі, але насправді, підриває шан-
си влади на довгостроковий успіх, бо в країні замість демократично-
го розвитку може надалі утверджуватися тоталітарна влада олігархії; 

 усвідомити необхідність зміни вектора зрушень у стані різних 
соціальних груп: необхідно перебороти процеси, у результаті яких 
з’явилася незначна група надмірно багатих людей та непомірно вели-
ка кількість збіднілих і навіть злиденно бідних людей; зміцнити про-
цеси формування і розширення середнього класу, який є основою ста-
більності в суспільстві та розвитку економіки і який має стати голов-
ною рушійною силою переходу до постіндустріального суспільства; 
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 виявити та пояснити причини стихійного характеру трансфор-
маційного процесу в економіці за останні майже 20 років, що супро-
воджувався нанесенням збитків національному багатству. Програми 
реформування, що розроблялися й використовувалися за кордоном, 
не можуть бути корисними для України без адаптації до її умов, і до 
того ж їх застосування далеко не завжди було успішним у країнах, 
які їх реалізували; 

 стало очевидним, що подальші економічні й політичні перетво-
рення потребують від суспільства подолання сформованої безвідпові-
дальності, розвитку ініціативності, зміцнення моралі й усунення 
утриманства, заохочення професіоналізму й ощадливості. Тим самим 
буде створюватися моральна база для відродження консенсусу в сус-
пільстві й довіри до інститутів, що мають здійснювати реформи. 

Варто також констатувати, що в ході перетворень за останні май-
же 20 років українська економіка і суспільство в цілому принципово 
змінилися. Економіка вже значною мірою функціонує за законами, 
що відповідають ринковим або близькі до них, оскільки: 

■ інститути планової економіки значною мірою замінені на 
ринкові; 

■ економіка реагує на грошові й макроекономічні регуля-
тори. Діють закони попиту та пропозиції, що дозволило 
ліквідувати дефіцит товарів і послуг; 

■ закінчується час "номенклатури" радянської пори, хоча її 
частина і "вросла" в нову ринкову систему. 

Ці й інші трансформаційні зрушення означають, що в Україні в 
основному закладені інституціональні основи майбутнього прогресу 
у всіх сферах життя суспільства. У цьому розумінні роки важких 
реформ не були втрачені даремно. 

Але ситуація залишається досить складною – зараз в умовах фі-
нансової, економічної та політичної криз діючий виробничий апарат, 
житлово-комунальна та комунікаційна інфраструктури знаходяться 
в такому стані, коли прискорюються процеси їхнього масового ви-
буття в результаті фізичного і морального зносу. На порядок денний 
виноситься довгострокове завдання забезпечити інноваційний хара-
ктер розвитку економіки, підвищити її конкурентоспроможність на 
зовнішньому ринку при одночасному розширенні внутрішнього ри-
нку. І особливо, потрібне напруження людських сил і ефективне 
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управління. Необхідно стати на шлях переходу від наздоганяючого 
типу розвитку, на основі якого розвивалися країни "третього світу", 
до випереджального, причому як в експортоорієнтованій, так і в ім-
портозаміщуючій сферах економіки. Тільки такий підхід дасть Укра-
їні можливість інтегруватися у світове господарство як високотех-
нологічній країні, а не сировинному придатку, використовуючи для 
цього сучасну, зокрема й національну, ідеологію розвитку, що ґрун-
тується на поєднанні професійних і соціокультурних досягнень, які 
дозволяють у результати праці закласти тенденції до збільшення до-
даної вартості, а значить – розширити технологічні й фінансові ре-
сурси економічного та соціального процесу. У сучасному світі домі-
нує лібералізм, який не залишився ортодоксальним. Постійно гене-
руються все нові й нові моделі розвитку та управління цим розвит-
ком, у тому числі й з боку держав. Україні треба буде виконати це 
завдання, оскільки копіювання досвіду інших країн, зокрема й країн 
Старого Світу, ще не гарантує успіху. Адже не випадково до кінця 
XX ст. і США, і країни ЄС, незважаючи на те, що багато хто копію-
вав їх переваги в розвитку, програли або починають здавати позиції 
на окремих високотехнологічних і наукомістких ринках. Достатньо 
згадати ринок програмного забезпечення і роль у ньому Індії. Китай 
і Росія на ринках металу вже теж є глобальними гравцями. Минуле 
лідерство окремих країн навряд чи відновиться. Сьогодні криза на 
Заході підштовхнула до пошуку альтернатив розвитку, хоча й не без 
бажання зберегти статус-кво. Саме тому необхідно розробити і розпо-
чати реалізацію державної стратегії освоєння випереджального типу 
економічного зростання й одночасно зміцнювати та розвивати сус-
пільні умови для її реалізації. А інакше реальним буде загострення 
соціальних і національних протиріч, що призведуть до втрати як мі-
німум чергового десятиліття. Це з одного боку, а з іншого – і пер-
ший сформований "золотий мільярд", і той, хто хоче сформувати 
другий, будуть не тільки конкурувати між собою, а й шукати шляхи 
до перемоги в конкурентній боротьбі з претендентами на місце 
в ньому. У такому випадку загострюється завдання не загубитися в 
цьому світі конкурентних відносин. Наступний розділ даної роботи 
ми присвятили цим питанням. 
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ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА ВНУТРІШНІЙ 

РОЗВИТОК: ЕФЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ  

4.1. Взаємодія глобальних і національних  
аспектів розвитку 

Палітра різноманітних можливостей вибору та взаємодії глобаль-
ного й національного на сьогодні надзвичайно багатогранна, незва-
жаючи на твердження про те, що глобалізація неминуча. Проте 
у процесах глобалізації нині проглядаються достатньо тривожні те-
нденції щодо посилення протекціонізму, що обмежують ліберальні, 
перш за все торгові стосунки, негативно впливаючи на економічне 
зростання. У своїх дослідженнях цієї проблеми Дж.Стігліц робить 
висновок, що якщо глобалізація продовжуватиметься в тому ж дусі, 
як дотепер, і якщо ми й далі відмовлятимемося вчитися на своїх по-
милках, то глобалізація не тільки не сприятиме розвиткові, але й на-
далі створюватиме бідність і нестабільність "За відсутності реформ 
відкат, що почався, набиратиме швидкість, а розчарування в глоба-
лізації – наростати"1. 

Процес невдоволення глобалізацією на сьогодні полягає не тільки в 
тому, що вона генерує бідність, а й у тому, що на фоні складових, які 
визначають глобалізованість світових перетворень, особливо в другій 
половині ХХ ст., вона не змогла принципово розв’язати низку надзви-
чайно важливих для забезпечення подальшого розвитку завдань, не-
зважаючи на економічне зростання, що відбувалось у світі в цілому. 
Якщо протиріччя між глобалізацією і демократизацією загострилися 
лише наприкінці ХХ ст., то інші пов’язані з цим проблеми суспільного 
життя вже зараз є доволі красномовними. Йдеться перш за все про 
проблему злочинності. Як стверджує В.Лунєв, за всіх істотних розхо-
джень у рівнях злочинності в різних країнах першою й визначальною 
тенденцією у світі є її абсолютне й відносне зростання (відносно насе-
                                                           
1 Стиглиц Дж. Глобализация: тревожные тенденции. – М. : Мысль, 2003. – С. 285. 
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лення, економічного розвитку, культури тощо). Це не означає, заува-
жує вчений, що злочинність у будь-якій країні завжди тільки зростає. 
Є країни, де вона в певні періоди їх розвитку скорочується або її рівень 
стабілізується2. Враховуючи таку оцінку і виходячи з того, що Україна 
потрапляє в групу країн, у яких глобалізація негативно впливає на стан 
справ зі злочинністю, зазначимо, що нині ми знаходимося у процесі 
середньостатистичного зростання злочинності, що відбувається у світі 
на фоні можливих окремих винятків. Для нас ця проблема надзвичай-
но актуальна, тим більше, що зараз все частіше говорять про глобаль-
ну загрозу тероризму, який може прийти в будь-яку країну.  

Доступні на сьогодні статистичні дані щодо злочинності свідчать, 
що за період 1985–2007 рр. кількість зареєстрованих злочинів зросла в 
16 разів, і хоча з 1995 р. спостерігається тенденція до зниження її на 
36%, але та злочинність, яка породжується впливом саме глобаліза-
ційних процесів (перш за все це наркоманія), не знижується, а навпа-
ки зростає надзвичайними темпами. Тільки за період з 1990 по 2007 р. 
злочинність, пов’язана з наркотичними, сильнодіючими засобами та 
прекурсорами, зросла в 8,8 раза. Крім того, такі злочини, як розбої та 
грабежі, за цей період зросли в 1,8 раза, а серед засуджених більше 
половини (54,8%) становили люди віком до 30 років. Поряд з пробле-
мами наркотиків і злочинності є й інші не менш важливі проблеми, 
які особливо актуалізувалися в останні десятиліття. 

Нині весь світ, і особливо розвинений, має й низку інших надзви-
чайно серйозних проблем, які загрожують, як вказує П.Дж.Бьюкенен, 
його існуванню.  

"Перша проблема – вимирання населення [Аналогічна тенден-

ція спостерігається й в Україні, що несе за собою навіть загро-

зу втрати української ідентичності, оскільки, на нашу думку, 

життєвий простір в Україні паралельно в часі займатиме насе-

лення, що динамічно зростає за рахунок мігрантів, які здебіль-

шого мають іншу ментальність. – В.Г.].  
Друга – масова імміграція людей різного кольору шкіри, вірувань 

та культур, що стоїть під ковпаком культурної цілісності Заходу 
[Для України цей процес має ще більш глибоко негативний ха-

рактер, оскільки з України масово, зокрема і з метою працев-

                                                           
2 Лунев В.В. Преступность ХХ века. Мировой криминалистический анализ. – М. : 
Мысль, 1997. – С. 14. 
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лаштування (трудова міграція), виїздить корінне фізично ак-

тивне населення, що поглиблює проблему скорочення населен-

ня і водночас створює дедалі більше мотивів до масової мігра-

ції людей в Україну з інших регіонів планети, що руйнує націо-

нальну культурну цілісність країни. Міграція з часом набува-

тиме тенденцію до прискорення, оскільки лібералізація світо-

господарських стосунків і прагнення економічного зростання 

вимагатимуть формування умов для вільної праці шляхом 

зняття міграційних бар’єрів. – В.Г.]. 
 Третя проблема – домінування антизахідної культури, неприми-

римої супротивниці західної релігії, західних традицій і західної мо-
ралі, що розділяє Захід на "окремі колективи" [Україна належить 

до дещо іншого цивілізаційного об’єднання, де індивідуалізму, 

органічно притаманному Заходу, протистоїть колективне (об-

щинне) начало. У той же час через Україну, як твердить С.Хан-

тінгтон і не тільки він, проходить лінія великого історичного 

поділу, яка існує протягом віків, лінія, яка відділяє західні хри-

стиянські народи від мусульманських і православних. В Украї-

ні вона проходить, відокремлюючи уніатський Захід від право-

слав’я. Ототожнення Європи із західним християнством є чіт-

ким критерієм при прийнятті нових членів у західні організації. 

Після розширення Європейського Союзу його кордони накла-

дуться на історичні кордони західної цивілізації в Європі3. Хоча 

ми знаємо, що до ЄС прийняли Грецію, Болгарію, Кіпр із їх пра-

вославним християнством, що не зовсім відповідає тим істори-

чними кордонам, про які говорить С.Хантінгтон. Однак не мо-

жна до кінця заперечувати, що європеїзація України багато в 

чому зіткнеться з політичними та цивілізаційними проблемами, 

тому майбутня взаємодія глобального і національного для Украї-

ни виглядатиме ще більш неоднозначно, ніж сьогодні, врахову-

ючи ту загрозу для Заходу, про яку йшлося вище. – В.Г.].  
Четверта проблема – розпад держав і поступовий перехід влади 

від національних урядів до уряду світового, чиє утвердження неми-
нуче означає вичерпаність держав як суспільного феномену. [Ре-

зультати сучасних досліджень проблем розвитку державності, 

проведених у 1990-х рр. в Україні, довели, що для успішного 

розвитку України в даний історичний період найбільш доціль-

                                                           
3 Докладно див.: Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. – М. : АСТ, 2003 – 
С. 243–246. 
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не її існування як цілісного утворення, у якому ендогенні фак-

тори домінують над екзогенними. Це підтверджують і наші до-

слідження перспектив розвитку економіки України. І якщо 

проблема розпаду держав і поступова передача влади світово-

му уряду означає зникнення держав для західних країн, то для 

України ця проблема має ще більш загрозливий характер, який 

застерігає від необачності в політичному виборі. Але слід відмі-

тити, що останні події в колишній Югославії і визнання Косо-

во, а також у Грузії і її автономіях дали поштовх до автономі-

зації, що у свою чергу може прискорити процес розпаду націо-

нальних держав, які існують у межах нинішніх кордонів. Така 

тенденція вестиме не до глобального об’єднання, а до глобаль-

них протистоянь. Вказані процеси розпаду держав безпосере-

дньо торкаються й інтересів України. – В.Г.]"4. 
На фоні вказаних суперечностей і складнощів вибору майбутньо-

го шляху розвитку та суспільних трансформацій зовсім неоднознач-
ними є й тенденції в економічному розвитку. Аналізуючи процеси 
глобалізаційного характеру в економічній сфері, можна виділити 
багато складових, за якими вони простежуються. Зупинімося тільки 
на деяких із них. Найбільш характерною є взаємодія процесу розви-
тку світової торгівлі та прообразу елементу майбутнього "світового 
уряду", представленого міжнародними організаціями, що регулюють 
економічну діяльність і є достатньо впливовими. Візьмемо для при-
кладу Світову організацію торгівлі, основним завданням якої є роз-
робка і реалізація режиму найбільшого сприяння торгівлі. На наш 
погляд, доречним є твердження про те, що ця міждержавна структу-
ра не впоралася зі своїм основним завданням, не створивши умови 
і не забезпечивши відповідний рівень розвитку торгівлі у світі, а пі-
дтримуючи в першу чергу розвиток торгівлі у високорозвинених 
країнах. Аналіз динаміки зростання торгівлі у світі показує, що її 
характеристики за останні 50 років значно знизилися. Так, якщо в 
1970-ті рр. динаміка зростання обсягів світового товарного експорту 
сягала 183,0%, то в 1990-ті – 151% (табл. 4.1).  

Показники останніх років були досягнуті перш за все завдяки то-
ргівлі між розвиненими країнами. Як вважає О.Кокшаров, цьому 
сприяють тарифи: середні тарифи на імпорт європейської продукції  

                                                           
4 Патрик Дж. Бьюкенен. Смерть Запада. – М. : АСТ, 2003. – С. 313. 
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Таблиця 4.1 
Загальне зростання світового ВВП та світового товарного  

експорту, % до попереднього року 
Показник 1950 1960 1970 1980 1990 2000 

Загальне зростання світового 
товарного експорту 100,0 165,0 183,0 168,0 152,0 151,0 
Загальне зростання світового 
ВВП 100,0 163,0 157,0 141,0 133,0 129,0 
Джерело: Мировая экономика: глобальные тенденции за 100 лет / Под ред. И.С.Ко-
ролева. – М. : Юрист, 2003. – С. 503, 597. 

в США становлять лише 2% від вартості. У той же час середні тарифи 
на імпорт у США продукції з деяких країн, що розвиваються, виявля-
ються у двадцять разів вищими. У результаті багато країн опиняються 
у програші від лібералізації торгівлі та глобалізації в цілому5. Усе це 
призвело до того, що чергова конференція країн-членів СОТ у 2003 р. 
в Канкуні засвідчила: країни-члени СОТ не знайшли порозумінь із бі-
льшості проблем, що обговорювалися, й не змогли досягти прогресу. 
Хоча варто відзначити, що після провалу в Канкуні був певний прогрес 
у Гонконгу (2005 р.), однак справжня криза, що не подолана й до сьо-
годні, настала у липні 2006 р. Залишилися значні суперечності в питан-
нях надання аграрних субсидій, зняття торгових бар’єрів, нових правил 
інвестування, скасування країнами, що розвиваються, тарифів на ім-
порт промислової продукції з розвинених країн.  

Суперечності між країнами в цілому зростають, а значить про-
блема глобалізації виглядає неоднозначно. Міжнародний клімат за-
раз, особливо в умовах світової кризи 2008–2009 рр., динамічно змі-
нюється. Виникає можливість реалізації сценарію, за яким очікується 
послаблення долара США та регіоналізація валютної системи світу, що 
використовувала його як резервну валюту. Власне, саме тому склада-
ється ситуація, коли не тільки загострюються суперечності, але й вини-
кає конфронтація між окремими країнами і створюваними зонами віль-
ної торгівлі, діяльність яких щодалі активізується, бо відповідно до 
статті ХХІV ГАТТ країни-члени СОТ можуть входити одночасно до 
митного союзу та зони вільної торгівлі. Це положення успішно викори-
стовують і США, й інші розвинені країни, які не зовсім задоволені ре-

                                                           
5 Кокшаров А. Глобализация буксует // Эксперт. – 2003. – № 35. – С. 44. 
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зультатами діяльності СОТ, хоча можуть значною мірою впливати на 
неї, та шукають шляхи такого впливу на процес розширення торгівлі.  

На фоні вказаних суперечностей сьогодні достатньо прозоро про-
глядається бажання окремих країн, як високорозвинених, так і тих, 
що розвиваються, створювати зони вільної торгівлі6. У Європі вже 
існує Європейська асоціація вільної торгівлі, члени якої утворили 
разом з ЄС Європейський економічний простір. Тепер "зона євро-
пейської торгівлі" – структура, ширша за ЄС. Подібною була спроба 
України позитивно вплинути на аналогічний процес серед країн-
сусідів: Росії, Білорусі, Казахстану. Після вступу в 2008 р. України 
до СОТ відповідні переговори тривають між Україною та ЄС, а з 
пострадянськими державами це питання ще не зняте з порядку ден-
ного. Інша справа, що вирішення його наштовхується на перепони, 
однак це не означає втрати його важливості в перспективі.  

Між окремими зонами вільної торгівлі йде потужна конкурентна 
боротьба за ресурси, ринки, вплив на динаміку економічного розви-
тку та домінування у світі й пошук шляхів вдосконалення їх діяль-
ності. Прогнози відносно наслідків іпотечної кризи в США для країн 
Заходу орієнтують на уповільнення економічного зростання і навіть 
його падіння, тоді як у країнах Сходу воно залишається більш дина-
мічним. Це може змінити глобальний перерозподіл сил.  

Існує й низка інших характеристик глобального виміру на ко-
ристь США в конкурентній боротьбі з країнами ЄС та країнами 
Сходу. Так, для прикладу, США спроможні реалізовувати гнучку 
централізовану економічну політику на відміну від країн ЄС, які не 
мають ефективного центру, можливості якого не обмежувалися б 
відповідними діючими угодами, що не можуть швидко змінюватися. 
Саме тому в ЄС постійно відчувається прагнення до централізації 
функцій управління, зокрема й шляхом ухвалення конституції, що 
було провалено в ході референдуму у Франції та Нідерландах. По 
суті йде процес формування інституту європейської ідентичності 
з поки що незрозумілим майбутнім, оскільки сьогодні на порядку 
денному – епоха роз’єднаності, чи епоха відокремленості7. Власне, 
саме з цих причин виникає цілком серйозна проблема вибору майбут-

                                                           
6 Там же. – С. 42–44. 
7 Белл Д., Иноземцев В. Эпоха разобщенности. – М., 2007. – 303 с. 
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нього для всіх країн, і навіть для членів ЄС, а особливо для тих, хто 
має наміри вступу до ЄС, і в першу чергу для нас.  

Найбільш важливий аргумент на користь вступу до ЄС, який зву-
чить сьогодні у дискусіях на цю тему, зокрема в засобах масової ін-
формації, є той, що нам потрібно мати більш відкриту економіку. Між 
тим в Україні сумарний зовнішньоекономічний товарообіг становить 
величину, що тільки дещо менша від валового внутрішнього продук-
ту. До цього часу вказане співвідношення було на користь обсягів зо-
внішньої економічної торгівлі. Наприклад, у 2007 р. обсяг зовнішньої 
торгівлі у відношенні до ВВП становив в Україні 96%. Меншим серед 
країн ЄС він був у десяти країн із 27 нинішніх країн-членів, тоді як 
у Люксембургу – 315%, у Бельгії, Мальті, Словаччині – понад 170, 
в Естонії та Угорщині – 159% ВВП. Як бачимо, досить багато країн 
має безпрецедентну залежність економіки від зовнішніх чинників.  

Водночас слід взяти до уваги й такий прогноз, розроблений еко-
номістами американського інвестбанку Goldman Sachs: "У наступні 
п’ятдесят років темпи економічного зростання в найбільших краї-
нах, що розвиваються, у тому числі й у Росії, будуть значно вищими, 
ніж у країнах розвинених. Як результат, до 2050 р. сумарний обсяг 
економік Китаю, Індії, Бразилії та Росії перевищить сумарний обсяг 
ВВП країн "Великої сімки"... У підсумку до 2050 р. за показником 
ВВП в розрахунку на душу населення Росія скоротить своє відставання 
від США з 13,2 до 1,7 раза, обійде Німеччину й Італію та за рівнем 
життя впритул наблизиться до Франції і Великобританії"8. Однак такі 
оцінки викликають певні застереження, оскільки нинішня глобальна 
фінансова криза довела фальшивість американських інвестиційних ба-
нків, зокрема і вказаного вище.  

Звернімося до даних, наведених у табл. 4.2. Якщо брати до уваги 
прогноз Goldman Sachs, то виходить, що і в 2050 р. США випере-
джатимуть Росію в 1,7 раза. Але це дуже сумнівна оцінка, якщо 
тільки в період 2005–2007 рр. це співвідношення скоротилося з 1:3,5 
до 1:3,1, а отже, можна очікувати, що воно буде значно меншим. 

Довгострокові прогнози щодо перспектив розвитку економіки 
Китаю є також вражаючими. Тим більше, якщо враховувати всезро-
стаюче економічне загострення в економіках країн Заходу, що роз-

                                                           
8 Кокшаров А. Рост наперегонки // Эксперт. – 2003. – № 39. – С. 44. 
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гортається внаслідок глобальної фінансової кризи, то можна очіку-
вати змін в координатах економічного розвитку країн світу. 

Таблиця 4.2  
Співвідношення ВВП на душу населення в Росії та США 

у 2005 та 2007 рр. 

Показник 2005 2007 
Росія США Росія США 

ВВП на душу населення  

за поточним курсом 5341 41813 9079 
(7530) 

45595 
(46040) 

за паритетом купівельної спроможності 11861 41813 14690 
(14330) 

45595 
(45840) 

Співвідношення ВВП на душу населення, %  

за поточним курсом 1 : 7,8 1 : 5,0 
(1 : 6,1) 

за паритетом купівельної спроможності 1 : 3,5 1 : 3,1 
(1 : 3,2) 

Джерело: розраховано за даними Всесвітнього банку реконструкції та розвитку. 

Виникає закономірне питання – наскільки однозначним за нас-
лідками для нашої економіки може бути вибір на користь ЄС. На 
сьогодні на це питання в такій постановці не має цілком позитивної 
відповіді, хоча є певне політичне устремління.  

Нова світова економічна криза, що розгорнулася у 2008 р. і про-
довжується й дотепер та, можливо, матиме довготривалий, близько 
десяти років, період, може переорієнтувати зовнішньоторговельну 
діяльність України в східному напрямку. У такому разі політична 
орієнтація України виключно на захід може змінитися іншою стра-
тегією, про яку вже говорять західні експерти. Так, німецький екс-
перт Вінфрід Шнайдер-Детерс пише, що, як у рамках нової розши-
реної угоди з Україною, так і в запланованій новій угоді з Росією 
в поле зору неодмінно потрапляє зона вільної торгівлі з ЄС. Комбі-
нація цих обох нових договорів про основи відносин поступово на-
цілює на створення Розширеного європейського економічного прос-
тору, що заклало б "матеріальну" основу для побудови загальноєв-
ропейських інституціональних структур. "На базі спільних інтересів 
можна розраховувати на бажане нормативне зближення Росії – цієї 
"іншої Європи" – з Європейським Союзом швидше, ніж спираючись 
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на настирливі заклики до сповідування тих політичних цінностей, 
яким – з огляду на кілька поколінь, що виросли в умовах тоталітар-
ної диктатури, – ще тільки належить по-справжньому сформувати-
ся"9. Як бачимо, у ЄС є експерти, які більш розгорнуто піднімають 
проблему розширення європейського економічного простору через 
формування зони вільної торгівлі, у якій одночасно присутні й Укра-
їна, і Росія, а це зовсім по-новому ставить питання щодо змісту 
зближення України з ЄС, у якому Україна може реалізувати свою 
європейську функцію відносно того, щоб "...створити густу мережу 
зв’язків між Європейським союзом і Росією... При цьому йдеться не 
про початок переговорів про вступ найближчим часом, а про заяву 
з боку ЄС щодо принципової готовності до такого підходу, підкріп-
лену наданням асоційованого статусу Україні"10. 

Наступною найбільш важливою тезою щодо доцільності вступу 
України в ЄС називається фактор, пов’язаний зі збільшенням обсягу 
іноземних капітальних вкладень. Однак і цей чинник за своїм впли-
вом не є однозначним, оскільки рух іноземних капіталовкладень ви-
значається насамперед економічною доцільністю в інтересах транс-
національних корпорацій, а не членством того чи іншого об’єднання. 
Досить було в низці східноєвропейських країн підняти рівень заробіт-
ної плати, як іноземні інвестори почали перекочовувати в Китай, де 
спостерігається висока динаміка зростання ВВП і одночасно більш 
низька заробітна плата11. Тому членство в тому або іншому об’єд-
нанні далеко не однозначне для нас питання. Варто пам’ятати, що 
країни того ж ЄС мають свої серйозні проблеми розвитку, які поки що 
для нас не актуальні, а в разі вступу до союзу вони автоматично ста-
нуть актуальними і для нас. Про ці труднощі і проблеми ми сьогодні 
відкрито в суспільстві не говоримо, оскільки часто робимо політич-
ний вибір, не беручи до уваги реалії співпраці з ЄС. В Інституті еко-
номіки та прогнозування НАН України д.е.н. В.Сіденко здійснив ана-
ліз стану виконання Плану дій Україна – ЄС та пріоритетів його ре-
алізації в лютому 2008 р. з огляду на оцінки та пропозиції Європей-
ської Комісії. Щодо усунення торговельних обмежень та регулятор-
                                                           
9 Шнайдер-Детерс В. ЄС чи НАТО – зміна пріоритетів України ? // Дзеркало тижня. – 
2008. – 22–28 березня. – № 11(690). – С. 5. 
10 Там само. 
11 Власова О. Иностранный бизнес бежит из Европы // Эксперт. – 2003. – № 32 . – С. 42. 
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них реформ автори оцінок з боку ЄС указують, що за час виконання 
Плану дій Україна – ЄС мав місце незначний прогрес. Однак В.Сі-
денко у своєму висновку твердить, що якби у справі усунення тор-
говельних бар’єрів успіхи були, дійсно, обмеженими, то про який 
вступ України до СОТ у 2008 р. могла йти мова? Те, що Україна за-
вершила практично всі двосторонні переговори щодо умов доступу 
до ринків товарів і послуг, взяла на себе окремі зобов’язання, які 
взагалі не є загальнообов’язковими в контексті положень угод СОТ 
(наприклад щодо приєднання до так званих секторальних, або ну-
льових, ініціатив), встановила свій імпортний тариф на досить неви-
сокому рівні для країн аналогічного рівня розвитку (середньоариф-
метичний – 6,51%, середньозважений – 7,02%) свідчить швидше про 
бажання Європейської сторони чинити додатковий тиск на Україну, 
примушуючи її до подальшої односторонньої лібералізації своїх ри-
нків ще до початку переговорів про умови формування зони вільної 
торгівлі. З іншого боку, виникає питання: хіба планами стосовно 
адаптації законодавства, виконаними на "відмінно", передбачені за-
ходи, спрямовані на закріплення лише незначного прогресу у згада-
них економічних сферах? 

Формально зрозумілим, зазначає В.Сіденко, є те, чому ЄК не засто-
совує одні й ті ж критерії оцінки стосовно виконання українських зо-
бов’язань і своїх власних. Складається враження, що в багатьох місцях 
документа ЄК взагалі йдеться не про спільний план дій, а про якусь про-
граму навчань для української сторони, де європейська сторона висту-
пає наставником, а Україна – поганим учнем, якого докоряють за це. 

Якщо керуватися не формально-бюрократичними критеріями, а 
показниками реальної ефективності вчинених дій, то, очевидно, аж 
ніяк не можна оцінити найвищим балом ("значний прогрес") реаліза-
цію ЄС таких пунктів плану, як пункт 13 "Діалог з питань зайнятості; 
недискримінація працівників-мігрантів". Згадаймо, яким є реальний 
стан справ з усуненням дискримінації українців, що нині працюють 
у країнах ЄС? Яка діяльність проводиться ЄК у сфері введення проце-
сів трудової міграції українців в міжнародно-правове русло? У доку-
менті ЄК відмічається: "Україні слід продовжувати інформувати Ко-
місію щодо можливих двосторонніх переговорів з країнами-членами 
ЄС стосовно угод про соціальний захист". Оце й уся політика ЄС 
у цій сфері – роль, по суті, стороннього спостерігача? Так само, про 
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який "значний прогрес" може йти мова в пункті 17 "Міжлюдські кон-
такти". Прогрес тут є лише з одного боку – з боку України, яка в од-
носторонньому порядку запровадила безвізовий режим щодо грома-
дян ЄС. З боку ж ЄС поки що лише на папері існують плани обмеже-
ного полегшення нинішнього дуже рестриктивного візового режиму, 
обтяжливого в аспекті витрат як часу, так і грошей, коли аплікантів 
примушують подавати численні відомості про себе, апріорно ставля-
чись до них, як до потенційних правопорушників.  

Явно незбалансовані оцінки ЄК і її намагання "грати в одні ворота" 
стали, очевидно, наслідком певних помилок у початковому позицію-
ванні України щодо Плану дій. Реалізація останнього дедалі більше 
нагадує відтворення практики впровадження реформ в Україні за про-
грамами Міжнародного валютного фонду в 1990-х рр., коли замість 
співробітництва нам без будь-яких серйозних публічних обговорень 
зарубіжні експерти "рекомендували", а по суті нав’язували, певні па-
кети заходів, які країна мусила реалізовувати під загрозою припинен-
ня фінансування. Схожою вимальовується ситуація і в нинішніх сто-
сунках з ЄС, з тією різницею, що йдеться не лише про доступ до фі-
нансових джерел, а й про більш широкий комплекс односторонніх 
поступок, які вимальовувалися в політиці сусідства.  

Україна вже завершує реалізацію Плану робіт з перспективою пе-
реходу до нового формату стосунків. Але слід мати на увазі, що в 
таку стратегію співпраці закладена в кінцевому підсумку певна мето-
дологія формування умов співробітництва з Європейським союзом, за 
яких "…дійові особи інтеграції мають стійкі інтереси, що базуються 
на вигодах і цінностях, та стратегічно домагаються їх реалізації, 
...використовуючи морально-ідеалістичну аргументацію для підви-
щення легітимності власних цілей... Це... дозволяє здійснювати суспі-
льний і моральний тиск на ті держави-члени, які чинять опір подаль-
шій конституалізації ЄС і/або його парламентаризації. [Таку складову 
стратегії ми розглядаємо тут як приклад, з якого можна зробити уза-
гальнюючий висновок щодо більшості складових, у тому числі й тих, 
що наведені вище стосовно висновків експертів – В.Г.]. Суспільна 
увага примушує країну, що стає об’єктом морального тиску, брати до 
уваги "правильну" думку з приводу власних дій, тобто, як мінімум, 
заховати егоїстичні пориви за обгортку пристойних виправдань, що 
не порушують благопристойного іміджу Європейського союзу і про-
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голошених ним благородних цілей. …Як твердять європейські спеці-
алісти, так функціонує в Європейському союзі організаційно-психо-
логічний механізм, іменований цивілізуючою силою лицемірства"12.  

Порівнюючи вказану ідеологічну конструкцію з реальною прак-
тикою оцінки з боку експертів ЄК дій України стосовно виконання 
умов розширення співробітництва між Україною та ЄС, можна кон-
статувати, що вони здебільшого односторонні і такі, що є результа-
том також одностороннього тиску щодо виконання вимог тільки од-
нією стороною. Це і є реальною практикою з боку ЄС, бо "...біль-
шість груп інтересів зі східно-європейських країн фактично опиня-
лися поза рамками процесів прийняття рішень, що безпосередньо їх 
торкалися, ...з приводу східного розширення звучать і практичні го-
лоси, стверджуючи, що прагнення держав ЦСЄ вступити в ЄС приз-
вело у підсумку до асиметричних і залежних стосунків, які викли-
кають у пам’яті скоріше інші держави, що розвиваються, але ніяк не 
держави розвиненого європейського ядра"13.  

Власне, і наведені висловлювання, і приклади наших оцінок ви-
сновків експертів Європейської комісії відносно Плану дій "Україна – 
ЄС" свідчать про наявність асиметричності, а не рівноправності в 
налагодженні стосунків уже на стадії підготовки до реалізації роз-
ширення політики сусідства.  

Є й інші складові, що впливають на проблему поєднання глоба-
льного і національного. Для прикладу розглянемо співвідношення 
зон вільної торгівлі європейської й американської. Американська во-
лодіє більш ніж половиною супертехнологій світу, а європейська – 
значно меншою кількістю. Виникає питання – у чому має бути заці-
кавлена європейська зона вільної торгівлі? У тому, щоб як можна 
успішніше приєднувати до свого союзу країни, що мають технологі-
чну і не тільки технологічну перспективу.  

Спочатку дещо про технологічну перспективу. Наприклад, сьогод-
ні Росія (можливо, й Україна в цьому може взяти участь) претендує на 
                                                           
12 Стрежнева М. Условия партнерства с Европейским союзом // МЭиМО. – 2007. – 
№ 6. – С. 5. 
Як вказує М.Стрежньова, фраза стосовно цивілізуючої сили лицемірства ЄС нале-
жить Дж.Елстеру і була вжита ним у роботі: Elster Jon. Arguing and Bargaining in the 
Federal Convention and the Assamblée Constituante / Rationality and Institutions. Essays 
in Honour of Knut Midgaard. Oslo, 1992. 
13 Там же. – С. 7. 
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те, щоб бути попереду за низкою макротехнологій і в результаті домі-
нувати у світі. Такий новий союз, що може одержати згодом європей-
ська зона вільної торгівлі, додасть їй конкурентних переваг. Це озна-
чає, що не тільки ми маємо позитивно оцінювати перспективу інтег-
рації в Європейський союз, але й Європейський союз теж має бути не 
менш зацікавленим у тому, щоб знайти сили, завдяки яким у майбут-
ньому можна було б виграти у конкурентній технологічній боротьбі. 
Крім того, варто враховувати й більш важливі у стратегічному зна-
ченні питання, які слід мати на увазі при виборі майбутнього.  

Як зазначав З.Бжезинський, для Америки найважливіший геопо-
літичний ризик – це Євразія. Упродовж півтисячоліття, пише він, 
світові події визначалися євразійськими силами і народами, які бо-
ролись один з одним за політичне домінування і здобуття глобальної 
влади. Тепер у Євразії переважно не євразійська влада, і глобальна 
першість Америки безпосередньо залежить від того, як довго й ефе-
ктивно такі переваги на євразійському континенті будуть підтриму-
ватися14. Тобто Євразійський простір розглядається як простір, де 
здійснюватиметься політика стратегічного характеру, щодо його 
майбутнього, оскільки "…влада, яка домінуватиме в Євразії, конт-
ролюватиме два з трьох найрозвиненіших і економічно продуктив-
них регіонів світу. …Євразія – це такий простір, де розташована бі-
льшість політично впливових і динамічних держав світу. Після Спо-
лучених Штатів шість інших найбільших економічних потуг і шість 
найбільших витратників на військове озброєння розташовані в Євра-
зії. Отже, Євразія – це шахівниця, на якій і далі розгортатиметься 
боротьба за глобальну першість"15. При цьому Україна, на думку 
політика, це новий і важливий простір на євразійський шахівниці, 
що є геополітичною віссю, бо саме її існування як незалежної країни 
допомагає трансформувати Росію. "Без України Росія перестає бути 
євразійською імперією, Росія без України все ще могла б претенду-
вати на імперський статус, але тоді вона б стала переважно азійсь-
кою імперською державою, цілком імовірно втягнутою у виснажливі 
конфлікти з пробудженими середньоазіатами"16.  

                                                           
14 Бжезінський З. Велика шахівниця. – Львів. Івано-Франківськ : Лілія-НВ, 2000. – С. 30. 
15 Там само. – С. 31. 
16 Там само. – С. 32. 
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Д.Белл та В.Іноземцев у своїй книзі "Епоха роз’єднаності" пишуть: 
"Важко сказати, чи зможе в майбутньому якась одна країна [Або навіть 
їх об’єднання. – В.Г.] домінувати у світі – економічно чи політично 
[Якщо навіть сформується декілька глобальних територіальних 
угруповань. – В.Г.]. Це видається мені малоймовірним. Але повер-
таючись до фундаментального питання про вплив Заходу, я б припу-
стив, що в нинішньому столітті він визначатиметься тим, що біль-
шість країн світу вибрала головним орієнтиром свого розвитку еко-
номічне зростання, що має свою внутрішню логіку. Економічний 
розвиток базується на раціональних оцінках усіх можливих факто-
рів: ваших можливостей, масштабу витрат, серйозності та досвідче-
ності конкурентів, переваг залучення в глобальний розподіл праці, і 
нарешті, небезпеки захоплення влади ідеологічно орієнтованими або 
корумпованими політиками. Сучасна господарська логіка припус-
кає, що економічне зростання залежить від... освіченої частини сус-
пільства в цілому. Зростання не може бути забезпечене людьми, 
єдина чеснота яких – політична лояльність до влади, ...визнання ви-
значальної ролі освіченої частини суспільства й відображає найбі-
льше вплив західних цінностей на сучасний світ"17.  

З цього висновку випливає новий про те, що світ, який глобалізу-
ється, може залишатися стійким і таким, що розвивається, за умов, 
коли в глобальній домінанті не буде домінуючих лідерів, які підтри-
мують стабільність, контролюючи той чи інший ресурс розвитку. 
Стабільність же матиме тенденцію до збереження за рахунок освіче-
ної частини суспільства країн, економіки яких мають тенденцію до 
зростання і які використовують свої можливості, а не політичну ло-
яльність, за яку отримують підтримку. Це означає збереження домі-
нантного значення національного спектра у виборі факторів розвит-
ку, що органічно поєднані з глобальними, і є одним із можливих до-
сить оптимістичних сценаріїв розвитку майбутнього, яке може стати 
результатом епохи роз’єднаності, оскільки "…наш світ відрізняється 
від колишнього масштабами й різноманітністю. І будь-яка спроба 
сконструювати схему, яка б адекватно описувала і минуле, і сучас-
ність, неминуче розіб’ється об ці відмінності"18. А, враховуючи масу 

                                                           
17 Белл Д., Иноземцев В. Эпоха разобщенности. – С. 63, 64. 
18 Там же. – С. 212. 
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суперечностей глобального масштабу за домінуючих поки що тра-
диційних технологій, використання енергії має і матиме тенденцію 
до загострення суперечностей щодо розвитку світової системи сус-
пільного життя, заснованого на практично безкінечній "мультиплі-
кації" суверенітетів19. Отже, на грані суперечностей глобального ха-
рактеру сьогодні необхідно досить глибоко оцінювати те, що відбу-
вається, щоб визначити, куди і в який спосіб потрібно рухатися і які 
вигоди економічного і політичного характеру одержить Україна, 
увійшовши в одне з об’єднань. 

Економіка України має забезпечити економічне зростання, яке є 
саме по собі глобальною складовою стратегії розвитку, що забезпечу-
ється й забезпечуватиметься надалі освіченою частиною суспільства. 
А чи ж продовжуватиметься в майбутньому регіоналізація інтересів? 
Здається, ми недооцінюємо її наслідки і проблеми. Для прикладу, 
у СОТ буде в перспективі, як уже є й зараз, величезна сутичка інте-
ресів і боротьба за реалізацію своїх власних. У цій організації все до-
сить могутньо регіоналізовано для того, щоб відстоювати національні 
інтереси, використовуючи для цього протекціоністські заходи, які 
обумовлені в документах, що приймаються й будуть прийматися орга-
нізацією. Таким чином, усе сказане вище вимагає чіткості у наших 
висновках, ми маємо неоднозначно сприймати згадані процеси, щоб не 
допустити загрози національним інтересам. Необхідно пропускати 
процеси глобального характеру через призму національних інтересів, 
насамперед своїх економічних інтересів, які дозволять забезпечити 
економічне зростання як сучасну парадигму розвитку більшості країн.  

Власне, тому не випадково вважається, що глобалізм може й має 
бути подоланий у символічній спільності, де кожен стає самим со-
бою тією мірою, якою переборює себелюбство, а все інше іде саме 
по собі як нестворена і тому неминуча реальність. Таке смирення 
китайці вважали головним принципом політики. Цю китайську ввіч-
ливість не варто плутати з благодушністю і тим більше з покірністю. 
Вона є ознакою відкритого і вільного ставлення до світу. Суть і ко-
ристь такої відкритості – в умінні йти за імпульсом подій, поволі 
нарощуючи стратегічну перевагу20. У філософії такого буття може 

                                                           
19 Там же. – С. 17. 
20 Малявин А. Немой привет любви // Эксперт. – 2003. – № 23. – С. 57.  
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бути і є зміст стратегії поєднання глобального і національного, що, 
власне, і реалізовується окремими країнами в конкретній економіч-
ній політиці. Не варто бути заручником асиметричних пропозицій 
і висновків щодо їх реалізації в будь-яких питаннях, де взаємодіє 
глобальне і національне. 

Для підтвердження даної тези звернімося до досвіду напрацювань 
національної економічної політики в контексті взаємопов’язаних 
процесів глобального характеру на прикладі Канади, для якої ми ма-
ємо можливість використати оприлюднений дослідницький матері-
ал. Йдеться про використання можливостей для розвитку, закладе-
них у "новій економіці" (змісту і напрямам розвитку якої в Україні 
присвячено останній розділ книги), що розкриває, власне, західну 
ідеологію сучасного розвитку в умовах дії цієї моделі. У багатьох 
випадках цей досвід є повчальним. 

"У новій економіці стійке економічне зростання забезпечується 
не нарощуванням випуску дедалі більш модернізованих продуктів 
і послуг, а безперервною зміною структури випуску під впливом 
спонтанних і організованих змін попиту, а також зростанням пито-
мої ваги інвестицій у людський капітал"21, тобто відбувається змі-
щення акценту з виробництва на інновації, які розглядаються як 
найбільш прибуткова сфера діяльності і відповідно вкладень. 

Логіка "нової економіки" – це нова логіка розміщення виробницт-
ва, у якій з економічних, політичних, екологічних та інших мотивів 
інновації виносяться через ТНК, що контролюють виробництва, 
у треті країни, а у високорозвинених країнах шляхом розвитку висо-
котехнологічних виробництв інновації дають дохід, перетворюючись 
у товар. З огляду на це високорозвинені країни розгортають прибут-
кові інноваційні організації22. Для поширення інновацій необхідна ви-
сокорозвинена промисловість, готова до їх тиражування. При цьому, 
тиражуючи їх, розвинені країни використовують механізм, що дозво-
ляє отримувати додатковий прибуток23. Навіть у такій високорозви-
неній країні, як Канада, це відбувалося і відбувається зараз. 

                                                           
21 Костюк В.Н. Теория эволюции и социо-экономические процессы. – М., 2001. – С. 145.  
22 Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество, культура. – М. : 
ГУ ВШЭ, 2000. – 608 с.  
23 Докладно див.: В.Карачеровский. Высокотехнологическое развитие и либераль-
ная парадигма // Свободная мысль. – 2003. – № 8. – С. 46. 
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Наприклад, канадські філії материнських компаній, "перебуваючи в 
технічній залежності від материнських компаній…, нерідко були поз-
бавлені права займатися самостійними проектами НДДКР. У цілому 
філіали американських компаній, яким належало приблизно 40% кош-
тів канадських промислових лабораторій, займалися головним чином 
допоміжними функціями: або впровадженням технологій, одержаних 
від материнських компаній, або виконанням окремих робіт із програм, 
що виконувалися переважно за кордоном"24. Нині аналогічна ситуація 
спостерігається в багатьох країнах з перехідною економікою. 

А.Нємова пише, що через це і в цих умовах наприкінці 1970-х рр. 
у Канаді почалася підготовка до проведення масштабних реформ, 
націлених на створення матеріальних і організаційних передумов 
для випереджаючого розвитку НДДКР у підприємницькому секторі. 
Результатом була поява низки канадських корпорацій міжнародного 
класу з могутньою самостійною інфраструктурою НДДКР и значним 
експертним потенціалом25.  

Далі Л.Нємова демонструє, як договір НАФТА і сама по собі надія 
на прискорену інтеграцію із наймогутнішою в економічному і техно-
логічному відношенні державою світу та досить швидку ліквідацію 
технологічної відсталості Канади не дала можливості розв’язати 
означені проблеми, оскільки держава зрадила своїй політиці і зайня-
лася приватизацією держвласності, різким створенням підприємниць-
кої діяльності державних корпорацій, ослабленням регламентації 
приватного бізнесу, боротьбою з бюджетними дефіцитами й оздоров-
ленням державних філіалів26. Картина дуже схожа на ту, яку ми спо-
стерігаємо в Україні і багатьох інших країнах колишнього СРСР. 

У підсумку під скорочення потрапили і федеральні асигнування на 
науково-технічну діяльність (період до середини 1990-х рр.). Після 
радикальної перебудови механізму державного регулювання економі-
ки уряд Канади знову почав збільшувати асигнування на деякі визнані 
"стратегічно важливими" напрями федеральної політики. Серед них – 
                                                           
24 Алехин Б.И. Программирование научно-технического процесса. ЦКИ Государство 
и экономика Канады. – М., 1986. – С. 142–143. 
25 Докладно див.: Немова Л.А. Современный этап развития научно-технического 
потенциала Канады // США и Канада: экономика, политика. культура. – 2003. – 
№ 8–9. – С. 6.  
26 Немова Л.А. Новые приоритеты государственной экономической политики // Ка-
нада взгляд из России / Под ред. В.И. Соколова. – М., 2002. 
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розвиток національного науково-технічного потенціалу, підтримка 
системи вищої освіти, реформи у сфері охорони здоров’я27.  

Слід також зауважити, що "…не виправдалися надії й на те, що в 
умовах НАФТА приплив іноземних інвестицій стимулюватиме зрос-
тання інноваційного потенціалу канадської економіки. Так само, як 
і до укладення угоди про вільну торгівлю зі США і лібералізації ін-
вестиційного режиму в Канаді, ТНК, що контролюються іноземним 
капіталом, зазвичай здійснюють капіталовкладення в НДДКР центра-
лізовано і потім передають їх результати у свої закордонні філіали 
замість того, щоб прямо вкладати кошти у здійснення технологічних 
розробок самими філіалами"28. Як результат, і на сьогодні, незважа-
ючи на активізацію інноваційного процесу в економіці в 1990-ті рр., 
слабкість галузевої ланки НДДКР збереглася як характерна риса ро-
звиненого науково-технічного потенціалу Канади29.  

Можна привести абсолютно ідентичну лінію розвитку подій в Украї-
ні, тільки на іншому рівні, а тому рожевих надій на майбутню результа-
тивність змін у глобальному вимірі без змін в національному, особливо 
в порівняно менш розвиненій країні, немає і не може бути.  

Через обставини, що склалися, уряд Канади вимушений був за-
твердити концептуальні основи державної науково-технічної полі-
тики і вперше за останні двадцять років розробити загальнонаціона-
льну стратегію, що визначає конкретні справи і завдання розвитку 
науково-технічного потенціалу.  

Так, до 2010 р. мають бути досягнуті головні стратегічні цілі: 
– Канада має ввійти в групу лідерів з розвитку НДДКР; 
– як мінімум, подвоїти асигнування на НДДКР; 
– висунутися на передові позиції за часткою якісних товарів 

і послуг; 
– збільшити рівень венчурного фінансування НДДКР до показни-

ків, порівнянних зі США30.  
Досягнення цих цілей змусило перебудувати організаційно-

фінансові механізми з метою:  

                                                           
27 Немова Л.А. Современный этап развития научно-технического потенциала Кана-
ды. – С. 9–10. 
28 Цит. за: Там же. – С. 11, 12. 
29 Там же. – С. 12. 
30 Там же. – С. 17. 
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– швидкого збільшення федеральних асигнувань на науково-
технічну діяльність і зміну їх структури, зокрема щодо фінансування 
приватних компаній, вищих навчальних закладів, некомерційних 
дослідницьких організацій;  

– створення нових організаційних механізмів для фінансування 
робіт і координації діяльності учасників системи "наука-техніка-
виробництво"; 

– розроблення державної стратегії розвитку національного нау-
ково-технічного потенціалу; 

– здійснення фінансування фундаментальних досліджень також 
через Національну дослідницьку раду, Раду з досліджень у галузі 
природничих та інженерних наук, Раду з досліджень у галузі меди-
цини, Статистичне управління Канади; 

– створення до 1999 р. федеральним урядом двох нових небю-
джетних фондів, які стали головним механізмом фінансової підтри-
мки великих науково-технічних проектів, що здійснюються приват-
ними компаніями31. 

Для фахівців, котрі знайомі з проблемами забезпечення розвитку 
економіки в сучасних умовах, абсолютно очевидно, що аналогічна 
ситуація щодо втрати своїх позицій у науково-технологічному роз-
витку склалась і в Україні. Між тим на сьогодні Україна не має сфо-
рмованої національної політики в системі "наука – виробництво", 
яка б давала надію на краще. 

В Інституті економіки та прогнозування НАН України розробле-
но декілька сценаріїв можливих шляхів розвитку української еконо-
міки в умовах глобалізації. Як виявилося, ситуація виглядає досить 
суперечливою з огляду на процеси, що відбуваються сьогодні в тих 
зонах, де ми шукаємо можливості для реалізації своїх інтересів, та 
враховуючи глобальну фінансово-економічну кризу, яка призвела до 
рецесії економік багатьох країн уже в 2009 р., і очікування в них 
проблем довгострокового характеру на період найближчих п’яти – 
десяти років. При цьому зроблені на основі довгострокових сценарі-
їв прогнози свідчать про те, що у випадку, якщо ми не забезпечува-
тимемо у найближчі 10–15 років темпи економічного зростання на 
рівні вищому за 5%, то складеться ситуація, за якої наростатимуть 

                                                           
31 Там же. – С. 21, 22. 
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соціальні протиріччя, оскільки теперішнє поточне споживання за-
безпечене раніше створеною інфраструктурою, яка за згаданих умов 
не матиме простого відтворення. Тобто будемо мати накопичений 
знос, що дедалі збільшуватиметься. У результаті протиріччя у сфері 
споживання наростатимуть і відповідно створюватимуть базу для 
підвищення соціальної напруженості, що підсилюватиметься наяв-
ною політичною кризою. У такій ситуації важливо враховувати, що 
динамічні характеристики економіки Європейського союзу дуже 
низькі, тоді як для нас важливо забезпечити високі і стійкі темпи 
економічного зростання. Якщо ж ми зупинимося на рівні 3,5–4% 
темпів приросту ВВП в середньорічному вимірі, особливо після 12–
15% спаду в 2009 р., то не зможемо в майбутньому вирішити ті про-
блеми, про які йшлося вище.  

Схожими є завдання і для економіки нових членів ЄС. Журнал 
"Економіка і прогнозування" в Україні опублікував прогноз відомого 
польського економіста, професора В.Вельфе про перспективи еконо-
міки Польщі. Основний висновок цієї роботи – якщо принципово не 
зміниться економічна політика в цій країні, то більше ніж 3% еконо-
мічного зростання вони забезпечити не зможуть. "Щоб потенційне 
зростання досягло 6–7%, треба, щоб загальна частка технологічного 
прогресу у ВВП становила щонайменше 50, якщо не 60%"32. Для 
України наші оцінки досить близькі. Таким чином, вибір у майбут-
ньому глобальному світі для нашої країни, як і для багатьох інших, 
повинен ґрунтуватися на стратегії, яка забезпечить стійкий динаміч-
ний розвиток, що дозволить вирішити корінні проблеми, які виникли 
перед країною наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. З огляду на глоба-
льний характер трансформацій, що відбуваються у світі, однозначний 
вибір потрібно робити дуже обережно, зважено, й обов’язково маючи 
власну національну стратегію розвитку, що дозволить наростити 
стратегічну перевагу та запропонувати суспільству модернізаційний 
проект, реалізація якого сприятиме відстоюванню національних інте-
ресів у процесі входження у світогосподарські зв’язки. Основою його 
має бути інноваційний шлях розвитку, що ґрунтується на накопиченні 
та використанні знань. Про це сьогодні багато говорять, однак і досі 

                                                           
32 Вельфе В. Детерминанты роста в формировании экономического потенциала // 
Экономика и прогнозирование. – 2003. – № 4. – С. 9–35. 
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відсутні принципові рішення щодо його започаткування, що призво-
дить до серйозного відставання. Через це подальші перетворення 
в економіці необхідно здійснювати з урахуванням ефекту глобалізації, 
одночасно дбаючи про розвиток внутрішнього ринку з опорою на 
власні ресурси, пам’ятаючи, що іноземні інвестиції у підприємниць-
кому відношенні не вирішують наших проблем.  

Статистика свідчить, що країни, які мають річний прибуток менше 
5 тис. дол. США на душу населення, одержують у світі всього 1% іно-
земних інвестицій. Ми потрапляємо саме до цієї групи. Країн багато, 
ризик вкладення великий, і вихід із цього кола – це досить тривалий 
процес. Крім того, інтенсивно інтегруючись у світогосподарські стру-
ктури, можна втратити керованість національної фінансової і грошо-
вої системи. У деяких країнах Східної Європи, які зробили це, сього-
дні 70–80% банківських активів належить іноземним банкам. У такій 
ситуації говорити про незалежну грошову політику складно, хоча 
Україна все-таки має досить потужні внутрішні фінансові ресурси.  

Оцінки Інституту економіки та прогнозування НАН України сві-
дчать, що чисті заощадження в тіньовому секторі сьогодні станов-
лять у середньому близько 40 млрд дол. США. Крім того, сьогодні 
від експорту робочої сили Україна може щорічно одержувати декі-
лька мільярдів доларів США чистих заощаджень, зароблених наши-
ми громадянами за кордоном. Це вкрай важливі ресурси, які необ-
хідно було б перенацілити на потік в Україну. Це також дуже серйо-
зний фінансовий ресурс, який можна сьогодні задіяти, захистивши 
інтереси наших громадян так, щоб мати можливість використати їх 
заощадження. Ми ж у цій справі відстаємо, хоча існують позитивні 
приклади. Так, Югославія від експорту робочої сили одержувала 
фінансові ресурси в розмірі 3–4 млрд дол. у рік.  

Ухвалюючи рішення про перспективи узгодження глобального 
і національного, щоразу слід передбачати наслідки, зокрема й нега-
тивного характеру, оскільки вийти з цієї дилеми можна, з одного 
боку, використавши універсальні загальнолюдські цінності для зба-
гачення власної самобутності, щоб не дійти до участі у сучасному 
глобальному конфлікті Заходу з іншим світосприйняттям, а з іншого – 
створюючи і розвиваючи надпотужні структури, що зможуть конку-
рувати хоча б у дечому із сучасними ТНК, бо, власне, вони здійс-
нюють як економічний, так і політичний перерозподіл світу.  
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До найбільш активних складових, що характеризують процес вза-
ємодії глобального і національного, входить і набуває першочерго-
вого значення інформаційна революція, яка, як відомо, уже вшосте 
відбувається у світі. Вона принципово змінила і змінюватиме не ли-
ше можливості зв’язку, а й технології обміну продуктами, послуга-
ми, знаннями та, що особливо важливо, управління значною масою 
процесів, що здійснюються в сучасному житті окремих країн, кор-
порацій, у міждержавних стосунках. Включення у світогосподарську 
систему комунікацій для налагодження через відповідні мережі су-
часного обміну інформацією є для нас першочерговим завданням, 
оскільки завдяки саме такому обміну відбуватиметься й обмін знан-
нями, а тому тільки таким чином ми зможемо в майбутньому вико-
ристати наукові здобутки інших країн і розвивати власні. 

Очікуване прискорення розвитку електронної торгівлі сприятиме 
всебічній глобалізації ринків та оптимізації механізмів їх функціо-
нування, зміні структур традиційних економічних секторів. Збіль-
шення швидкості просування на ринки нових продуктів та послуг 
збільшує швидкість обертання капіталу і значно прискорює накопи-
чення національного багатства. 

Глобалізація світогосподарських стосунків через використання ін-
формаційно-комунікаційних технологій несе в собі й потенціал можли-
вих втрат. Тільки країни з розвиненою економікою можуть втримати 
свою потужність і незалежність, оскільки зможуть захистити, переду-
сім через інформаційний простір, власні інтереси і, крім того, вплинути 
з огляду на розвиненість громадянських інститутів і незалежних засобів 
масової інформації на діяльність державних служб і посадових осіб 
найвищого рівня та ситуацію з правами людини. Водночас відсутність 
достатньо незалежних засобів масової інформації в нашій країні ство-
рює умови для маніпулювання свідомістю людей, позбавляє їх свободи 
вибору, впливає на суспільну поведінку тощо. Саме тому в подальшо-
му ми маємо розвивати інформаційно-комунікаційну систему в Україні 
виключно на засадах конкуренції, з тим щоб не допустити внутрішньо-
го чи зовнішнього впливу на свідомість мас через ненадійні та контро-
льовані олігархами і владою технології. 

Іншими негараздами, які можуть бути поглиблені за рахунок су-
часних інформаційних технологій, є можливість практично миттєво 
переміщувати такі маси фінансових ресурсів, які можуть провокувати 
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фінансову кризу не тільки в окремій країні, а й у групі країн. І це підт-
вердила криза 2008–2009 рр. Крім того, підконтрольність фінансових 
ринків спекулятивному капіталу, що вільно переміщується завдяки 
передусім сучасним електронним технологіям, поставило на порядок 
денний створення нової фінансової системи, яка б не була настільки 
залежною як від спекулятивних потоків капіталу, так і від неконтро-
льованої фінансової політики окремої країни, що має глобальний 
вплив на світову фінансову систему. Така система має враховувати 
інтереси перш за все реальних секторів економіки, у які вкладені фі-
нансові ресурси та які в першу чергу позитивно впливають на фінан-
сову стабільність економік окремих країн. Основою нової архітекто-
ніки світової фінансової системи має стати, відповідно до існуючих 
у світі рекомендацій, збереження її стабільності на основі рівноправ-
ного партнерства більшості країн світу та підконтрольності й прозо-
рості фінансових інститутів. Саме тому наше стратегічне входження 
у світогосподарську фінансову систему має ґрунтуватися на відстою-
ванні наших стратегічних інтересів через рівноправне партнерство як 
основу майбутньої стабільності світової фінансової системи, у яку 
Україна послідовно інтегруватиметься протягом найближчих 20 років. 

Серед складових процесу глобалізації, що мають ефект зворотної 
дії негативного характеру, є розвиток ринку праці у світовому масш-
табі. Високорозвинені країни, які відчувають нестачу кваліфікованої 
робочої сили, створюють передумови для відтоку з інших країн світу, 
зокрема й з України, високоосвічених працівників і перспективної 
молоді. Крім того, активно шукають шляхи виїзду й люди порівняно 
низької кваліфікації, але в трудоактивному і навіть молодому віці, які 
в пошуку роботи створюють конкуренцію малокваліфікованій робо-
чій силі в розвинених країнах. За різними оцінками, у трудовій мігра-
ції на сьогодні перебуває понад 2,5 млн осіб. Якщо в Україні в най-
ближчі п’ять років не будуть створені умови для задоволення потреб 
та забезпечення пристойних умов життя принаймні тієї частини насе-
лення, яке отримає сучасну освіту, то враховуючи, що для них уже не 
буде мовного бар’єру, Україну може покинути значна маса людей 
працездатного віку, обмежуючи цим ресурси економічного зростання 
України в довгостроковому періоді. Про це свідчать відповідні тенде-
нції в країнах Балтії та Польщі. Саме таким чином, за рахунок ефекту 
глобалізації, і враховуючи, що у світі в ХХІ ст. серед населення пере-
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важатимуть люди старшого віку (що, як відомо, в історії людства 
в ХХІ ст. станеться вперше), Україна потрапить у досить скрутне ста-
новище з обмеженими для розвитку ресурсами, перш за все трудови-
ми. І саме відносно використання трудових ресурсів, які мають довго-
строковий характер і можуть як у позитивному, так і в негативному 
плані впливати на економічний розвиток за рахунок ефектів взаємодії 
внутрішніх та зовнішніх чинників глобального характеру, Україна 
матиме серйозні обмеження щодо перспектив забезпечення стабіль-
ного економічного зростання. 

Крім того, у ХХІ ст., особливо в перші його 20–25 років, досягти 
принципового розв’язання проблем забезпечення економічного зро-
стання не тільки трудовими, а й природними ресурсами, особливо 
енергетичними, водними, буде важко. Продовольча криза, яка особ-
ливо загострилася в 2008 р. і має глобальний характер, оскільки за-
грожує голодом сотням мільйонів людей, є, крім усього, наслідком 
зростання попиту з боку розвинених країн на біоенергетичні ресур-
си, що скоротило використання сільськогосподарського виробницт-
ва для потреб харчової промисловості. А з іншого боку, у країнах, 
що розвиваються, збільшився попит на продукти харчування внаслі-
док зростання в них рівня життя. Україна, маючи величезні запаси 
чорноземів світового рівня, може включитися в боротьбу за доміну-
вання на ринках зерна технічних культур, продуктів харчування. 
Однак інші країни здійснюватимуть експансію – і це вже помітно 
зараз – для отримання контролю над українськими землями. З часом 
може виникнути серйозний конфлікт між національним і глобаль-
ним у боротьбі за контроль над земельними ресурсами України.  

Слід очікувати також, передусім з боку високорозвинених країн, 
більш жорстку боротьбу за перерозподіл не тільки трудових, а й при-
родних ресурсів на свою користь з метою подальшої підтримки умов 
життя, що склалися в цих країнах, як це відбувається у фінансовій 
сфері. Враховуючи, що за останні 30 років (а особливо – за останні 
10), незважаючи на гасла ідеологічного характеру про скорочення ро-
зриву між бідними і багатими країнами, цей розрив постійно зростає. 
Тому, беручи до уваги обмеження, пов’язані з глобалізацією, стає 
очевидним, що її ефект буде позитивним тільки для країн, які вже 
мають не тільки захисні механізми, а й механізми використання ефек-
тів глобалізації для забезпечення економічного зростання. Досвід роз-
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витку окремих країн у післявоєнні роки свідчить, що тільки деяким із 
них вдалося розв’язати корінні проблеми й увійти в число заможних 
за рахунок нетрадиційних рішень, передусім у фінансовій, економіч-
ній, науково-технічній та освітній сферах, що забезпечило прориви до 
більш високої ефективності та продуктивності. Без такої стратегії 
Україна втрачає і втрачатиме в довгостроковому періоді як кваліфі-
кований трудовий потенціал та просто працездатну робочу силу, так 
і ті природні ресурси, які вона має.  

На початок ХХІ ст. в Україні надзвичайно загострилася боротьба 
за земельні ресурси, що загрожує поселенській мережі українських 
сіл та може призвести до втрати традиційних видів сільськогоспо-
дарської діяльності, завдяки яким вироблялися продукти харчуван-
ня. За такої тенденції нас очікує значне безробіття на селі, масова 
міграція людей в міста, які не мають ресурсів розвиненої інфрастру-
ктури та житла. Як результат – очікування соціальних загострень та 
мотивація до масової міграції за кордон. З метою недопущення втра-
ти стратегічно важливих ресурсів, і перш за все трудових, оскільки 
підготовка кадрів вимагає надзвичайно великих фінансових та інте-
лектуальних затрат, та захисту національних інтересів, насамперед 
на ринках праці, має бути реалізований певний комплекс заходів:  

 створити нові продуктивні робочі місця з високим рівнем 
оплати праці, а також реалізувати довгострокову програму, що 
сприятиме підвищенню кваліфікації та зайнятості серед людей пра-
цездатного віку, які втратили роботу або не можуть її знайти; 

 міграція висококваліфікованої робочої сили має бути переве-
дена виключно в ринкові стосунки, згідно з якими конкретні фірми 
та приватні особи країн-реципієнтів мають повернути кошти, що 
витрачені на підготовку людей до праці, а також компенсувати по-
тенційні втрати України від недовикористання підготовлених трудо-
вих ресурсів. 

Ми не можемо перетворити Україну у регіон відтв о-
рення людського потенціалу для світової економіки.  Вод-
ночас, щоб не допустити погіршення показників розвитку людського 
потенціалу, Україна має встановити освітні, вікові, фахові та інші 
вимоги до емігрантів, аналогічні тим, що прийняті в країнах ЄС. 

Поглибленню негативного впливу глобалізації на порівняно сла-
бкі держави сприяє діяльність транснаціональних корпорацій (ТНК), 
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які водночас мають доволі чітку національну орієнтацію – зазвичай 
у напрямі задоволення інтересів високорозвинених країн, оскільки 
від них багато в чому залежить діяльність цих корпорацій. Між тим 
діяльність ТНК створює для слабких країн умови для розмивання їх 
національної та державної ідентичності. Такий процес має тривалий 
характер і загрожує, зокрема, й безпеці України в довгостроковому 
відношенні, оскільки, як відомо, фінансові та технологічні можливо-
сті окремих ТНК значно більші, ніж можливості окремої країни, 
якою є, наприклад, Україна. Відтак у майбутньому при поширенні 
діяльності ТНК в Україні рішення стратегічного характеру можуть 
прийматися на шкоду національним інтересам найрізноманітнішого 
спрямування – від експортації природних ресурсів до екологічних 
втрат. Саме тому Україна має створювати власні потужні фінансово-
промислові групи (ФПГ), а також входити в подібні міжнародні 
структури з Тим, щоб останні мали можливості відстоювати наші 
національні інтереси, оскільки вони завжди зацікавлені в політичній 
підтримці діяльності "власних" урядів, яким сплачують податки.  

Слід мати на увазі, що ТНК – головні суб’єкти сучасного техно-
логічного прогресу у світовій економіці, оскільки саме завдяки їх 
зусиллям, як правило, на світові ринки виводиться технологічно но-
ва продукція, бо лише вони можуть дозволити собі нести початкові 
витрати на забезпечення цього процесу, а не так звані малі іннова-
ційні форми, які здійснюють діяльність інноваційного характеру 
у власних країнах. Крім того, вони є головним джерелом трансферу 
технологій. Для багатьох країн світу відмова від допуску ТНК 
у свою національну економіку означала б ще більше відставання від 
розвинених країн, ніж існує зараз. Як відомо, більшість економічно 
успішних країн Східної Азії широко практикували політику "відкри-
тих дверей". Тому ми робимо акцент не тільки на можливих негати-
вних наслідках діяльності ТНК, а й на виробленні раціональних ме-
ханізмів регулювання їх діяльності з тим, щоб їх стратегії та націо-
нальні стратегії розвитку якнайбільше збігалися. 

За умов відсутності таких механізмів діяльність ТНК, як і інших 
міжнародних інституцій, вимагає, з одного боку, відкритості, що 
сприяє глобалізації, а з іншого – формує фінансову, технологічну 
залежність від розвиненого світу з одночасним руйнуванням власно-
го виробничого потенціалу. Це спричиняє зниження рівня життя на-
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селення (або його постійне відставання) і формування компрадорсь-
кої та національної буржуазії, що піднімається за рахунок процесів 
первісного нагромадження капіталу.  

З метою захисту національних інтересів Україна має в довгостро-
ковому відношенні розвивати науку, техніку з одночасним збере-
женням національної ідентичності. При цьому вступ до різноманіт-
них міжнародних організацій, що захищають у першу чергу інтереси 
ТНК високорозвинених країн та сприяють, по суті, розвитку корпо-
ративізму у світовій економіці, має здійснюватися виключно з пози-
цій відстоювання спільно з іншими країнами власних інтересів. Така 
діяльність має здійснюватися прозоро з тим, щоб Україні вдалося 
в стратегічному відношенні на засадах рівноправності включитися в 
єдиний ринок товарів, послуг, капіталів та праці.  

Таким чином, пріоритетним у стратегічному відношенні завдан-
ням в умовах глобалізації буде здійснення процесу включення в "но-
ву економіку" світогосподарської системи за умов збереження та 
розвитку нашої економіки та науково-технічних надбань і врахуван-
ня того, що попереду на нас чекають негармонізовані міждержавні 
економічні та політичні стосунки. Про окремі з них уже йшлося, ко-
ли наводився приклад стосунків з Європейським союзом. Пробле-
мам формування "нової економіки" в Україні присвячений окремий 
розділ цієї роботи. 

У співвідношеннях глобального і національного на початку 
ХХІ ст. виникло достатньо серйозних методологічних проблем нового 
змісту, які вимагають пошуку шляхів розв’язання, оскільки сьогодні 
ми маємо справу зі світовим безладом, до нарощування якого долу-
чаються майже всі члени міжнародного співтовариства, не кажучи 
вже про нелегітимні рухи й організації33. З кожним кроком у цьому 
напрямку щодалі достатнім є посилання, наприклад, на рішення час-
тини міжнародного співтовариства у визнанні легітимності Косово, 
щоб сформувалася чергова порція регіонів зі зростанням напруженос-
ті в міжнаціональних стосунках, котра загострить і поглибить про-
блему боротьби за визнання суверенності окремих народів на терито-
рії навіть тих країн, які брали участь у формуванні міждержавних сто-

                                                           
33 Иноземцев В. Несколько гипотез о мировом порядке ХХІ века // Свободная 
мысль. – 2003. – № 10. – С. 6.  
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сунків на засадах суверенності та непорушності кордонів. Таким чи-
ном, загострення боротьби за суверенітет стало одним із викликів су-
часності у взаємовідносинах національного і глобального, оскільки 
здавалося, що світ почав іти в іншому напрямкові.  

За висновком В.Іноземцева, розвиток демократії в Європі відкри-
ває шлях до розширення співробітництва європейських країн та фа-
ктичної відмови від елементів суверенітету, до становлення надна-
ціональних політичних інститутів та відмови в міжнародних стосун-
ках від "демократії", якої там ніколи не існувало, і пошуку рішень на 
основі консенсусу. "Там, де сьогодні турботливо дотримуються 
принципів демократії й забезпечують права людини, проблеми суве-
ренітету втрачають свою колишню значимість"34. Отже, демократи-
зація мала б знижувати напруженість як у внутрішніх стосунках, так 
і в зовнішніх щодо відстоювання суверенітету, особливо окремих 
народів, що входять до складу інших країн. Однак таких тенденцій 
ми не спостерігаємо – ситуація, швидше, розвивається у зворотному 
напрямі. Відтак, оскільки процеси демократизації і суверенітету за 
європейськими ознаками мають взаємозв’язок, важливо оцінити, 
наскільки вони можуть бути взаємопов’язаними для України. 

Звернімося до деяких ознак, що характеризують ступінь демокра-
тизації суспільного життя в Україні. Так, за даними соціологічного 
обстеження у 2007 р., після серії виборів 2004, 2006, 2007 рр. в Украї-
ні близько 70% респондентів вважали, що вибори в нашій країні бу-
ли нечесними і невільними, а більше як 73% – що нашою країною не 
керують відповідно до волі народу35. Це означає існування в Україні 
проблем із утвердженням демократичних цінностей, оскільки демо-
кратія передбачає орієнтацію на визнання індивідуальних переваг, 
бо демократія – це форма організації суспільства, його державного 
політичного устрою, що ґрунтується на визнанні народу джерелом 
влади, послідовному здійсненні принципу рівності та свободи лю-
дей, їх реальної участі в управлінні справами держави і суспільст-
ва36. Відтак суверенітет для України має виняткове значення, оскіль-

                                                           
34 Там же. – С. 7, 8. 
35 Українське суспільство 1992–2007: Динаміка соціальних змін / ІС НАНУ. – К., 
2007. – С. 475. 
36 Юридична енциклопедія. – Т. ІІ. – К. : Вид-во "Українська енциклопедія 
ім. М.Бажана", 1999. – С. 61. 
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ки опитування свідчать про слабкість демократії, а це створює 
у свою чергу умови для зовнішнього втручання в майбутньому, тим 
більше, що в міжнародній практиці до цього часу не визначено чіт-
ко, які і якого змісту порушення прав людини дають підстави для 
втручання у справи суверенної держави37. Невирішення цього пи-
тання загострює проблему легітимності розвитку дій у глобальному 
світопорядку, що формує в майбутньому підстави для втручання, 
зокрема, у внутрішні справи України з боку міжнародних угрупо-
вань, оскільки більше як 60% громадян вважає, що в Україні існують 
суттєві проблеми з дотриманням прав людини (тих, хто має проти-
лежну думку, усього 8,9%). При цьому в часі цей показник зростає, 
адже в 1995 р. таких людей було 53,2%.  

Не слід до можливого сценарію зовнішнього втручання у роз-
в’язання внутрішніх проблем дотримання прав людини ставитися, як 
до неймовірного, оскільки сучасна глобалізація, на думку Ю.Гра-
ніна, шансів "на рівних" увійти в глобальну економіку переважній 
більшості країн "периферії" майже не залишає. Зате цілком реальні 
національні форми глобалізаційних стратегій індустріальних країн, 
визнання пріоритету національних інтересів, модернізація економі-
ки, що спирається не тільки на запозичення у Заходу форм економі-
чного і політичного життя, але, головним чином, на власні соціоку-
льтурні й політичні традиції та ресурси. "Ключовим моментом таких 
національних стратегій, – пише далі Ю.Гранін, – є міра поєднання 
цих – західних і власних – форм модернізації. Варіанти тут можуть 
бути найрізноманітнішими: від дуже високого рівня вестернізації 
кількох сфер життя держави до незначного, що охоплює головним 
чином економічну сферу"38. Очевидно, вестернізуватиметься перш 
за все економічний простір, у якому рушійною силою буде світова 
фінансова система та відповідні її провідники, що організаційно 
оформлені через діяльність ТНК, світових фінансових організацій, 
таких як МВФ, Світовий банк та інші. Але паралельно з цією тенде-
нцією існуватимуть інші, що будуть результатом стабілізаційних 
проектів, а тому майбутнє глобалізації далеко не визначене. І може 

                                                           
37 Иноземцев В. Несколько гипотез о мировом порядке ХХІ века. – С. 5. 
38 Гранин Ю.Д. "Глобализация" или "вестернизация" // Вопросы философии. – 2008. – 
№ 2. – С. 12. 
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статися, що через декілька десятиліть знову настане "епоха Азії"39. 
Поступ останньої може прискоритися, враховуючи, що Захід галь-
мує своє зростання внаслідок кризи, яка зародилася в ньому, а Схід, 
особливо той, що об’єднує в собі Китай, Індію, Росію, Малайзію, 
Бразилію та інші країни, зберігає можливості для зростання і реаль-
но його забезпечує. Це значно розширює спектр можливостей спів-
праці і використання ресурсів для забезпечення економічного розви-
тку в кожній окремо взятій країні через нові форми співробітництва 
й активної участі в них. Існуючі ж поки що фірми далеко не завжди 
діють ефективно й не спроможності мінімізувати глобальну неекві-
валентність обміну, спричинену контролем за ним з боку високороз-
винених країн, хоча Світова організація торгівлі мала б це забезпе-
чити першочергово. Власне, тому за таких умов у національному 
вимірі ключовим є пошук можливостей врівноваження стратегічних 
інтересів України, перш за все в економічній сфері, чому й присвя-
чений наступний підрозділ даної роботи. 

Щодо вирішення стратегічного питання відносно напряму інтег-
рації України в системі координат Захід – Схід, маючи на увазі, що 
головним для України є економічне зростання, то відповідь відобра-
зить результуючий вектор інтересів, які, власне, і сприятимуть еко-
номічному зростанню. Оскільки провідні країни світу вважають, що 
тільки за 10–20 років Україна може стати членом ЄС40, то зрозуміло, 
що за цей період головні причини, які мотивують українців приєд-
натися до цього союзу, можуть суттєво змінитися. Як показано ниж-
че, визначальним залишається фактор самоідентифікації, який у часі 
не буде визначальним, оскільки сучасні цивілізаційні дрейфи харак-
теризуються руйнуванням макрокультурних обґрунтувань, охопле-
них ними цивілізаційних систем та їх переведенням у безпросвітний 
міжцивілізаційний стан41. В Україні цей процес може досить швидко 
прискоритися, оскільки над нею нависла демографічна криза, у ре-
зультаті якої життєвий простір займатимуть здебільшого носії інших 
цивілізаційних цінностей, тому зв’язок з попередньою макрокульту-

                                                           
39 Там же. – С. 13. 
40 Україна: кандидат номер один на вступ до ЄС // Ukraine yes. – 2006. – № 2. – С. 5. 
41 Вусатюк О. Цивилизационные дрейфы и цивилизационная безопасность восточ-
ноевропейского мира // Экономические стратегии. – 2005. – № 5–6. – С. 35. 
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рою, основою якої в даному випадку вважають європейську самоі-
дентифікацію, може бути досить швидко зруйнованим.  

Ще більш вагомим стане фактор забезпечення економічного 
зростання, який необхідно буде реалізувати, проаналізувавши нас-
лідки вступу до СОТ таким чином, щоб План дій Україна – Євро-
пейський Союз, що передбачає нові перспективи для партнерства, 
економічної інтеграції, співробітництва через поглиблення торго-
вельних та економічних відносин, не був одностороннім рухом 
в інтересах більш потужного в економічному і політичному зна-
ченні сусіда. Згідно з висновками Всесвітньої комісії із соціальних 
аспектів глобалізації, зробленими у 2004 р., діючі правила й ін-
струменти є результатом системи глобального управління, яка орі-
єнтована головним чином на провідні країни і захищає інтереси 
найбільш сильних, що певною мірою стосується, як було доведено 
вище, і країн Європейського Союзу. Стратегія забезпечення еко-
номічного зростання є домінуючою в політиці більшості країн, 
а наявні результати глобалізації, згідно з висновками Всесвітньої 
комісії із соціальних аспектів глобалізації, не дали очікуваного 
ефекту прискорення темпів економічного зростання.  

У другій половині ХХ ст. зростання ВВП на душу населення ма-
ло постійну тенденцію до зниження, а на початку ХХІ ст. не пере-
вищувало в розрахунку на одну людину навіть відсотка. Цей резуль-
тат за умов дотримання більшістю країн стратегії, орієнтованої на 
економічне зростання, зумовить мотивацію до врівноваження стра-
тегічних інтересів у політиці економічного зростання або ж загост-
рить глобальні суперечності в суспільному, а значить і в політично-
му відношеннях. Але поки що в умовах світової кризи, незважаючи 
на певні домовленості країн так званої двадцятки, уряди багатьох 
держав реалізують власну, тобто національну, політику протекціоні-
зму та прагматизму, яка в умовах загострення проблеми забезпечен-
ня економічного розвитку використовується досить агресивно. 
А оскільки світ не убезпечений від нових і нових криз, національне 
конкуруватиме з глобальним, а в умовах криз навіть домінуватиме, 
принаймні доти, доки не будуть вибудувані нові регуляторні механі-
зми і сформовані нові організації, здатні їх реалізувати, бо діючі, як 
свідчить досвід кінця ХХ і початку ХХІ ст., з таким завданням не 
справляються, хоча міжнародний діалог триває постійно. 
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4.2. Суперечності глобального характеру  
й ознаки можливого урівноважування 
стратегічних інтересів України 

Глобалізація сьогодні часто трактується як всепроникнення у сві-
товому вимірі інформаційних, фінансових, культурних, ділових (ви-
робничих, торговельних) процесів, що змінюють як соціоекономічне, 
так і соціокультурне життя більшості країн світу на основі декларації 
політики визнання суверенітету народів та їх країн, невтручання 
у внутрішні справи й утвердження за кожним права на самовизначен-
ня і розвиток відповідно до ідеології демократизації громадського 
життя на основі поваги прав і свобод кожного як на мікро-, так і ма-
кроекономічному рівнях. Згідно з таким підходом мало б формува-
тися універсальне ядро розвитку світової цивілізації (іноді про це 
і пишуть, і говорять), що вестиме до стабілізації, а значить прогнос-
тичності насамперед світогосподарських процесів, а потім і соціаль-
них. Таким чином, мали б урівноважуватися глобальні інтереси, 
а отже, народжуватися глобальна стабільність і її передбачуваність, 
у якій, начебто, всі зацікавлені. Однак це не відповідає реальності. 
Якщо й далі додержуватися цієї логіки, то варто розробити й запус-
тити в дію можливі механізми або хоча б мотиви досягнення бажа-
ного стану справ для однієї окремої країни.  

У дійсності ситуація виглядає досить суперечливо. Насамперед 
слід зазначити, що вказаний сценарій, ставши результатом певної 
ідеології, суперечить реаліям життя, оскільки замість пошуку урів-
новажування інтересів насправді реалізується ідеологія гегемонії та 
власного прагматизму, яка підтримується країнами, що претендують 
на роль такого гегемона відповідно до інтересів, породжених та під-
триманих політикою корпоративізму через великі наддержавні стру-
ктури відносно слаборозвинених країн та їх підприємств. Такий аль-
янс може однозначно бути прийнятим до реалізації політики гегемо-
нії. Спочатку корпорації, які часто неформально уособлюють окремі 
навіть наддержавні структури, а потім і ці держави діють у зазначе-
ному напрямі. Якщо змінити порядок цих суб’єктів, результат політи-
ки гегемонії не зміниться, оскільки обидва зацікавлені в ситуації, що 
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дозволяє, за словами В.Іноземцева, здійснювати ефективне викорис-
тання існуючих у світі відмінностей, а зовсім не встановлення світової 
єдності та солідарності42. 

Якщо слідувати за Дж.Аррігі43, то рівновага глобальних і соціа-
льних інтересів за своєю ідеологією повинна досягатися шляхом пі-
дтримки стабільної зайнятості й високого рівня споживання багато-
го Заходу і права на самовизначення та розвиток для незахідних 
еліт, що означає сприяння процесам досягнення добробуту та соціа-
льної забезпеченості за західними стандартами. Однак реалізм цієї 
ідеології відомий своєю недосяжністю вже давно, тому, як резуль-
тат, на початок ХХІ ст. "як і світовий безлад, розколота цивілізація 
стала однією з визначальних ознак сучасної дійсності"44.  

При цьому варто мати на увазі, що добробут і соціальна забезпе-
ченість у країнах, які не входять у "ядро" за західними зразками, не-
досяжні, і невирішення цієї проблеми витікає не тільки з далекого 
минулого, коли не привели до успіху спроби європеїзувати колоніа-
льні народи й осучаснити життя в країнах, що одержали самостій-
ність. В окремих випадках не вдається досягти бажаного прогресу 
в наближенні рівня розвитку деяких європейських країн у рамках 
проекту ЄС–15 (наприклад Греції), хоча для цього використовується 
досить багато механізмів, які, ймовірно, можуть виявитися недосяж-
ними вже у проекті ЄС–27, не кажучи про щось більше. Внаслідок 
цих і низки інших причин сьогодні визріває думка про так зване 
"ядро" ЄС–27 і його "периферію". Малоймовірно, що в майбутньому 
це приведе до монізму в розвитку. Скоріше, навпаки, оскільки, як 
пише В.Іноземцев, "…тільки політика повної байдужості до "третьо-
го світу" здатна вивести його з теперішнього стану або породити на 
"периферії" прагнення виправити становище власними силами на 
шляху співробітництва із Заходом (що, як показує приклад успішних 
азійських економік, абсолютно реально), або створювати ситуацію, 
у якій нова "колонізація" буде затребувана самими народами того чи 

                                                           
42 Иноземцев В. Несколько гипотез о мировом порядке ХХІ века.  Статья вторая 
"Центр" и "периферия": вызревание расколотой цивилизации // Свободная мысль–
ХХІ. – 2003. – № 11. – С. 4. 
43 Арриги Дж. Динамика кризиса гегемонии // Свободная мысль–ХХІ. – 2005. – 
№ 1. – С. 15. 
44 Иноземцев В. Несколько гипотез о мировом порядке ХХІ века. – С. 4. 
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іншого регіону"45. При цьому одним із можливих сценаріїв він вва-
жає поділ світу на дві складові: "центр" і "периферію", що після їх 
офіційного визнання дозволить змінити конфігурацію світу на "од-
нополярну" за рахунок першочергового формування "центру", 
у який увійдуть США, країни Європейського Союзу і Японія, а мо-
жливо приєднаються й Росія, Канада, Австралія, Нова Зеландія, які 
зможуть підтримувати світопорядок, а лідером його будуть США46.  

Сьогодні існують прогнози, що нерівномірність розвитку в до-
вгостроковій перспективі зберігатиметься, а це означає, що змі-
нюватимуться лідери. Так, прогноз глобального економічного ро-
звитку до 2050 р. інвестиційної компанії "Coldman Sachs" (див. п. 
4.1) свідчить, що на вказаний час по сукупному доларовому ВВП 
Китай, Індія, Бразилія і Росія випередять шістку найбільших ін-
дустріальних держав світу47. На нашу думку, це може відбутися 
раніше. Але навіть на цей момент однополярний світ буде немож-
ливим. Такий прогноз і наше уточнення до нього змінює картину, 
але явно орієнтує на збереження існуючих у світі відмінностей за 
рівнем і характером розвитку, що по-новому ставить перед окре-
мими країнами та їх народами питання розвитку і місця в майбут-
ньому світопорядку. У пошуку шляхів розв’язання такої пробле-
ми професор Г.Колодко закликає до конфігурації, у якій світ має 
пригальмувати, зменшити оберти. Але "світ" не означає "усі", 
"скрізь" і "однаковою мірою".  

Бідні країни повинні пришвидшити розвиток своїх економік. При 
цьому не варто тішити себе ілюзією, що їм вдасться повторити істо-
ричні успіхи Європи чи Північної Америки. Але вони можуть відчут-
но скоротити дистанцію в розвитку. Послабити економічну динаміку 
мають багаті країни, і найбільше – Сполучені Штати. Сумнівно, що 
вони захочуть зробити це добровільно, а тому доведеться примусити 
їх зробити це. Це відбудеться або м’яко і плавно, у результаті дорож-
нечі і дедалі складнішого доступу до деяких видів сировини, або ра-
дикально й швидко через "Ще Більшу Кризу"48. 

                                                           
45 Там же. – С. 7. 
46 Там же. – С. 5. 
47 Докладно див.: Лубгук И. Надо цепляться к локомотивам // Эксперт. – 2005. – 
№ 16–17. – С. 18. 
48 Панегож В., Колодко Г. Мир в движении. – М. : Магистр, 2009. – С. 445–447. 
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За будь-якого сценарію важливо враховувати також можливість то-
го, що, за висловом І.Лубчука, нинішні державні структури не можуть і 
не зможуть перемогти в протистоянні з мережами – незалежно від того, 
будуть вони корпоративними, кримінальними чи терористичними49, 
хоча в будь-якому випадку вони матимуть глобальний характер. Саме 
тому відбуватимуться об’єднавчі процеси у формуванні альянсів окре-
мих країн за групами інтересів, які поставлять перед національною 
державою зовсім нові завдання, тобто відбуватиметься глобальна ре-
гіоналізація і посилюватиметься міжрегіональна конкуренція. 

Важливо розуміти при цьому й те, що сьогодення ставить перед 
усіма нами проблему адаптації до нових реалій, оскільки існує дум-
ка, що трансформація мала б відбуватися за законом зміни лідера, 
і можливо, що "Європа була минулим, США є теперішнім, а Азія 
з домінуючим Китаєм стане майбутнім світової економіки"50. Це, по 
суті, ще один глобальний прогноз майбутнього розподілу сил і поте-
нціалу розвитку, про що ми вже говорили. 

Можлива відмова США від приєднання до нової системи організації 
світового порядку, про яку вже говорилося в попередніх розділах, 
і спроби використати гегемонію та і її силову підтримку призведе до 
того, що, на думку Дж.Аррігі, м’який перехід до нового світопорядку 
виглядає малоймовірним. Найбільш ймовірною видається майже непе-
реборна дезорганізація системи, що неухильно зростає. Можна з де-
якою впевненістю стверджувати, що нова гегемонія стане можливою 
тільки за умови, якщо вона зможе забезпечити хоч скільки-небудь ефе-
ктивне розв’язання геополітичних, соціальних і міжцивілізаційних про-
тиріч, що лежать в основі кризи американської гегемонії. Ці протиріччя 
поки ще не привернули до себе належної уваги51, хоча досить часто 
ведуться дискусії про управління глобалізацією та розробляються для 
цього нові правила й формулюються нові інститути. 

Китай – не єдиний суперник для Сполучених Штатів. На думку 
Дж.Миршаймера, Європейський Союз також має можливість стати 
"грізним суперником"52. Крім того, як твердить Н.Фергюсон, якщо на 
зміну балансу сил прийде відсутність сили, полярність здатна оберну-
                                                           
49 Лубчук И. Надо цепляться к локомотивам. – С. 7. 
50 Арриги Дж. Динамика кризиса гегемонии. – С. 17. 
51 Там же. – С. 19. 
52 Фергюсон Н. Мир без гегемона // Свободная мысль. – 2005. – № 1. – С. 23. 
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тися анархією нових "темних віків": занепадом імперій і релігійним 
фанатизмом, грабунками і руйнуваннями у віддалених регіонах плане-
ти, економічною стагнацією і відступом цивілізації у небагаточисленні 
укріплені анклави53. Далі він пише: "Визначальною рисою сучасної 
епохи є зсув влади не вгору, до наднаціональних інститутів, а вниз. 
Із втратою монополії держави на здійснення насилля та її спроможності 
контролювати комунікаційні мережі людство вступило в період, що 
характеризується дезінтеграцією не менше, ніж інтеграцією. Одним 
словом, саме «недержавні агенти», до яких входять як «ченці», так 
і «вікінги» наших днів, володіють реальною глобальною владою"54. 

Така картина майбутнього пов’язана з можливою втратою західної 
цивілізації, що є "джерелом – унікальним джерелом уявлень про інди-
відуальну свободу, політичну демократію, панування закону, права 
людини і свободу в культурі"55. Про можливості збереження унікаль-
ної цивілізації, а відтак і стабільності, зазначає С.Хантінгтон: "Щоб 
уберегти західну цивілізацію всупереч ослабленню могутності Захо-
ду, в інтересах США і європейських країн [Серед інших найважливі-
ших складових глобальної політики. – В.Г.] визнати Росію як стриж-
неву країну православної цивілізації й велику регіональну державу, 
що має законні інтереси у сфері забезпечення безпеки своїх південних 
республік"56. Як бачимо, Росія в новій системі можливого стратегіч-
ного розподілу інтересів і в економічному, і в цивілізаційному вимірі, 
на думку визнаних у світі фахівців, може мати почесне місце.  

Підтвердженням стратегічного місця Росії в майбутній світовій 
системі координат є й висновок З.Бжезинського: "Америка, Європа, 
Китай, Японія, конфедеративна Росія, а також Індія, як і деякі інші 
країни, разом могли би служити ядром такої найбільш структурова-
ної трансконтинентальної системи [Трансєвразійської системи без-
пеки. – В.Г.]"57. Враховуючи при цьому, що, на його думку, можли-
вість глобальної анархії невідворотна і реальна58, для забезпечення 
безпеки у світовому вимірі Росія розглядається в майбутньому як 

                                                           
53 Там же. – С. 23. 
54 Там же. – С. 27, 28. 
55 Sdilesinges A.M. Disuniting of America. – Р. 127. 
56 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. – С. 514. 
57 Бжезінський З. Велика Шахівниця. – С. 209. 
58 Там само. – С. 195. 
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стратегічний гравець. Для України це теж не може залишатися поза 
полем її стратегічних планів, оскільки Росія для України – один 
із найближчих і найбільш впливових сусідів. 

І, нарешті, ще один важливий для України фактор стратегічного 
характеру. що входить до складу стратегічних інтересів. Росія – важ-
лива складова Євразії. З.Бжезинський пише: "Євразія як найбільший 
континент земної кулі – геополітична осьова. Влада, що домінуватиме 
в Євразії, буде контролювати два з трьох найбільш розвинених і еко-
номічно продуктивних регіонів світу. ...Сукупна сила Євразії значно 
перевищує американську [За ВНП Євразія випереджає Північну Аме-
рику в чотири рази. – В.Г.], ...маневрування, дипломатія, створення 
коаліцій, кооперація і ретельне розгортання політичних активів стали 
ключовими складовими успішного втілення геостратегічної влади на 
європейській шаховій дошці"59. Останнє, за Бжезинським, сформу-
льовано для глобальної політики США, але воно повною мірою сто-
сується й інших країн, які прагнуть досягти прогресу та одержати гід-
не місце в майбутній світовій системі координат. 

Нам необхідно мати на увазі, що відповідно до заяви єврокомісара 
Б.Ферреро-Вальднера Україні варто почекати з подачею заявки на 
вступ до ЄС для того, щоб запобігти можливій відмові. Прикладом 
такої ситуації була невдала спроба подачі Україною заявки на реалі-
зацію плану дій щодо членства в НАТО. А якщо врахувати, що 50-від-
соткового рівня розвитку по ВВП Україна досягне (за різними про-
гнозами) за 20–40 років, то їй варто брати до уваги одночасно й схі-
дні, і західні перспективи. При цьому важливо, що в глобальному 
вимірі європейська перспектива є досить проблематичною у своєму, 
насамперед, людському вимірі.  

У якісному відношенні баланс між Заходом і іншими цивілізаціями, 
на думку С.Хантінгтона, змінюється. "Незахідні народи стають більш 
здоровими, більш урбанізованими, більш грамотними і краще освіче-
ними. Середній вік жителів Заходу, японців і росіян поступово збіль-
шується, і все більша частка непрацюючого населення тяжким тягарем 
лягає на плечі тих, хто ще продуктивно трудиться"60. Слід мати на ува-
зі, пише далі С.Хантінгтон, що "…відносний занепад Заходу зумовлю-

                                                           
59 Там само. – С. 31, 36. 
60 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. – С. 120, 121, 123. 
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ється, звичайно, більшою мірою стрімким піднесенням Східної Азії. 

Валові цифри щодо економічного обсягу виробництва частково приті-
няють якісні переваги Заходу. Захід і Японія майже повністю панують 
на ринку високих технологій. Однак технології починають розсіювати-
ся, і якщо Захід бажає зберегти свою перевагу, то йому варто зробити 
все, що в його силах, щоб запобігти цьому розсіюванню"61.  

Можна передбачити, що майбутнє зближення України із Заходом, 
у даному випадку з ЄС, буде цікавим для останнього, якщо Україна 
зможе зробити свій внесок у технологічну могутність Заходу, забез-
печуючи своє просування вперед, одночасно підтримуючи такі цінно-
сті Заходу, як свобода і демократія, верховенство закону і прав люди-
ни, культурні й інші досягнення, але обов’язково при вдалих резуль-
татах політики економічного зростання. До питань технологічного 
обміну й напрямів зближення ми ще повернемося, але вихідним по-
ложенням для України є те, що на українські реалії необхідно дивити-
ся через призму європейських, глобальних і регіональних процесів. 

У випадку подальшої глобалізації і зміни глобального лідера або 
формування нової країни-лідера – гегемона, або групи країн, об’єд-
наних домінантною ідеєю формування центру, а також у випадку 
можливого загострення відносин між країнами в боротьбі за ресур-
си, було і залишається актуальним, як було згадано в п. 4.1, питання 
про місце і роль національних економічних і соціальних систем. 
Особливо це стосується тих країн, які втрачають або одержують по-
штовх до майбутнього розвитку економіки. Скоріше, сформується 
система глобального характеру з домінуючим технологічним ядром 
(центром), ніж інтегрована світогосподарська система, у якій буде 
і периферія, що житиме переважно в бідності за рахунок природних 
ресурсів, зберігаючи своє відставання від центру. Ця стадія розвитку 
одержала назву неоіндустріалізму, у якому буде відбуватися зрос-
тання валового споживання мінеральної і природної сировини62. 

Ефективним у таких умовах є пошук шляхів розвитку, де як домі-
нуючий фактор зростання виступає ендогенний технічний прогрес. 
Саме це й привело нас до пошуку шляхів переходу від домінуючої 
екзогенно залежної моделі розвитку України до переважно ендогенно 
                                                           
61 Там же. – С. 125–126. 
62 Любимцева С., Чупник Ю. Концепция неоиндустриализации и экономическое 
развитие России // Экономист. – 2005. – № 4. – С. 21–33. 
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орієнтованої, яка дозволить розвиватися на основі самодостатності, де 
зовнішні фактори включені в модель, але не є вирішальними, а взає-
модія із зовнішнім середовищем ґрунтується на розширенні націона-
льної присутності в інтернаціоналізованих зв’язках шляхом їх погли-
блення через експорт капіталу, технологій національних досягнень, 
товарів та послуг, організований експорт робочої сили, посилення 
просвітительської діяльності для громадян інших країн тощо. У чому 
ж полягає зміст обох моделей розвитку України? 

За роки трансформаційних перетворень, що супроводжувалися 
тривалим економічним спадом (1990–1999), в Україні сформувалася 
переважно екзогенізована модель економічного розвитку. 

Е к з о г е н і з а ц і я  е к о н о м і к и  (переважно екзогенно залежна 
економічна модель розвитку) визначається як процес посилення 
впливу й дієвості зовнішніх факторів на соціально-економічний роз-
виток країни при підвищеній чутливості до їхнього дестабілізуючого 
впливу; невідповідність внутрішніх механізмів регулювання умовам 
забезпечення стабільного зростання і ступеня відкритості націона-
льної економіки; невисокий рівень конкурентоспроможності; поси-
лення фінансової залежності внаслідок нагромадження зовнішньої 
заборгованості; часткове обмеження альтернативності вибору при 
проведенні зовнішньої і внутрішньої економічної політики.  

За результатами економічного аналізу встановлено, що поступове 
посилення впливу зовнішніх факторів економічного розвитку протя-
гом пострадянського періоду здійснювалося за такими основними 
напрямами: розпад СРСР і РЕВ шляхом хаотичного руйнування 
планово-адміністративної системи господарювання і міжрегіональ-
них технологічно-виробничих та фінансових зв’язків; кардинальна 
переорієнтація зовнішньоекономічної політики зі сходу на захід 
і втрата багатьох ринків вітчизняної продукції; орієнтація на еконо-
мічну модель реформування за "Вашингтонським консенсусом" 
і стереотипними рекомендаціями МВФ – на той час основного зов-
нішнього кредитора; домінування екзогенного впливу Росії як осно-
вного торговельного партнера і монополіста по поставках критич-
ного імпорту – енергоносіїв; неупорядкована конверсія й розвал вій-
ськово-промислового комплексу (ВПК). При цьому стратегія розви-
тку економіки України в 1994 р., орієнтована на радикальні еконо-
мічні реформи, також містила в собі певні фактори екзогенізації: 
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постановка мети поступового встановлення відкритої економіки, що 
поглибило економічні проблеми в умовах недотримання балансу 
між відкритістю економіки й ступенем розвитку внутрішнього рин-
ку; переорієнтація з ринків колишніх республік СРСР на ринки захі-
дних держав внаслідок збільшення зовнішніх позик, розширення 
яких, особливо в період 2004–2008 рр., здійснене корпоративним 
і банківським секторами економіки України, призвело за одночасно-
го збільшення припливу іноземного капіталу до придбання ним вла-
сності на території країни, до необґрунтованого зростання доходів і, 
зрештою, до фінансової дестабілізації 2008 р.; платоспроможність 
бізнесу й населення, що підтримувалася зростанням нефакторного 
доходу, збільшила заборгованість України перед зовнішніми креди-
торами до критичного рівня й сформувала фінансову нестабільність як 
у 1999-му, так і в 2008–2009 рр.; фінансове забезпечення імпорту, у 
тому числі й енергоносіїв, за рахунок іноземних валютних кредитів. 
При проведенні макроекономічної стабілізації курс використовував-
ся якорем стабілізації, що довгий час спричиняло негативне співвід-
ношення між експортом та імпортом на користь останнього й актуа-
лізувалося знову в 2005–2008 рр. Ключовим моментом було форму-
вання буржуазії компрадорського типу.  

Спроби реалізації цієї (однієї з перших) і низки інших стратегій 
переходу України до ринкової економіки протягом 1994–1999 рр. 
стандартно супроводжувалися:  

 сильно затягнутими в часі радикальними економічними рефор-
мами, що придало їм половинчастий характер;  

 відсутністю національної еліти, що володіла б професійними 
знаннями щодо діяльності в умовах ринкового середовища й відпо-
відним чином орієнтованого суспільства;  

 відставанням у створенні інституціональних умов реформуван-
ня; недостатністю професійних кадрів як у бізнес-сфері, так і в дер-
жавному керівництві на всіх рівнях;  

 нераціональною витратою коштів, зокрема іноземних кредит-
них ресурсів, для структурної перебудови й реформування економі-
ки; переважно ресурсовитратним характером виробництва;  

 значним дефіцитом бюджету, що хронічно перевищував запла-
новану межу і можливості фінансування необґрунтованих зобов’я-
зань держави;  
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 нагромадженням критичного зовнішнього державного боргу, 
а далі боргів усієї країни, широкомасштабною доларизацією еконо-
міки, що стала результатом недовіри як до владних інститутів, так 
і до політики, яку вони здійснювали.  

На цьому тлі екзогенна залежність економіки України поступово 
підсилювалася, насамперед, через неефективну політику у сфері зо-
внішніх позик і поглиблення економічної залежності від вимог МВФ 
і окремих країн-зовнішніх кредиторів; енергозалежність та імпорт, 
у тому числі енергоносіїв за рахунок іноземного фінансування; пог-
либлення структурних диспропорцій у виробництві під впливом зо-
внішнього попиту; звуження місткості внутрішнього ринку, імпорт 
низькотехнологічних інвестиційних і неякісних споживчих товарів; 
вимушено неефективну структуру експорту; зайве адміністрування 
валютного ринку й неповернення експортної виручки з-за кордону; 
недиверсифікований продаж стратегічних об’єктів приватизації, у 
тому числі й закордонним інвесторам.  

Негативними наслідками екзогенізації і гальмування ефективних 
внутрішніх факторів розвитку стали: формування в Україні олігархіч-
ної економіки з урахуванням, насамперед, кланових інтересів на шляху 
до використання ренти; нераціональна податкова система; неефектив-
на інвестиційна політика й несприятливий інвестиційний клімат; сла-
бка фінансова система, нерозвинений фондовий ринок; високий рівень 
неофіційної економіки; низький рівень капіталізації економіки; збере-
ження низького рівня конкурентоспроможності економіки; порушення 
обороту та незбалансованість матеріальних і фінансових потоків; знач-
на кредиторська й дебіторська заборгованості; невідповідність змін 
між рівнями продуктивності й оплати праці; надмірна поляризація 
в диференціації доходів населення і непомірний рівень бідності; відтік 
фінансового й людського капіталів за рубіж; відсутність своєчасних 
і ефективних заходів захисту внутрішнього ринку. 

У результаті екзогенізації розвитку економіки України, складові 
моделі якої дані на рис. 4.1, а наслідки охарактеризовані згідно з 
рис. 4.2, відбулося нагромадження зовнішніх боргів і збільшення 
боргового навантаження на виробництво, причому обсяги зовнішніх 
кредитів, отриманих Україною на забезпечення структурних змін, 
витрачалися, як правило, не за призначенням, а переважно на поточне 
споживання. Це спричинило нарощування зовнішнього боргу України, 



 

 

 
Рис. 4.1. Складові екзогенно залежної моделі стратегії розвитку економіки України
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Рис. 4.2. Передумови та наслідки екзогенізації розвитку 
економіки України 
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відносна величина якого у 2009 р. досягла 90% ВВП. Розширилися 
корпоративні й особливо банківські позики за кордоном, які викори-
стовувалися в цілях споживчого кредитування, що сформувало вре-
шті-решт подвійний дефіцит платіжного балансу і постійно вплива-
ло на підвищення цін. 

Гостра потреба в зовнішніх кредитах, що існувала протягом усього 
періоду трансформаційних перетворень, призвела до того, що держава 
не мала, як не має й зараз в умовах глобальної кризи, можливості реалі-
зувати незалежну економічну і грошово-кредитну політику, оскільки 
умовою надання багатьох кредитів було виконання вимог зовнішніх 
кредиторів, а також низки інших вимог, що виникали в ході кризи.  

У результаті дії цих та інших негативних факторів динаміка 
структурних перетворень в Україні у порівнянні з країнами з пере-
хідною економікою, що досягли економічного зростання, виявила-
ся не на користь України. Це підтверджують аналітичні розрахунки 
порівняльних оцінок структурних зрушень в економіці України 
і країнах Центральної та Східної Європи, виконані на основі реалі-
зації міжнародних принципів класифікації продукції за видами 
економічної діяльності. 

Доведено, що за роки реформ внаслідок деструктивного впливу ек-
зогенних факторів розвитку, зокрема надмірної відкритості економіки 
і значного відставання в напрямі інституціональних перетворень, пито-
ма вага паливно-енергетичного та металургійного комплексів істотно 
зросла і перебуває на рівні, що майже вдвічі перевищує відповідний 
показник у Польщі, Чехії, Угорщині й інших країнах. Все це не могло 
не відбитися на структурі зовнішньоторговельних зв’язків України. 

Досить цікавий для аналізу спектр співвідношення структури ек-
спорту-імпорту за системою міжнародно-торгової класифікації 
(SITС) для країн, що мають найбільше негативне сальдо торговель-
ного балансу, і можливий його вплив на стан і перспективи економі-
чного зростання в цих країнах. Свого часу ми спрогнозували поча-
ток формування такого дефіциту в Україні, що й підтвердилося вже 
за підсумками 2006 р. Між тим, незважаючи на значний дефіцит то-
рговельного балансу, для цих країн досить різним є його відношення 
до ВВП: від -3,2% у Польщі до -15,6% у Болгарії (табл. 4.3). 

Особливістю експортно-імпортної діяльності у відібраних для аналі-
зу країнах було те, що імпорт і експорт промислової продукції за період 
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Таблиця 4.3  
Відношення дефіциту торговельного балансу (експорт-імпорт) 

до ВВП у 1998–2006 рр. для країн з перехідною економікою  
і деяких європейських країн, що мають найбільшу негативну 

величину сальдо торговельного балансу, % 
Країна 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Велика  
Британія -0,4 -2,4 -2,6 -2,2 -1,6 -1,3 -1,6 -2,5 -3,9 
Іспанія -1,2 -2,9 -4,0 -3,9 -3,3 -3,5 -5,3 -7,4 -8,6 
Греція -4,4 -6,3 -7,8 -7,2 -6,5 -6,4 -5,8 -7,4 -11,0 
Португалія -7,1 -8,5 -10,2 -9,9 -8,1 -6,1 -7,7 -9,7 -9,4 
Туреччина 0,8 -0,5 -3,7 1,8 -0,7 -2,6 -4,0 -4,7 -6,1 
Польща -4,0 -7,4 -5,8 -2,8 -2,5 -2,1 -4,2 -1,6 -3,2 
Угорщина -7,2 -7,8 -8,4 -6,0 -7,0 -7,9 -8,4 -6,8 -6,5 
Румунія -7,1 -4,1 -3,7 -5,5 -3,3 -5,8 -8,4 -8,9 -10,4 
Болгарія -0,5 -5,0 -5,6 -5,6 -2,4 -5,5 -6,6 -12,0 -15,6 
Джерело: розраховано за даними МВФ: World Economic Outlook. Housing and the 
Business Cycle. April 2008. – <http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2008/01>.  

1990–2006 рр. суттєво змінився за класифікацією SITC. Якщо 
в 1990 р. імпорт промислової продукції мав рівень, наприклад 
у Польщі та Угорщині, 66,5 і 73,4%, то на початок ХХІ ст. він досяг 
величини понад 80%. Водночас експорт за питомою вагою промис-
лової продукції перевищив величину 84 і 89% (табл. 4.4, 4.5), зокре-
ма з домінуючим експортом машин і транспортного устаткування, 
а не сировини чи проміжної продукції. Польща й Угорщина, які є 
найближчими сусідами України й мали економіку перехідного типу, 
уже в 2006 р. довели питому вагу експорту машин і транспортного 
устаткування до 40,2% у Польщі й 62,9% в Угорщині, тоді як в 
Україні в 2006 р. експорт машин і транспортного устаткування ста-
новив лише 13,5%, що фактично майже втричі менше, ніж у Польщі, 
і в чотири з половиною рази менше, ніж в Угорщині. І це при тому, 
що в 1990 р. Польща мала у структурі експорту ці показники на рівні 
19,2%, а Угорщина – 25,6%. 

Стосовно імпорту, то картина майже така сама, хоча й має певні 
особливості. У цілому імпорт промислових товарів у згаданих країнах 
теж становив значно більше 60%. У 2006 р. імпорт машин і транспор-
тного устаткування в Польщі сягав 35,9%, а в Угорщині – 51,4%. 
В Україні імпорт машин і транспортного устаткування в 2006 р. був  
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Таблиця 4.4  
Структура імпорту в країнах з найбільшим негативним  

сальдо торговельного балансу в 1998–2006 рр. 
(за класифікацією SITC*), % від загального обсягу,  

Роки Група Країна 
Польща Угорщина Португалія Іспанія Греція 

1990 

SITC 0-1 6,1 7,1 9,0 9,7 14,3 
SITC 2+4 16,8 5,3 6,0 6,4 5,3 
SITC 3 66,5 14,2 10,8 11,8 7,8 
SITC 5-9 29,9 73,4 73,5 72,1 72,6 
у т.ч. SITC 7 6,6 34,6 36,8 38,1 31,0 

1998 

SITC 0-1 4,1 3,7 21,4 10,6 13,6 
SITC 2+4 5,8 3,0 14,8 10,8 3,5 
SITC 3 46,6 6,6 2,4 4,6 7,8 
SITC 5-9 38,8 86,7 61,4 74,0 75,1 
у т.ч. SITC 7 6,3 46,5 38,3 40,0 - 

1999 

SITC 0-1 3,5 3,0 11,4 9,5 12,4 
SITC 2+4 7,2 2,1 3,9 4,7 2,7 
SITC 3 83,0 5,4 6,7 7,0 5,5 
SITC 5-9 5,6 89,5 77,9 78,7 79,4 

2000 

SITC 0-1 3,7 2,7 10,4 8,4 10,7 
SITC 2+4 10,8 2,2 3,8 4,3 2,5 
SITC 3 79,8 7,1 10,3 12,1 12,1 
SITC 5-9 37,0 88,0 75,5 75,3 74,7 
у т.ч. SITC 7 5,9 51,4 37,3 40,7 35,8 

2001 

SITC 0-1 3,5 2,9 11,2 9,2 11,1 
SITC 2+4 10,1 2,0 3,7 4,3 2,8 
SITC 3 80,5 8,0 9,8 11,2 14,1 
SITC 5-9 5,6 87,1 75,3 75,4 72,0 

2002 

SITC 0-1 3,3 3,0 11,3 9,5 12,2 
SITC 2+4 9,1 2,0 3,9 4,2 3,1 
SITC 3 82,0 5,7 9,6 10,8 13,5 
SITC 5-9 4,9 89,3 75,2 75,6 71,1 

2003 

SITC 0-1 3,4 3,1 11,5 9,2 10,8 
SITC 2+4 9,1 2,0 3,8 4,0 2,7 
SITC 3 82,5 5,6 10,1 10,4 13,7 
SITC 5-9 5,2 89,4 74,6 76,4 72,8 

2004 

SITC 0-1 3,8 3,7 11,0 8,8 10,7 
SITC 2+4 9,2 1,9 3,5 4,0 2,8 
SITC 3 81,8 5,3 11,2 11,2 12,7 
SITC 5-9 38,6 89,2 74,2 76,0 73,8 
у т.ч. SITC 7 5,8 53,0 33,8 39,3 34,5 

2005 
SITC 0-1 3,4 4,0 10,5 8,5 10,6 
SITC 2+4 11,5 1,8 3,3 4,0 2,8 
SITC 3 79,3 6,6 14,7 14,1 18,0 
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Роки Група Країна 
Польща Угорщина Португалія Іспанія Греція 

 SITC 5-9 35,9 87,6 71,5 73,4 68,5 
у т.ч. SITC 7 5,5 50,7 32,0 38,0 28,6 

2006 

SITC 0-1 3,4 3,8 10,5 7,8 10,1 
SITC 2+4 10,4 1,8 3,4 4,5 2,8 
SITC 3 80,7 10,8 15,3 15,7 19,2 
SITC 5-9 35,9 83,5 70,8 72,1 67,9 
у т.ч. SITC 7 6,1 51,4 31,1 36,8 28,4 

* SITC – Standart International Trade Classification (Міжнародна стандартна торгове-
льна класифікація): 0-1 – харчові продукти й сільськогосподарські товари; 2+4 – 
сировина, за винятком палива; 3 – мінеральне паливо, пально-мастильні матеріали; 
5-9 – промислові товари; 7 – машини й транспортне устаткування. 
Джерело: дані за 1999, 1998 рр. Project Link. Country Report. Pre-Meeting Forecasts, 
May 2005; дані OECD; Товарна структура в 1999–2006 рр. розрахована за даним 
Євростату. 

Таблиця 4.5  
Структура експорту в країнах з найбільшим негативним сальдо 

торговельного балансу в 1998–2005 рр.  
(за класифікацією SITC), % від загального обсягу  

Роки Група Країна 
Польща Угорщина Португалія Іспанія Греція 

1990 

SITC 0-1 13,3 21,2 6,6 13,0 25,7 
SITC 2+4 8,7 5,9 9,3 4,8 9,4 
SITC 3 10,7 3,1 3,5 5,2 7,3 
SITC 5-9 67,3 69,8 80,7 77,0 57,6 
у т.ч. SITC 7 19,2 25,6 19,6 38,8 4,2 

1998 

SITC 0-1 12,6 10,5 9,1 13,2 24,6 
SITC 2+4 3,3 2,9 8,3 2,4 8,4 
SITC 3 5,3 1,9 5,4 0,8 6,7 
SITC 5-9 78,7 84,7 77,3 83,6 60,3 
у т.ч. SITC 7 28,4 52,0 33,3 43,0 8,0 

1999 

SITC 0-1 8,9 8,0 6,5 13,6 22,4 
SITC 2+4 3,2 2,5 4,5 2,9 10,9 
SITC 3 5,0 1,6 1,8 2,6 9,0 
SITC 5-9 82,9 88,0 87,2 81,0 57,7 

2000 

SITC 0-1 7,9 6,9 6,4 12,8 19,6 
SITC 2+4 2,9 2,3 4,9 3,3 7,9 
SITC 3 5,1 1,7 2,5 4,1 13,8 
SITC 5-9 84,2 89,1 86,2 79,9 58,7 
у т.ч. SITC 7 34,2 59,1 34,4 42,1 12,5 

2001 

SITC 0-1 7,8 7,5 6,6 13,7 21,8 
SITC 2+4 2,6 2,0 4,1 3,2 7,8 
SITC 3 5,7 1,6 1,9 3,2 10,1 
SITC 5-9 84,0 88,8 87,4 79,8 60,3 
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Роки Група Країна 
Польща Угорщина Португалія Іспанія Греція 

2002 

SITC 0-1 7,5 6,8 7,2 13,9 21,1 
SITC 2+4 2,5 2,0 3,9 3,5 7,2 
SITC 3 5,0 1,6 2,0 3,0 8,4 
SITC 5-9 85,1 89,7 87,0 79,7 63,4 

2003 

SITC 0-1 7,9 6,5 7,1 14,1 19,4 
SITC 2+4 2,6 2,0 3,8 3,1 8,3 
SITC 3 4,3 1,6 2,4 3,4 6,3 
SITC 5-9 85,1 89,8 86,7 79,4 66,0 

2004 

SITC 0-1 8,2 6,0 7,1 13,2 18,3 
SITC 2+4 2,7 2,2 4,1 3,3 6,9 
SITC 3 5,5 1,9 3,0 4,1 7,1 
SITC 5-9 83,7 90,0 85,8 79,4 67,7 
у т.ч. SITC 7 38,8 62,5 34,1 41,5 13,6 

2005 

SITC 0-1 9,4 5,5 7,8 12,9 18,7 
SITC 2+4 2,4 1,9 4,3 3,3 7,3 
SITC 3 5,3 1,7 4,3 4,7 9,5 
SITC 5-9 82,9 90,9 83,6 79,0 64,4 
у т.ч. SITC 7 39,1 58,7 32,2 40,3 12,7 

2006 

SITC 0-1 9,2 5,3 7,8 12,4 17,2 
SITC 2+4 2,5 1,7 5,0 3,4 8,6 
SITC 3 4,5 1,8 5,5 5,2 13,1 
SITC 5-9 83,9 91,3 81,8 79,1 61,1 
у т.ч. SITC 7 40,2 62,3 32,5 39,7 12,6 

Джерело: дані за 1999, 1998 рр. Project Link. Country Report. Pre-Meeting Forecasts, 
May 2005; дані OECD; Товарна структура в 1999–2006 рр. розрахована за даним 
Євростату. 

на рівні 27,5% усього імпорту і за питомою вагою та обсягом пере-
вищував експорт, що не спостерігалося в інших країнах. Щодо Украї-
ни, то ми ще повернемося до більш детального розгляду цього пи-
тання в наступному підрозділі. Відносно інших країн варто сказати, 
що, незважаючи на досить високий рівень негативного сальдо тор-
гового балансу за рахунок обміну товарами з високою доданою вар-
тістю, розвивається торгівля, яка однаково вигідна країнам-
партнерам і має велике значення для збереження умов, що позитив-
но впливатимуть на економічне зростання в післякризовий період, 
незважаючи на певну, а в окремих випадках велику залежність від 
діяльності транснаціональних корпорацій, які відіграли свою нега-
тивну роль у період глобальної кризи 2008–2009 рр. 

Принципово іншу картину структури експорту-імпорту, як було вже 
сказано, має Україна. Згідно з даними табл. 4.6, в Україні значну частину  
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Таблиця 4.6 
Структура експорту-імпорту в Україні в 1998–2006 р.  

(за класифікацією SITC), % від загального обсягу  
Роки Група Експорт Імпорт 

1998 

SITC 0-1 7,9 6,1 
SITC 2+4 9,6 6,2 
SITC 3 4,1 40,5 
SITC 5+6+8+9 64,7 25,7 
SITC 7 13,6 21,6 

1999 

SITC 0-1 10,0 6,6 
SITC 2+4 7,6 44,0 
SITC 3 6,0 7,0 
SITC 5+6+8+9 64,8 24,9 
SITC 7 11,5 17,6 

2000 

SITC 0-1 6,4 5,8 
SITC 2+4 8,4 6,8 
SITC 3 5,5 43,6 
SITC 5+6+8+9 67,3 26,4 
SITC 7 12,3 17,5 

2001 

SITC 0-1 8,7 6,4 
SITC 2+4 10,4 5,1 
SITC 3 7,3 39,6 
SITC 5+6+8+9 59,7 29,0 
SITC 7 13,9 19,9 

2002 

SITC 0-1 11,0 5,7 
SITC 2+4 9,8 4,1 
SITC 3 9,2 39,2 
SITC 5+6+8+9 56,9 31,7 
SITC 7 13,1 19,3 

2003 

SITC 0-1 8,1 8,8 
SITC 2+4 10,1 4,3 
SITC 3 11,9 34,1 
SITC 5+6+8+9 56,1 30,9 
SITC 7 13,7 21,9 

2004 

SITC 0-1 8,3 5,8 
SITC 2+4 8,5 4,1 
SITC 3 10,4 35,0 
SITC 5+6+8+9 58,6 31,9 
SITC 7 14,2 23,1 

2005 

SITC 0-1 10,3 6,5 
SITC 2+4 8,9 4,4 
SITC 3 9,8 29,5 
SITC 5+6+8+9 58,4 34,6 
SITC 7 12,6 25,0 

2006 

SITC 0-1 8,8 6,2 
SITC 2+4 9,3 3,3 
SITC 3 6,7 28,2 
SITC 5+6+8+9 61,7 34,9 
SITC 7 13,5 27,5 

Джерело: дані за 1998–1999 рр. – оцінка ІЕП НАН України; за 2000–2006 рр. – роз-
раховано за даними Держкомстату України. 



Суспільство, держава, економіка: феноменологія взаємодії та розвитку 

514 

експорту (24,8%) у 2006 р. після семи років стрімкого зростання 
становили продовольство, сировина і мінеральне паливо. В імпорті 
ці товари за питомою вагою досягали 37,7%, чого не було у жодній 
з аналізованих країн, і це при тому, що українська економіка в 2000–
2006 рр. динамічно зростала, хоча слабко розвивалася, бо за ці роки 
питома вага експорту промислової продукції, машин і транспортно-
го устаткування залишилася практично незмінною.  

У цілому структура експорту-імпорту в Україні програє країнам-
сусідам, і тому без проведення структурних змін умови для економі-
чного розвитку в майбутньому будуть дуже обмеженими. Це, на на-
шу думку, досить важливий стримуючий фактор навіть на найближ-
чі п’ять років. Без структурної перебудови підтримувати конкурен-
тоспроможність економіки за рахунок валютних коливань, тобто 
девальвації, – невдячна справа і дає позитивний результат лише на 
відносно короткий час. Тому на перспективу варто орієнтуватися 
в економічній стратегії на залучення довгострокових факторів зрос-
тання, які б мали ендогенізовану природу і сформували ендогенізова-
ну модель реалізації стратегії зростання економіки. 

Україну зараз особливо не влаштовує те, що частка експорту 
промислової продукції, а також машин і транспортного устаткуван-
ня за період з 1998 по 2006 р. не зросла, як у згаданих країнах, а на-
впаки, упала з 64,7 і 13,6% у 1998 р. відповідно до 61,7 і 13,5% 
в 2006 р. при тому, що питома вага імпорту цих видів продукції зро-
сла із 25,7 і 21,6% в 1998 р. відповідно до 34,9 і 27,5% в 2006 р. Від-
так зростає технологічна залежність України за збереження енерге-
тичної залежності, зменшення якої можливе перш за все через тех-
нологічну модернізацію, що приведе до скорочення енерговитрат. 

Ендогенізація економіки – це, насамперед, реалізація інновацій-
ної стратегії економічного розвитку, що дозволить підвищити її вну-
трішню міжсекторну та міжгалузеву збалансованість, досягнення 
розширення соціальної бази реформування, зменшення ступеня за-
лежності від негативного впливу зовнішніх шоків і стабілізація еко-
номічного зростання в довгостроковій перспективі.  

Е н д о г е н і з а ц і я  е к о н о м і к и  (перехід до переважно ендо-
генно орієнтованої економічної моделі розвитку) визначається як 
процес активізації внутрішніх факторів і зменшення негативного 
впливу зовнішніх у соціально-економічному розвитку країни. Інши-
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ми словами, це підвищення стабільності економічної системи стосо-
вно впливу екзогенних факторів; зменшення чутливості до зовніш-
ніх ризиків та їхнього впливу на ефективність функціонування еко-
номіки за рахунок сприяння адекватній адаптації національного ви-
робника наукомісткої та високотехнологічної продукції до умов сві-
тового ринку; активізація внутрішніх інвестиційних ресурсів, якомо-
га повніше використання наявного наукового потенціалу та його пі-
днесення у майбутньому; удосконалення системи державного 
управління, розробки й здійснення економічної стратегії розвитку, 
тобто реалізації збалансованої системи заходів у різних сферах еко-
номічної діяльності, що доповнюють один одного; проведення неза-
лежної економічної політики; участь в регіональному і світовому 
торговельних об’єднаннях на взаємовигідних, рівноправних, парт-
нерських принципах. Внутрішній кінцевий попит, розширення внут-
рішнього ринку, посилення внутрішньої конкуренції мають стати 
вирішальними в забезпеченні динаміки економічного зростання.  

Аргументами на користь переходу до ендогенізованої моделі роз-
витку слід вважати необхідність: 

– дотримання здорової національної стратегії, що повинна ґрунтува-
тися на досить незалежній економічній політиці забезпечення стабіль-
ного розвитку з одночасним вирішенням завдань входження в глобаль-
не світове середовище на партнерських принципах і зваженій оцінці 
наслідків зовнішньої фінансової допомоги та кредитних зобов’язань, 
які вже в період 2008–2009 рр. поставили країну на грань дефолту;  

– розвитку громадянського суспільства на принципах самовряду-
вання і самовідповідальності, що створює мотивацію до формування 
середнього класу та активної інноваційної діяльності;  

– зменшення залежності темпів зростання економіки від коливань 
зовнішнього середовища (світових фінансових, товарних ринків тощо); 

– розширення соціальної бази реформ (зменшення безробіття, пі-
дняття рівня заробітної плати й соціального захисту);  

– запобігання відпливу за рубіж найбільш продуктивної робочої 
сили і науково-технологічної та наукової інформації як основного 
фактора для поступового переходу до постіндустріального розвитку;  

– стимулювання внутрішніх ресурсів розвитку й у результаті цьо-
го здійснення за необхідності структурно-інвестиційних маневрів в 
інтересах галузей і сфер діяльності, що визначають перспективи ро-
звитку з урахуванням реальної економічної ситуації;  
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– формування ефективних структурних пропорцій зовнішньої то-
ргівлі України і зменшення ступеня залежності від зовнішніх това-
ровиробників, оскільки поглиблення неефективності її структури та 
збереження існуючих невідповідностей у розвитку світової торгівлі 
сприятимуть остаточному перетворенню економіки держави в сиро-
винний придаток розвинених країн; 

– підвищення добробуту населення на основі підтримки мотива-
ції до високопродуктивної праці та згладжування протиріч, що скла-
лися в суспільстві між різними соціальними групами.  

Таким чином, ендогенізована модель розвитку трактується як 
така, що орієнтована на якнайефективніше (найоптимальніше 
в існуючих економічних умовах) використання внутрішніх ресурсів 
(у першу чергу людських, науково-технологічних, фінансових) і фак-
торів розвитку; на захист національних інтересів в умовах глобалі-
зації шляхом упровадження інновацій у пріоритетних сферах діяль-
ності; на формування інтелектуального капіталу і його захист, 
а також рівноправні, партнерські зовнішньоекономічні взаємини.  

Запропонована в Інституті економіки та прогнозування НАН 
України ендогенно орієнтована модель розвитку економіки в разі її 
використання надасть імпульсу для підтримки високого потенціалу 
розвитку (інтегрованими показниками при цьому є конкурентоспро-
можність країни у світі та показники розвитку людського потенціа-
лу) і на його основі – високим темпам зростання на довгостроковий 
період. Вона пов’язана із прискоренням виробництва високотехно-
логічної продукції й послуг; забезпечить ефективне використання 
внутрішніх ресурсів і оптимальне поєднання внутрішніх і зовнішніх 
ресурсних джерел за умови дотримання з достатнім ступенем імові-
рності граничних показників національної економічної безпеки; 
ураховує фактори й тенденції процесу світової глобалізації; дозволяє 
уникати найнебезпечніших її наслідків, досягати компромісів і ви-
користати її позитивні сторони; приділяє велику увагу внутрішнім 
процесам і внутрішній інтеграції економіки та суспільства як засо-
бам протидії зовнішньому тиску, вироблення й реалізації ефективної 
національної економічної, соціальної й культурної політики. При 
цьому в новій моделі економічного розвитку паралельно діятимуть 
й певні екзогенізовані складові, що дозволить одержати синергетич-
ний ефект (рис. 4.3).  



 

 

 
 

Рис. 4.3. Складові ендогенно орієнтованої моделі стратегії розвитку економіки України
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Перехід до переважно ендогенно орієнтованої моделі розвитку еко-
номіки України ґрунтується на складових стратегії (рис. 4.4) і виріша-
льних факторах, які в першу чергу пов’язують з ендогенізацією еконо-
мічного розвитку: на активізації внутрішнього попиту; прийнятті ста-
більного й зваженого податкового законодавства; розвитку освіти на 
інноваційній основі й підвищенні інтелектуалізації суспільства; віднов-
ленні виробничого апарату; зростанні реальних доходів суб’єктів еко-
номічної діяльності; сприянні розвитку імпортозаміщуючих вироб-
ництв; впровадженні енергозберігаючих технологій; переході до сучас-
них стандартів у системі оплати праці; посиленні конкурентоспромож-
ності; поступовому переході до переважно інвестиційних напрямів 
співробітництва з МВФ і Світовим банком; створенні сприятливого 
інвестиційного клімату для залучення в розвиток реального сектора 
внутрішніх ресурсів сектора домогосподарств і банківського; активно-
му законодавчому формуванні інститутів ринку капіталу; активізації 
фондового ринку й ринку цінних паперів; зростанні капіталізації та ін-
вестиційної активності; відновленні інвестиційного попиту суб’єктів 
господарювання; ефективній приватизації з інвестиційними зобов’язан-
нями; розширеному використанні механізмів оренди й лізингу; ство-
ренні економічних і правових умов для повернення капіталів; дотри-
манні раціональної структури експорту й імпорту; формуванні в праце-
здатного населення мотивації до високопродуктивної праці шляхом 
поступового наближення рівня оплати праці до вартості робочої сили. 

Із економічного аналізу запропонованої моделі випливає два важли-
вих висновки: 1) перехід до ендогенізованої моделі розвитку не обо-
в’язково пов’язаний зі скороченням частини зовнішньоторговельного 
обігу у ВВП, а визначається принциповою зміною структури товароо-
бігу; 2) вибір переважно ендогенно орієнтованої моделі ґрунтується 
на застосуванні стратегії випереджального розвитку для даної країни 
(що потребує подальших досліджень). 

Політика ендогенізації розвитку не може бути реалізована шля-
хом посилення замкнутості – навпаки, оскільки досвід свідчить: що 
ширше країна інтегрована в систему взаємовигідних економічних 
відносин, то вищий результат діяльності її економічної й соціальної 
систем. Саме тому світ сьогодні йде шляхом формування регіональ-
них економічних систем, які для кожної країни ендогенізують екзо-
генні фактори за допомогою об’єднання, зокрема господарського, 
що підвищує конкурентоспроможність і взаємозалежність. 
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Рис. 4.4. Складові стратегії переходу до переважно ендогенно 
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У результаті трансформаційних процесів після більше як 15 років 
пошуку самостійного розвитку перед Україною постав вибір: або вхо-
дити у високоінтегровані системи (ЄС), або формувати власну (ГУАМ), 
або створювати інтегровану систему типу ЄЕП, або інтегруватися через 
створення зони вільної торгівлі. І цей вибір має бути зроблений з ура-
хуванням глобальних інтересів України, а також результативності 
(ефективності) входження в одне з об’єднань. Слід враховувати, що в 
кожного з можливих сценаріїв є своя стратегія й кожний матиме свої 
наслідки як у найближчому, так і у віддаленому майбутньому. 

Вступ у досить високоінтегровану економічну систему, якою є 
ЄС, на домінуючих економічних засадах, на відміну від політичних, 
зумовлює необхідність визнання всіх визначених і не визначених 
формально правил та критеріїв входження та майбутнього розвитку, 
що передбачає відмову від традиційного стилю управління та при-
йняття системи взаємодії і тих правил, які визнані в більш розвине-
ному об’єднанні. Цей процес вимагатиме корінної ломки національ-
ної, економічної й соціальної систем, а також зусиль для послаблен-
ня початкових втрат (які залежатимуть від того, наскільки успішним 
буде переговорний процес щодо вступу і які послаблення будуть 
зроблені на час переходу). Прийняття стандартних умов без аморти-
зації по суті означатиме багато в чому економічний і соціальний ко-
лапс, якщо процес інтеграції не розділить їх у часі й просторі. Про 
проблеми й труднощі цього процесу вже йшлося в п. 4.1. 

Другий сценарій передбачає об’єднання таких країн, як Україна, 
Грузія, Азербайджан, Молдова. Тут наслідок зближення може поляга-
ти в тому, що виникає ефект синергії за рахунок часткового взаємо-
доповнення, наприклад, у галузі енергетики. Хоча це великий полі-
тичний проект, оскільки ці країни нездатні розробляти і впроваджува-
ти високі технології, на відміну, наприклад, від Білорусі та Росії. Для 
України спроба вкотре реалізувати об’єднання ГУАМ поки що вигля-
дає незрозумілою, оскільки потенціал країн, що претендують на таке 
об’єднання, далеко не однорідний, а тому беззаперечним його лідером 
мала б стати Україна з її індустріальним і аграрним потенціалом, але 
з досить енергозалежною і слабкою фінансовою системою. Однак 
Україна не зможе реалізувати роль лідера об’єднавчого процесу, бо її 
саму розривають суперечності і досить довга вже політична криза. 
У такій ситуації необхідна зовнішня підтримка, що можлива за умови, 
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якщо такий процес враховуватиме інтереси третьої сторони, яка заці-
кавлена в такому проекті. Необхідна зовнішня допомога, але це вже 
буде об’єднання, у якому екзогенний фактор знову може стати домі-
нуючим, а значить, результативність ідеї ендогенізованого розвитку 
викличе сумнів щодо її перспективності. 

І нарешті, третій шлях – створення інтегрованої системи типу 
ЄЕП (Україна, Білорусь, Казахстан, Росія), що у політизованому 
спектрі сьогодні сприймається з боку України як можлива зона віль-
ної торгівлі. Між тим таке об’єднання в ресурсному плані є самодо-
статнім, а тому ендогенізовані фактори розвитку, у тому числі з ура-
хуванням технологічного лідерства, – перспективні, особливо, якщо 
врахувати, що в Росії "...сьогодні держава зробила першу спробу пі-
дтримати інноваційний процес. Фінансується декілька так званих 
мегапроектів, які на основі хайтек у галузі сільськогосподарської 
технології, кристалографії, нанотехнології та інших сферах за три – 
п’ять років просто мусять дати прорив"63. Є також й інші перспекти-
ви, що відкриваються вже тепер (2009–2010 рр.) і випливають з но-
вого послання нинішнього Президента Росії Д.Медвєдєва Державній 
Думі на 2010 р. (далі ми повертаємося до цього питання). Сказане 
особливо важливе, якщо взяти до уваги четверту дорожню карту між 
ЄС і Росією щодо перспектив у сфері науки, техніки, технологій. 
Однак політичне минуле, та й сучасне, у відносинах між Україною 
і Росією може зумовити обмеження перспектив розвитку по моделі 
ендогенізації навіть у сфері науки, техніки й технологій. Для нас ва-
жливо зрозуміти, що перспективнішими є перший або третій сцена-
рій, а тому саме вони мають визначити міру ендогенізації розвитку. 
Перспективною була б і та модель, яку вдалося вибудувати Китаю, 
коли відбулася не прив’язка до зовнішнього світу (як це трапилося в 
Україні), а взаємодія з ним. Як зазначає Л.Зєвін, результати розвитку 
КНР в останній чверті ХХ ст. і в перші роки теперішнього підтвер-
джують ефективність стратегії і політики взаємодії із зовнішнім сві-
том без включення у світове господарство за створення необхідних 
умов64. Якщо врахувати деякі прогнози, на які ми вище посилалися, 
                                                           
63 Сорябин К. Комментарий к Посланию 2003 года Президента России Государст-
венной Думе России // Эксперт. – 2003. – № 19. – С. 19. 
64 Зевин Л. Национальные системы в глобальных процессах // МЭиМО. – 2003. – 
№ 11. – С. 23. 
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про те, що зближення України з ЄС можливе і через 20–40 років, то 
цей час є довгостроковим періодом. Поточна і навіть середньостро-
кова політика має під собою підстави для стратегії взаємодії із зов-
нішнім світом, де ендогенні фактори з органічним включенням екзо-
генних умов розвитку формуватимуть необхідні умови зближення, 
що будуть розвиватися відповідно до процесу глобалізації, який би 
вимір вони не мали. 

Розглянемо взаємини, які склалися в України з ЄС, а також із кра-
їнами, які можуть, хоча це й малоймовірно, створити врешті-решт 
ЄЕП. На цій основі можна зробити висновки про перспективність 
моделі ендогенізації як однієї з можливих складових захисту інте-
ресів і можливої відповіді на виклик глобалізації залежно від розви-
тку подій за одним із сценаріїв, про які йшлося раніше. 

Серед викликів глобалізації і відповідей національних держав, 
крім ендогенізації розвитку та об’єднання для розширення ендо-
генних факторів, що дають підстави для формування умов рівноп-
равного партнерства і взаємодії, – інтернаціоналізація діяльності за 
рахунок експорту капіталу та технологій, що дозволяє чимдалі, то 
більше віддалятися від діючої моделі, у якій Україна залежить сьо-
годні від кон’юнктури світових ринків металургійної й хімічної 
продукції (сумарно це майже половина українського експорту). 
Цінові хвилі на світових ринках матимуть для України протилежну 
спрямованість. Зокрема, по найважливіших статтях імпорту вони 
ростимуть, а по експорту, насамперед металу, – падатимуть. Крім 
того, позначилася й продовольча, головним чином по м’ясу, імпор-
тна залежність України, оскільки поголів’я великої рогатої худоби 
і свиней безперервно падало.  

Згідно з висновками д.е.н. Т.Осташко, уже зараз можна стверджу-
вати, що зниження митних тарифів та нетарифного захисту за умо-
вами СОТ мало шоковий ефект для національних виробників тва-
ринницької продукції. Причина полягає не тільки в депресивному 
стані вітчизняного тваринництва, але й у нерівних конкурентних 
умовах вітчизняної та імпортної продукції на внутрішньому ринку. 
У ході переговорів зі вступу до COT Україні не залишена можли-
вість захищати національного виробника продукції тваринництва 
імпортними квотами, мінімальними імпортними цінами і заборона-
ми на імпорт. Досить жорсткими є зобов’язання України у сфері ви-
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користання санітарних і фітосанітарних заходів. Натомість провідні 
експортери продукції тваринництва надають підтримку своїм експо-
ртерам через експортні субсидії, гранти розвитку експорту, експорт-
ні кредити, пільгове страхування, гарантійні фонди, агроекспортні 
зони тощо. Зокрема, ЄС субсидує експорт яловичини, виробів із 
яловичини, виробів із свинини, молока та молочних продуктів. 

Загальні підсумки 2008 р. такі: протягом року імпорт м’яса зріс 
у 2,3 раза, найбільше зріс імпорт свинини – у 3,5 раза порівняно 
з попереднім роком. Тепер частка імпортного м’яса у внутрішньому 
споживанні становить 23,7%, тоді як у 2007 р. споживалося 11,5% 
імпортного м’яса (рис. 4.5). Якщо у 2007 р. відбувалося зниження 
частки імпортного м’яса всіх основних видів на внутрішньому рин-
ку, то у 2008 р. частка імпорту зросла в усіх сегментах м’ясного ри-
нку, особливо на ринку свинини. Якщо у 2007 р. частка імпортної 
свинини на внутрішньому ринку становила 10,2%, то в 2008 р. – уже 
27,3%. Частка імпортного м’яса птиці зросла у 2008 р. з 17,8 до 24%. 
Масований імпорт сприяв зменшенню власного виробництва м’яса. 
Протягом 2008 р. на 29,1% зменшилося виробництво свіжої чи охо-
лодженої яловичини і телятини, на 39% – мороженого м’яса ВРХ. 
Найбільших втрат зазнали виробники свинини: виробництво моро-
женої свинини знизилося на 44,6%, свіжої чи охолодженої – на 
29,6%. Під тиском імпортної продукції на 21,2% зменшилося вироб-
ництво морожених м’яса і субпродуктів птиці. 

Протягом І кварталу 2009 р. ситуація для національних виробни-
ків м’яса дедалі ускладнювалася. Поставки всіх видів м’яса вітчиз-
няного виробництва на переробні підприємства скоротилися на 44% 
проти обсягів поставок у першому кварталі попереднього року. 
Зниження обсягів поставок м’яса вітчизняного виробництва були 
зумовлені вищим рівнем цін на м’ясну сировину у порівнянні з ці-
нами імпорту. Для більшості видів м’ясопродуктів (крім м’яса птиці) 
у цей період було характерне зниження виробництва порівняно з від-
повідним періодом 2008 р. Зокрема, виробництво яловичини мороже-
ної становило лише 29,7%, свинини мороженої – 46,4% від показників 
відповідного періоду 2008 р. Зменшувалося також виробництво ков-
басних виробів – на 18,5% проти відповідного періоду 2008 р., особ-
ливо варено-копчених і напівсухих ковбас (на 36,1%). В асортименті 
ковбасних виробів частка варених ковбас є найбільшою. Зниження  



Суспільство, держава, економіка: феноменологія взаємодії та розвитку 

524 

13,9

11,3

21,7

0

5

10

15

20

25

2006 2007 2008

%

Рис. 4.5. Частка імпортованого м’яса на внутрішньому ринку, 
2006–2008 pp., % 

 Джерело: за даними Держкомстату України за відповідні роки. 

у цьому сегменті становило 16,2% протягом І кварталу 2008 р. у по-
рівнянні із відповідним періодом 2008 р. Таким чином, якщо у 2007 р. 
спостерігалася тенденція до зниження імпорту м’яса та м’ясних 
продуктів і зростання їх виробництва, то у 2008–2009 рр. ця тенден-
ція круто змінилася на протилежну. 

Наведені дані щодо значного зростання імпорту та суттєвого 
зниження внутрішнього виробництва м’яса та м’ясних продуктів 
протягом року після набуття членства у COT підтверджують висно-
вок щодо шокового ефекту від зниження митних тарифів та нетари-
фних бар’єрів для виробників м’яса та м’ясних продуктів. 

Щодо СОТ, то Україна чомусь склала для себе шаблонне уявлення, 
що цей процес пов’язаний головним чином з адаптацією до вимог COT, 
не приділяючи належної уваги адаптації до можливостей, які надає 
членство в COT. Останнє, окрім згаданої проблеми належного викори-
стання захисних заходів, передбачених нормами COT, пов’язане з не-
обхідністю чіткого формулювання стратегії поведінки України в рам-
ках переговорних процесів, що відбуваються під егідою COT. 

На жаль, до сьогодні Україна не має науково обґрунтованої полі-
тичної платформи щодо порядку денного багатосторонніх перегорів у 
рамках СОТ. Затверджені Указом Президента України від 26.08.2008 р. 
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№ 767/2008 директиви делегації України на переговори в рамках 
Дохійського раунду СОТ не можуть вважатися такими, що випли-
вають з відповідних розробок провідних наукових центрів країни. 
Окрім членства в досить аморфній групі країн, що недавно приєдна-
лися до COT, у цілому незрозуміло, як країна позиціонує себе відно-
сно основних груп переговірників: хто з них є союзником, а хто 
опонентом? Зважаючи на можливість відновлення багатосторонніх 
торговельних переговорів в рамках COT у пакеті глобальних антик-
ризових заходів, така пасивна позиція є неприпустимою. 

Стратегічно є зрозумілим, що кожна країна, у тому числі й Укра-
їна, хоче бути нетто-експортером продукції з високою додатковою 
вартістю, що, як відомо, залежить насамперед від продукції маши-
нобудування, послуг програмування, військово-технічної, тобто від 
продукції та послуг високотехнологічних видів діяльності. 

Небезпідставні у відповіді на виклик сучасності процеси, що пов’я-
зані з ендогенізацією розвитку, коли підтримка і розвиток внутрішньо-
го ринку за аналогією та історією післявоєнного розвитку в багатьох 
країнах світу (Німеччина, Японія, США, Китай і низка інших) досягли 
надзвичайно високих темпів при широкій зовнішній кооперації, яка 
доповнювала і підсилювала можливості національної економіки. 

Серед можливих сценаріїв щодо ЄС і ЄЕП називається й такий, 
що розглядається як останній кидок на захід. Його як найбільш імо-
вірний охарактеризував В.Грановський. Відповідно до його інтерп-
ретації, розвиток подальших стосунків усередині пострадянського 
регіону, звичайно, не можна назвати легким, але водночас він най-
більш реалістичний. І основне завдання нових країн полягає 
у збільшенні частини нової економіки, яка відразу буде інтегрована 
у світовий економічний простір. "Тобто єдиний вихід для цих країн, – 
пише далі В.Грановський, – конкурувати на ринках, перебудовувати 
економіки, самостійно вести переговори про вступ до СОТ. І, мож-
ливо, за 10–15 років, коли їхні економіки перетворяться на самос-
тійні одиниці світової економічної системи [Питання далеко не од-
нозначне. – В.Г.], можна буде розпочати переговори про економічну 
кооперацію на основі нових економік у таких її формах, як митний і 
навіть валютний союз. Тобто піти все-таки від економіки до політи-
ки, а не навпаки. Саме цей сценарій дозволяє відносинам розвивати-
ся з урахуванням історичних обставин. Попри те, що Україну часто 
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критикують за відсутність чіткої стратегії розвитку, вона все-таки 
дотримується певного сценарію, намагаючись реалізовувати третю 
описану модель... Також очевидно, що найближчим часом ми стане-
мо свідками нового структурування політичної еліти в Україні по 
лінії розламу між другим і третім сценарієм та нових конфліктів між 
прибічниками різних сценаріїв... І може з’ясуватися, що майбутнє 
двох країн залежить не від реалістичності того чи іншого сценарію, а 
від міцності нервів тих, хто веде ці переговори"65. 

Враховуючи, що критерії зближення з ЄС достатньо зрозумілі та 
мають не тільки економічну і політичну складові, які можуть зміню-
ватися від країни до країни (як відомо, розширення ЄС до рівня ЄС-27 
було швидше політичним, ніж економічним актом), ми повинні вра-
ховувати й відповідні реалії з боку Росії як члена і "вісімки", 
і "двадцятки" країн, що формують багато в чому посткризовий світ.  

Що стосується намірів ЄС відносно України, то з усього сказаного 
випливає, що до ЄС для нас шляхи поки ще закриті й у найближчому 
майбутньому вступ неможливий, бо включення інституціонально не-
обладнаної країни у вибудуване штучними методами об’єднання 
загрожує порушенням багатьох механізмів і регуляторних систем 
ЄС. Крім того, ЄС буде не до України, оскільки Україна – це не 
тільки інша цивілізація, але й, як там говорять, довга "неперетрав-
люваність" нових членів66. Як свідчать результати голосування за 
конституцію ЄС у Франції й Голландії, серед країн-засновників ЄС є 
велика кількість невирішених проблем і, зважаючи на все це, у най-
ближчому майбутньому вони вирішені не будуть. 

Україна зі своєю слабкою економікою, на думку Ю.Пахомова, – 
це тягар для Росії, а тому поглинання не відбудеться67 . 

Стосовно ЄЕП, то інтереси Росії як лідера цього об’єднання мож-
на представити в такий спосіб. 

І н т е р е с и  Р о с і ї  в ЄЕП у стратегічному відношенні68: 
 кооперація із сусідами; 
 організація політико-економічного блоку. 

                                                           
65 Грановський В. Україна – Росія: війна нервів // Дзеркало тижня. – 2003. – 26 квіт-
ня – 7 травня. – № 16(441). – С. 3–5.  
66 Пахомов Ю. Взаимодействие Украины и России в контексте мирового опыта // 
РЭЖ. – 2005. – № 2. – С. 39–48. 
67 Там же. 
68 Как забежать вперед // Эксперт. – 2003. – № 36. – С. 14. 
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Ціль – противага міжнародним об’єднанням. 
Реалії політики – США, ЄС і Китай зацікавлені у включенні сусі-

да Росії у сферу військово-політичного й економічного впливу: 
 кожний із сусідів зацікавлений у рішенні власних проблем і про 

синергетичний ефект ніхто не думає; 
 більшість не зацікавлена у формуванні навколо Росії потужного 

об’єднання. 
Перспектива:  
I – силовий варіант об’єднання – повинна бути легітимна ідеоло-

гія – пояснення, заради чого все це робиться [Сумнівно. – В. Г.]; 
ІІ – еволюційний варіант – після консультацій з бізнесом щодо 

створення окремих об’єднань типу вугілля і сталі [Має певний сту-
пінь імовірності у випадку зацікавленості великого бізнесу. – В. Г.]; 

ІІІ – ЄЕП – це об’єднання, де можуть бути реалізованими прин-
ципи вільної торгівлі: 

- вільне переміщення товарів, послуг без застережень, винятків і 
особливих статусів; 

- узгодження митно-тарифної політики; 
- узгодження макроекономічної політики; 
- вирівнювання цін на енергоносії; 
- формування наднаціонального органу з кількістю голосів, про-

порційною розміру ВВП (ВВП Росії – близько 80% її сусідів). 
Реальність з боку Росії – намір вести торгівлю за світовими ці-

нами. Це важливо для ресурсів Росії, оскільки ця країна має своє 
стратегічно важливе місце у світовому і європейському вимірі й бу-
де не тільки підтримувати його, але й розширювати свій вплив. 

Європейський економічний простір, як і інші об’єднання, має 
враховувати безумовні переваги Росії у світових альянсах69: 

 Росія – світова ядерна держава та великий науково-технічний і 
виробничий військовий комплекс; 

 Росія підтримує тісні відносини з основними державами, за-
лишаючись при цьому найважливішим постачальником зброї (1/3 
світового експорту); 

 Росія – найбільший у світі власник і експортер найважливіших 
паливно-сировинних ресурсів (нафта, газ, рудні й кольорові метали 

                                                           
69 Юданов Н. Единое европейское пространство и Россия // МЭиМО. – 2005. – № 7. – С. 53. 
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тощо) – має значний вплив на господарську кон’юнктуру й стабіль-
ність світової економіки (15–20% нафтогазового забезпечення захід-
ноєвропейського індустріального центру); 

 Росія має репутацію країни з міцними позиціями в нафтогазовій 
сировинній ніші. Розвиваються й інші види діяльності (кольорова мета-
лургія, мінеральні добрива, лісова продукція, низка підрозділів ВПК); 

 багато провідних російських корпорацій стають учасниками 
альянсів типу кластерних, де торговельні відносини переростають в 
інвестиційні. Це не може не викликати тривогу з боку ЄС, та й Росія 
не готова привести суспільно-господарські й правові основи до від-
повідних європейських норм70. 

На думку Н.Юданова, перспективним є розвиток російсько-бри-
танського кластера в алюмінієвій промисловості в рамках альянсу 
Fleming Family. Це перспективний, органічного характеру напрям ро-
сійської інтеграції у світове господарство на кластерних принципах. 

Шлях вбудовування у світову економіку на базі власних виробни-
чих ніш на основі швейцарської моделі (з перспективою виходу їх на 
кластерну основу) може бути використаний і в російській практиці71.  

Як бачимо, Україна перебуває в досить складному становищі щодо 
поєднання як геостратегічних перспектив, так і перспектив, пов’яза-
них із двома найбільш важливими сусідами. Тому важливо виходити з 
більш глибоких процесів формування інтересів України, зокрема й на 
перспективу, враховуючи, що у світі боротьба за інтелектуальні, при-
родні, водні, земельні ресурси та території, де вони знаходяться, 
включаючи Арктику та Антарктиду, загострюватиметься й одночасно 
розширюватиметься протистояння між бідними й багатими, як між 
людьми, так і між окремими країнами. У суспільному відношенні вес-
тернізм та масмедізація будуть протистояти традиційності в розвитку 
культури, що впливатиме на поведінку кожної людини, орієнтованої 
на індивідуалізований прагматизм, з одного боку, і тенденцією до ма-
совізації життєдіяльності – з іншого. Відтак стосунки всередині країни 
і стосунки між країнами матимуть базу для конфліктності. Саме цьому 
присвячений наступний підрозділ даної роботи. 

                                                           
70 Там же. 
71 Там же. – С. 57. 
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4.3. Україна у співвідношенні векторів  
інтеграції до ЄС і ШОС 

У попередніх розділах роботи були розкриті можливі напрями 
зближення України з ЄС і/або ЄЕП, але малоймовірність цього зму-
шує розглянути й інший варіант глобального зближення України 
з порівняно новим (але таким, що досить інтенсивно розвивається) 
регіональним об’єднанням, яким наразі є Шанхайська організація 
співробітництва (ШОС).  

Формування на Сході ареалу країн, що швидко розвиваються, се-
ред яких не тільки країни БРІК (Бразилія, Росія, Індія, Китай), але й 
країни-члени ШОС (Китай, Казахстан, Киргизія, Росія, Таджикистан, 
Узбекистан); країни-спостерігачі (Індія, Іран, Монголія, Пакистан); 
партнери по діалогу (Білорусь, Шрі-Ланка); країни, що одержали за-
прошення на саміти голів держав ШОС (Аргентина, країни СНД 
та АСЕАН) є доволі перспективним і новим світовим утворенням.  

Головним завданням ШОС згідно зі Спільним комюніке від 
30.10.2008 р., а також від 16.11.2009 р. є дії з розширення співробіт-
ництва за такими напрямами: 

- створення стабільних і передбачуваних умов для спільної тор-
гівлі та інвестицій, укріплення ринкових механізмів; 

- підвищення енергоефективності, розвиток екологічно чистої 
енергетики й технологій, використання відновлюваних джерел енер-
гії, забезпечення енергетичної безпеки; 

- упровадження інноваційних технологій; 
- просунення проектів у сфері транспорту; 
- поглиблення взаємодії у сфері митного контролю; 
- активізація взаємодії у сфері боротьби з незаконним оборотом 

наркотиків, тероризмом, організованою злочинністю; 
- розвиток співробітництва в охороні здоров’я, особливо у сфері 

профілактики, діагностики й лікування інфекційних захворювань; 
- запобігання катастрофам і боротьба з їх наслідками; 
- консолідація підходів до укріплення регіональної продоволь-

чої безпеки; 
- раціоналізація використання водних ресурсів; 
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- контроль і управління міжнародними фінансами, запобігання 
наростанню та розповсюдженню ризиків фінансової кризи і збере-
ження стабільності економіки. 

Країни, що входять до ШОС, або такі, що можуть увійти до неї в 
майбутньому, будуть перспективним центром тяжіння економічних 
інтересів, оскільки нинішня світова фінансова економічна криза ба-
гато в чому змінює, а в перспективі ще більше змінить майбутнє ро-
зміщення таких центрів для багатьох учасників світової економічної 
системи, адже існуюча фінансова архітектура виявилась у своїй ос-
нові такою, що формує, а не нівелює глобальні дисбаланси не тільки 
в економіці чи валютній системі, але й у соціальній сфері і навіть у 
політиці, посилюючи конфлікт між економікою та політикою. Нев-
доволеність діями такої системи і пошук шляхів виходу ґрунтується 
і буде ґрунтуватися на певних сценаріях, кожен з яких необхідно 
оцінювати через участь будь-якої країни, зокрема й України, перш за 
все у регіональних ринках, оскільки країна досягає успіху в тому ви-
падку й там, де й коли вона глибше інтегрована в регіональні ринки. 
Отже, що нижчий ступінь регіональної торгівлі, то менша питома 
вага в ній високотехнологічних товарів, які мають найбільшу додану 
вартість і є найперспективнішими для економічного зростання. Для 
України як відносно розвиненої в індустріальному відношенні краї-
ни це має першочергове значення, оскільки сприятиме підвищенню 
рівня конкурентоспроможності. Крім того, країна та її економічний 
розвиток, що здійснюється за таким сценарієм, відповідає технології 
участі у світовому розподілі праці не як сировинного придатку ви-
сокотехнологічного виробництва розвинених країн, а як рівноправ-
ного партнера. А це у свою чергу можливе лише в тому разі, коли 
будуть знайдені шляхи розв’язання глобального конфлікту між еко-
номікою і політикою, поглиблення якого, за висновками Міжнарод-
ного дослідницького проекту "Фінансова архітектура післякризового 
світу: ефективність рішень", пов’язане з переливом капіталу з країн, 
що швидко розвиваються, у розвинені. І це не приводить до підви-
щення надійності інвестицій, а навпаки, робить усю систему неста-
більною, а кризи – невідворотними.  

У будь-якому із сценаріїв виходу з кризи глобального характеру 
інтеграційні процеси так чи інакше відбуватимуться, навіть якщо для 
її лікування будуть застосовані традиційні підходи, оскільки є експер-
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ти й політики, а також учені, які вважають, що це "…звичайна циклі-
чна криза перевиробництва… Безумовно, вона відрізняється від криз 
останніх десятиліть, але ці відмінності є, скоріше, кількісними і легко 
пояснюються без апеляції до "надзвичайних" факторів"72. 

У разі, коли криза розглядається як така, що має системний хара-
ктер, для її лікування необхідні підходи, пов’язані з глобальним ви-
бором світом і людством шляху в майбутнє, що пов’язано з крите-
ріями, як їх називає Н.Назарбаєв, істинної свободи і демократії73. 
Власне, вибір такого шляху виходу з нинішньої кризи, яка має соці-
ально-політичний, технократичний та фінансовий виміри, неможли-
вий без глобальної інтеграції країн, що зроблять вибір на користь 
свого дійсно демократичного й вільного майбутнього, як наголошує 
Н.Назарбаєв. Але політичний вибір такого шляху насправді можли-
вий, коли об’єднання зусиль концентрується перш за все в еконо-
мічній площині, коли є підстави і для спільних стратегій розвитку, 
і для розроблення фінансової та валютної політики, і для спільних 
регуляторних дій щодо забезпечення поступального розвитку в еко-
номічній, соціальній, технологічній, фінансовій та інших сферах. 
Усе це опосередковується торгівлею, яка дозволяє, незважаючи на 
нерівноважність інтересів, досягати прогресу, бо в першу чергу че-
рез канали торгівлі відбувається обмін, без якого немає руху вперед 
у більшості сфер життєдіяльності суспільства кожної країни.  

Відомо, що беручи участь у значній за рівнем розвитку регіо-
нальній торгівлі (понад 40% усього обсягу зовнішньої торгівлі), 
високотехнологічні товари відчутно домінують в обсягах торгівлі 
країн, які широко присутні в регіональних ринках (табл. 4.7), і для 
країн, зокрема, Латинської Америки, вони досягають величини 
майже 70%, а в країнах із низькою питомою вагою регіональної 
торгівлі (менше 20%) питома вага високотехнологічних товарів 
становить усього 0,1%.  

Країни, що сформували й динамічно розвивають регіональні рин-
ки, успішно інтегруються й у глобальні, оскільки конкурентоспро-
можність у таких умовах вища, і є вже відповідний досвід.  
                                                           
72 Иноземцев В. Кризис: природа и перспективы // Свободная мысль. – 2009. – 
№ 7. – С. 96. 
73 Назарбаев Н. Пятый путь. Истоки кризиса и пути его лечения // Известия. – 
2009. – 22 сентября. 
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Таблиця 4.7  
Частка експорту різних категорій товарів 

на регіональному ринку в 1999 р., % 

Країна Усього 
Промислові 
напівфабри-

кати 

Товари  
масового  

виробництва 

Високо-
технологічні  

товари 
Латинська Америка (без 
Мексики) 27,6 31,7 64,8 37,3 

Країни з високою питомою вагою регіональної торгівлі (понад 40%) 
У середньому по групі 45,8 47,6 86,1 69,6 

Країни із середньою питомою вагою регіональної торгівлі (від 20 до 40%) 
У середньому по групі 23,2 27,9 57,0 38,8 

Країни з низькою питомою вагою регіональної торгівлі (менше 20%) 
У середньому по групі 13,4 21,0 33,6 0,1 

Джерело: Бобровников А.В., Талерман В.А., Шереметьєв И.К. Латиноамерикансь-
кий досвід модернізації. Підсумки економічних реформ першого покоління. – М., 
2002. – С. 8, 9. 

Таким чином, із наведених даних можна зробити такі висновки: 
перше – це необхідність участі країни в регіональних ринках та їх 

формуванні; 
друге – торгівля високотехнологічними товарами на регіональних 

ринках зростає значно швидше; 
третє – шлях до розширення участі окремої країни у світових ри-

нках високотехнологічних товарів лежить через регіональні ринки. 
І нарешті, четверте, далеко не останнє. Схема інтеграції у світову 

торгівлю через активізацію участі країни в регіональних ринках є най-
більш логічною на сьогодні, тому що виростає з ланцюжка зародження 
інноваційних видів діяльності в окремих країнах, особливо за рахунок 
малих інноваційних форм організації виробництва. Далі, як свідчить 
досвід багатьох країн, ці виробництва розширюють свою присутність 
на внутрішніх ринках, а потім, як правило, поглинаються великими 
компаніями, які купують їх і виводять даний товар чи послуги на між-
народні ринки, що є природним продовженням логіки зародження й 
поширення інновацій з мікро- на макроекономічний рівень.   

У разі здійснення такої схеми для нас практично є три можливих 
сценарії розширення участі України в глобальних процесах з вико-
ристанням, насамперед, регіональних ринків і сили великих компа-
ній, здатних виводити нові види діяльності на світові ринки: 

1) ринок ЄС із майбутньою інтеграцією в це об’єднання; 
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2) ринок ШОС з подальшим зближенням цього об’єднання з ін-
шими регіональними ринками, насамперед на Сході; 

3) формування нових самостійно організованих регіональних ри-
нків, наприклад через об’єднання типу ГУАМ, де можуть бути пред-
ставлені в першу чергу великі компанії цих країн. 

Хоча останнє все ще існує, але через політичну кризу падіння до-
віри до України знижує її шанси стати регіональним лідером в 
об’єднанні типу ГУАМ, тому мову доцільно вести, як уже зазнача-
лося, про перші дві можливості. Що стосується відносин України 
з ЄС, то тут варто розрізняти нинішній його стан і перспективи з 
урахуванням розширення ЄС-15 до ЄС-27. Це перший аспект про-
блеми. Другий пов’язаний з можливими перспективами вступу 
України в ЄС, тобто з наближенням до тих стандартів і вимог, які 
вже існують у цьому об’єднанні. 

Зупинімося на першій складовій, що вже сьогодні існує і має вра-
ховуватися першочергово. Дослідження, які проведені в Україні і є 
доступними для аналізу, вказують на наявність як позитивних, так 
і негативних її наслідків (табл. 4.8).  

У короткостроковій перспективі на час виконаних досліджень очі-
кувалося, що практично за всіма видами діяльності в українській еко-
номіці буде відбуватися скорочення обсягів експорту продукції. Тоб-
то розширення ЄС до рівня ЄС-27 заздалегідь зумовило програшність 
позиції української економіки, у першу чергу перед цими країнами. 
Крім того, оцінки також зроблені за умови незмінності всіх інших об-
ставин і факторів, які, звичайно, суттєво зміняться внаслідок кризи і з 
урахуванням того, що під її дією багато країн вдалося до протекціоні-
зму, тому ситуація для України з її непрофесійними і часто неадеква-
тними діями та їх наслідками може бути ще більш негативною.  

В Україні були розроблені пропозиції, які слід було б зробити 
з боку ЄС і України, про те, як очікувані втрати потрібно мінімізува-
ти і перейти в позитивну фазу співробітництва. Згідно з даними 
Н.Кухарської, що узагальнила висновки фахівців з мінімізації зазна-
чених втрат, необхідно було здійснити таке:  

 збільшити розміри квот на поставки української сталеливарної 
продукції до рівня не нижче середньорічних обсягів поставок цієї 
продукції в країни ЄС-10 за останні три роки (807 тис. т щорічно). 
Криза 2008–2009 рр. цю позицію знівелювала; 
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Таблиця 4.8 
Можливі наслідки розширення ЄС для деяких галузей 

української економіки 

Галузь У короткостроковій  
перспективі 

У середньо- і довгостроко-
вій перспективі 

Металургійна Скорочення обсягів виробницт-
ва, експортних поставок 

Збереження вартісного обся-
гу експорту 

Хімічна 
Скорочення обсягів поставок, 
закриття ринків за окремими 
товарними позиціями 

Поліпшення позицій за обся-
гом і номенклатурою 

Агропромисло-
вий комплекс 

Різке скорочення обсягів, при-
пинення поставок через невід-
повідність продукції технічним, 
санітарним та іншим стандартам 

Поліпшення позицій за обся-
гом і номенклатурою  

Військово-
промисловий 
комплекс 

Скорочення обсягів експорту 
товарів і послуг 

Незначне зростання обсягів 
експорту, можливість участі 
в міжнародних проектах 

Легка  
промисловість 

Збереження вартісних обсягів 
експорту у зв’язку зі зниженням 
імпортних тарифів; закриття або 
зменшення ринків за окремими 
товарними позиціями 

Незначне зростання обсягів 
експорту 

Машинобуду-
вання 

Збереження вартісних обсягів 
експорту у зв’язку зі зниженням 
імпортних тарифів; закриття або 
скорочення ринків збуту за 
окремими товарними позиціями  

Нарощування обсягів екс-
порту за умови підвищення 
рівня технологічного екс-
порту 

Туризм 
Скорочення внутрішнього попиту 
на послуги з перспективою збіль-
шення потоку туристів із Європи 

Повільне зростання обсягів 
туристичних послуг  

Транспорт 

Зменшення обсягів перевезень Поступове зростання обсягів 
за умови істотного поліпшен-
ня технічного стану транспор-
тних засобів українських екс-
педиторських компаній 

Торгівля 
Зниження обсягів торгівлі (осо-
бливо прикордонної) 

Поступове зростання обсягів 
торгівлі за умови стабільно-
сті курсу гривні 

Фінансовий 
сектор  

Скорочення припливу капіталу 
внаслідок зменшення товарообігу, 
вихід з ринку незначної частини 
фінансових структур у зв’язку з 
невідповідністю європейським 
стандартам 

Збільшення обсягів контрак-
тів, поліпшення умов участі 
в міжнародних проектах 

Джерело: Кухарська Н.А. Україна і європейський союз // Світова економіка й між-
народні відносини. – 2005. – № 1. – С. 104.  
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 встановити тимчасовий режим експорту в країни ЄС українсь-
кої продукції, що підпадає під дію антидемпінгових заходів, на пері-
од, необхідний для перегляду цих заходів. Скоротити строки перег-
ляду заявок українських виробників-експортерів до одного місяця; 

 поширити на Україну "соціальні" преференції в рамках Генера-
льної системи преференцій ЄС; 

  створити в Україні систему моніторингу якості продукції (у пе-
ршу чергу сільськогосподарської) відповідно до європейських норм; 

 удосконалити систему стандартизації та підтвердження відпові-
дності українських стандартів, норм і правил тим, що діють у ЄС; 

 здійснювати цільову підтримку, зокрема за рахунок структур-
них фондів ЄС і Європейського інвестиційного банку, інвестиційних 
проектів країн ЄС-15 в Україні в пріоритетних для сторін сферах 
(енергетика, транспорт, екологія); 

 залучити Україну до реалізації галузевих програм ЄС у сфері 
енергетики, екології, науки, освіти; 

 інтегрувати інфраструктурні мережі України шляхом реалізації 
проектів загальноєвропейського значення (модернізація й ефективне 
управління газотранспортною системою України, розвиток україн-
ських ділянок транс’європейських транспортних коридорів); 

 розвивати трансграничне співробітництво з розширеним ЄС на 
основі єдиного фінансового інструменту, побудованого на принци-
пах діючих для країн ЄС-15 програм; 

 поширювати на нові країни ЄС елементи лібералізації візового 
режиму для громадян України з урахуванням досвіду Польщі та 
Угорщини. Визначити умови і тимчасові рамки для введення в перс-
пективі безвізового режиму між Україною і країнами ЄС. 

Зазначені оцінки втрат були зроблені ще на початку 2004 р. 
У 2005 р. в умовах гострої полеміки щодо України з’явилися перші 
висновки. М.Яблонська у своїх дослідженнях довела, що розширен-
ня ЄС призвело до скорочення українського експорту в країни, що 
вступили в ЄС, і тільки світова кон’юнктура позитивного характеру 
згладила ефект втрат74. Від себе можемо додати, що світова криза 
багато що поставила з ніг на голову.  
                                                           
74 Яблонская Г. Не более чем соседство. Но и не менее // Эксперт. – 2005. – 
№ 16–17. – С. 14. 
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У період кризи проглядається багато протекціонізму з боку уря-
дів окремих країн, а тому на даний час багато з попередніх домовле-
ностей уже не працюють, бо вихід із кризи вимагає зовсім інших дій, 
а в міждержавних економічних відносинах домінує прагматизм. На-
приклад, в Україні влітку 2009 р. склалася досить неприємна ситуа-
ція щодо можливості сплати коштів за газ, який необхідно закупити 
на зиму. Якби він не був пізніше закуплений і закладений у сховища, 
взимку виникли б проблеми з його поставками з Росії не тільки до 
України, а й до країн ЄС. Україні був необхідний кредит для оплати 
за газ; Росія пропонувала надати його разом з ЄС, однак ЄС відмов-
лялася від участі в кредитуванні України через різні причини, у тому 
числі кризові. Як бачимо, у стосунках між країнами можуть виника-
ти далеко не партнерські відносини, незважаючи на політично де-
кларований європейський вибір України, оскільки поточне життя 
більш глибоко може торкатися інтересів окремих країн.  

Але повернімося до аналізу більш сталих процесів, що відбували-
ся внаслідок розширення ЄС. В Україні зростання імпорту довгий 
час випереджало зростання експорту, але, що особливо важливо, 
падав експорт машин і устаткування, що було пов’язане передусім 
із розширенням ЄС75. Ми ще повернемося до цієї проблеми, оскіль-
ки ситуація багато в чому змінилася і має бути піддана аналізу з по-
гляду перспектив та пошуку шляхів захисту внутрішнього ринку. 
В умовах ЄС-27 Україні не вдалося погодити пропозиції, які б міні-
мізували втрати за рахунок налагодження необхідних механізмів, 
а це говорить про те, що ЄС не досить динамічно йде на переговори 
за вказаними напрямами, що у свою чергу істотно впливає на майбу-
тнє зближення і його можливі негативні наслідки. У зв’язку з цим на 
шляху України до ЄС необхідно спочатку перебороти бар’єри, що 
можуть спричинити небажані результати для нашої економіки, тобто 
адаптуватися до значної частини проблем. Це стало ще більш важ-
ливим за умов тривалої кризи, яка вже призвела до дуже серйозних 
проблем. У першу чергу йдеться про наслідки кризи для економіч-
ного зростання. У країнах і Східної, і Західної Європи очікується в 
2009 р. зниження ВВП в річному вимірі на рівні від -4,1 до -5,6%. 
В Україні внаслідок ще більш загострених внутрішніх проблем па-

                                                           
75 Там же. – С. 16. 
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діння ВВП оцінюється в річному вимірі від -13 до -14%. Слід також 
враховувати, що зближення України з ЄС – процес досить тривалий, 
до того ж ЄС офіційно заявив, що поки немає підстав для вступу до 
нього України, зокрема й в економічному плані, оскільки Україна 
значно відстає за відповідними оціночними показниками.  

Не вдаючись у деталі всіх показників, відзначимо, що період 
зближення за критеріями конвергенції України з ЄС-27 (відповідно до 
розрахунків німецьких фахівців) становитиме – від 25 років за опти-
містичним сценарієм розвитку (6% середньорічного зростання ВВП), 
до більше як 60 років за несприятливим сценарієм (4% середньоріч-
ного зростання ВВП)76. При цьому німецькі вчені попереджають, що 
занадто швидкий вступ у ЄС країни з порівняно слабкою економікою 
принесе їй істотні втрати глобального характеру, оскільки, з одного 
боку, потрібно буде понести додаткові витрати, а з іншого – входжен-
ня в економічний простір з країнами більш високого рівня життя при-
веде до значної міграції працездатного населення, хоча на цьому шля-
ху постав візовий режим, який не послабився, а навпаки, став більш 
жорстким внаслідок багатьох причин, зокрема через захист кожною 
країною свого життєвого простору. Зауважимо, що для України ресу-
рси праці є досить обмеженими. У разі розширення міграції це зни-
зить потенціал економічного зростання в довгостроковому відношен-
ні. Сьогодні між ЄС та Україною ставиться питання про зону вільної 
торгівлі, але її ефект для України поки ще не досить добре вивчений, 
а наслідки, особливо в умовах нинішньої світової кризи і після неї, не 
прогнозовані. Очевидно, що шляхи в зону вільної торгівлі з більш ви-
сокорозвиненими країнами не можуть бути однозначно вигідними для 
України, а тому входження до неї потребує глибоко аргументованої 
стратегії, інакше не уникнути багатьох втрат.  

Так, за висновками фахівців Інституту економіки та прогнозування 
НАН України, проблемні питання, які слід вирішити в майбутньому 
щодо реалізації двостороннього Плану Дій з ЄС, є досить численними 
і глибокими, а діюча зараз модель співробітництва між Україною та 
ЄС – асиметричною на користь ЄС. Ця асиметрія призвела (після ро-
зширення ЄС) до подальшого зменшення темпів зростання українсь-
                                                           
76 Glement H., Vincentz V. Die neuen Nachbarn und die Europaische Union – Moglichkei-
ten und Grenzen der Integration am Beispiel Ukraine und Belarus, Arbeiten aus dem Ost-
europe-Institut Munchen. – Nr. 256. – 2005. – Januar. – Р. 54. 
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кого експорту товарів у порівнянні з імпортом товарів із ЄС. Це 
пов’язано перш за все з системою аграрного протекціонізму ЄС у ра-
мках Спільної Аграрної Політики, невідповідністю певних українсь-
ких товарів та послуг європейським стандартам і технічним правилам 
(щодо безпеки споживачів, а також санітарних і фітосанітарних 
норм), а також періодичний політично мотивований протекціонізм 
щодо високих технологій, деякий вплив якого можна помітити, на-
приклад, в аерокосмічній сфері та вантажних авіаперевезеннях. 

Україна все ще не виглядає на ринку ЄС як впливовий гравець. 
Так, на неї припадає всього приблизно 1,1% загальної зовнішньої 
торгівлі ЄС (дані за 2006 р.). Така обмежена присутність, звичайно, є 
одним із основних факторів стриманої позиції ЄС щодо намагання 
України пришвидшити її включення до структур ЄС. Перелік і гли-
бина невирішених проблем та рівень інституційної готовності Укра-
їни до інтенсифікації її інтеграції у структури ЄС, а також фактич-
ний рівень присутності української економіки на інтегрованому ри-
нку ЄС є недостатніми для очікування радикального прориву. Разом 
з тим проблемність і перспективність розв’язання питання про на-
ближення України до ЄС лежить не тільки в економічній площині.  

 Як зауважує професор Д.Вейлер, юрист зі світовим іменем, 
"…Європейський Союз уже давно виступає локомотивом, причому 
досить впливовим і ефективним, закріплення демократичних перетво-
рень у Східній Європі… Історично єдина Європа зіграла роль каталі-
затора демократизації, чим допомогла зміцнити демократію… Пара-
докс полягає в тому, що протягом усього цього часу Європейський 
Союз сам страждав від глибокого дефіциту демократії, який він по-
повнити не в змозі"77. Оскільки, за висновками Д.Вейлера, перспекти-
ва членства в ЄС є збуджувальним мотивом до внутрішніх змін щодо 
демократизації життя в кожній країні-претенденті на вступ до ЄС, 
і завжди досягався результат, то для України, у якій проблеми з демо-
кратією були й залишаються на сьогодні, процес входження дає надії 
на посилення демократичних процесів у нашій країні.  

Крім того, у процесі наближення країни-претендента до ЄС в 
економічній сфері теж відбуваються позитивні зміни. Однак із ча-

                                                           
77 Вейлер Д. Чем строже обязательства, тем реже они исполняются // Свободная 
мысль. – 2009. – № 7. – С. 5, 6. 
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сом, після вступу, країна залишається з проблемами як в економіці, 
так і в соціальній сфері відповідальною за свої дії. І хоча значна час-
тина рішень ухвалюється в Брюсселі, але, як зауважує Д.Вейлер, усі 
ці рішення "…суто технократичні й не мають під собою ціннісної, 
ідеологічної основи! Це безглуздо. У багатьох відношеннях успіш-
ний європейський проект, що виступав каталізатором демократич-
них змін і гарантом демократії, є кроком назад… Ці… успіхи засно-
вані на політиці страждань від дефіциту демократії. Повага до демо-
кратичного процесу як джерела легітимності об’єднання руйнується 
під впливом легітимності результату. Це, думаю, погано78". Можна 
такі висновки порівняти з відомим прислів’ям "Рух – це все, а кінце-
ва мета – ніщо", бо йдучи до ЄС, країна демократизує своє життя, 
а прийшовши туди, руйнує демократію технократією об’єднання, 
оскільки рішення, що приймаються в ЄС, готуються на технократич-
ній основі, нівелюючи політичні уподобання, що домінують у кож-
ній окремо взятій країні, основне завдання якої не тільки зберегти, 
а й створити умови для розвитку демосу. Як результат, дефіцит де-
мократії в ЄС руйнує політичну культуру національної держави79, а 
це вже є досить важливим і одночасно загрозливим для майбутньо-
го, оскільки, за висновками О.Шпенглера, успіх розвитку суспільст-
ва й економіки в кожній країні визначається відтворенням такої 
держави, де домінує жива форма нації, яку вона здобуває сама со-
бою з часу, власного положення, із власних расових властивостей80. 
Загрозою існуванню такої держави є дегуманізація культури, а повна 
технізація виступає джерелом влади, тому О.Шпенглер і відстоював 
думку, що раціоналістична цивілізація, а саме вона й будується, як 
ми зазначали, посилаючись на роботу Д.Вейлера, веде до деградації 
духовних цінностей культури, і та приречена81.  

Таким чином, національні демократії в ЄС стикаються з обме-
женнями в європейському просторі через використання механізмів, 
заснованих на технократизмі рішень. Однак ЄС хоча й руйнує полі-
тичну культуру дійсної демократії, але водночас заохочує до закон-
ності та прав людини. Картина неоднозначна, але загальний баланс 
                                                           
78 Там же. – С. 7, 8. 
79 Там же. 
80 Шпенглер О. Закат Европы. – М. : Мысль, 1998. – С. 387. 
81 Дубнов А.П. Общедоступное введение к книге О.Шпенглера // Там же. – С. 8. 
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позитивний82. Щодо перспектив на майбутнє, то "…головною метою 
Європейського Союзу повинна бути конституційна толерантність, 
терпимість до конституцій інших, визнання ідентичності"83. Усе це 
добре, але національна держава лишається гарантом як демосу, так 
і розвитку кожної країни за своїми цінностями, що формують і вдос-
коналюють живу форму нації, а також розвитку прямої демократії 
в термінах Д.Вейлера і відповідного піднесення згідно з цим рівня 
життя населення, що не виключає, особливо в післякризових умовах, 
співпраці з іншими об’єднаннями. 

Звернімося до деяких висновків, зроблених в Інституті економіки 
та прогнозування НАН України щодо розвитку взаємодії країн-
учасниць СНД, до яких входить і Україна, в економічній сфері з тим, 
щоб мати певний аналог порівнянь для майбутніх зближень. Без тако-
го аналогу заздалегідь визначити шляхи зближення досить важко84, бо 
членство в ЄС, за твердженням західних експертів, це перспектива не 
одного десятиліття, а крім того, оскільки йдеться про декілька десят-
ків років, ми не можемо не враховувати, що "…Європа – це минуле, 
США – сьогодення, а Азія на чолі з Китаєм – це майбутнє світової 
економіки. Здається, що це майбутнє обов’язково наступить. Питання 
тільки в тому, як швидко і наскільки безболісно це відбудеться"85.  

1. Оцінка реального стану процесів економічної інтеграції в СНД. 
Незважаючи на безліч заяв про розвиток інтеграції, реально СНД 

дотепер служило здебільшого механізмом "цивілізованого розлу-
чення" колишніх радянських республік, а не діючим механізмом ін-
теграції. Численні прийняті документи щодо поглиблення інтеграції 
в рамках СНД мають низький коефіцієнт реалізації. Це пов’язане з 
низкою факторів, серед яких: 

1.1. Наявні істотні розбіжності в трактуванні окремими країнами-
учасницями змісту і пріоритетів інтеграційної політики. Це виража-
ється в частій практиці резервування окремими країнами-учасни-
цями своїх особливих позицій у формі неучасті або недовіри до при-
йнятих документів, що підриває принцип універсальності регулюю-

                                                           
82 Там же. – С. 13. 
83 Там же. – С. 18. 
84 Оцінка проведена автором спільно з чл.-кор. НАН України В.Сіденком. 
85 Asia is Awakening // The Financial Times. – 2003. – 22 Sept. Цит. за: Арриги Дж. 
Адам Смит в Пекине: Что получил в наследство ХХІ век. – М., 2009. – С. 12. 
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чого режиму всередині СНД. На шляху в зону вільної торгівлі з ЄС 
такого роду розбіжності неминучі. Якщо ж прийняти повністю по-
зицію ЄС, нас очікують значні втрати. 

1.2. Надмірне захоплення масштабністю і стислими строками здій-
снення інтеграційних заходів на шкоду їх послідовності та обґрунто-
ваності, що призводить до дискредитації багатьох загалом гарних 
ідей. Поспішати в зону вільної торгівлі з ЄС потрібно повільно. 

1.3. Зосередження основних зусиль в інтеграційному процесі на 
макрорівні за досить пасивної участі мікрорівня. Реальні економічні 
інтереси національних бізнес-еліт, регіональних і галузевих органів 
управління всередині країн-учасниць часто виявляються далеко не 
тотожними позиціям вищих керівників країн. Без досягнення згоди 
всередині країни рух в зону вільної торгівлі та ЄС буде супроводжу-
ватися внутрішніми конфліктами. 

1.4. Відсутність надійних механізмів забезпечення виконання 
країнами взятих зобов’язань, міжнародно-правової відповідальності 
(у тому числі матеріальної) за ухвалені рішення. Україні необхідно 
буде сформувати правову базу і надати їй інституційне забезпечен-
ня. Без реформ у судовій системі, що переживає в Україні серйозну 
кризу, ми будемо програвати судові справи.  

1.5. Виникнення конкуруючих субрегіональних утворень за інте-
ресами у самому СНД, що веде до ерозії єдиного простору. Не ви-
ключено, що певного роду субрегіональні утворення будуть в май-
бутньому і в ЄС. Як бути з цим, далеко не пусте питання. 

2. Нові можливості та пріоритети розвитку економічних вза-
ємовідносин, основні принципи формування загального еконо-
мічного простору. 

2.1. Необхідно в першу чергу вирішити комплекс проблем, від-
значених у пунктах 1.1–1.4. Краще менше амбіційних планів, а більше 
реальних, послідовних, добре погоджених і забезпечених необхід-
ними ресурсами. Без сумніву, це важливо при русі в будь-яке 
об’єднання, у тому числі в зону вільної торгівлі з ЄС. 

2.2. Пріоритет поетапного розвитку інтеграційного процесу: від 
більш низьких стадій до більш високих. Те ж саме залишається у ви-
гляді вимог і при русі в зону вільної торгівлі з ЄС. 

2.3. Пріоритетне вирішення питання про створення повноцінної 
зони вільної торгівлі усередині СНД. При цьому необхідно мінімізу-
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вати вже на першому етапі можливі виключення з режиму вільної 
торгівлі й попередньо оприлюднити графік їх поступового скасу-
вання. Цього ж необхідно досягти і в переговорному процесі з ЄС, 
якщо рух в цю зону буде більш пріоритетним. 

2.4. "Макроінтеграційна стратегія", "інтеграція зверху" (на основі 
погодженої загальноекономічної стратегії розвитку, узгодження 
структурної, інвестиційної, зовнішньоекономічної, інноваційної, со-
ціальної політики) повинна бути органічно підтримана заходами для 
"інтеграції знизу". Для цього необхідно ширше залучати великі 
компанії (підприємства) країн-учасниць безпосередньо до форму-
вання проектів розвитку інтеграційного співробітництва, приділяти 
першорядну увагу підтримці ділових ініціатив знизу. Поки, на нашу 
думку, це не робиться. Скоріше, бізнес самостійно шукає шляхи 
зближення за всіма напрямами. 

2.5. Гармонізація інтересів країн-учасниць вимагає подолання ву-
зького регіонального підходу до інтеграції на пострадянському про-
сторі. Інтеграція всередині СНД повинна проходити в широкому 
контексті, у який були б органічно вплетені більш високий рівень 
відносин із країнами ЄС, розширення перспектив на Сході (у відно-
шенні Китаю, інших країн Східної Азії й Індії), можливість спільно-
го зміцнення позицій на ринках країн "третього" світу тощо. Цей 
пункт умов не потребує коментарів. 

3. Конкретні напрями економічного співробітництва. 
3.1. Сфера енергетики. 
 Забезпечення умов стабільної паралельної роботи енергосистем. 

Відомо, що це важливо як у Східному, так і в Західному векторах 
зближення. 

 Координація експортної політики на ринках електроенергії і при-
родного газу. Вирішення проблеми з ринком газу і газотранспортною 
системою України потребує участі як східних, так і західних сусідів. 

 Організація трансграничного обліку і контролю за потоками 
енергоресурсів. Актуально в обох напрямках. 

 Здійснення проектів спільного будівництва та експлуатації наф-
то- та газотранспортних коридорів, будівництво і модернізація елек-
тростанцій та інших енергетичних об’єктів. У даний час позиції сто-
рін у цих проблемах означені, але вони є достатньо конфліктними, 
оскільки інтереси ЄС і Росії у відносинах з Україною не збігаються.  
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 Здійснення ефективної політики координації у сфері транзитних 
тарифів. Актуально в обох напрямках. 

 Розширення практики здійснення спільних інвестиційних прое-
ктів, у тому числі на концесійній основі. Також актуально як для 
Східного, так і для Західного векторів зближення. 

 Узгодження стандартів в енергетичній сфері. Україна вельми 
повільно досягає єдності у підходах до стандартизації, а беззастере-
жне прийняття стандартів ЄС призведе до багатьох втрат в Україні. 
При цьому втрати будуть як економічні, так і споживчі, оскільки 
населення далеко не завжди має такі ж звички і смаки, як у ЄС.  

 Здійснення програм підвищення кваліфікації й обміну фахівця-
ми. Тут можливе виникнення багатьох проблем, оскільки результати 
експериментів в освітньому процесі України прийняті неоднозначно. 

3.2. Аграрний ринок. 
 Повноцінна реалізація укладеної в рамках СНД угоди про ство-

рення єдиного аграрного ринку. Український аграрний потенціал у 
випадку його реалізації може істотно змінити не тільки європейсь-
кий аграрний ринок, але й світовий. Необхідна глибока і професійна 
проробка цієї проблеми на довгострокову перспективу з тим, щоб не 
сталося так, як це є зараз з ринками м’яса в Україні після входження 
у СОТ, про що ми вже згадували.  

 Обмін досвідом і проведення спільних досліджень проблем аграр-
ної реформи, у тому числі створення ефективних напрямів і механізмів 
формування ринку земель сільськогосподарського призначення. У разі 
формування зони вільної торгівлі з ЄС для України постає надзвичайно 
актуальне й неоднозначне питання, що потребує детальної проробки. 

3.3. Сфера науки і технологій. 
 Ефективне узгодження політики у сфері науки та технологій і 

формування єдиного науково-технічного простору, орієнтованого на 
досягнення високої міжнародної конкурентоспроможності в окре-
мих сферах високих технологій. У цьому напрямі, можливо, є най-
менше протиріч, оскільки наука не має кордонів.  

 Створення спільних технопарків і технополісів у низці ключо-
вих сфер високих технологій. Актуально для будь-якого варіанту. 

 Створення ефективного механізму комерціалізації передових 
науково-технічних досягнень і пільгових умов обміну ними серед 
країн-учасниць. Також актуально для будь-якого варіанту. 
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 Здійснення загального виходу на зовнішні ринки продуктів ви-
соких технологій. У боротьбі за світові ринки інтереси країн як збі-
гаються, так і розходяться. Але в будь-якому випадку розширення 
регіонального ринку дасть ефект. 

Стосовно заключної ринкової угоди України, Росії, Білорусі та Ка-
захстану про створення більш мобільного об’єднання цих країн у ЄЕП 
у рамках СНД, яку було ратифіковано його учасниками, зокрема 
й Україною, то тут варто врахувати проголошені Президентом 
В.Ющенком пріоритети зовнішньої політики, головним із яких є інте-
грація в Європейський Союз. Це загострило питання про узгодження 
цього напряму та інтеграційних процесів у рамках підписаної і рати-
фікованої Україною Угоди про створення Єдиного економічного про-
стору, хоча таке рішення реально не наблизило нас до ЄС. 

Офіційні заяви вищого керівництва країни свого часу свідчили 
про те, що Україна буде наполягати на вирішенні питання про свою 
участь в ЄЕП, що обмежиться створенням зони вільної торгівлі без 
будь-яких винятків. Однак як з погляду теорії й практики міжнарод-
ної економічної інтеграції, так і з позиції аналізу сфери пересікання 
національних інтересів країн-учасниць ЄЕП такий підхід не вигля-
дає досить реальним і продуктивним. 

По-перше, без переходу до більш високих форм інтеграції прак-
тично неможливо домогтися ліквідації всіх винятків із режиму віль-
ної торгівлі (практика світової торгівлі майже не знає таких сугубо 
торговельних за змістом регіональних угод про повністю вільну тор-
гівлю). По-друге, така ліквідація винятків була б асиметрично вигід-
ною для України, але не для Росії. А отже, у відносинах із країнами 
ЄЕП буде необхідний формат більш широкий, ніж скасування об-
межень для торгівлі (зона вільної торгівлі). 

Основою для пошуку такого нового формату, який би не супере-
чив цілям інтеграції України в ЄС, могло стати підписання пакету 
"дорожніх карт" про утворення чотирьох загальних просторів – зага-
льного економічного простору, загального простору свободи, безпе-
ки і юстиції, загального простору зовнішньої безпеки і загального 
простору досліджень, освіти і культури. Попередній аналіз змісту 
цих дорожніх карт свідчить, що він у багатьох компонентах збіга-
ється з пріоритетами, викладеними в Плані дій "Україна – ЄС", 
схваленому в лютому 2005 р. 
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У цілому відносини між Україною і ЄС розвиваються досить 
швидко і приносять плідні результати протягом останніх років з ча-
су прийняття двостороннього Плану дій. Тим не менше перелік і ма-
сштаби невирішених проблем, рівень інституційної готовності Укра-
їни до активізації своєї інтеграції в структури ЄС і фактичної прису-
тності української економіки на внутрішньому ринку ЄС ще є недо-
статніми, щоб очікувати радикального прориву. Крім того, у випад-
ку здійснення заходів щодо узгодження політики й адаптації як 
українського, так і російського законодавства з правовою основою 
ЄС стане реальним вирішення багатьох питань розвитку економіч-
них і політичних взаємовідносин у трикутнику ЄС – Росія – Україна. 
Через те, що саме ці дві країни є ключовими гравцями в ЄЕП, можна 
говорити про те, що ЄЕП у перспективі міг би служити (у випадку 
здійснення відповідних внутрішніх реформ у Білорусі й Казахстані) 
субрегіональним механізмом загальноєвропейського економічного, 
політичного та соціального простору. У такому форматі цілком мо-
жлива повноцінна участь України в багатьох механізмах інтеграції в 
рамках ЄЕП і за межами ідеї про утворення зони вільної торгівлі. 
Однак це вимагає внесення в проекти угод щодо формування конк-
ретних механізмів ЄЕП відповідних правових положень, які б чітко 
й недвозначно орієнтували ЄЕП на стандарти й пріоритети, закладе-
ні у згаданих документах України й Росії з ЄС – так само, як це здій-
снено щодо орієнтації на положення норм угод Світової організації 
торгівлі. Але це, так би мовити, ідеологія.  

А тепер звернімося до характеристик деяких основних мотивів 
діяльності України по зближенню з ЄС і/або з ШОС, оскільки це но-
ве об’єднання активно розвивається у своєму формуванні, тоді як 
ЄЕП формально не знятий з порядку денного, але й не рухається 
вперед. Проаналізуємо спочатку товарну структуру експорту й імпо-
рту ЄС і окремих країн, що вступили в нього (Польща, Угорщина, 
Словаччина, Чеська Республіка) у порівнянні з Україною, а також 
низку інших статистичних даних того ж напряму, щоб знайти більш 
аргументовані доводи того чи іншого характеру.  

Товарна структура експорту країн ЄС-25 із зовнішнім світом, за 
винятком країн, що входять у ЄС, у позиції механічне обладнання та 
транспортні засоби за питомою вагою становила 46,0% у 1999 р. 
і знизилася, за підсумками 2008 р., до 43,7% (табл. 4.9). Відмітимо,  
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Таблиця 4.9 
Товарна структура експорту та імпорту за SITC, % 

Країна Експорт Імпорт 
0-1* 2+4 3 5+6+8+9 7 0-1 2+4 3 5+6+8+9 7 

ЄС-25 
1999 6,1 2,1 2,2 43,6 46,0 6,7 5,2 11,2 38,3 38,6 
2000 5,6 2,0 3,3 42,7 46,3 5,5 4,9 16,0 36,2 37,3 
2005 4,9 2,2 4,1 43,9 44,9 5,3 4,4 22,7 35,5 32,1 
2006 5,0 2,4 4,8 44,2 43,7 5,0 4,6 24,7 35,9 29,8 
2007 5,0 2,3 4,8 43,8 44,0 5,3 4,8 22,8 37,7 29,4 
2008 5,3 2,4 5,8 42,8 43,7 5,2 4,8 28,0 35,0 27,0 

Польща 
1999 8,9 3,2 5,0 52,6 30,3 6,3 3,5 7,2 44,8 38,2 
2000 7,9 2,9 5,1 49,9 34,2 5,6 3,7 10,8 42,8 37,0 
2005 9,4 2,4 5,3 43,9 39,1 5,8 3,4 11,5 43,5 35,9 
2006 9,2 2,5 4,5 43,6 40,2 5,5 3,4 10,4 44,7 35,9 
2007 9,2 2,5 3,8 43,5 40,9 5,9 3,3 9,9 45,3 35,6 
2008 9,3 2,4 4,3 42,6 41,4 6,0 3,4 11,5 43,8 35,2 

Угорщина 
1999 8,0 2,5 1,6 30,8 57,2 3,0 2,1 5,4 39,3 50,1 
2000 6,9 2,3 1,7 30,0 59,1 2,7 2,2 7,1 36,5 51,4 
2005 5,5 1,9 1,7 32,2 58,7 4,0 1,8 6,6 36,9 50,7 
2006 5,3 1,7 1,8 29,0 62,3 3,8 1,8 10,8 32,2 51,4 
2007 6,0 1,8 2,8 27,4 61,9 4,0 1,8 9,5 32,3 52,4 
2008 6,5 2,2 3,7 27,5 60,1 4,5 2,0 12,8 31,9 48,8 

Словаччина 
1999 3,5 4,0 4,7 48,4 39,4 6,2 4,0 13,0 39,1 37,7 
2000 3,0 3,4 6,9 47,3 39,4 5,4 4,1 17,5 37,5 35,5 
2005 4,2 3,1 5,9 42,6 44,2 5,8 3,7 13,2 39,2 38,1 
2006 3,9 2,4 5,6 39,5 48,6 5,0 3,3 13,4 39,6 38,7 
2007 3,4 2,2 4,8 36,0 53,6 5,0 3,0 10,7 37,1 44,2 
2008 3,3 2,4 5,1 35,3 54,0 5,1 3,1 12,6 36,0 43,1 

Чеська Республіка 
1999 3,7 3,8 2,9 46,4 43,2 5,4 3,4 6,6 44,6 40,0 
2000 3,7 3,7 3,0 45,2 44,4 4,7 3,4 9,7 42,5 39,7 
2005 3,8 2,5 3,1 39,9 50,7 5,1 3,0 9,2 42,6 40,2 
2006 3,4 2,6 2,9 38,0 53,0 4,9 2,9 9,6 41,5 41,2 
2007 3,5 2,6 2,7 37,0 54,2 5,0 2,6 8,0 41,5 43,0 
2008 3,8 2,8 3,4 36,4 53,5 4,9 2,8 10,4 40,6 41,3 

Україна 
1996 18,2 8,6 5,1 53,9 14,1 7,1 4,5 49,7 22,2 16,6 
2000 6,4 8,4 5,5 67,3 12,3 5,8 6,8 43,6 26,4 17,5 
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Країна Експорт Імпорт 
0-1* 2+4 3 5+6+8+9 7 0-1 2+4 3 5+6+8+9 7 

2003 8,1 10,1 11,9 56,1 13,7 8,8 4,3 34,1 30,9 21,9 
2004 8,3 8,5 10,4 58,6 14,2 5,8 4,1 35,0 31,9 23,1 
2005 10,3 8,9 9,8 58,4 12,6 6,5 4,4 29,5 34,6 25,0 
2006 8,8 9,3 6,7 61,7 13,5 6,2 3,3 28,2 34,9 27,5 
2007 7,8 10,6 5,3 60,2 16,1 5,7 3,7 26,3 34,7 29,6 

* SITC 0-1 – продовольчі товари; SITC 2+4 – мінеральні продукти за виключенням 
палива; SITC 3 – паливо та продукти переробки; SITC 5+6+8+9 – промислові виро-
би; SITC 7 – механічне обладнання та транспортні засоби. 
Джерело: Товарна структура для країн ЄС(25) та окремих країн Східної Європи 
розрахована за даними Євростату, товарна структура України розрахована за дани-
ми Держкомстату. 

що в цілому цей показник досить високий навіть у порівнянні з усі-
єю групою промислових товарів як у 1999, так і в 2008 р., тоді як 
імпорт за тією ж Міжнародною стандартною торговельною класифі-
кацією становив, наприклад, по групі 7 у 1999 р. 38,6% і знизився за 
підсумками 2008 р. до 27,0%. При цьому він за питомою вагою відс-
тавав увесь цей час від експорту. Тобто в торгівлі механічним обла-
днанням та транспортними засобами індустріально розвинені країни, 
як і слід було сподіватися, мають мотивацію до превалювання в екс-
порті товарів з високою додатковою вартістю, але їх експорт та ім-
порт за питомою вагою, як бачимо, знижувався.  

Аналіз торгівлі цією групою товарів по таких країнах, як Польща, 
Угорщина, Словаччина, Чеська Республіка, свідчить, що експорт по 
групі 7 динамічно зростав і за роки трансформаційних змін (1999–
2008). В Угорщині, наприклад, за питомою вагою, він збільшився з 
57,2% у 1999 р. до 60,1% у 2008 р., у Словаччині – з 39,4 до 54,0% за 
період з 1999 по 2008 р. Така сама тенденція мала місце і в Чеській 
Республіці. При тому, що імпорт, наприклад, в Угорщині знизився за 
питомою вагою з 50,1% у 1999 р. до 48,8% у 2008 р. У Словаччині та 
Чеській Республіці спостерігалася зворотна тенденція. Варто також 
відзначити, що експорт як промислових товарів, так і механічного 
обладнання та транспортних засобів, машин і механізмів був вищим 
від імпорту у зазначених країнах (за винятком Угорщини) по групі 
промислових товарів. Це говорить про те, що країни ЄС-25 більше 
орієнтовані на зовнішні ринки і зовнішню кооперацію та товарооб-
мін, що дозволяє зробити висновок про домінантне значення для цих 
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країн зовнішнього ринку, з якого вони за даними позиціями одер-
жують додаткову додану вартість і стають певною мірою більш тех-
нологічно незалежними ніж, наприклад, Україна.  

Відзначимо й те, що країни ЄС-25 у цілому за питомою вагою 
знизили експорт та імпорт харчових продуктів. 

Що стосується України, то тут ситуація зі структурою експорту 
та імпорту багато в чому відрізняється від згаданих країн. Насампе-
ред, зростає за питомою вагою торгівля промисловими товарами. 
Проте важливо відзначити, що якщо вся ця група посідає в структурі 
експорту серед зазначених країн найвищі місця – в основному на 
рівні до 50%, то експорт промислової продукції в Україні до 2006 р. 
досяг більше 60%, при цьому експорт механічного обладнання та 
транспортних засобів більше ніж утричі (за питомою вагою) відстає 
від країн ЄС-25 і більше ніж у 4 рази, наприклад, від Угорщини. Пи-
тома вага експорту механічного обладнання та транспортних засобів 
з України не зросла, а навіть знизилася до 2006 р. на 0,6 відсотково-
го пункта, що є досить негативною тенденцією. Втім, основну роль 
в експорті промислових товарів зіграла продукція металургії й хімії, 
що говорить про значну залежність українського експорту від моні-
зму такої зовнішньої торгівлі. Крім того, постійно зростав за пито-
мою вагою імпорт промислових товарів в Україну і, що особливо 
важливо, імпорт машин і транспортного устаткування, який за той 
самий період з 1999 р. зріс майже на 10,9 відсоткового пункта, що 
робить нас технологічно залежними. Це означає, що Україна на захід-
них ринках присутня як країна, що підтримує своїми природними 
ресурсами і товарами їх найпростішої переробки динаміку та рівень 
розвитку західних партнерів. Між тим за питомою вагою експорту 
з України високотехнологічної продукції вона належить до числа 
країн, у яких питома вага такого експорту падає86. 

Проаналізуємо експорт та імпорт України з країнами ШОС 
(табл. 4.10). Дані таблиці свідчать, що співвідношення експорту та 
імпорту товарів з країнами ШОС має доволі специфічні ознаки. 

По-перше, в експорті товарів з України домінують такі товари, 
які виключають енергетичні матеріали, нафту та продукти її перего-
нки, а перевагу мають усі інші товари, структуру яких ми проаналі-
зуємо далі на основі інших статистичних даних.  
                                                           
86 Сливоцький А. Міграція капіталу. – К. : Пульсари, 2001. – С. 68–84. 
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Таблиця 4.10 
Товарна структура експорту та імпорту України 

з країнами ШОС у 2002–2008 рр., % 
Показник 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Експорт товарів, усього 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Питома вага експорту енер-
гетики матеріалів, нафти та 
продуктів їх перегонки 0,8 0,7 1,5 1,9 1,1 1,2 4,3 
Питома вага експорту без 
енергетичних матеріалів 99,2 99,3 98,5 98,1 98,9 98,8 95,7 
Імпорт товарів, усього 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Питома вага імпорту енер-
гетичних матеріалів, нафти 
та продуктів її перегонки 62,8 58,3 59,1 49,4 45,5 43,2 43,5 
Питома вага імпорту без 
енергетичних матеріалів 37,2 41,7 40,9 50,6 54,5 56,8 56,5 
Джерело: розраховано за даними Держкомстату України за відповідні роки. 

По-друге, в імпорті товарів домінували протягом 2002–2004 рр. 
енергетичні матеріали, нафта та продукти її перегонки. Але, почи-
наючи з 2005 р., питома вага імпорту товарів без урахування енерге-
тичних матеріалів стала порівняно більш високою, за результатами 
2008 р. ця група досягла питомої ваги у 56,5%. І це при тому, що ці-
ни на енергоносії, особливо на газ, для України в 2008 р. зросли.  

По-третє, незважаючи на зростання цін на енергоносії у 2005–
2008 рр., Україна за питомою вагою мала більш динамічні зовніш-
ньоекономічні стосунки з країнами ШОС по групах товарів, у які 
не входили енергетичні матеріали, нафта та продукти її перегонки. 
При цьому винятком не став і 2008 р., коли за рахунок головно цін 
обсяги імпорту енергетичних матеріалів, нафти та продуктів її пе-
регонки зросли більш як на 3,0 млрд дол. США (у 2007 р. приблиз-
но на 1,7 млрд дол.), тобто більш як удвічі за рік. Для порівнян-
ня ,  у 2006 р. імпорт цих товарів зріс усього на 0,524 млрд дол. 
США без суттєвих змін у споживанні енергетичних матеріалів, на-
фти та продуктів її перегонки. 

По-четверте, що стосується співвідношення експорту та імпорту 
товарів без енергетичних матеріалів України та країн ШОС у цілому 
за вказаний період, то експорт зріс у 4,3 раза, а імпорт – майже 
у 6,6 раза. Якщо в 2002 р. баланс зовнішньоекономічної діяльності по 
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групах товарів без енергетичних матеріалів був на користь України на 
величину майже 11,6 млрд дол., то за підсумками 2005 р. він досяг 
усього 0,973 млрд дол. США. 

У зовнішньоторговельних стосунках з країнами ШОС Україна 
мала по товарах дефіцит торгівлі, який із року в рік зростав, а за 
2002–2008 рр. зріс у 4,1 раза (табл. 4.11). Цей дисбаланс складається 
за рахунок імпорту енергетичних матеріалів, нафти та продуктів її 
перегонки, бо співвідношення експорту-імпорту в 2008 р. мало ве-
личину майже у 12,4 млрд дол. США. Водночас баланс зовнішньої 
торгівлі по інших товарних групах є на користь України, за підсум-
ками 2008 р. він становив 0,973 млрд дол., але за весь період позитив-
не сальдо торгівлі на користь України знизилося за 2008 р. на 38,2%. 
Якщо 2002 р. дефіцит по всій групі неенергетичних товарів знизився 
майже на 1,6 млрд дол. США, або на 36,4%, то в 2008 р. – усього на 
0,973 млрд дол., або на 7,9%. Це означає, що у співвідношенні зов-
нішньої торгівлі України з країнами ШОС існував ціновий диспаритет 
на користь країн ШОС, і обсяги торгівлі товарами, у які не включені 
енергетичні матеріали, хоча й зростали досить високими темпами, але 
за питомою вагою не покривали дефіцит, який виникав у торгівлі енер-
гетичними матеріалами, нафтою та продуктами її перегонки.  

Таблиця 4.11  
Баланс зовнішньої торгівлі України з країнами ШОС товарами 

з урахуванням та без урахування енергетичних матеріалів,  
нафти та продуктів її перегонки 

Показник 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Усього експорт-імпорт, 
млн дол. США -2789 -4077 -5492 -5952 -7179 -7290 -11395 
% до 2002 р. 100 146 197 213 257 261 409 
Усього експорт-імпорт енер-
гетичних матеріалів, нафти 
та продуктів її перегонки 
млн дол. США -4363 -5687 -7568 -7271 -7855 -9451 -12368 
% до 2002 р. 100 130 173 167 180 217 283 
Усього експорт-імпорт без 
енергетичних матеріалів, наф-
ти та продуктів її перегонки, 
млн дол. США 1574 1611 2076 1319 677 2161 973 
% до 2002 р. 100 102 132 84 43 137 62 
Джерело: розраховано за даними Держкомстату України за відповідні роки. 



Розділ 4. Глобалізація та внутрішній розвиток: ефекти взаємодії  

551 

Основних причин тут є дві. По-перше, увесь цей час зростали ці-
ни на енергетичні матеріали, нафту та продукти її перегонки, особ-
ливо на газ. По-друге, Україна у цей період дотримувалася політики 
стабільного валютного курсу і навіть його ревальвації, тому втрача-
ла цінову конкурентоспроможність, що збільшувало імпорт та спри-
яло зменшенню експорту, особливо на фоні різкого зростання внут-
рішніх цін. Як відомо, у 2006–2008 рр. у результаті такої політики в 
Україні вже сформувалося негативне сальдо торговельного балансу.  

Надзвичайно важливу роль у зовнішній торгівлі товарами, за ви-
нятком енергетичних матеріалів, відіграють товари інвестиційного 
характеру з високою доданою вартістю (табл. 4.12 та 4.13). Експорт 
з України до країн ШОС товарів інвестиційного характеру, які ма-
ють порівняно високу додану вартість, з року в рік зростає, і за роки 
динамічного економічного зростання (2002–2008) він збільшився в 
5,3 раза. У свою чергу імпорт з країн ШОС в Україну зріс за вказа-
ний період у 6,1 раза, що й мало відбуватися на фоні згаданих мак-
роекономічних тенденцій щодо зміни цін на внутрішньому ринку та 
стабільності валютного курсу, який використовувався як якір стабі-
лізації. Однак, навіть незважаючи на це, у сукупності за підсумками 
2008 р. позитивний баланс зовнішньої торгівлі між Україною і краї-
нами ШОС по вказаних групах товарів становив 0,5 млрд дол. США 
і зріс на користь України в 2,6 раза. 

Позитивною була й динаміка експорту вказаної групи товарів за 
питомою вагою в сукупному експорті товарів з України в країни 
ШОС. Якщо у 2002 р. питома вага цих товарів становила 7%, то за 
підсумками 2008 р. вона досягла 10%. Що стосується імпорту в Укра-
їну тих же товарів, то його питома вага в сукупному імпорті у 2002 р. 
була 6%, а станом на 2008 р. досягла всього 7%. У цілому динаміка 
торговельного балансу України з країнами ШОС (табл. 4.14) характе-
ризується як виключно позитивна, хоча, звичайно, проблемним як для 
України, так і для країн ШОС залишається питання щодо низької пи-
томої ваги експорту даних країн товарів інвестиційного призначення. 
Якщо ці товари віднести до групи високотехнологічних, то, як бачимо 
(табл. 4.14), регіональний ринок між Україною і країнами ШОС ви-
глядатиме недостатньо розвиненим, оскільки в країнах з високою пи-
томою вагою регіональної торгівлі частка високотехнологічних това-
рів в декілька разів більша. 
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Таблиця 4.12 
Динаміка експорту з України товарів інвестиційного  

призначення в країни ШОС за 2002–2008 рр. та питома вага 
вказаного експорту в сукупному експорті України  

Показник 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Експорт механічного обладнання, ма-
шин та механізмів, транспортних засо-
бів та шляхового обладнання, приладів 
та апаратів оптичних, для фотографу-
вання або кінематографії, апаратів 
медико-хірургічних, % до 2002 р. 100 115 174 202 258 408 528 
Питома вага механічного обладнання, 
машин та механізмів, електрооблад-
нання та його частин; пристроїв для 
записування або відтворення зобра-
ження та звуку; транспортних засобів 
та шляхового обладнання у всій групі 
вказаних товарів, % 97 97 97 97 98 98 98 
Питома вага всієї групи вказаних 
товарів у сукупному експорті товарів 
з України, % 7 7 7 8 9 11 10 
Джерело: розраховано за даними Держкомстату України за відповідні роки. 

Таблиця 4.13 
Динаміка імпорту до України з країн ШОС товарів  

інвестиційного призначення за 2002–2008 рр. та питома вага 
вказаного імпорту в сукупному імпорті України  

Показник 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Імпорт механічного обладнання, машин 
та механізмів, транспортних засобів та 
шляхового обладнання, приладів та 
апаратів оптичних, для фотографування 
або кінематографії, апаратів медико-
хірургічних, % до 2002 р. 100 140 211 261 353 475 612 
Питома вага механічного обладнання, 
машин та механізмів, електрооблад-
нання та його частин; пристроїв для 
записування або відтворення зобра-
ження та звуку; транспортних засобів 
та шляхового обладнання у всій групі 
вказаних товарів, % 95 96 94 95 96 95 96 
Питома вага всієї групи вказаних то-
варів у сукупному імпорті товарів в 
Україну, % 6 6 7 7 8 8 7 
Джерело: розраховано за даними Держкомстату України за відповідні роки. 
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Таблиця 4.14  
Торговельний баланс України з країнами ШОС  

по товарах інвестиційного призначення за період 2002–2008 рр. 
Показник 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Усього експорт-імпорт механічного 
обладнання, машин та механізмів, 
транспортних засобів та шляхового 
обладнання, приладів та апаратів 
оптичних, для фотографування або 
кінематографії, апаратів медико-
хірургічних, млн дол. США 316 106 170 35 -139 605 824 
% до 2002 р. 100 34 54 11 -44 192 261 
Джерело: розраховано за даними Держкомстату України за відповідні роки. 

Якщо проаналізувати дані експорту та імпорту товарів з країнами 
ЄС і ШОС як у цілому, так і без енергетичних матеріалів, нафти та 
продукції її переробки (табл. 4.11 і 4.15–4.17), то з’ясується, що ба-
ланс зовнішньої торгівлі і з країнами ЄС і з країнами ШОС для 
України в цілому має негативну величину. Між тим негативний ба-
ланс зовнішньої торгівлі з країнами ШОС, сформований в основно-
му за рахунок енергетичних матеріалів, газу та нафти і продукції її 
переробки, за період 2000–2008 рр. зріс у 4,1 раза при тому, що дина-
міка зростання економіки була, як уже згадувалося, досить високою 
(більше 7% у середньорічному вимірі). Дефіцит зовнішньої торгівлі 
цими товарами зріс за зазначений період до -11,4 млрд дол. США. 
Дефіцит зовнішньої торгівлі з країнами ЄС зростав дещо швидше – 
з 2000 по 2007 рр. він збільшився майже в 4,9 раза. Однак це був де-
фіцит у торгівлі з країнами ЄС, сформований у першу чергу за раху-
нок промислових товарів, за винятком енергетичних матеріалів, на-
фти і продукції її переробки. У той же час баланс експорту-імпорту 
в країни ШОС по товарах, що виключає енергетичні і близькі їм то-
вари, був позитивним і становив, наприклад, у 2008 р. майже 
1 млрд дол. США. Дефіцит же з країнами ЄС по цій групі дорівню-
вав 9,4 млрд дол. США у 2007 р. 

Крім того, необхідно ще раз звернути увагу на дані табл. 4.14, у 
якій показана динаміка зростання експорту промислових товарів з 
високою доданою вартістю в країни ШОС за період 2002–2008 рр. 
Як бачимо, за цей період експорт зріст у 5,3 раза і становить 10,0% 
від сукупного експорту товарів з України. 
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Таблиця 4.15 
Динаміка експорту товарів з України до країн ЄС-25 

у 2000–2007 рр., % до 2000 р. 
Показник 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Експорт товарів, усього 100,0 123,1 143,6 196,0 243,6 229,2 270,7 312,9 
Експорт енергетичних 
матеріалів, нафти та 
продуктів її перегонки 100,0 205,2 292,0 478,4 457,6 509,5 415,7 376,9 
Експорт товарів без енер-
гетичних матеріалів 100,0 115,3 129,4 169,1 223,2 202,5 256,9 306,8 
Джерело: розраховано за даними Держкомстату України за відповідні роки. 

Таблиця 4.16 
Динаміка імпорту товарів до України з країн ЄС-25 

у 2000–2007 рр., % до 2000 р. 
Показник 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Імпорт товарів, усього 100,0 118,4 137,8 197,4 238,4 302,0 397,3 540,5 
Імпорт енергетичних мате-
ріалів, нафти та її перегонів 100,0 130,9 179,0 402,0 533,1 227,8 551,2 790,6 
Імпорт товарів без енерге-
тичних матеріалів 100,0 118,2 137,0 193,0 232,7 303,4 394,3 535,7 
Джерело: розраховано за даними Держкомстату України за відповідні роки. 

Таблиця 4.17 
Баланс зовнішньої торгівлі України з країнами ЄС-25 товарами 

з урахуванням та без урахування енергетичних матеріалів,  
нафти та продуктів її перегонки в 2000–2007 рр. 

Показник 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Усього експорт-імпорт, 
млн дол. США 83,0 287,0 346,3 111,1 405,7 -2669,7 -4751,7 -8690,4 
% до 2000 р. 100,0 345,6 417,0 133,8 488,6 … … … 
Усього експорт-імпорт 
енергетичних матеріа-
лів, нафти та продук-
ції її переробки,  
млн дол. США 274,6 618,8 886,2 1370,5 1200,0 1609,2 1040,3 725,8 
% до 2000 р. 100,0 225,4 322,8 499,1 437,1 586,1 378,9 264,3 
Усього експорт-імпорт 
без енергетичних ма-
теріалів, нафти та про-
дукції її переробки, 
млн дол. США -191,5 -331,8 -539,9 -1259,4 -794,3 -4278,9 -5792,0 -9416,2 
% до 2000 р. 100,0 173,3 281,9 657,6 414,7 2234,2 3024,2 4916,5 
Джерело: розраховано за даними Держкомстату України за відповідні роки. 
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Таким чином, можна зробити деякі висновки щодо місця україн-
ської економіки в економіці країн ЄС і ШОС. 

1. Існує досить сильна й зростаюча енергозалежність української 
економіки від економік країн ШОС, як, між іншим, могло б бути у 
випадку з ЄЕП, якби це об’єднання формувалося зараз, адже ШОС, 
інтенсивно почало формуватися ще в 2008–2009 рр. 

2. Спостерігається зростання залежності української економіки 
від імпорту з країн ЄС неенергетичних товарів і в першу чергу ма-
шин та транспортного устаткування. 

3. Україна буде змушена шукати співробітництва в цих двох 
об’єднаннях для того, щоб не втратити ринки збуту промислової 
продукції на Сході й мати можливість заробляти на цій основі кошти 
від продажу товарів для оплати імпорту енергоносіїв зі Сходу, а та-
кож техніки й технологій із Заходу, які все динамічніше імпорту-
ються в Україну, формуючи її певну технологічну залежність, що не 
є позитивною тенденцією. 

4. Нові технології Україна залучає переважно із Заходу, а свою 
продукцію виробничо-технологічного призначення продає на Сході 
та в "третіх" країнах, що дозволяє позитивно впливати на торговель-
ний баланс, котрий зростає у бік збільшення своєї дефіцитності, 
особливо після 2005 р. Досить динамічно таке зростання відбувалося 
в 2008 р., після вступу України до СОТ, оскільки в результаті підпи-
сання угод по вступу, а також зниження рівня тарифного захисту 
українського ринку з 2005 р. з урахуванням динаміки внутрішніх цін 
і валютного курсу Україна втратила можливості використання цього 
методу як ефективного інструменту захисту внутрішнього ринку. Це 
особливо важливо в умовах кризи, коли достатньо багато країн для 
виходу з неї розширюють протекціоністські заходи. 

В умовах кризи (2009 р.) та особливо після неї очікується, що тор-
говельний баланс України отримає позитивну величину. Основне 
значення тут відіграє передусім більш як 60-відсоткова девальвація 
гривні до долара США. Але цей ефект буде короткостроковим (може 
утриматися всього 2–3 роки) і багато що залежатиме від динаміки 
відродження економіки в зовнішньоторговельних секторах. Ключ до 
успіху лежить в основі структурних зрушень, до яких веде ще дов-
гий шлях через банкрутства та модернізацію. 

5. Україна може стати досить перспективною і привабливою для 
обох співдружностей (ЄС і ШОС), якщо зуміє диверсифікувати та 
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скоротити свою енергетичну залежність, а також зберегти та розши-
рити ринки продукції виробничо-технологічного призначення як на 
Сході, так і на Заході. Це дасть змогу не допустити технологічної 
залежності по більшості спектрів виробництв з високою додатковою 
вартістю. До таких у першу чергу належать виробництво механічно-
го устаткування, машин і механізмів, транспортних засобів і дорож-
нього устаткування, приладів і апаратів оптичних для фотографу-
вання або кінематографії, апаратів медико-хірургічних. Для країн 
ЄС, що здійснюють торгівлю з Україною, зазначена група товарів в 
експорті України становить усього 3,3%, а питома вага імпорту цих 
країн (по механізмах, устаткуванню, машинах, електроустаткуванню 
та їх частинах, приладах для записування або відтворення зображен-
ня й звуку, транспортних засобах і дорожньому устаткуванню у всій 
групі зазначених товарів, тобто товарів без енергетичних та спорід-
нених з ними матеріалів) у 2007 р. становила 16,4% (табл. 4.18–4.20).  

Таблиця 4.18 
Динаміка експорту з України в країни ЄС-25 товарів  

інвестиційного призначення за 2000–2007 рр. та питома вага 
вказаного експорту в сукупному експорті України 

Показник 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Експорт механічного облад-
нання, машин та механізмів, 
транспортних засобів та 
шляхового обладнання, при-
ладів та апаратів оптичних, 
для фотографування або 
кінематографії, апаратів 
медико-хірургічних, % до 
2000 р. 100,0 140,3 183,7 339,4 409,9 203,5 260,2 430,6 
Питома вага механічного 
обладнання, машин та меха-
нізмів, електрообладнання та 
його частин; пристроїв для 
записування або відтворення 
зображення та звуку; транс-
портних засобів та шляхово-
го обладнання у всій групі 
вказаних товарів, % 77,4 73,6 71,9 55,9 62,1 72,5 76,1 80,3 
Питома вага всієї групи вка-
заних товарів у сукупному 
експорті товарів з України, % 2,6 3,2 3,8 5,5 4,7 2,2 2,5 3,3 
Джерело: розраховано за даними Держкомстату України за відповідні роки. 
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Таблиця 4.19 
Динаміка імпорту в Україну з країн ЄС-25 по товарах  

інвестиційного призначення за 2000–2007 рр. та питома вага 
вказаного імпорту в сукупному імпорті до України 

Показник 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Імпорт механічного обла-
днання, машин та механі-
змів, транспортних засобів 
та шляхового обладнання, 
приладів та апаратів опти-
чних, для фотографування 
або кінематографії, апара-
тів медико-хірургічних,  
% до 2000 р. 100,0 126,5 311,2 233,1 301,7 386,0 527,4 756,2 
Питома вага механічного 
обладнання, машин та 
механізмів, електрооблад-
нання та його частин; 
пристроїв для записування 
або відтворення зобра-
ження та звуку; транспор-
тних засобів та шляхового 
обладнання у всій групі 
вказаних товарів, % 76,1 73,2 35,2 65,6 67,4 69,9 64,4 61,7 
Питома вага всієї групи 
вказаних товарів у сукуп-
ному імпорті товарів в 
Україну, % 9,4 10,6 24,1 13,3 13,7 14,1 15,4 16,4 
Джерело: розраховано за даними Держкомстату України за відповідні роки. 

Таблиця 4.20 
Торговельний баланс України з країнами ЄС-25 по товарах  

інвестиційного призначення за період 2000–2007 рр. 
Показник 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Усього експорт-імпорт 
механічного облад-
нання, машин та ме-
ханізмів, транспорт-
них засобів та шляхо-
вого обладнання, при-
ладів та апаратів оп-
тичних, для фотогра-
фування або кінемато-
графії, апаратів меди-
ко-хірургічних,  
млн дол. США -943,7 -1142,6 -3413,4 -1803,0 -2442,9 -4323,7 -5975,2 -8350,9 
% до 2000 р. 100,0 121,1 361,7 191,1 258,9 458,2 633,2 884,9 
Джерело: розраховано за даними Держкомстату України за відповідні роки. 
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Як бачимо, імпорт цих важливих в інвестиційно-інноваційному 
плані товарів значно перевищує експорт. Останній хоч і зріс за весь 
період (2000–2007 рр.) більш ніж у 4 рази, але це значно менше, ніж 
імпорт, який по цій групі товарів із країн ЄС зріс майже в 7,6 раза та 
досяг 16,4%. Експорт у 2007 р. за питомою вагою дорівнював усього 
3,3%, що в 5 разів менше імпорту з країн ЄС. Усе сказане підтвер-
джує попередні висновки про становище України в торгівлі товара-
ми інвестиційного призначення в системі економічних векторів ЄС 
і ШОС. Ці показники, як уже вказувалося, значно нижчі, ніж у країн-
сусідів, що вступили в ЄС-25. 

Орієнтація України на Захід в імпорті товарів інвестиційного 
призначення йде на користь останнього, і при цьому торгівля для 
України є дефіцитною. Перспективи змін на протилежне в найближ-
чі 5–10 років не передбачається, а можливо, Україна й не розширить 
свої високотехнологічні ринки на Заході. У такому разі, маючи де-
фіцитну зовнішню торгівлю з країнами ЄС на Заході та енергетичну 
залежність від країн ШОС, необхідно для мінімізації торговельного 
балансу по більшості товарів розширювати свої експортні можливо-
сті щодо країн ШОС, а також третіх країн. Враховуючи те, що Захід, 
переживаючи кризу і зниження темпів зростання, буде активно шу-
кати розширення своїх можливостей по експорту, у тому числі й 
в Україну, і те, що Україна не реалізує свої можливості по товарах 
з високою доданою вартістю, вона буде змушена для покриття дефі-
циту торговельного балансу або нарощувати експорт продукції ме-
талургії, металообробки й хімії, або виходити за позиками, дедалі 
більше потрапляючи в боргову залежність. Українська великотон-
нажна хімія через нові ціни на газ є поки що близькою до банкрутст-
ва, але що стосується малотоннажної хімії, то вона є магістральним 
напрямом розвитку в Україні та поки що залишається поза увагою 
бізнесу. Крім того, неважко передбачити, що в післякризовий період 
внаслідок здешевлення активів українських підприємств західні пар-
тнери доволі швидко зможуть їх придбати, що призведе до реваль-
вації курсу національної валюти і здешевить імпорт, у тому числі й 
продукції інвестиційного призначення, яка буде завезена для задо-
волення попиту на ті підприємства, котрі будуть реструктуризувати-
ся. Як результат, Україні гарантовано спочатку дефіцит торговель-
ного балансу, а далі й подвійний дефіцит платіжного балансу, що 
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загрожуватиме в недалекому майбутньому черговою кризою платі-
жного балансу і дестабілізацією економіки України та ще більшим 
поглибленням боргової залежності.  

Для покриття очікуваного навіть у середньостроковій перспекти-
ві дефіциту зовнішньої торгівлі та збереження своєї технологічної 
розвиненості Україні необхідно шукати виходи й проникати на рин-
ки "третіх" країн, що перебувають за межами зазначених об’єднань. 
Крім того, з огляду на можливості формування другого "золотого 
мільярду" (у який входить, згідно з нинішніми прогнозами, і Росія), 
важливо зберігати й розширювати свою присутність на ринках країн 
ШОС і на додаток до цього активно займатися політикою інновацій-
ного відновлення виробництва для того, щоб розширити високотех-
нологічний експорт у країни ЄС і використати більші можливості їх 
внутрішнього ринку. Як вказувалося вище, Україна поки що зазнає 
втрат від розширення ЄС-15 до ЄС-25 і програє країнам ЄС за тех-
нологічним рівнем, але вона може включатися в ринки "третіх" країн 
за рахунок своїх відносно дешевих, але якісних товарів. 

Така стратегія інтеграції в регіональні об’єднання дає базу для 
забезпечення так званого самодостатнього розвитку, завдяки якому 
можна подолати загрозу периферійності України, що властива, на-
приклад, східноєвропейським країнам, які в ході інтеграції до ЄС, за 
висновками австрійських учених А.Комлоші та Х.Хофбауера87, 
з кінця 90-х рр. повернулися на периферійну позицію в Європі, що 
було властиво їм ще з ХVІ–ХVІІ ст.  

Стосовно України, то вона може реалізувати стратегію подолання 
загрози периферійності на шляху зближення з ЄС завдяки своєму 
нинішньому становищу. Вона ще здатна відповідати певним крите-
ріям напівпериферійності за рахунок доволі сильних позицій, що 
зберігаються на сусідніх регіональних ринках країн, а також ще дос-
татньо міцного інноваційного потенціалу у сферах авіакосмічної ді-
яльності, суднобудування, ядерних технологій та біотехнологічних 
надбань фундаментальної науки. Між тим існує загроза втрати стану 
напівпериферійності, бо зі вступом до СОТ Україна ліквідувала де-
які з діючих позицій захисту внутрішнього ринку. Крім того, їй за-

                                                           
87 Периферизация Восточной Европы в исторической перспективе // МЭиМО. – 
2008. – № 4. – С. 57–70. 
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грожує боргова пастка, що може перерости в борговий зашморг і, 
що особливо важливо, через глибоку і довготривалу політичну, фі-
нансову та економічну кризу втрачається чи не щодня дієздатність 
держави. Про окремі деталі такого зашморгу вже згадувалося. Отже, 
досить швидко ми можемо опинитися в пастці периферійності, яку 
можна здолати, за висновками А.Комлоші та Х.Хафбауера, шляхом 
забезпечення самодостатності розвитку на всіх рівнях та рівноправ-
ної транснаціональної інтеграції, на зміст якої ми неодноразово вка-
зували в даній роботі.  

Реальність такого шляху визначається розв’язанням проблем як 
інноваційного оновлення виробництва, так і становлення суспільст-
ва знань за високоякісної освіти й гуманітарного розвитку, що 
включає соціальну та культурну складові, завдяки яким доповню-
ється цілісність світосприйняття й розвитку. 

Наявні суперечності у системі векторів взаємодії та розвитку Укра-
їни як з ЄС, так і з ШОС знаходяться також у площині взаємин Украї-
ни з Росією. Вони мають далеко не тільки економічний спектр про-
блем, від яких також залежить стратегія самодостатнього і самоінтег-
руючого розвитку, що є більш перспективним, ніж стратегія політич-
ного включення в будь-яке з об’єднань на засадах периферійності. 
У питанні розвитку взаємин України зараз для нас важлива й навіть 
необхідна оцінка того, куди, власне, рухається як сама Європа, так 
і Росія, оскільки процеси їх розвитку є досить суперечливими. 

Відповідно до думки К.Гастайгера, європейці до цього часу за-
знають істотних труднощів при спробі ідентифікувати себе з багато-
ликим і багатобічним утворенням під назвою "Європейський Союз". 
Події 11 вересня 2001 р. не зробили дії європейських країн більш 
погодженими; розширення ЄС також викликає суперечливі почуття, 
а на ділі наповнене внутрішніми протиріччями. Досить згадати ті 
процеси, які відбуваються у зв’язку зі спробою ухвалити Конституцію 
ЄС, а також деякі інші. Проте єдиним конструктивним варіантом для 
ЄС залишається рух уперед по лінії зміцнення найважливіших напря-
мів спільних дій88. У цьому сенсі варто розуміти, що спільні дії сто-
суються не тільки захисту від погроз терористів. Якщо вважати, що, 

                                                           
88 Гастайгер К. Европа на распутье // Internationale Politik. – 2002. – № 1. – С. 4–15. 
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як слідує з висновків К.Франкенберга89, країнам ЄС не вистачає фун-
даментального розуміння їх стратегічних інтересів, то однаково рух 
іде в напрямі здійснення такої "політики світопорядку", що забезпечує 
своїми коштами й інструментами активний розвиток глобалізації90. 

Про можливий сценарій розвитку світопорядку відповідно до пе-
рспектив глобалізації в контексті процесів, що є домінуючими, 
окремо сказано далі. Проте вже зараз доречно відзначити, що для 
країн ЄС йдеться про довгострокову стратегію розвитку, де ЄС по-
винен і, ймовірно, буде відігравати все більш сильну самостійну 
роль у конкуренції насамперед із США, для чого цим країнам потрі-
бна серйозна внутрішня стабільність. Але якщо справа дійде до ро-
зширення ЄС і включення України й Туреччини, тобто прийняття їх 
як нових членів, то це матиме серйозні проблемні наслідки в плані 
європейської стабільності. Внаслідок навіть цих процесів уже давно 
рекомендується розширення здійснювати поетапно91, а коли цей 
етап настане для України, то, як ми вже зазначали, посилаючись на 
прогнози німецьких спеціалістів, відповідь буде далеко не однозна-
чною й розтягнутою в часі не на один десяток років. 

Стосовно конкуренції зі США, то для ЄС, природно, існують оці-
нки й рекомендації розвитку. ЄС необхідно грати надалі самостійну 
роль, оскільки слабкість Європи у військовому відношенні й однобі-
чний характер прийняття рішень США – це дві сторони однієї меда-
лі. Єдиним виходом із цієї проблеми може стати формулювання ЄС 
своїх стратегічних інтересів незалежно від Америки92 . Це вже яко-
юсь мірою підтвердило різнорідне відношення європейців до війни в 
Іраку. Але не тільки це, оскільки "…результат суперництва амери-
канської і європейської соціокультурних моделей, розглянутий 
У.Хаттоном, найбільше визначає основні риси взаємозалежного сві-
ту, що формується"93. При цьому "...особливе положення Європи 

                                                           
89 Франкенберг К. Иллюзии заслоненной реальности // Internationale Politik. – 2002. – 
№ 1. – С. 27–32. 
90 Паскаль Л. ВТО после Доха // Internationale Politik. – 2002. – № 1. – С. 60–63.  
91 Инотаи А. Существует ли угроза "Big Bang"? // Internationale Politik. – 2002. – 
№ 1. – С. 32–34. 
92 Гнесяткин Н. Сверхмилитаризация американской внешней политики // Internatio-
nale Politik. – 2002. – № 4. – С. 76–83. 
93 Иноземцев В. Расставание с иллюзией // Свободная мысль. – 2002. – № 7. – С. 59. 
Наведена цитата взята з рецензії на книгу В.Хаттона (W.Hutton. The World Weve In., I. – 
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визначається, на противагу Сполученим Штатам, багатством істори-
чного досвіду і тривалістю інтелектуальних та культурних традицій 
європейського континенту"94. Завдяки цьому для забезпечення успі-
ху в суперництві зі Сполученими Штатами, на думку У.Хаттона, єв-
ропейцям необхідно активно йти шляхом формування відсутнього 
нині європейського "демосу": ідея загальноєвропейського громадян-
ства повинна бути наповнена реальним змістом, має бути розкріпа-
чена громадянська ініціатива, необхідно відмовитися від формуван-
ня загальноєвропейських органів влади на основі делегування пред-
ставників від тієї або іншої країни й перейти до їх виборності, що, на 
нашу думку, демократизує політичне життя в ЄС, про обмеженість 
якого ми вже говорили на початку підрозділу. 

Проаналізувавши положення України перш за все в економічно-
му вимірі у співвідношенні векторів інтеграції ЄС та ШОС, можна 
зробити висновок про те, що на Заході успіх України багато в чому 
залежатиме від успіху трансформаційних змін, власне, у самому ЄС, 
що переживає далеко не кращі часи в умовах кризи. Якщо врахува-
ти, що глибокий характер фінансової дестабілізації навіть у порівня-
но невеликій країні, якою є Латвія, член ЄС, перетворив цю країну в 
непомірний тягар для Євросоюзу, то, якби сьогодні членом ЄС була 
Україна, проблеми були б на декілька порядків складнішими. Тому 
без принципових змін в економіці і, власне, у суспільстві, рух Укра-
їни в ЄС буде дуже й дуже повільним, бо світ увійшов у смугу не-
стабільного розвитку, а значить, імовірність загроз підвищується.  

Стосовно вектора східної інтеграції до ШОС, то багато в чому 
наші перспективи залежатимуть від взаємин України та Росії, які на 
сьогодні перебувають на стадії двосторонньої втрати довіри, про що 
свідчать не тільки окремі публікації й заяви офіційних осіб з боку як 
Росії, так і України. Вагомість цього питання для майбутнього на-
ших країн спонукало до розгляду проблем розвитку взаємин України 
й Росії в окремому підрозділі даної роботи. 

                                                                                                                                   
Liffe Brown EC. – 2002. – XII. – 409 p.), у якій основною ідеєю, згідно з оцінкою 
В.Іноземцева, є положення про те, що американська модель соціального розвитку 
в теперішньому її вигляді не відповідає історичним принципам лібералізму, дискре-
дитує всю систему західних цінностей і загрожує стабільності світових процесів. 
94 Там же. – С. 62. 
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4.4. Перспективи розвитку взаємин  
України і Росії 

В епоху корінних перетворень державного, економічного, та й 
значною мірою соціального життя держав обговорювати перспекти-
ви розвитку взаємин, якщо й можливо, то досить схематично й бага-
товаріантно, особливо в довгостроковому відношенні. Проте про-
гностична функція насамперед економічної думки має бути викона-
на, бо й від неї багато в чому залежить вибір найбільш раціонально-
го шляху для всіх складових державного, економічного й соціально-
го будівництва та облаштованості.  

Автор роботи виходить з того, що тепер взаємовідносини між 
двома новоутвореними державами, які в цьому статусі вже майже 20 
років, вибудовуються не тільки в економічній сфері, хоча саме вона 
цікавить нас у першу чергу, оскільки перш за все економіка формує 
ці стосунки. В образі тих суспільних сил, які визначають модель су-
спільства кожної країни, домінуючим поки що залишається "еконо-
мічний погляд на життя"95. З огляду на це формується і розвивати-
меться на основі насамперед економічних перетворень у кожній із 
країн взаємодія між нашими державами, але з урахуванням майбут-
ньої еволюції їх державності і суспільства. 

Стосовно змін в економічних характеристиках суспільного життя в 
сучасній Росії96, то вони є такими, що пов’язані з "другим пришестям 
капіталізму". В ознаках російського капіталізму є багато такого, що, 
за висновками А.Тарасова, вимагає наукового аналізу, оскільки фено-
мен унікальний і не має аналогів в історії, але тут же він твердить, що 
"В сучасній же Росії державний капіталізм побудований за неолібера-
льними схемами. …в капіталістичній царській Росії державний капі-
талізм був дійсно державним, а в сучасній Росії це лише неолібераль-
на шахрайська ширма, що забезпечує формально законне, але на ділі 

                                                           
95 Докладно про суть економічного погляду на життя і вплив "економічних законо-
мірностей" на образ "моделі суспільства" див.: Д.Белл, В.Иноземцев. Эпоха разоб-
щенности. – С. 37. 
96 Докладно див.: Тарасов А. Россия: "второе издание капитализма" // Свободная 
мысль. – 2009. – № 1. – С. 31–44. 
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кримінальне (а тому неафішоване) збагачення бюрократичної верхів-
ки"97. Як уже зазначалося (див. розд. 2), в Україні є достатньо таких 
самих ознак діяльності бюрократичної та політичної верхівки держа-
ви, котра забезпечує своє збагачення, перебуваючи в нелегітимних 
стосунках із бізнесом, що свідчить про вплив економіки на повсяк-
денне життя суспільства наших країн. Це, звичайно, суперечить ідеа-
лам влади, що укорінилися в суспільній свідомості обох країн. Корис-
толюбство ніколи не сприймалося суспільством Росії й України як 
одна з основоположних суспільних рис, зокрема й влади, і це не 
знайшло свого відображення в культурах обох народів. У такому разі 
можна очікувати, що з часом на зміну існуючим тенденціям форму-
вання і діяльності інститутів влади Росії й України прийдуть інші, які 
ґрунтуватимуться на засадах, що відкидають користолюбство, а зна-
чить, зменшуватимуть конфліктність і агресивність. 

Зауважимо, що в обох наших країнах процес формування сучас-
ного капіталізму має суттєві суперечності, оскільки, власне, він (ка-
піталізм) наштовхнувся на глибокі суспільні суперечності. Суть 
останніх (чи останньої) полягає в тому, що основне завдання епохи 
розвитку капіталізму часів існування так званих соціалістичних сус-
пільних відносин переважно вирішено. Індустріалізація економіки 
здійснена, хоча стан її на даний час такий, що попри наявність космі-
чних, авіаційних, ядерних, військових та низки інших технологій (ко-
трі належать до високих і використовуються у промисловості) ці га-
лузі економіки, як і багато інших, рухаються в депресивну зону, а це 
означає, що вже скоро без модернізації наші країни зможуть розвива-
тися, повторюючи та тиражуючи досягнення інших країн-лідерів. 
У ході змін, які відбулися в ХХ ст. в наших країнах, населення стало 
достатньо освіченим, відбулася масова міграція людей у міста, приз-
вичаювання їх до повного комфорту життя (хороші житлові умови, 
освіта, наука тощо), що здебільшого гарантувалося державою неза-
лежно від матеріального статусу людей та їх вкладу в забезпечення 
гарантій. Це у свою чергу сформувало небажання працювати само-
віддано, а сила примусу, яку в епоху індустріалізації створив і вико-
ристав капіталізм того часу, вже не спрацьовувала. Силу примусу для 
індустріалізації країни з успіхом використала ще стара радянська си-
стема. Як результат, ресурси живої праці села вичерпані, сила при-
                                                           
97 Там же. – С. 38. 
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мушення не вже дає ефекту, бо не той час, проте устремління до збе-
реження рівня життя є, тому створювати треба капіталізм, який саме 
на протиріччі праці й капіталу і досяг своїх висот в розвитку еконо-
міки і суспільства. Відтак глибока суперечність між суспільством 
і економікою, що стає на рейки капіталізму, виявляється неподола-
ною, і ніякого досвіду вирішення цієї проблеми немає, особливо, ко-
ли врахувати, що держава не може діяти кваліфіковано як держава 
розвитку, бо до неї немає довіри, принаймні в Україні, і крім того, 
вона, як вказувалося (див. попередні розділи), зайнята іншим. 

Разом з тим, незважаючи на такі глибокого характеру суперечнос-
ті, сьогоднішнє суспільне, політичне, економічне життя часто напов-
нюється різноманітними проектами. Зокрема, висувається й такий 
транснаціональний проект для пострадянського простору, у якому 
пропонується здійснити транснаціональний спосіб координації гете-
рогенного та неодночасного владно-політичного, економічного, куль-
турного світового простору, не пов’язаного із сакралізацією частини 
земної поверхні та її людської історії, але такого, що пропонує замість 
цього більш універсальну місію або ідею, котра претендує на глоба-
льність. Плавна політична інтеграція регіональних імперських форм 
типу ЄС та можлива пострадянська реінтеграція є ефективним кроком 
у напрямі довгострокового політичного об’єднання людства. І Росія 
може стати одним із лідерів формування ефективних правил, ціннос-
тей інститутів глобального світопорядку, використовуючи свої ресур-
си та можливості в політичних реаліях пострадянського простору98. 

 В.Іноземцев теж сформулював у вигляді глобального проекту 
три сценарії модернізації. Перший – це сценарій, згідно з яким 
"...Росія здатна пройти, нехай і з невеликими корекціями, традицій-
ний ініціативно-мобілізаційний шлях модернізації, в основі якого 
лежить амбіційна ціль перетворення на розвинену індустріальну 
економіку і потенційно на самостійний центр економічної могутнос-
ті... Цей тип модернізації не потребує серйозних перетворень у полі-
тичній сфері; еліта не повинна бути замінена якоюсь іншою, але во-
на мусить радикально змінитися зсередини, щоб залишитися конку-
рентоспроможною"99. Цю стратегію як основоположну (нехай і до 
                                                           
98 Мартьянов В.  Космополитическая империя // Свободная мысль. – 2009. – № 7. – 
С. 51, 52.  
99 Иноземцев В.Л. Что такое модернизация и готова ли к ней Россия? // Модерниза-
ция России: условия, предпосылки, шансы : Сб. стат. и матер. – Вып. 1 / Под ред. 
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певної міри) В.Іноземцев, хоча і вважає ймовірною, не розглядає, а 
висуває іншу – альтернативну – яка, на його думку, передбачає 
"...стратегічне партнерство і союз з Європою, котра пропонує доста-
тньо ефективну модернізаційну парадигму, апробовану в останні роки 
на східноєвропейських країнах, що раніше входили в радянську зону 
впливу"100. Але й цю альтернативну стратегію він вважає досить сум-
нівною, тому для росіян залишається єдина, третя – "...неупереджено 
вивчати досвід тих, хто здійснив успішні модернізації в ХХ столітті, 
всіляко переймаючи їх позитивні риси, і постійно пам’ятати, що у сві-
ті є багато країн, «які не розвиваються», історія яких образно демон-
струє все багатство існуючих у модернізації альтернатив"101. (Низку 
інших стратегічно важливих напрямів і альтернативних коментарів до 
них розглянуто далі в контексті цього підрозділу.) 

У реальності ж суперечності сучасної капіталізації (читай модерні-
зації) наших країн, протиріччя між державою, суспільством і бізне-
сом, про які йшлося, дозволяють стверджувати: поки що "…сучасній 
Росії нічого запропонувати країнам СНД для універсальних правил 
гри, оскільки рівень мислення російських еліт не піднімається вище 
самодостатньої «суверенної демократії» для великих корпорацій, які 
контролюють звичну російську «владовласність». Як результат, полі-
тична стратегія стискується до вузькозрозумілих національних інте-
ресів, котрі еліти часто ототожнюють із власними"102. 

З чим же можна пов’язувати прогрес і дійсний успіх на шляху сус-
пільного розвитку в умовах глобальної світової економіки? Цитований 
вище автор В.Мартьянов вважає, що "прогрес можливий тоді, коли 
нації почнуть себе долати в ім’я чогось більшого, відкинувши егоїсти-
чні національні інтереси, сповнену взаємних претензій історію, міфи, 
орієнтовані на минуле, …зростання… глобальних світових загроз 
і викликів не залишає людству інших розумних і ефективних альтер-
натив, крім руху до транснаціональних цінностей, інститутів і прак-
тики"103. Погоджуючись з викликами, що вже з’явилися і ще будуть 
з’являтися, автор даної роботи приділив значну увагу проблемам взає-
                                                                                                                                   
В.Л.Иноземцева. – М. : Центр исследования постиндустриального общества, 2009. – 
С. 80, 81. 
100 Там же. – С. 81. 
101 Там же. – С. 82. 
102 Мартьянов В.  Космополитическая империя. – С. 57.  
103 Там же. – С. 63, 66. 
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мопов’язаного і взаємозалежного розвитку нації держави Україна 
з оточуючими її країнами та їх регіональними об’єднаннями. 

Говорячи про державні та суспільні трансформації, ми маємо 
враховувати ті перетворення, які відбуваються в Росії, перш за все 
у свідомості її громадян, оскільки саме вона в стратегічному плані 
формуватиме майбутні зміни.  

Звернімося до сучасних досліджень проблем образу Росії у сві-
домості її громадян. Опубліковані результати такого дослідження 
свідчать, що в 2007 р. (у порівнянні з 2002 р., коли країна тільки по-
чала виходити з кризи 1998–1999 рр.) перша п’ятірка характеристик 
Росії виглядала інакше: "патріотизм", "духовний світ", "криза", "ку-
льтура", "взаємодопомога". Криза в цьому асоціативному ряду ще 
залишається, але вже не виходить на перший план, і в кінцевому пі-
дсумку позитивна семантика починає переважати (чотири позитив-
них ознаки проти однієї негативної). Не можна не звернути увагу на 
відчутне зростання всіх індикаторів у дуже важливому смисловому 
кластері, що характеризує внутрішній динамізм країни (сила – воля – 
енергія). Загальновизнаним еталоном цивілізації для Росії залиша-
ється Європа. Однак із цього не випливає, що росіяни сприймають 
себе і свою країну в рожевому світлі. Про це говорить, зокрема, до-
сить критична оцінка Росії за такими параметрами, як, наприклад, 
"демократія", "свобода", "загроза", "нудьга", "моральний занепад", 
які в порівнянні з даними п’ятирічної давнини покращилися ненаба-
гато або зовсім не покращилися. Власне, росіяни навряд чи розгля-
дають "демократію" як предмет першої необхідності. Психологічно 
їм зараз набагато важливіше відчути симптом виходу країни із затяж-
ної кризи, а це відчуття, судячи по тому, як змінюється образ Росії 
у свідомості її громадян, у них з’явилося104.  

Такий фундаментально значимий висновок щодо сприйняття об-
разу Росії власними громадянами є не менш важливим для оцінки 
перспектив формування взаємин із Росією. З нього випливає страте-
гічне значення положення, що стосунки матимуть позитивні наслід-
ки, якщо вони як політика, у результаті якої формуються взаємини, 
розвиватимуть позитивну семантику в образі Росії. Оскільки така 

                                                           
104 Андреев А.Л. Образ России и образ Запада в сознании россиян // Вестник Россий-
ской академии наук. – 2008. – Т. 78. – № 6. – С. 489. 
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семантика є беззаперечно важливою і для України, то це дає базу 
для формування, власне, стратегії розвитку взаємин між двома краї-
нами на фундаментально значимому образному сприйнятті взаємо-
дії, такої, як її сприймає населення обох країн. 

Крім сказаного, ми виходимо з того, що окремі складові цих 
ознак екзогенного й ендогенного характеру втрачатимуться або роз-
виватимуться як завдяки процесам етногенезу, так і, особливо, за-
вдяки соціальним змінам, які останнім часом є досить суттєвими 
в кожній із розглянутих нами країн.  

Більшість із них об’єктивно прискорилися за рахунок зміни взає-
модії людини, економіки та держави. Одержано багато нових, у тому 
числі як позитивних, так і негативних процесів. Що стосується пер-
спективи, особливо в довгостроковому відношенні, то людство, 
проникаючи більш глибоко в таємниці життя, пізнаючи та викорис-
товуючи нові сили, змінить достатньо швидко в історичному вимірі 
життя, а тому в соціальному середовищі постає завдання опанувати 
процеси змін і адекватно на них зреагувати, щоб не залишитися се-
ред країн-маргіналів і не потрапити до числа країн, де держави ще 
не відбулися. 

Росія й Україна, хоча ще й не зовсім органічно, увійшли тепер 
уже за багатьма складовими в систему світових господарських і со-
ціокультурних зв’язків, де провідну роль відіграють країни золотого 
мільярда. У результаті цього ми перебуваємо під значним економіч-
ним, політичним, культурним і духовним впливом Заходу. Між тим 
з метою збереження й розвитку національних цінностей необхідно 
як можна довше й глибше підтримувати те середовище, зокрема й 
соціальне, яке дозволить нашим країнам зберігати й надалі статус-
кво або забезпечить новий виток на шляху до розвитку. Щодо цього 
варто зробити деякі методологічні зауваження.  

Незважаючи на попередній висновок про те, що загальноприйня-
тим еталоном цивілізації для росіян залишається Європа, більше по-
ловини з них навіть у кризові роки ототожнювали себе із Заходом 
тільки в культурному плані, і це є традиційним для Росії. Крім того, 
останні дослідження А.Андрєєва свідчать, що в психологічній атмо-
сфері російського суспільно-політичного життя дедалі більше зрос-
тає відчуття самостійності, упевненості в собі; у 2007 р. значна кіль-
кість відповідей (близько 42%) уперше виявилася сконцентрованою 
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на тій частині шкали, яка умовно відповідала "західній" ідентифіка-
ції105. Таким чином, Росія в уяві росіян є сьогодні такою, що усвідо-
млює, з одного боку, свою самостійність, а з іншого – те, що вона не 
є ворогом Заходу, а має бути готовою співпрацювати і, як далі поба-
чимо, активно співпрацює із Заходом. "Росія, що піднімається з ко-
лін, уже відчула пресинг стримування з боку "колективного Заходу". 
І це абсолютно зрозуміло. Якщо не потрібна надто сильна Росія. Але 
не потрібна й надто слабка – здатна підпасти під "протекціонізм Ки-
таю". З такої точки зору Захід віддає перевагу певній проміжній си-
туації, певному лояльному "середнячкові", який виконуватиме фун-
кцію геополітичного буфера й надійного постачальника енергетич-
них і сировинних ресурсів. 

Що можна протиставити тенденції до стримування, відкидання й 
геополітичного оточення, яке проглядається зараз у позиціях радика-
льних і навіть не дуже радикальних кіл "колективного Заходу" відно-
сно російського гіганта, який дедалі зміцнює свої позиції? Відповідь 
очевидна. Необхідні, звичайно, наполегливі зусилля щодо наведення 
належного порядку у своєму домі й "нарощування м’язів" без надриву 
власних сил. Але тільки за паралельного нарощування системи зовні-
шніх опор. Схоже, у нинішній, на жаль, несприятливій для Росії гео-
політичній ситуації формат БРІК практично не має адекватної альтер-
нативи. Навіть очевидний імператив "ближнього зарубіжжя" не зда-
тен надати перевагу, що закладена у форматі БРІК"106.  

Попри те, що Україна входить у так зване "близьке зарубіжжя", 
на яке, як бачимо, не завжди покладаються великі надії, враховуючи, 
втім, що в стратегії Заходу вона входить до числа країн, які одноча-
сно є і буфером, і учасником поставок перш за все енергетичних ре-
сурсів, можемо дійти висновку, що в України і в Росії є доволі бага-
то спільних інтересів у забезпеченні стабільності та самодостатності 
розвитку, що відповідає ідеології напівпериферії. Отже, можна стве-
рджувати, що існують глибоко усвідомлені інтереси для перспектив 
розвитку взаємин наших країн.  

                                                           
105 Докладно див.: Андреев А. Современная российская идентичность: внешнеполи-
тическое измерение // МЭиМО. – 2008. – № 7. – С. 62, 63. 
106 Давыдов В. Пробуждающиеся гиганты БРИК. Шансы многополярного мира // 
Свободная мысль. – 2008. – № 5. – С. 140, 141. 
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У той же час Росія й Україна, як і ціла низка інших новоутворе-
них держав, щодалі більше втягуються в процеси соціальних і еко-
номічних відносин, які не самі генерують. І хоча ці процеси начебто 
підпорядковані загальним закономірностям розвитку, які завдяки 
людській діяльності, тобто процесу праці, безупинно змінюються, 
проте під виглядом загальних закономірностей часто нав’язується 
специфічна модель. 

Повертаючись до соціальних процесів, які впливають на поведінку 
людини, відзначимо, що форма соціальної організації держави на ос-
нові теорії модернізації, основним поняттям якої є "сучасна держава", 
для котрої вибудовується глобальна система взаємин, побудована на 
типових складових трансформацій, що дозволяють стати на "шлях 
розвитку" і в майбутньому згідно з деклараціями досягти рівня розви-
нених країн, не є однозначною у її сприйнятті. Це пояснюється тим, 
що, як небезпідставно вважає В.Давидов, інтеграція в цивілізований 
світ і в Європу як рівноправного партнера для тих країн і народів, 
яких там вважають чужинцями і нецивілізованими, можлива тільки за 
наявності в них величезних ресурсів у військовій, політичній, геополі-
тичній та геостратегічній сферах і їх продуманого обміну на фінансові 
ресурси та технології, необхідні для здійснення модернізації в еконо-
мічній, політичній і соціальних системах107. При цьому суверенні 
держави мають враховувати у своєму виборі, що відповідно до Закону 
Монтеск’є "...навіть найславетніші імперії мають географічні межі, 
і цих меж вони досягають тоді, коли ядро імперії починає слабнути. 
Період найбільшої експансії збігається з періодом найбільшої "тухло-
сті" самого ядра, після якого відбувається послідовне скорочення ім-
перій з подальшою їх загибеллю"108.  

Тим часом поки що спостерігаються процеси, які формують і за-
хідну форму організації держави, і західну форму політичної облаш-
тованості, і ,по суті, західні соціоприродні складові середовища пе-
ребування з характерною організацією суспільного життя на основі 
ліберальних цінностей (хоча вони й утратили свою привабливість, 
особливо після 11 вересня 2001 р.), що економізують у черговий раз 
усі сфери життєдіяльності людини за її технологічної модернізації 

                                                           
107 Мигранян А. Конец России // Свободная мысль. – 2002. – №7. – С. 5. 
108 Там же. – С. 10. 
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і вестернізації. Результат такого шляху модернізації, зважаючи на 
аналіз та практику його реалізації в наших країнах, у більшості ви-
падків досить відомий. Його однозначно охарактеризував президент 
американського Social Science Research Council К.Калхун у своєму 
інтерв’ю журналу "Експерт". Зокрема він сказав, що основна про-
блема, з якою стикалася країна, що "модернізується" – виникнення 
залежності від країн-донорів. "Допомога, яка мала надаватися країні 
в перші роки, поки там були труднощі, врешті-решт підносилася в 
ранг довготривалої політики.... Уряд країни, що розвивається, дедалі 
більше орієнтувався не на волю свого населення, а на думку країн-
донорів і на підтримку з ними ексклюзивних відносин. Фактично 
розвинені країни вбудовували країни, що розвиваються, у свою еко-
номічну схему, і в подальшому розвивалися ті галузі, які мали краї-
ни-донори. Практично всі зусилля бізнесменів залежної країни ви-
трачалися на те, щоб зберігати гарні стосунки з країнами, що їх під-
тримують. У довготривалому відношенні це виявляється пасткою – 
досягнувши певного рівня, країна перестає розвиватися, оскільки 
намагається робити тільки те, що від неї хочуть і не може пересту-
пити через установлені бар’єри"109. Водночас К.Калхун зазначає: 
"…ми повинні також враховувати, що успішний чи неуспішний роз-
виток країни багато в чому визначається не її власною волею до пе-
ремоги, а тим, чого від неї хоче населення"110. 

 Таким чином, на наш погляд, у майбутньому можуть виникнути 
передумови для зміни системи економічних пріоритетів і, природно, 
взаємозв’язків між державами, що стали на шлях розвитку, а при цьо-
му, можливо, буде змінена й уся система державної і політичної об-
лаштованості за рахунок екзогенно заданих факторів, що, як слідує з 
історичного досвіду, може призвести до її істотної зміни, у тому числі 
й на основі іманентно не властивих цінностей. Водночас багато країн 
прагнуть зберегти свої цінності, що дозволяє їм досягти успіху, бо 
світове співтовариство змушене миритися з цим, а тому реалізується 
шлях до процвітання, а не шлях до залежності. У такій стратегії ба-
жання і мотивація населення країни стають домінуючими. Наявні на 
сьогодні довгострокові прогнози економічного та науково-технічного 

                                                           
109 Див.: Эксперт. – 2000. – № 7. – С. 72. 
110 Там же. – С. 75. 
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прогресу показують, що в першій половині ХХІ ст. світ за умови від-
сутності глобальних катастроф очікує нова хвиля інновацій і на їх ос-
нові – економічне зростання в усіх країнах. Відтак країни, що розви-
ваються, і країни з перехідною економікою зростатимуть в економіч-
ному відношенні швидше, ніж розвинені, хоча й не зможуть побороти 
розрив з високорозвиненими, що обчислюватиметься разами (2–4 ра-
зи). При цьому окремі країни, такі як Китай, Бразилія, Індія, Росія та 
низка інших, за окремими показниками перевищать або досягнуть 
рівня США, що зробить світ більш різноманітним.  

Сьогодні з усією гостротою постає питання про сумісність довго-
строкових інтересів країн, які взаємодіятимуть, зокрема й в економіч-
ній сфері, з урахуванням близькості соціуму, середовища перебуван-
ня, а також способів вирішення проблем, що виникають на шляху 
проведення реформ, початих наприкінці XX ст., у першу чергу на по-
страдянському просторі, не потрапивши при цьому в пастку залежно-
сті. Якщо ж перетворення, у тому числі й у наших країнах, відбувати-
муться на базі привнесення сторонніх (особливо вестернізованих) ос-
нов державності та основ ринкового фундаменталізму в економіці, а 
також неприродних змін у соціумі, що формуватимуть штучно ство-
рюване середовище перебування, у якому поглиблюватимуться "хво-
роби" суспільства (наркоманія, проституція, кримінал, зубожіння то-
що), то в результаті буде послідовно знищуватися або підриватися 
фундамент національної життєдіяльності, у якій найвище значення 
мають традиції і прагнення до суспільної стабільності та згоди. Руй-
нації додадуть також постмодернізаційні процеси в культурі. Причо-
му такі тенденції можуть взяти гору як у Росії, так і в Україні незале-
жно одна від одної, хоча аналіз наявних оцінок розвитку ситуації в 
суспільній облаштованості Росії свідчить про те, що на рівні ціннос-
тей росіяни дедалі більше виявляють оптимізм, готові до поступаль-
ного руху вперед, виглядають єдиною політичною нацією.  

"Сформувалася й соціальна база нової стабільності, – вважає 
Л.Бизов, – середній клас в основному вже родом із «післядефолтів-
ської» епохи. Але при всьому цьому не вирішена головна проблема 
сьогоднішнього суспільства – не подолана інституційна криза, від-
сутні ефективні політичні, державні та суспільні інститути... Відмі-
чене стосується політичних партій, представницької влади, профспі-
лок, Церкви, традиційної російської бюрократії. Зв’язаність суспіль-
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ства, яка має забезпечуватися працюючими інститутами, залишаєть-
ся на вкрай низькому рівні"111.  

Сказане повною мірою стосується й України, де бачимо складний 
стан справ у суспільній, а значить і державній облаштованості, що 
підсилився політичною кризою, яка триває з 2004 р., і фінансовою та 
економічною, що розпочалася 2008-го. Ці процеси далеко не одноз-
начно сприймаються в суспільному житті в різних регіонах України. 
На сьогодні вони мають, на нашу думку, статус суспільних розбіж-
ностей і потребують досягнення необхідного ціннісного консенсусу. 
Відповідно до твердження Л.Бизова та низки інших дослідників у 
Росії, так само як, на нашу думку, і в Україні, такої єдності немає, 
але обидві країни шукають шляхи свого подальшого розвитку.  

З огляду на наведене варто погодитися з К.Калхуном стосовно 
того, що насправді немає єдиного шляху модернізації для всіх, а є 
безліч видів сучасного суспільства. Можливо, існує безліч типів су-
часності – російська, іспанська, китайська; але в такого визначення є 
одна небезпека – губиться саме розуміння, що означає бути сучас-
ною державою. Чи можна вважати сучасною будь-яку державу, що 
використовує і розвиває сучасні технології? Це питання, на яке вчені 
ще не знайшли відповідь112, а тому зараз навіть таке поняття, як су-
веренна держава, переживає трансформацію, враховуючи, що її су-
веренітет, можливо, підсилюватиметься з огляду на цивілізаційні 
цінності, для яких усе ж існують міжцивілізаційні зіткнення. 

У теперішній ситуації, незважаючи на минулі вісімнадцять років 
перетворень у суспільному й економічному житті України та безпо-
воротність багатьох змін, дуже гостро постає питання про майбутній 
розвиток, що зміг би забезпечити довгостроковий успіх. А він багато 
в чому залежить як від вирішення внутрішніх проблем, так і від зов-
нішнього вектора, особливо якщо врахувати, що Україна перебуває 
в просторі стратегічних інтересів: 

 і США (приклад – участь України, хоча поки й непрямо, у кон-
флікті США та Іраку або прагнення з боку США підтримати вступ 
України до НАТО); 

                                                           
111 Бызов. Л. От кризиса ценностей к кризису институтов // Свободная мысль. – 
2008. – № 4. – С. 19. 
112 Там же. – С. 74. 
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 і ЄС (приклад – постійний пошук форм зближення України і ЄС 
на шляху можливої майбутньої інтеграції в європейські структури); 

 і Росії (приклад – ініціатива президентів Росії, Білорусії, Казах-
стану й України щодо створенню єдиного економічного простору). 

Аналіз доступних джерел наукових досліджень, проведених з цього 
питання в Росії та за рубежем, показує, що проглядаються щонайменше 
три стратегічно важливих напрями, від яких залежить співробітництво 
України з Росією у всіх сферах і в тому числі в економічній. 

Росія відповідно до наявних на сьогодні досліджень та їх аналізу 
може розвиватися як: 

- самостійна держава зі збереженням своєї історичної ідентич-
ності та зацікавленістю світового співтовариства в такому шляху 
розвитку, хоча такий рух може бути своєрідним, оскільки, як свід-
чить історичний досвід, росіяни більш звичні до "ривків", що потре-
бують наднапруження113; 

- складова великого інтеграційного процесу в європейському 
домі, об’єднання з якою створить або сприятиме створенню в май-
бутній регіоналізації у світі одного зі стійких регіональних утворень. 
Проте в перспективі інтеграційний вектор Росії може мати не тільки 
європейські координати; 

- авторитарна держава, природний стан якої характеризується 
поєднанням сильної авторитарної влади з відносно обмеженою відк-
ритістю й збереженням основ ринкової економіки, хоча всупереч 
деяким розмірковуванням про орієнтованість росіян на сильну дер-
жаву низка дослідників вважає, що для російського суспільства, на-
впаки, характерна низька цінність держави114; 

- країна, що розпадається на окремі складові з непередбаченим 
результатом, зокрема й для України. Цей варіант вимагає окремих 
спеціальних досліджень, тому далі ми його не розглядатимемо, тим 
більше, що останнім часом він почав втрачати актуальність. 

Розглянемо всі перераховані варіанти послідовно, відповідно до 
оцінки перспектив розширення економічного співробітництва між 
нашими країнами з огляду на те, що Росія згідно з наявними експерт-
ними оцінками має прагнення в кожному з варіантів: 
                                                           
113 Ключевский В. Сочинения. Т.І. – М. : Госполитиздат, 1956. – С. 313, 314.  
114 Стратегический ответ России на вызовы нового времени. – М. : Экзамен, 2004. – 
С. 584. 
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 зберегти статус великої та сильної держави з реалізацією ролі 
одного з ключових гравців у глобальних процесах і високим рівнем 
життя населення; 

 не допустити розпаду "вічної держави"; 
 зберегти власний потенціал розвитку як в економічному, так і в 

творчому аспектах, що дозволить здійснити "збирання земель" на осно-
ві близьких національних інтересів і власного культурного простору; 

 знайти й реалізувати шляхи інтеграції в Європейське співтова-
риство, привносячи в нього власне начало; 

 домогтися найбільшого сприяння від Заходу і піти шляхом 
зближення зі США. 

Крім зазначеного, Росія бажає: 
 відновити і дедалі посилювати свій вплив у світі; 
 бути економічно конкурентоспроможною країною, свого роду 

"енергетичною базою" для світової економіки; 
 мати "своє слово" і на рівних зі США брати участь у створенні 

нового світопорядку, щоб з нею "рахувалися" і щоб "не бути залеж-
ною" від думок і позицій Заходу (ідея "багатополярності" або, точ-
ніше кажучи, "Росія-полярності")115. 

Стосовно зближення Росії і Заходу, важливо враховувати, що Захід 
щодо Росії далеко не в усьому зацікавлений. Крім того "…багато ін-
ститутів і норм Заходу, на запозиченні яких наполягають місцеві й 
зарубіжні "західники", далеко не завжди успішно "працюють" в умо-
вах іншої культурно-цивілізаційної ідентичності, зокрема в Росії, Бі-
лорусі й Україні. Дуже часто на новому місті вони приносять зовсім 
інші, ніж очікувалося, і не завжди гарні результати"116.  

Ці, як і інші, прагнення Росії, неодноразово обговорювалися в 
публікаціях про її роль і значення російськими та зарубіжними вче-
ними й експертами. Реакція на реалізацію таких або подібних праг-
нень Росії як усередині країни, так і в зовнішньому середовищі не-
однозначна, тому доцільно в їх оцінці виходити з аналітичних ви-
сновків експертів інших країн, оскільки база для об’єктивних висно-
вків у них, хоча й не найширша, але здебільшого незалежна.  
                                                           
115 Михеев В. Восточноазиатская "многополярность": треугольник Россия – Китай – 
США // МЭиМО. – 2009. – № 1. – С. 18. 
116 Бельчук А. Россия: восток Запада или запад Востока? // Свободная мысль, 2008. – 
№ 4. – С. 41. 
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Так, зокрема, "…французькі аналітики в більшості своїй вважа-
ють, що Франція і Європа потребують такого партнера, як сильна 
Росія, і негативно оцінюють «стратегію щодо Євразії», що була про-
голошена З.Бжезинським і спрямована на ослаблення Росії. У Фран-
ції не схильні підтримувати й заклики, які лунають на Заході, щодо 
здійснення у ставленні до Росії нової політики «стримування», що 
пояснюються страхом перед відродженням потенційного конкурен-
та"117. Тут доречно згадати вислів Ж.Мартіне про те, що образ Росії 
у світі не зміниться до того часу, поки її еліти не доведуть, що вони 
будують відкрите демократичне суспільство, де існує конкуренція 
реальних політичних партій та незалежні ЗМІ, а влада ставить собі 
за мету наведення справжнього порядку в країні118. Але є аналітики, 
які вважають, що на цьому шляху в Росії серед інших протиріч іс-
нують протиріччя між владою й суспільством, що дійшли не тільки 
до протистояння, але й до боротьби. Влада стає дедалі жорсткішою, 
лютішою й безжаліснішою, а суспільство – чимдалі брехливішою, 
більш пригніченою, позбавленою людської гідності масою119. До 
зазначеного можна поставитися з пересторогою, оскільки в тій же 
Росії є дослідження, які свідчать, що в російському суспільстві вже 
існують і діють суспільні "ліфти", котрі попри негаразди дозволяють 
масі людей орієнтуватися і реалізовувати себе, не будучи позбавле-
ними при цьому людської гідності120. 

Разом з тим багато авторів вважають, що починати треба не з полі-
тики. Потрібно знаходити людей одного духу, однієї мови, навіть як-
що це виявиться чимось зовсім несподіваним, навіть далеким від цін-
ностей традиційної християнської культури чи чимось подібним. У 
будь-якому співтоваристві є небезпека занадто жорстко встановити 
границі. Без границь не можна, але й твердими вони не повинні бути, 
а мають бути прозорими й у якомусь певному сенсі – відкритими121.  

                                                           
117 Radvanyi J., Wild G. La Russia entre deux wande // La Documentation Francaise. – 
Dossiev № 8045. P. 104. Цит. за: Зуева К. Образ России: взгляд из Франции // 
МЭиМО. – 2008. – № 2. – С. 60. 
118 Мартине Ж. Франция – Россия: непростой диалог // МЭиМО. – 2006. – № 8. – 
С. 104. Цит. за: Зуева К. Образ России: взгляд из Франции. – С. 60. 
119 Афанасьев Ю., о. Георгий (Кочетков). О причинах русских невзгод // Свободная 
мысль. – 2006. – № 1/2. – С. 6, 7.  
120 Докладно див.: Експерт. – 2005. – № 13. 
121 Там же. – С. 12–13. 
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Такі оцінки Ю.Афанасьєва щодо суспільних настроїв у Росії прак-
тично повністю розходяться з думками Л.Бизова та багатьох інших 
авторів і результатами соціологічних досліджень. Отже, ми повинні 
розглядати проблему взаємин Росії та України, враховуючи, що осно-
вна проблема, вирішення якої необхідне Росії, – "капіталізація" мож-
ливостей, які у неї збереглися, впливу та потенціалу з тим, щоб зайня-
ти стійке положення у світовому співтоваристві122. Цей шлях, на дум-
ку Н.Загладіна, передбачає й активну участь у структуруванні нового 
світопорядку, що не виключає розвиток "партнерства" з НАТО, вступ 
до СОТ та набуття статусу асоційованого члена ЄС123.  

Це, по суті, певні виклики для Росії щодо реальних глобальних 
процесів, але водночас "…тенденції в суспільній думці Росії демон-
струють у цілому досить невисоку адаптаційну здатність російсько-
го суспільства до новацій глобалізму, …і в ролі претендента на 
центр консолідації консервативно-націоналістичних, антиглобаліст-
ських сил Росія виглядає поки не дуже переконливо"124. Тобто Росія 
та російське суспільство, згідно з окремими експертними висновка-
ми, рухається від консервативних, націоналістичних настроїв до від-
чуття необхідності участі в глобальному житті.  

У цьому новому просторі Росія після виборів Президента в 2008 р. 
ініціює ряд загальноєвропейських процесів, які спрямовані при-
наймні на врівноваження інтересів у глобальному вимірі. Водночас 
у своїх діях Росія виглядає як самостійний глобальний гравець, що 
шукає й знаходить партнерів для вирішення різноманітних про-
блем як регіонального, так і глобального характеру. Це один із мо-
жливих варіантів розвитку подальших подій, а зміни позиції США 
щодо розміщення елементів ПРО в Європі є доказом того, що ми 
можемо незабаром побачити нові обрії глобальної взаємодії, а не 
протиборства, яке існувало на фоні глобальних викликів. Що це 
може означати? Відповідь у ширшому трактуванні глобальних 
процесів, коли "…поряд з демократією, свободою і правами люди-
ни, верховенством закону тощо до цінностей в умовах глобалізації 
                                                           
122 Загладин Н. Внешняя политика России в эпоху глобализации // МЭиМО. – 2002. – 
№ 10. – С. 3–5. 
123 Там же. 
124 Лапкин В. Вызовы глобализации и общественное мнение России // МЭиМО. – 
2002. – № 10. – С. 13–15. 
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включаються такі поняття, як глобальна відповідальність за гло-
бальну безпеку і співрозвиток"125. 

Іншим варіантом розвитку подій на глобальному рівні може бути 
зближення Росії з НАТО і ЄС. Можливо, Росія реалізовуватиме аме-
риканську альтернативу. Є й такі думки, зокрема В.Відеман пише: 
"Росії в процесі її інтеграції у світову економіку варто залишити ма-
лопродуктивні спроби пробитися на захід через Європу і замість 
цього спробувати здійснити скачок на північ – в Америку? Що, коли 
головною метою зовнішньої політики РФ декларувати стратегічне 
зближення з США, а економічною – вступ в Панамериканську зону 
вільної торгівлі? Такий альянс, помножений на участь Росії в FTAA, 
відкриє сучасну епоху в міжнародних відносинах"126.  

Розвиток Росії як держави означає можливість здійснити послі-
довне збереження й розвиток фундаментальних основ російської 
державності, побудованої на дещо інших началах, ніж західні цін-
ності: у ній визначальною є суспільна свідомість, тоді як на заході 
переважає індивідуалізм, сформований на відповідних можливос-
тях ведення господарства, у тому числі й завдяки відповідному се-
редовищу перебування в широкому розумінні цього слова. У Росії 
інше середовище перебування, що породило общинне ведення гос-
подарства на базі колективізму і взаємодопомоги. Соціогуманізо-
вана база майбутнього розвитку сьогодні багато в чому піддається 
аналізу, трансформації і значною мірою посиленню. Тому вважа-
ється, що Росія як самостійна держава може зіграти роль так званої 
суб’єктивності у світовій політиці, у результаті чого відбувати-
меться гармонізація процесів світового розвитку127, і діяти як гло-
бальний гравець на міжнародній арені. Залучення Росії у світову 
економіку і євроатлантичні структури після 11 вересня 2001 р. до-
сягло і досягатиме в майбутньому ще більш високого рівня128.  

                                                           
125 Михеев В. Восточная "многополярность". – С. 21. 
126 Видеман В. Окно в Европу или дверь в Америку // Эксперт. – 2003. – № 9. – С. 62. 
127 Докладно про подібні стратегії див.: Львов Д. Роль России в гармонизации про-
цессов мирового развития // Свободная мысль. – 2002. – № 8. – С. 18–33; Яхнин С. 
Проблемы устойчивого развития и национальная идея // Свободная мысль. – 2002. – 
№ 8. – С. 58–60. 
128 Стент А. Россия – глобальный игрок на международной арене // International 
Politick. – 2002. – № 10. – С. 17. 
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Однак важливо враховувати й думку О.Черковця, який пише, що 
з початком ХХІ ст. глобальна боротьба за паливно-сировинні й руд-
но-металеві ресурси зросте ще більше у зв’язку з потребами провід-
них держав, що постійно збільшуються. "Глобальна сутичка за при-
родні ресурси обіцяє бути жорстокою. Відмітимо, що оціночна вар-
тість розвіданих корисних копалин на території Росії становить 
30 трлн дол., тоді як у США (здебільшого законсервованих) – 10, 
у КНР – 5, у Західній Європі в цілому – не більше 2,5 трлн дол., 
Японія такими запасами практично взагалі не володіє; …ще декілька 
років тому американські спеціалісти відкрито почали говорити про 
можливості вирішення енергетичних проблем західної цивілізації за 
рахунок Росії"129. І далі О.Черковець звертає увагу на те, що "...вра-
ховуючи вагу проблем, питання… має стояти так: якими способами 
мінімізувати ту колосальну геополітичну й економічну втрату, яку 
може понести наша країна вже на початку ХХІ ст. Здається, доречно 
згадати про можливості перебування протягом певного часу в режи-
мі відносної самодостатності"130, оскільки тільки як суверенна циві-
лізація Росія може бути одним із полюсів у багатополярному світі, 
який чимдалі більше стає світом цивілізацій131. Так, під поняттям 
"суверенна" потрібно розуміти дещо нове, що поки тільки вимальо-
вується, оскільки, за словами В.Іноземцева, ні піднесення єдиної 
наддержави, ні прискорене національне самовизначення так і не 
принесли бажаного миру і спокою народам планети132.  

Між тим пошук нового змісту поняття суверенності йде досить 
різноманітними шляхами, але не останнє місце за прихильністю й 
практичним змістом посідає позиція, відповідно до якої, "свобода 
дій суверенної держави на світовій арені в низці можливих аспектів 
має бути обмежена й піддана моніторингу та контролю з боку між-
народної спільноти"133. На сьогодні в реалізації даної тези світове 
співтовариство просунулося досить далеко, хоча державний сувере-
                                                           
129 Черковец О. Россия на фоне глобализации мировой экономики // Экономист. – 
№ 3. – 1998. – С. 23. 
130 Там же. – С. 26. 
131 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. 
132 Иноземцев В. К воссозданию Вестфальской системы: хаос и порядок в междуна-
родных отношениях // МЭиМО. – 2005. – № 9. – С. 4. 
133 Hoffman S. Sovereignty and the Ethics of Intervention // The Ethics and Politics of Hu-
manitarian Intervantion. Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame Press, 1996, p. 18.  
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нітет такого контролю не передбачає. Але, якщо враховувати недер-
жавний вплив, що здійснюється на політичному й неформальному 
рівнях, то ступінь контролю за „свободою дій" є досить високим, що 
фактично означає спробу виділити ті або інші критерії контролю за 
ступенем суверенізації, проти яких у масовій свідомості може ви-
ступити і виступає народ кожної країни.  

Втім у реальності моніторинг і контроль часто здійснюється й че-
рез маріонеткові політичні сили, які стають підконтрольними вна-
слідок використання нелегальних способів збагачення. Саме тому 
суверенізація може йти шляхом "…перегляду …теорії суверенітету 
і реструктуризації міжнародних відносин і міжнародного права та-
ким чином, щоб це було вигідно відповідальним суспільствам, що 
поділяють західні цінності, й одночасно виключало б інші країни із 
цивілізованого міжнародного співтовариства, спонукаючи їх до мо-
дернізації своїх соціальних і політичних інститутів"134. Але цей сце-
нарій є в середньостроковому відношенні малоймовірним, оскільки 
він знаходиться на шляху обмеження й безконтрольності із втратою 
багатьох ознак легітимності суверенізації, що може використовува-
тися в амбіційних цілях лідерами цивілізацій, оскільки світ, за 
С.Хантінгтоном, дійсно, стає світом цивілізацій, які зіштовхувати-
муться й надалі, бо "…правлять ті, чиї дії вільні від нормативних 
обмежень, будучи вільними, вони нав’язують свої пориви іншим"135. 
Можливо, що нова світова криза 2008–2009 рр. у рамках країн два-
дцятки випрацює дещо інші механізми, але поки що більше споді-
вань, ніж реальних рішень.  

Водночас, незважаючи на сказане, цінності російської державно-
сті та її соціуму також піддаватимуться значному перегляду. До цьо-
го часу вважалося загальноприйнятим, що російська ідея, на основі 
якої можливе відродження Росії та її ролі в гармонізації світового 
розвитку, ґрунтувалася на трьох складових: 

- православ’ї; 
- збиранні земель; 
- общинному колективізмі. 

                                                           
134 Иноземцев В. К воссозданию Вестфальской системы: хаос и порядок в междуна-
родных отношениях. – С. 6. 
135 Grozier M. Le Phenomene bureaucratique. Stratégies pour un autre changement. – 
Paris, 1987. – Р. 317. 
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На думку І.Чубайса, відмічені особливості є глибинними харак-
теристиками російськості, що задають три її напрями – духовність 
(у традиційній формі – православ’я), державну стратегію (збирання 
земель і оберігання зібраного) та соціально-економічну ментальність 
(орієнтація на общинний колективізм)136. 

Далі автор пише, що на стику сторіч (XIX і XX) "...усі три скла-
дові... практично одночасно почали "виходити з ладу", потребували 
глибинної модернізації. Про кризу православ’я, як і всього європей-
ського християнства, було сказано Ф.Ніцше і Ф.Достоєвським у кін-
ці XIX століття. ...Збирання земель не тільки завершилося, почали 
наростати відцентрові сили. Що ж до общинного колективізму, то й 
він потребував перебудови, бо до початку XX ст. перетворився в га-
льмо економічного розвитку"137. У результаті аналізу І.Чубайс дохо-
дить висновку про доцільність відродження Російської ідеї. Він вва-
жає, що продовження тисячолітнього російського маршруту означає 
визнання особливої пріоритетної значимості таких цінностей, як іс-
торизм, облаштованість, духовність і демократія. "Це і є в найбільш 
стиснутому вигляді наша філософсько-державницька стратегія, на-
ша радикальна ідея, це і є формула нового російського патріотизму. 
Якщо від російської ідеї перейти до європейської або західної ідеї в 
цілому, то можна одержати методологію, що дозволить виявити нові 
сторони і грані європейського культурно-історичного процесу"138. 

Надалі авторові вдалося послідовно вказати на кризу традиційної 
християнської ідентичності. Ним же була визначена з філософських 
позицій і свобода як одна з найважливіших європейських ціннісних 
систем, і виходячи з неї, процеси абсолютизації свободи. Головне 
тут у тому, що суспільство, як зазначає І.Чубайс, побудоване на іде-
ях свободи, важко справляється із самим собою, тому сучасний світ 
у цілому й та його частина, яка називається Заходом, потребує нових 
усталених, надійних і ефективних ідей. "Виживати потрібно разом, а 
не за рахунок інших. І тому, в принципі, актуалізується можливість 
формування нової глобальної, загальнолюдської релігії ...Збережен-

                                                           
136 Чубайс И.Б. Россия и Европа: идейно-идентификационный анализ // Вопросы 
философии. – 2002. – № 10. – С. 31. 
137 Там же. – С. 31, 32. 
138 Там же. – С. 34, 35. 
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ня пріоритету матеріального над духовним може вкрай ускладнити 
вирішення цієї проблеми"139. 

У такому контексті можна стверджувати, що й Росія з її трансфо-
рмованою ціннісною системою російськості може зробити свій вне-
сок у духовне зближення та уніфікацію на його основі процесів гло-
балізації, наслідки яких будуть не настільки згубні, як сьогодні вони 
бачаться. Відтак процес збереження й розвитку Росії як держави, 
у якому буде зацікавлене світове співтовариство, найближче стоїть 
до найбільш просунутого об’єднання держав – ЄС як загальноєвро-
пейського дому для багатьох країн і народів, якщо такий дім вдасть-
ся вибудувати на цивілізаційних цінностях, незважаючи на те, що 
вже сьогодні помітна негомогенність нової Європи, оскільки гомо-
генізація країн, що входять до ЄС, не є вдалою стосовно втрати сво-
боди політичного вибору народом окремої країни, який вимушено 
має в нових умовах стикатися з однорідністю рішень, що формують-
ся на технократичних засадах. Інакше ж важко досягати консенсусу 
рішень для задоволення всіх членів суспільства. (Про це докладно 
йшлося в попередніх підрозділах даної роботи.) Оскільки для Росії 
як сучасного глобального гравця національний політичний вибір є 
основоположним, то зближення з ЄС, де домінує технократизм, ви-
працювання рішень є своєрідною надпроблемою. Росія є занадто 
значною і великою країною, щоб погодитися на таке рішення щодо 
свого майбутнього. Можливо, що надалі такі суперечності будуть 
подолані, а тому розвиток Росії може зблизиться із загальноєвропей-
ським об’єднавчим процесом. 

Доречно відмітити, що деякі дослідники, зокрема Ю.Олейніков, 
попереджають про те, що у випадку продовження перетворень украй 
ліберального напряму Росія зіштовхнеться з такими масовими нега-
тивними явищами: 

- зростаючим чиновництвом і корумпованістю; 
- криміналізацією суспільства й аморальністю; 
- розростанням силових структур та їх безпорадністю; 
- наркоманією, алкоголізмом і проституцією; 
- фальшивістю й продажністю ЗМІ та політичних діячів; 
- поширенням масмедійної культури. 

                                                           
139 Там же. – С. 43, 44. 
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Перераховані процеси є наслідками того, що: 
- індивідуалізм витісняє колективізм; 
- ділові відносини заміняють дружбу, прихильність і щирі сто-

сунки; 
- холодний розрахунок тріумфує над совісністю; 
- усталені моральні принципи поступилися місцем аморальності140. 
Очевидно необхідно зазначити, чому Ю.Олейніков думає, що ре-

форми ліберального толку, які мають обмежити функції держави, 
можуть спричинити зростання кількості чиновників і корумпованос-
ті. Відповідь, на нашу думку, варто шукати у практиці реформ попе-
реднього періоду. Відтак російськими вченими визнається необхід-
ність відновлення Росії на основі: 

• моральності, яка базується на рівності й справедливості, що ві-
дповідає новітньому шляху розвитку земної цивілізації, замість за-
безпечення привілеїв "золотого мільярда"; 

• участі більшості населення в реформах в інтересах цієї ж біль-
шості, що дозволить мобілізувати внутрішні ресурси; 

• соборного буття соціуму, заснованого на народовладді всіх рів-
нів соціальної організації й підконтрольності на цій основі діяльнос-
ті держави на принципах громадянської позиції; 

• зосередження в руках держави ресурсів модернізації, що дозво-
лять забезпечити продовольчу, економічну, військово-технічну без-
пеку у зв’язку з посиленням і принциповою зміною характеру про-
тистояння у світі; 

• самодостатності науково-технічного розвитку, що дозволить за-
безпечити енергетичну безпеку, нові технології й розвиток високое-
фективного господарювання; 

• удосконалення форм господарювання в сільському господарстві; 
• розвитку добросусідства й партнерських відносин з багатьма, 

у тому числі й новими, державами світу, у першу чергу з тими, які 
мають проросійські настрої; 

• відновлення суперетносу в російській культурі на основі випе-
реджального розвитку науки, техніки, технологій і високої суспіль-
ної моральності. 

                                                           
140 Сформульовано на основі: Олейников Ю. Перспективы социоприродной эволю-
ции России // Свободная мысль. – 2002. – № 7. – С. 107, 108.  
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При цьому вважається, що російський досвід колективного (об-
щинного) розвитку в природних умовах буття має планетарне зна-
чення для виживання цивілізації в період загострення глобальних 
проблем. У реальній політиці в цьому напрямі вдалося просунутися 
мало, незважаючи на спробу перейти до взаємної згоди, взаємної 
відповідальності і взаємодії суспільства та держави, що може приве-
сти до того устрою, який необхідний Росії141. 

Багато дослідників майбутніх шляхів розвитку Росії у своїх робо-
тах піднімають питання (за аналогом Австро-Угорської монархії) – 
"збережеться чи загине імперія Габсбургів?" Ця фраза, на думку 
Я.Шимова та деяких інших дослідників, звучить дуже сучасно. 
З огляду на особливості Росії, вона не зможе роз’єднатися мирно, як 
Австро-Угорщина, альтернатива – "югославський варіант"142. 

Не можна сказати, що в Росії не розуміють реальності такої за-
грози. Відтак іде активний пошук і обґрунтування можливого проек-
ту, реалізація якого допоможе зберегти цілісність та суверенітет Ро-
сії. Наприклад, круглий стіл газети "Росія" і Комітету з промислової 
політики союзу промисловців та підприємців, що відбувся у квітні 
2003 р. і був присвячений зазначеній проблемі, вирішення якої до-
зволило б вивести країну на втрачену орбіту держави як самостійно-
го суб’єкта світової політичної системи. Минуло шість років, і в ре-
зультаті як громадських, так і державних ініціатив Росія стає самос-
тійним суб’єктом світової політичної системи. 

Аналіз посилок, сформульованих для такого масштабного проек-
ту, дозволяє виділити в цілому п’ять блоків (рис. 4.6) різного роду 
проектів, які мають істотні розходження та протиріччя, зокрема й 
ідеологічного змісту. Це свідчить про те, що Росія, незважаючи на 
здобутки, ще має багато в чому визначитися в майбутньому як з по-
літикою, так і з державністю як рушійною силою, що визначатиме 
успіх участі в глобальних інтеграційних процесах. 

Вище відзначалося, що хід європейської інтеграції може бути до-
сить привабливим для Росії в контексті глобальних процесів, тому 
наступним кроком нашого аналізу буде розгляд майбутнього через 
призму європейської інтеграції, адже "...всім, хто бажає зазирнути 
                                                           
141 Докладно див.: Федотов В. Социальные государства и рынки // Свободная 
мысль. – 2002. – № 7. – С. 75–94.  
142 Шимов Я. Россия как необходимость // Свободная мысль. – 2002. – № 7. – С. 68–77. 



 

 

 
 

Рис. 4.6. Варіантний зміст національних проектів відродження Росії 
Джерело: розроблено автором на основі матеріалів Круглого столу, опублікованого в газеті "Росія" від 31.02.2003 р., № 53. 

Національний проект відродження Росії: 
- національна стратегія виживання; 
- зміст суб’єктного існування; 
- повага до держави й самих себе. 

Опора на: 
- державність, 
- відмова від військової складової, 
- відновлення еліти, 
- продуктивне використання ренти, 
- проекти модернізації промисловості  

військових сил, аграрного сектора. 

Опора на: 
- капіталізацію інтелектуального капіталу, 
- самовираження, 
- інтелектуальний продукт, 
- присутність на світових ринках, 
- відмова від інтелектуального донорства, 
- включення в глобальні вартісні ланцюги  

високих технологій. 

Опора на: 
- відмову від ідеології розвитку за законами 

індивідуалізованого суспільства, 
- модернізацію зверху на основі національного масштабу 

мобілізаційних проектів, 
- державу – гарант виживання, 
- контроль і нагляд за монопольними корпораціями, 
- патріотичність. 

Опора на: 
- консолідацію еліти, 
- реалістичність в оцінці положення, 
- перспективи на основі пріоритетів, 
- реалізацію можливості модернізації, 
- науковий і освітній потенціал, 
- потенційно високу капіталізацію (до 170 трлн дол.) приро-

дних запасів, 
- фінансово-промислові групи, 
- національний бізнес, 
- відмова від продажності і компрадорства пануючої еліти, 
- цивілізованість замість дикого використання ренти. 

Опора на: 
- збереження суб’єктів світової політики, 
- капіталізацію економіки, 
- інституціоналізацію передумов, 
- ресурсний потенціал. 
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у завтрашній день, очевидно, що в наявних умовах… ніяких бурхли-
вих загальнонародних революційних подій, якщо їх вільно чи неві-
льно не спровокує сама влада, відбутися не може. А от еволюційний 
розвиток у бік суспільства соціальної справедливості можливий, не-
обхідний та історично неминучий. Про це говорять досвід передових 
в економічному відношенні капіталістичних країн… та практика 
щоденного життя останніх років, коли в Росії, нарешті, розпочався 
деякий рух у цьому напрямі"143. 

У результаті саме ця модель облаштованості Росії матиме успіх, 
оскільки, як твердив відомий мислитель ХХ ст. Дж.Кеннан ще 
в 50-ті рр. ХХ ст., в епоху СРСР, важливо не квапити події, а дати 
росіянам час, дати можливість бути росіянином і вирішувати внут-
рішні проблеми по-своєму. Шляхи, якими народи досягають гідно-
го й освіченого державного ладу, являють собою найглибші та 
найінтимніші процеси національного життя144. 

Для розуміння сутності національного життя росіян важливий 
стратегічний прогноз А.Громико про те, що в перспективі російська 
система цінностей зблизиться з цінностями "європейської мрії". "Са-
ме останні за умови постійної модернізації інструментів їх втілення на 
практиці є найбільш прогресивними в умовах постіндустріального 
світу, що глобалізується"145. Звісно, знадобиться час для включення 
Росії в європейський інтеграційний процес, характерні риси якого 
розглядаються нами далі. 

Серед можливих на концептуальному рівні шляхів розвитку росій-
ської державності і формування відповідного економічного й соціаль-
ного середовища перебування на середньострокову й довгострокову 
перспективу називають, як уже згадувалося, реалізацію ідеї форму-
вання єдиного європейського економічного простору за участю Росії 
як ключового напряму146. Окремі ознаки зародження цього процесу 
з’явилися ще в 1994 р. В останні роки зазначеній проблемі приділя-
                                                           
143 Вознесенский Л. Социальная справедливость как национальная идея // Свободная 
мысль. – 2008. – № 4. – С. 13. 
144 Кеннан Дж. Америка и русское будущее // Новая и новейшая история. – 2001. – 
№ 3. – С. 82, 84.  
145 Громыко А. Цивилизационные ориентиры во взаимоотношениях России, ЕС и 
США // Свободная мысль. – 2007. – № 8. – С. 76.  
146 May В. Экономико-политические итоги 2001 года и перспективы устойчивого 
экономического роста // Вопросы экономики. – 2002. – № 1. – С. 4–22. 
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ється досить багато уваги в російському політичному спектрі, а також 
у роботах найрізноманітнішого характеру – від теоретичних дослі-
джень в економіці, соціальній політиці до гуманістики й теології. 

На прикладі декількох узагальнюючих робіт, у яких зроблені 
спроби взаємопов’язати майбутні перспективи розвитку і економіч-
ного зростання з окремими напрямами економічної політики, зокре-
ма з роллю європейських економічних інститутів у його забезпечен-
ні, спробуємо охарактеризувати сутнісні зміни, які можуть відбува-
тися в цьому напрямі, для того, щоб визначити, наскільки це сприя-
тливо або несприятливо може впливати на розвиток економічного 
співробітництва між нашими країнами. Звернімо увагу на те, що 
останнім часом, за П.Биковим, з’явилися вислови про парадокс, але 
всупереч розхожій мудрості, "Росія без України" значно більш євро-
пейська і значно більш держава, ніж "Росія з Україною"147, оскільки 
Україна з її 50 млн населення була чи не головним "баластом", який 
варто було "скинути". У певний момент українська промисловість 
виявилася значно менш цікавою для Росії як партнер, ніж, скажімо, 
промисловість Німеччини148. Водночас хвилюватися з приводу "роз-
ставання" з Україною не варто. Український народ залишиться брат-
ським народом, культурні й людські зв’язки нікуди не дінуться149. 

Як зазначав В.Мау, на шляху забезпечення економічного зрос-
тання в процесі створення єдиного європейського економічного про-
стору за участю Росії ставиться питання про формування принципо-
вих інституціональних критеріїв соціально-економічної трансфор-
мації Росії з відповідною формалізацією законодавства і обраних як 
цільові установки руху тих критеріїв, які існують для вступу в ЄС. 
По суті, це завдання гранично ясне і може також розглядатися як 
таке, що не тільки пізнаватиметься, але й реалізовуватиметься на 
довгостроковій траєкторії розвитку. На саміті Росія – Європейський 
союз, що пройшов у травні 2002 р. в Москві, було поставлене і обго-
ворене питання про загальноєвропейський економічний простір 
(ЗЄЕП). Але відмітимо, що йдеться про саму ідею такого простору, 
а фактичне формування знаходиться тільки на самому початку шля-
ху. Принциповий підхід Росії до формування ЗЄЕП має полягати не 
                                                           
147 Быков П. Настоящая Россия / Эксперт. – 2006. – № 2. – С. 60. 
148 Там же. – С. 60. 
149 Там же. 
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в пасивному пристосуванні до того, що пропонує ЄС, а в русі назу-
стріч один одному у взаємній, хоча, можливо, й асиметричній адап-
тації (із частковим креном у бік ЄС як більш сильного партнера)150.  

Далі і В.May, і багато інших дослідників сходяться на думці, що 
всі критерії використати не можна, а окремі необхідно конкретизу-
вати для російської практики. Тобто формальне зближення неприпу-
стиме, а значить, потрібна сутнісна робота й поступовий процес 
зближення. Такий шлях є важливим і багато в чому перспективним 
і для України, яка на політичному рівні зробила акцент на своє 
зближення з ЄС, що певною мірою підтримується й населенням. 
Так, згідно з соціологічним моніторингом Інституту соціології НАН 
України, позитивну думку щодо вступу в ЄС мали в 2008 р. 44,1% 
опитаних, хоча в 2000 р. таких було аж 56,0% , а кількість тих, хто 
до цього негативно ставиться, зросла за зазначений період з 9,6 до 
18,8%. Причому майже така ж кількість респондентів негативно ста-
виться й до приєднання до союзу Росії й Білорусі (24,2% у 2008 р. і 
21,0% у 1998 р.). Чисельність тих, хто висловлюється за цей Союз, 
зросла з 53,0% у 1997 р. до 60,2% у 2008 р.151. Ці дані свідчать про 
досить суперечливі настрої в суспільстві щодо приєднання й до су-
сідів на Заході, і до сусідів на Сході. Скоріш за все, в Україні силь-
ними залишаються настрої щодо збереження самостійності, оскільки 
входження в ЄС чи союз Росії й Білорусі – це неминуча її втрата (за 
існуючих наразі умов, а не тих, що можуть скластися за транснаціо-
налізації, про що йшлося на початку даного підрозділу).  

Досить часто при розгляді європейського шляху розвитку для Ро-
сії, як і для України, вектор взаємодії між ними практично або не 
враховується, або визначається таким чином, що гносеологічно це 
може не тільки давати досить багато ефективних напрямів розвитку, 
але й приносити взаємну незадоволеність, Як, наприклад, статус су-
сіда для України, що не має чіткого юридичного тлумачення в між-
народній практиці, про що ми детально говорили в попередньому 
підрозділі роботи. 

                                                           
150 Паньков В. Общеевропейское экономическое пространство: возможности и пер-
спективы // МЭиМО. – 2003. – № 3. – С. 28. 
151 Українське суспільство 1992–2006: Соціологічний моніторинг / ІС НАНУ. – К., 
2006. – С. 444. 
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Зараз для нас важлива й навіть необхідна оцінка того, куди, влас-
не, рухається сама Європа, оскільки існують досить суперечливі ду-
мки щодо цього. Як вважає К.Гастайгер, європейці до цього часу за-
знають істотних труднощів при спробі ідентифікувати себе з багато-
ликим і багатобічним утворенням під назвою "Європейський Союз". 
Події 11 вересня 2001 р. не зробили дії європейських країн більш 
погодженими. Розширення ЄС також викликає суперечливі почуття. 
Фактично існує безліч внутрішніх протиріч, досить згадати процеси, 
які відбуваються у зв’язку зі спробою ухвалити Конституцію ЄС. 
Проте єдиним конструктивним варіантом для ЄС залишається рух 
уперед по лінії зміцнення найважливіших напрямів спільних дій152. 
У цьому сенсі варто розуміти, що спільні дії стосуються не тільки 
захисту від погроз терористів. Коли вважати, що, як слідує з виснов-
ків К.Франкенберга153, країнам ЄС не вистачає фундаментального 
розуміння їх стратегічних інтересів, то однаково рух іде в напрямі 
здійснення такої "політики світопорядку", що забезпечує своїми кош-
тами й інструментами активний розвиток глобалізації154 . 

Можливий сценарій розвитку світопорядку відповідно до перспек-
тив глобалізації в контексті процесів, котрі є домінуючими, розгля-
нуто далі, проте вже зараз доречно зазначити, що йдеться про довго-
строкову стратегію розвитку, де ЄС повинен і, ймовірно, відіграва-
тиме все більш сильну самостійну роль у конкуренції насамперед зі 
США, для чого йому потрібна серйозна внутрішня стабільність. Але 
якщо дійде до значного розширення ЄС і прийняття нових членів 
(після ЄС-27), то це матиме серйозні проблемні наслідки в плані єв-
ропейської стабільності155. При цьому, що стосується конкуренції зі 
США, то ЄС необхідно грати надалі самостійну роль, оскільки слаб-
кість Європи у військовому відношенні й однобічний характер при-
йняття рішень США – це дві сторони однієї медалі. Єдиним виходом 
із цієї проблеми може стати формулювання ЄС своїх стратегічних 
інтересів незалежно від Америки156. 
                                                           
152 Гастайгер К. Европа на распутье // Internationale Politik. – 2002. – № 1 – С. 4–15. 
153 Франкенберг К. Иллюзии заслоненной реальности. – С. 27–32. 
154 Паскаль Л. ВТО после Доха. – С. 60–63.  
155 Инотаи А. Существует ли угроза "Big Band"? // Internationale Politik. – 2002. – 
№ 1. – С. 32–34. 
156 Гнесяткин Н. Сверхмилитаризация американской внешней политики // Interna-
tionale Politik. – 2002. – № 4. – С. 76–83. 
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Це вже якоюсь мірою підтвердило різнорідне відношення європей-
ців до війни в Іраку. Але не тільки це, оскільки, на думку В.Іно-
земцева, "результат суперництва американської і європейської соціо-
культурних моделей, розглянутий У.Хаттоном, найбільше визначає 
основні риси взаємозалежного світу, що формується"157. При цьому 
"...особливе положення Європи визначається, на противагу Сполуче-
ним Штатам, багатством історичного досвіду і тривалістю інтелектуа-
льних та культурних традицій європейського континенту"158. Завдяки 
цьому для забезпечення успіху в суперництві зі Сполученими Штата-
ми, на думку У.Хаттона, європейцям необхідно активно йти шляхом 
формування відсутнього нині європейського "демосу": ідея загально-
європейського громадянства має бути наповнена реальним змістом, 
необхідно розкріпачити громадянську ініціативу, варто відмовитися 
від формування загальноєвропейських органів влади на основі делегу-
вання представників від тієї або іншої країни і перейти до їх виборнос-
ті. При цьому необхідною є й наявність єдиного кодексу поведінки 
підприємців, єдиної податкової та бюджетної систем тощо159. 

Висловлені фундаментальні вимоги загальноєвропейського хара-
ктеру на шляху посилення ЄС є, по суті, необхідними умовами в 
конкурентній боротьбі європейських і американських соціокультур-
них моделей, але йдеться не тільки про ці моделі. Аналогічні про-
блеми існують і в економічній сфері. "Європейці опинилися в дуже 
складному становищі. Нерозвиненість фінансового ринку і наявність 
великої кількості формальних обмежень не дозволяють ЄС на рівних 
конкурувати зі США. Європа опинилася в ситуації, коли для перет-
ворення її в реальний полюс сили, у центр притягання капіталу їй 
необхідно швидко зробити якісний стрибок"160. Через це останнім 
часом з боку європейців ініціюється процес об’єднання фінансових 
систем США і ЄС. Нинішні проблеми на шляху подальшого забез-
печення розвитку ЄС вимагають, крім іншого, ще й централізації 
влади. Водночас, як вважає О.Власова, більшість східноєвропейців 
вважають, що вони вступають у щось типу зони відкритої торгівлі й 
політичного клубу. Однак за планами західноєвропейських політи-
                                                           
157 Иноземцев В. Расставание с иллюзией // Свободная мысль. – 2002. – № 7. – С. 59. 
158 Там же. – С. 62. 
159 Там же. – С. 65.  
160 Быков П. Только вперед // Эксперт. – 2003. – № 8. – С. 36. 
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ків Євросоюз у такому вигляді, схоже, доживає останні роки161 і ру-
хається відповідно, хоча й небезпроблемно, до супердержави. Вод-
ночас багато хто з відомих політологів стверджує, що ЄС – якісно 
нове політичне явище, що відрізняється від національних держав.  

Усе це разом взяте в будь-якому варіанті задає майбутній вектор 
у європейській інтеграції і є своєрідною доктриною, завдяки якій 
можливе майбутнє Росії й України. Якщо такий процес відбудеться 
й буде успішним, важливо взяти в ньому участь. Хоча поступитися 
часткою суверенітету для народів наших країн буде небезпроблем-
но, враховуючи, наприклад, теперішні настрої українців. Варто та-
кож взяти до уваги думку О.Власової про те, що, виходячи з планів 
реформування інститутів влади, які обговорюються в ЄС, східноєв-
ропейці поступово позбудуться своєї політичної свободи162. Такої 
думки дотримується не тільки О.Власова. 

Розширення співробітництва України й Росії на шляху в загаль-
ноєвропейський дім буде закономірним та успішним, якщо воно ма-
тиме політично еволюційний характер. Адже Європі ще треба буде 
пройти через більш глибокі процеси ідентифікації в напрямі криста-
лізації власних стратегічних інтересів, бо щодо наведених аргумен-
тів на користь подальшого об’єднавчого процесу є, як ми бачили, 
чимало і його критиків, і прихильників. Реально ж з боку ЄС підт-
римується стабільність, здійснюється контроль в економічному, вій-
ськовому, а також політичному напрямах, і поки не слід очікувати 
значних поступок з боку ЄС, бо розмови про інтеграцію України 
поки не більше, ніж данина дипломатичному етикету. Крім цього, 
обираючи стратегію розвитку, слід враховувати насамперед соціаль-
ні процеси, адже в довгостроковому аспекті саме вони й відіграва-
тимуть визначальну роль, оскільки на той час населення країни буде 
значно активнішим у своїй поведінці й уважнішим до свого майбут-
нього, бо політично буде більш мудрішим. 

Дослідження, виконані в цьому напрямі останнім часом, свідчать 
про дуже глибокі протиріччя й суперечливість процесів, що відбу-
ваються, оскільки будь-який реформаторський пакет майбутнього 
у випадку, якщо буде побудована неправильна соціальна модель, 

                                                           
161 Власова О. Обратный счет // Эксперт. – 2002. – № 48. – С. 63. 
162 Власова О. Дружеская экспансия // Эксперт. – 2003. – № 16. – С. 61. 
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призведе не до здобутків, а до подальших втрат, як це було в 90-ті рр. 
XX ст. в наших країнах. Отже, якою має бути діюча соціальна мо-
дель нової майбутньої Європи, на якій будується нове, більш розви-
нене в структурному відношенні утворення ЄС. Для характеристики 
скористаємося результатами дослідження В.Федотової163, яка вва-
жає, що ключовою формулою реформування в умовах глобалізації 
демократичної соціальної держави (підкреслює, що особливо вже 
існуючої демократичної соціальної держави), що має традиційно 
ліве й традиційно праве уявлення про роль держави в економіці, є 
покладання арбітражних і цивілізуючих функцій не на державу, а на 
громадянське суспільство, що здійснюватиме контроль над бізнесом 
і державою. Оскільки як у Росії, так і в Україні громадянського сус-
пільства в європейському розумінні немає, і процес його формуван-
ня досить складний, суперечливий, а головне – довгостроковий, ви-
никає закономірне питання: наскільки близько можливо підійти до 
цього нашим країнам. Як відомо, взаємодія соціальної держави 
і громадянського суспільства на Заході, будувалася: 

- на інституціоналізації соціального контракту між державою, 
роботодавцем, профспілками, суспільними асоціаціями й представ-
ницькими організаціями (інститути наших країн поки досить слабкі 
для того, щоб реалізувати в найближчому майбутньому цей підхід); 

- на здатності всіх учасників соціального контракту жертвувати 
частиною своїх інтересів для досягнення економічного зростання, 
поліпшення добробуту, соціальної справедливості, культурного й 
духовного розвитку, підтримки суспільних цінностей, розвитку прав 
і свобод, а головне – збереження устремління всіх країн до стабіль-
ності та взаєморозуміння.  

Це те, чого теж поки немає в наших країнах, хоча в результаті 
цього демократично розвинені держави на Заході в епоху індустріа-
льного суспільства, на думку тієї ж В.Федотової, на базі перерахова-
них складових змогли: 

 перетворити ринкову економіку в соціально-ринкову; 
 консолідувати демократію й згуртувати суспільство; 
 провести курс на соціальну справедливість через прогресивний 

податок і його перерозподіл; 
                                                           
163 Федотова В. Социальное государство и рынок // Свободная мысль. – 2002. – 
№ 7. – С. 77–94. 
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 солідаризувати бізнес і суспільство через патріотичні настрої, 
економічну раціональність і боротьбу за права людини та рівність за 
статтю; 

 нести відповідальність за ринок як інститут інновацій поряд з 
подібними інститутами – наукою та освітою; 

 виконати функцію забезпечення свободи підприємництва не 
тільки від держави, але й від монополій, тіньових і кримінальних 
структур; 

 нести політичну відповідальність за вирішення соціальних проблем; 
 здійснювати відповідальну політику в освіті, охороні здоров’я, 

пенсійному забезпеченні, охороні дитинства і юності; 
 забезпечувати функціонування суспільних секторів: енергетики, 

комунікацій, телебачення, охорони навколишнього середовища; 
 здійснювати турботу про духовне й соціальне здоров’я суспільства. 

Постіндустріальний розвиток призвів до того, що більшість цих 
процесів стало неможливо виконувати за допомогою функцій дер-
жави, багато з яких почали розмиватися через стирання кордонів і 
неможливість забезпечити зайнятість тих, хто не встигає за новими 
вимогами. Капітали стали перетікати без урахування національних 
границь, і протекція власного бізнесу стала неможливою або майже 
неможливою, особливо для відносно слабких держав. 

Зникає податкова база соціальної політики держави. Це й багато 
чого іншого викликає питання, якою мірою держава може забезпе-
чити соціальний захист громадян, і що є реальним у зв’язку з проце-
сом глобального розвитку та глобальної стратегії? У таких умовах 
принцип солідарності, про який йшлося вище, орієнтований на нову 
соціальну ринкову економіку, відповідно до досліджень В.Федото-
вої, результати яких ми навели вище, стане неможливо реалізувати. 
У новому постіндустріальному суспільстві принцип солідарності 
вона пропонує замінити на принцип самовідповідальності, де соціа-
льні проблеми повинні вирішуватися самою людиною, а держава 
при цьому зобов’язана захистити суспільство від надмірного вторг-
нення ринку і відповідних ексцесів, обмежуючи їх прояв ринковими 
сферами. Але з урахуванням того, що реалізація принципу самовід-
повідальності в наших країнах поки неможлива, відносини з нами 
вимушено будуватимуться на принципах подвійних стандартів, мож-
ливо з тією централізацією влади, яка відповідає епосі індустріалізму, 
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а не модернізованої соціальної держави постіндустріального типу, 
оскільки і Росія, й Україна перебувають на попередній стадії розвит-
ку. У тому-то і є парадокс. 

Таким чином, держави й суспільства, що перебувають на різних 
стадіях розвитку, тобто різні соціально-економічні моделі, з’єднати не-
можливо, а це означає, що перспектива участі наших країн у загально-
європейському процесі економічного й соціального облаштування сус-
пільства (у тому числі взаємодії держави, бізнесу, людини) буде, при-
родно, досить віддаленою через розбіжність на даній стадії розвитку 
корінних процесів перетворення і, відповідно, інтересів. Значною мі-
рою цей шлях у середньостроковій перспективі сумнівний і з погляду 
реалізації та одержання належного ефекту в забезпеченні розвитку. Не 
випадково Росія, як і Україна, шукають нові шляхи створення єдиного 
економічного простору, хоча й цей пошук проходить не досить успіш-
но, а політично досить суперечливо. Свого час для реалізації цього 
проекту була прийнята Концепція формування Єдиного економічного 
простору (ЄЕП), зміст якої активно обговорювався на переговорах різ-
ного рівня між Росією, Україною, Білоруссю і Казахстаном. 

Така Концепція є спробою прискореного створення економічного 
союзу чотирьох держав164. Незважаючи на заяву, зроблену в преам-
булі до Концепції, про "нові принципи взаємодії", у своїй основі цей 
проект багато в чому повторює основні принципи й підходи, які ра-
ніше закладалися в Економічний союз СНД і Євразійське економіч-
не співтовариство. У цілому Концепція у її нинішньому вигляді не 
матиме більших шансів на реалізацію, оскільки по суті ігнорує цілу 
низку об’єктивних обставин, що обмежують можливості глибокої 
інтеграції зазначених чотирьох держав. 

По-перше, не враховуються досягнуті рівні економічного розви-
тку. Усі зазначені держави проходять ту стадію формування й роз-
витку, коли пріоритетом є розбудова насамперед внутрішнього рин-
ку, розвиток його інститутів, незважаючи на значну зовнішню зале-
жність. Доки цей процес не досягне позитивного результату, навряд 
чи можливе включення країн у вищі форми інтеграції. Відтак на да-
ному етапі, на нашу думку, зона вільної торгівлі може вважатися 
реальною метою. 
                                                           
164 Аналіз Концепції далі дається на основі зауважень і пропозицій, підготовлених в Ін-
ституті економіки та прогнозування НАН України чл.-кор. НАН України В.Сіденком. 
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По-друге, наші країни сьогодні вже значно відрізняються за хара-
ктером господарських систем: на одному полюсі – Росія й Україна з 
їх близькими до 70% частками приватного сектора в економіці, з ін-
шого – Білорусь із 20% й адміністративним регулюванням економіки. 

По-третє, наші держави тільки недавно здобули державний суве-
ренітет. Унаслідок цього вони вкрай чутливі до будь-яких спроб йо-
го обмеження. Вкрай сумнівно, що в цих умовах Комісія з торгівлі, 
що мислиться як наднаціональний орган, зможе одержати реальні по-
вноваження, які обмежуватимуть компетенцію національних урядів у 
відповідних сферах. Відтак важко досягти розвитку вищих форм ін-
теграції. Тим більше, що є всі підстави думати, що в рамках такого 
союзу будь-яке наднаціональне утворення буде здебільшого відбива-
ти інтереси й політичні пріоритети Росії, а не інших його членів. 

По-четверте, не можна ігнорувати наявне розходження інтересів 
держави та її господарюючих суб’єктів. Яка б не була політична рі-
шучість національних урядів розвивати інтеграційний процес, в умо-
вах ринкової економіки його ефективність буде вирішальним чином 
залежати від інтересів і ефективності взаємодії на рівні компаній кра-
їн. Але зовнішньоекономічна орієнтація останніх, принаймні в Росії й 
Україні, досить чітко відрізняється від тих параметрів, які свідчать 
про розвиток інтеграційного процесу. Компанії чимдалі більше орієн-
туються на ринки, що перебувають за межами регіону. Причому для 
Росії ринок ЄС уже став основним, хоча в результаті глобальної кризи 
у сфері фінансів і економіки ситуація може й змінитися. 

Крім того, варто мати на увазі, що дослідження, проведені вче-
ними Інституту народногосподарського прогнозування РАН, Інсти-
туту економіки та прогнозування НАН України й Інституту еконо-
міки АН Білорусі показали, що значний ефект взаємодії економік 
цих країн досягається на рівні, коли темпи економічного зростання 
мають величину понад 5% у рік. Підтримати в середньостроковій 
перспективі такі темпи навряд чи вдасться. Хоча результати 2000–
2008 рр. орієнтували на це і в майбутньому, але глибокий спад в 
економіці, особливо в Україні (у 2009 р. біля 15% ВВП), відкине 
країну знову на декілька років назад. 

Пропонований у проекті п’ятирічний строк для формування ЄЕП 
(з можливістю його продовження до семи років) був і є нереальним. 
У світі немає жодного прецеденту вирішення таких масштабних ін-
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теграційних завдань у настільки короткий термін. Прикладом може 
бути історія з ідеєю створення Європейського єдиного економічного 
простору, що має лаг більш ніж сто років. Цей строк, навіть у найсп-
риятливіших умовах навряд чи може бути коротшим за 15–20 років.  

Уся управлінська конструкція створеного ЄЕП, як передбачалось 
у відповідній концепції, повинна триматися всього на двох інституці-
ональних основах – Раді голів держав і Комісії з торгівлі, тобто від 
процесу управління будуть відсторонені уряди країн та їх парламенти. 
Як і в яких рамках узгоджуватимуться численні питання регулювання 
економічних процесів на міжурядовому рівні, яким чином зближати-
меться законодавство, хто і яким чином вирішуватиме суперечки сто-
рін, стає в таких умовах незрозумілим. Причому така конструкція су-
перечить конституційному принципу поділу влади (принаймні, що 
стосується Конституції України). Виходячи з цього, в інституціональ-
ні основи передбачуваного єдиного економічного простору у випадку 
його створення мають бути додані відповідні органи взаємодії на 
міжурядовому, міжпарламентському рівні й судовий орган. 

Необхідно мати на увазі й відсутність механізму контролю відпо-
відальності за виконання зобов’язань. Це одне з ключових питань, 
недоврахування якого серйозно ускладнить діяльність усіх регіона-
льних об’єднань на просторі СНД. У представленому проекті ство-
рення ЄЕП не видно конкретного вирішення цього питання – є лише 
декларація про "механізм санкцій за невиконання узгоджених рі-
шень". Це великий недолік, який потрібно по можливості усунути. 
Й іншого шляху, крім як створювати Суд співтовариства, наділений 
наднаціональними повноваженнями, тут немає. 

У Концепції, що наповнюється новими ініціативами президентів 
наших країн, слабко проглядається зв’язок з інтеграцією в структури 
Європейського Союзу. Цей зв’язок виражений у проекті вкрай ту-
манно – у формулі "на основі норм і принципів СОТ, міжнародного 
права, зобов’язань і рекомендацій Ради Європи і ЄС". У цій формулі 
не проглядаються механізми адаптації Єдиного економічного прос-
тору до механізмів єдиного ринку ЄС. Жодного слова не сказано про 
можливості входження країн у загальний з ЄС економічний простір. 
Начебто й не було недавньої пропозиції Комісії ЄС про нові перспек-
тиви розвитку відносин із країнами-сусідами. Варто чітко означити, 
що зближення законодавств наших країн відбуватиметься на основі 
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скоординованого наближення його до законодавства Євросоюзу 
у відповідних сферах. У таких суперечливих умовах подальшого 
розвитку подій у Росії і відповідно в Україні на шляху можливого 
розширення їх взаємодії може зустрітися варіант із відродженням 
у Росії авторитарної держави.  

Варіант такого розвитку подій у російській дійсності може вияви-
тися реальним, хоча на даний час є малоймовірним, але вся історія 
країни свідчить про те, що Росію кидало в крайнощі, і головна причи-
на тому – величезне соціальне розшарування й відчуження165, які 
в останні роки трохи послабилося у зв’язку з формуванням обрисів 
середнього класу і роботою "соціальних ліфтів"166. Під крайнощами в 
даному випадку мається на увазі або моторошний хаос, або жорсткий 
порядок. І якщо додержуватися логіки історичного дослідження, про-
веденого цитованим вище автором, що охоплює останні майже чоти-
риста років, то можна припустити один із варіантів подальшого роз-
витку подій у Росії в гонитві за Заходом, який може й не реалізувати-
ся. Росія має можливість, як було й колись, іти своїм шляхом, вносячи 
в розвиток цивілізації свій внесок, цінність якого має і глобальний 
характер, і глобальний вплив. Відповідно до періодизації А.Механіка, 
таким можливим варіантом є тепер черговий перехід у стан Порядку, 
що вже одержав назву "путінського", на відміну від "єльцинського" 
Хаосу. Між тим нинішній перехід до Порядку за схемою В.Путіна 
може включати й раціональність підходу до демократії замість рево-
люційних свобод, що народжуються в епоху революційних потрясінь, 
і початок чергового Порядку, що може носити як помірний, так і різ-
кий, властивий післяреволюційним періодам характер, коли "розбур-
хана стихія мас" вимагає наведення жорсткого ладу в країні, як це вже 
бувало за старих часів. Більш реалістичним є, на наш погляд, варіант 
перший, оскільки цьому сприяють внутрішня обстановка й основне – 
зовнішнє середовище, що глобалізувалося й не може не впливати на 
пом’якшення Порядку розвитку.  

Тим часом вересневі події 2001 р. і прагнення США до світової ге-
гемонії можуть породити й більш жорстке протистояння у світі, вна-
слідок якого ступінь відкритості державних утворень може не одер-
                                                           
165 Механик А. Жуткий хаос – жесткий порядок // Эксперт. – 2002. – № 1–2. – С. 80. 
166 Докладно про їх діяльність див.: Социальный лифт: двери открываются // Экс-
перт. – 2005. – № 19. – С. 17. 
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жати надалі колишньої динаміки. Крім того, можливе нерозуміння з 
боку насамперед США та й інших країн місця Росії у світовій історії. 

У випадку, якщо з боку США не буде відмови від167: 
– висування будь-яких попередніх умов співробітництва з 

Росією і різного роду хрестових походів з метою зроби-
ти її "щасливою"; 

– антирусизму як політичного кредо та основи військових, 
політичних, економічних союзів з іншими країнами; 

– публічного приниження Росії, чому в останні роки світ 
не раз був свідком,  

а з боку Росії не буде відмови від: 
– антиамериканізму як політичного кредо і основи військо-

вих, політичних, економічних союзів з іншими країнами; 
– конфронтації зі США; 
– спроб вступати в змагання зі США на всіх театрах світо-

вих взаємодій,  
то в таких умовах прагнення до жорсткості підходу для наведення 
Порядку може виявитися цілком реальним. Однак Порядок у Росії 
багатьма розуміється як "…перелом нещасної історичної традиції Ро-
сії переходити від жахливого Хаосу до жахливого Порядку. Розмах 
історичної амплітуди явно зменшився. І це дає надію на перехід Росії 
до нового для себе циклу – до традиційних для всіх країн демократії 
хитань від більшої лібералізації до більшої соціальності. Не більш 
того"168. На підтвердження цьому прогнозу сформульовані й умови 
його досягнення. У ході третьої хвилі пострадянського розвитку Росія 
повинна сформуватися як нація. Це може відбутися за рахунок поси-
лення ролі національного капіталу, незалежних ЗМІ й громадських 
організацій у російській політиці169. У такому випадку Україна, при-
родно, буде більш глибоко втягнута в різного роду союзи за участю 
Росії, і це може (і буде) впливати на розвиток майбутніх економічних 
взаємин, у тому числі й на створення економічних союзів. 

З огляду на циклічний характер розвитку історичних подій у Ро-
сії, слід зазначити, що циклічність має місце і в розвитку взаємин 
                                                           
167 Баганов Э.Я., Кременюк В.А. Россия и США: соперники или соратники? // США 
и Канада. – 2002. – № 6. – С. 33. 
168 Механик А. Жуткий хаос – жесткий порядок. – С. 35. 
169 Гурова Т. Братство в территориальных границах // Эксперт. – 2008. – № 2. – С. 8. 
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України й Росії. Історичні цикли таких взаємин у теорії їх соціально-
економічного генезису досліджені В.Кузьменко170. У результаті сво-
го дослідження, що стосується досить різноманітних явищ, автор 
дійшов висновків, які є, хоча на перший погляд і фундаментальни-
ми, але водночас досить суперечливими. Такими є твердження, що 
нині, на тлі локальних війн, після масової деградації культури, чер-
говий її розквіт на пострадянському просторі можна чекати не рані-
ше 20-х рр. ХХІ ст. "Криза наших днів" як в економічних, так і в со-
ціокультурних процесах набула затяжного характеру і своєю стій-
кою негативною динамікою підтверджує ці закономірності"171. 

Це твердження говорить про те, що попереду – дійсне визначення 
шляху розвитку, що може забезпечуватися одним із можливих варіан-
тів, включаючи той, про який ідеться в даному підрозділі, тобто за 
рахунок переходу до Порядку. При цьому автор підтримує фундамен-
тальний висновок про відсутність можливості прискорення історич-
ного часу, що не відбувався із прискоренням НТП. Таким чином, ви-
сновок про шлях до розквіту періодом у 20 років є досить реальним. 

Про реальності такого сценарію розвитку подій говорять і наші 
дослідження процесів відтворення основного капіталу в наших краї-
нах, де ми доводимо, що цей період є не меншим ніж 20–25 років172. 

Далі В.Кузьменко робить висновок про те, що за 20–25 років у Росії 
як одному з основних державних утворень великоросійського етносу не 
слід очікувати розквіту. Це досить суперечливий підсумок між першим 
та іншими результатами його досліджень. Між тим далі В.Кузьменко 
зазначає, що можливо говорити про самостійне значення українського 
етногенезу, початок якого пов’язується із серединою XIX ст., тобто за-
раз можна чекати його розквіту у співдружності з іншими народами 
центральноазіатських, кавказьких країн і країн колишньої Югославії. 
Згідно з його твердженням утвориться самостійний ареал народів, які 
перебуватимуть на початку XXI ст. в розквіті. Тобто відповідно до гі-
потези В.Кузьменка варто очікувати на початку XXI ст. піднесення, 
а далі – розквіту України, хоча, на наш погляд, політичний процес по-
чатку XXI ст. в нашій країні може затягнутися і продовжитися й після 
                                                           
170 Кузьменко В.П. Історичні цикли розвитку України та Росії в теорії їх соціально-
економічного генезису // Стратегічна панорама. – 2002. – № 2. – С. 177–179.  
171 Там само. – С. 178. 
172 Геєць В.М. Нестабільність та економічне зростання. – К., 2000. – С. 190–242. 
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2010 р. Це не підтверджує прогнози В.Кузьменка, а процеси консоліда-
ції російського суспільства, про які йшлося вище, уже відмічаються 
деякими дослідниками, думки яких ми вже наводили.  

Таким чином, на підставі сказаного можна зробити висновок, що 
для Росії й України історичні цикли розвитку, незважаючи на колиш-
ню єдину державність, не збігаються, і ми прогнозуємо поки що як 
найбільш імовірні різні сценарії майбутнього розвитку. Це означає, 
що спроби підтримки розвитку Росії як держави, у тому числі й шля-
хом наведення Порядку, можуть бути й безуспішними, й успішними 
в якійсь частині, тоді як для України поки не настає період розквіту, 
що, на думку того ж В.Кузьменка, можливий, якщо йому не перешко-
джатимуть зовнішні фактори, що можуть мати негативний вплив. Од-
нак поки що у нас переважає внутрішня невпорядкованість і нерозпо-
рядливість. Між тим Росія в пошуку союзу з Білоруссю може пропо-
нувати шлях не імперського утворення, а нового державного 
об’єднання типу ЄС, але із самостійною роллю його в європейських 
подіях і більш глибокою інтеграцією. Цьому сприяють нові ініціативи 
президента Росії Д.Медведєва щодо внутрішніх прерогатив розвитку 
інститутів, інновацій, інфраструктури й інвестицій.  

Важливо підтвердити або спростувати прогноз розвитку такого 
сценарію на основі аналізу деяких найважливіших документів стра-
тегічного значення, які визначають орієнтир майбутнього розвитку 
Росії. Для цього необхідно звернутися, наприклад, до одного з пос-
лання президента Росії В.Путіна, а також до прогнозів розвитку Ро-
сії, насамперед з боку США, оскільки саме на підставі такого роду 
документів можна простежити розвиток тих або інших стратегій. 

В одному з прогнозів, розповсюджених у США, вказується на те, 
що Росія не зможе інтегруватися у світову фінансову й торговельну 
системи, а загальною тенденцією для Росії буде утвердження тоталі-
таризму. При цьому, на думку Т.Гребнєва, Москва буде прагнути до 
відновлення втраченого впливу в колишніх радянських республіках, 
налагодження зв’язків у Європі й Азії та здобуття ролі партнера у від-
носинах зі США"173. Такий прогноз сьогодні звучить досить непере-
конливо, оскільки Росія зараз дуже й дуже активна саме в європейсь-
                                                           
173 Гребнева Т. Российское видение будущего [Электронный ресурс] / Центр 
социальных исследований "София", 14 июля 2002 года. – Режим доступа: 
<www.sofia.com.ua/page71.html>.  
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кому напрямку, а з приходом до влади нового Президента США 
у 2009 р. Сполученими Штатами вживаються заходи до зближення, і є 
нові обнадійливі результати (відмова від розміщення елементів ПРО 
в Польщі, Чехії, об’єднання зусиль у боротьбі з бюрократизмом, по-
шук нової схеми розширення ПРО за участі Росії тощо). 

Це ж сьогодні декларує і здійснює Росія. Як повідомив офіційний 
сайт Президента Росії Д.Мєдведева 10 вересня 2009 р., він у своїй 
статті "Росіє, вперед!", яка є прологом нового послання Президента 
Державній Думі на 2010 р., наголосив: "Сьогодні вперше в нашій 
історії у нас є шанс довести самим собі і всьому світу, що Росія мо-
же розвиватися демократичним шляхом, що перехід країни на на-
ступну, більш високу сходинку цивілізації, можливий. І що він буде 
здійснений ненасильницьким методом. Не примушуючи, а переко-
нуючи. Не придушенням, а розкриттям творчого потенціалу кожної 
особистості. Не залякуванням, а зацікавленістю. Не протиставлен-
ням, а зближенням інтересів особистості суспільства і держави… 
Демократія потребує захисту. Як потребують захисту основні права 
й свободи наших громадян. Захисту перш за все від корупції, що по-
роджує свавілля, несвободу та несправедливість… Модернізація ро-
сійської демократії, формування нової економіки, на мій погляд, 
можливі тільки в тому разі, якщо ми використаємо інтелектуальні 
ресурси постіндустріального суспільства… Питання гармонізації 
відносин із західними демократіями – це не питання смаку або яки-
хось особливих преференцій тих або інших політичних груп… Ми 
понад усе зацікавлені у зближенні і взаємному проникненні наших 
культур та економік"174. Власне, акценти, розставлені в стратегії роз-
витку Росії, за Д.Медвєдєвим, багато в чому схожі з третім варіантом 
стратегії В.Іноземцева (див. початок цього підрозділу). 

Перші кроки в цьому напрямку були зроблені ще в посланні Пре-
зидента Росії В.Путіна, де вказувалося на необхідність виходу на 
"нове покоління реформ" з амбіційними цілями в першу чергу при 
вирішенні найважливіших внутрішніх проблем, що дозволить буду-
вати взаємини і в СНД, і в ЄС. Це й є головний зовнішньополітич-
ний пріоритет Росії, що розходиться з ініціативами України, яка від-
                                                           
174 Россия, вперѐд! Статья Дмитрия Медведева [Электронный ресурс] / Президент 
России. Официальный сайт. 10 сентября 2009 года, 12.00. – Режим доступа: 
<http://news.kremlin.ru/news/5413>. 
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повідно до послання Президента України стратегічно орієнтується 
на шлях у ЄС175. У випадках же збільшення зусиль Росії в напрямі 
поглиблення процесів об’єднання між країнами СНД цілком імовір-
но, що це буде в основі відрізнятися від запропонованого сценарію 
розвитку української стратегії. Лише оприлюднення стратегії недо-
статньо – важливо ще одержати політичну й суспільну підтримку її 
і з боку населення України, і з боку ЄС. Поки ж в одному з варіантів 
можливих шляхів розвитку, як бачимо, стратегічні пріоритети мо-
жуть розходитися, а значить, і економічні відносини можуть будува-
тися на різних стратегіях, що приводитиме до взаємних втрат. 

Враховуючи суперечливість поглядів з цього питання і, відповідно, 
різні сценарії розвитку взаємин насамперед в економічній сфері між 
Росією й Україною, в Інституті економіки та прогнозування Націона-
льної академії наук України були розроблені пропозиції щодо їх інте-
нсифікації на основі оцінки реального стану процесів економічної ін-
теграції в СНД. На сьогодні для України СНД, у діяльності якої вона 
бере широкомасштабну участь, поки що є реальністю. Зближення ж 
з іншими регіональними утвореннями наразі виглядає для України 
малореальним, а наміри у більшості випадків є декларативними. 

Незважаючи на численні заяви на високому рівні про розвиток 
інтеграції, реально СНД разом з тим дотепер служило, скоріше, ме-
ханізмом "цивілізованого розлучення" колишніх радянських респуб-
лік, а не діючим механізмом такої інтеграції. Багато з ухвалених до-
кументів із поглиблення інтеграції в рамках СНД мають низький 
коефіцієнт реалізації. 

Це пов’язане з низкою факторів, серед яких найбільш важливі: 
• істотні розбіжності в трактуванні окремими країнами-учасни-

ками змісту і пріоритетів інтеграційної політики. Це виражається в 
частій практиці резервування окремими країнами-учасниками своїх 
особливих позицій у формі неучасті або застережень до прийнятих 
документів, що підриває принцип універсальності регулюючого ре-
жиму усередині СНД; 

                                                           
175 Послання Президента України до Верховної Ради України "Європейський вибір. 
Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 
2002–2011 роки" [Електронний ресурс]. – Доступний з: <http://www.mfa.gov.ua/ua/ 
publication/content/2994.htm>. 
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• надмірне захоплення масштабністю й стислими строками здійс-
нення інтеграційних заходів на шкоду їх послідовності й обґрунто-
ваності, що призводить до дискредитації багатьох хороших ідей; 

• зосередження основних зусиль в інтеграційному процесі на ма-
крорівні, за досить пасивної участі мікрорівня. Реальні економічні 
інтереси національних бізнес-еліт, регіональних і галузевих органів 
управління всередині країн-учасниць нерідко виявляються далеко не 
тотожними позиціям вищих керівників країн; 

• відсутність надійних механізмів забезпечення виконання краї-
нами взятих зобов’язань, міжнародно-правової відповідальності 
(у тому числі матеріальної) за ухвалені рішення; 

• поява конкуруючих субрегіональних утворень за інтересами 
усередині СНД, що веде до ерозії єдиного простору Співдружності. 

З урахуванням перерахованого видається доцільним зафіксувати но-
ві можливості та пріоритети розвитку економічних взаємин, основні 
принципи формування загального економічного простору між країнами 
СНД, якщо щодо цього будуть зроблені певні кроки. Відтак необхідно: 

• вирішити у першу чергу комплекс проблем, зазначених у попе-
редніх пунктах. Краще менше амбіційних планів, але реалістичних, 
послідовних, добре узгоджених і реально забезпечених необхідними 
ресурсами; 

• визнати пріоритет поетапності розвитку інтеграційного проце-
су від нижчих стадій до вищих; 

• одним із перших вирішити питання про створення повноцінної 
зони вільної торгівлі усередині СНД. При цьому необхідно мінімізу-
вати вже на першому етапі можливі вилучення з режиму вільної то-
ргівлі і заздалегідь оприлюднити графік їх поступового скасування; 

• "макроінтеграційну стратегію", "інтеграцію зверху" (на основі 
погодженої загальноекономічної стратегії розвитку, узгодження 
структурної, інвестиційної, зовнішньоекономічної, інноваційної, со-
ціальної політик) органічно підтримати заходами для "інтеграції 
знизу". Для цього необхідно ширше залучати великі компанії (підп-
риємства) країн-учасниць безпосередньо до формування проектів 
розвитку інтеграційного співробітництва, приділяти серйозну увагу 
підтримці ділових ініціатив "знизу"; 

• гармонізувати інтереси країн-учасниць, що вимагає подолання 
вузького регіонального підходу до інтеграції на пострадянському 
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просторі. Інтеграція всередині СНД повинна протікати в більш ши-
рокому контексті, у який були б органічно вплетені й більш високий 
рівень відносин із країнами ЄС, і розширення перспектив на Сході 
(у відношенні Китаю, інших країн Східної Азії й Індії), і можливість 
спільного зміцнення позицій на ринках країн "третього світу". 

Н е з в а ж а ю ч и  н а  р і з н о р і в н е в и й  п р о ц е с  в х о д ж е н -
н я  у  С О Т ,  і с н у ю т ь  р о з ш и р е н і  к о н к р е т н і  н а п р я м и  
е к о н о м і ч н о г о  с п і в р о б і т н и ц т в а .  

У сфері енергетики: 
 забезпечення умов стійкої паралельної роботи енергосистем; 
 координація експортної політики на ринках електроенергії та при-
родного газу; 

 організація трансграничного обліку й контролю за потоками енер-
горесурсів; 

 здійснення проектів спільного будівництва та експлуатації нафто- 
і газотранспортних коридорів, будівництва й модернізації електро-
станцій та інших енергетичних об’єктів; 

 здійснення ефективної політики координації у сфері транзитних 
тарифів; 

 розширення практики здійснення спільних інвестиційних проектів, 
у тому числі на концесійній основі; 

 удосконалювання системи взаєморозрахунків у сфері торгівлі енер-
гоносіями з поступовим переходом до винятково грошових форм 
розрахунків; 

 узгодження стандартів в енергетичній сфері; 
 здійснення програм підвищення кваліфікації й обміну фахівцями. 

В аграрній сфері: 
 повноцінна реалізація ув’язаної в рамках СНД угоди про створення 
єдиного аграрного ринку; 

 обмін досвідом і проведення спільних досліджень проблем аграр-
ної реформи, у тому числі щодо створення ефективних напрямів 
і механізмів формування ринку земель сільськогосподарського 
призначення. 

У сфері науки й технологій: 
 ефективне узгодження політики й формування єдиного науково-тех-
нічного простору, орієнтованого на досягнення високої міжнародної 
конкурентоспроможності в обраних сферах високих технологій; 
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 формування в СНД спільного фонду фундаментальних наукових 
досліджень; 

 створення спільних технопарків і технополісів у низці ключових 
сфер високих технологій; 

 створення ефективного механізму комерціалізації передових нау-
ково-технічних досягнень і пільгових умов обміну ними серед 
держав-учасниць; 

 здійснення спільного виходу на зовнішні ринки продуктів високих 
технологій. 

Зміст вказаних заходів, між іншим, багато в чому схожий з тими, 
які визначаються у разі зближення з ЄС, оскільки автори пропозицій 
керувалися насамперед національними інтересами і брали за основу 
рівноправність стосунків. 

Закінчуючи розділ монографії, присвячений перспективам роз-
витку економічних взаємин України й Росії, що впливають на про-
цеси розвитку суспільства наших країн, автор вважає за необхідне 
і можливе звернутися до історичного характеру розвитку подій, на-
самперед тому, що вони багато в чому визначать майбутнє наших 
країн, оскільки зміни набули, з одного боку, системного, а з іншого – 
глобального характеру. У такій системі координат обов’язково скла-
деться щось нове, що може розвиватися за досить суперечливими 
сценаріями з різним ступенем прогресивності й перспективності для 
наших країн і народів, бо зараз наші держави знаходяться на стадії 
формування. Визначальну роль у наших стосунках відіграватимуть 
стратегії розвитку державності й у наших країнах, і в країнах наших 
найближчих сусідів, що визначатиметься наявністю у наших еліт 
уявлення про майбутнє. У свою чергу державні інституції будуть 
здатні реалізувати стратегію досягнення того майбутнього, яке при-
несе народам мир, спокій і благополуччя. Їх досягнення відбувати-
меться, або, швидше, має відбуватися вже на основі нової економіч-
ної моделі, яка вважається найбільш перспективною в умовах розви-
тку економіки та суспільства знань. Втім нам ще багато чого слід 
здійснити стосовно індустріалізації праці в багатьох сферах діяльно-
сті. І це є досить складним і суперечливим завданням для поступу 
в майбутнє. Виникає питання: чи стати на шлях наздоганяючого 
розвитку (що має свої певні межі), чи запропонувати новий інвер-
сійний проект (що включає модернізацію економіки і суспільні ін-
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новації, у яких, хоча нинішнім протиріччям і не буде місця, але 
з’являться інші, над якими вже зараз треба замислюватися, щоб не 
залишатися позаду). Цим проблемам присвячений наступний розділ 
монографії.  

Ми припускаємо, що саме в умовах формування економіки й сус-
пільства знань, коли наука не знатиме кордонів, можливе ослаблення 
демонстрації кризи "...ціннісного потенціалу російсько-українських 
відносин. І це серйозний привід для роздумів у самій Росії"176, але не 
тільки. Для України це теж досить суттєво, оскільки "…українське 
суспільство перебуває в стані вибору політичної моделі розвитку, у 
якій місце Росії ще має бути визначене в процесі боротьби різних по-
літичних і економічних сил"177, котрі у боротьбі за перемогу на черго-
вих виборах Президента України 2010 р. можуть піти на безпрецеден-
тне протистояння, що ослабить Україну. Політичному істеблішменту 
варто замислитися над цим, а відтак вивести з політичного сценарію 
майбутніх виборів низку визначальних процесів, оскільки основне 
завдання – реалізувати на шляху розвитку суспільно значимий проект 
з одночасними змінами і в суспільстві, і в державі, і в економіці. 

                                                           
176 Гузенко Т. Какая Россия нужна Украине? // Свободная мысль. – 2006. – № 2. – 
С. 109. 
177 Там же. 
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НОВА ЕКОНОМІКА І СУТНІСТЬ 

ЕНДОГЕННИХ ПРОЦЕСІВ  

ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ 

5.1. Економічне зростання ендогенного 
характеру: еволюція поглядів   

Швидкість і глибина змін у суспільстві й житті кожної людини, 
з одного боку, як результат науково-технічної революції за зростаю-
чої ресурсної обмеженості є шоком майбутнього, який був охаракте-
ризований А.Тоффлером1. А з іншого – це є результатом одночасного 
бажання людства рухатися якомога швидше за рівнями задоволення 
потреб від фізіології до самоактуалізації, що у свою чергу було від-
значено А.Маслоу2. В реальності вказані процеси виглядають і як 
яскраві взірці майбутнього, і як сильні подразники, що зрештою 
спонукало і спонукає до нових наукових пошуків та технологічних 
нововведень. І навіть прискорення змін, що є своєрідним шоком 
майбутнього (за Е.Тоффлером та відповідно до його позиції може 
розглядатися як головна загроза людству), в результаті наукового 
пошуку може бути подолане, і задоволення потреб людини буде пі-
дняте на новий рівень, тому що бідність залишається глобальною 
проблемою людства, особливо на фоні світової продовольчої кризи.  

Все це мотивує до безперервної дії самовідтворювальної системи 
розвитку, а отже, справедливим є твердження про те, що надзвичайно 
важливим чинником є те, що різні економіки нині можуть мати в 
будь-який, хоча й не найближчий, час той вид і ту кількість ресурсів, 
які вони вирішать мати… Ресурси більше не обмежують рішення. Те-

                                                                 
 Автор висловлює подяку д.е.н. М.Скрипниченко за співпрацю у підготовці мате-

ріалу даного розділу. 
1 Тоффлер Э. Шок будущего. – М. : АСТ, 2001. – 557 с.  
2 Maslow A.H. Motivation and personality. – 1954. – № 4.  
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пер рішення створюють ресурси3. Саме рішення є результатом науко-
вих пошуків та інноваційного шляху розвитку. А це означає, що знан-
ня – і сила, й ресурс, і навіть влада. Вони в майбутньому можуть при-
вести до системних формувань та їх лідерів, яких інколи називають 
нетократами, володітимуть або/та контролюватимуть знання, котрі 
завдяки науці, освіті та інформаційно-комунікаційним технологіям 
уже сьогодні формують тип економічного розвитку, що отримав на-
зву "економіки знань". У такій моделі економіки знання є ресурсом 
розвитку. В той же час у суспільних відношеннях завдяки знанням 
формується суспільство знань, згідно з яким еволюціонізувалися і під-
ходи щодо поглядів на економічну динаміку та моделі економічного 
зростання, трансформуючи теорію економічного зростання.  

Ще в 30-ті рр. ХХ ст. у розвинених країнах установка на екстенси-
вне використання людських сил втрачала економічну перспективу. 
Визначається потреба в мобілізації індивідних ресурсів діяльності, 
у використанні їх для удосконалення соціальних форм організації, 
у розрахунку і реалізації їх як елементів, що визначають якість сукуп-
ної діяльності і її результатів, відповідно, економічних ефектів, що 
досягаються. Максимальна реалізація особистісного потенціалу еле-
ментів, що взаємодіють, стає найважливішим економічним завданням. 
Окреслюється поки що не дуже зрозуміла кореляція між уявленнями, 
що застарівають, про людину як елементі і об’єкт виробничо-еконо-
мічної діяльності і стандартами науковості, раціональності, пізнаваль-
ної цінності. А отже, про зміну об’єктного образу людини і стандартів 
наукової раціональності. Виникає проблема трактування пізнавальної 
діяльності у зв’язку з можливостями, установками, інструментарієм 
суб’єкта пізнання, проблема включеності суб’єкта у взаємодію з ін-
шими суб’єктами, в динаміку відтворення і зміни таких взаємодій4. 
У результаті такий підхід дозволив розглядати пізнання в широкому 
і різноманітному соціальному контексті, у взаємодії з різними суспі-
льними, культурними і природними системами5. Тим самим виникла 
необхідність трактувати саме пізнання як умову, засіб і результат цих 
взаємодій6. А це вже був шлях до формування суспільства знань і від-
                                                                 
3 Тоффлер Э. Шок будущего. – С. 184. 
4 Кемеров В.Е. Социальная обусловленность познания: динамические проблемы // 
Вопросы философии. – 2008. – № 10. – С. 22. 
5 Там же. 
6 Там же. 
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повідно його економіки, в якій завдяки знанням забезпечується домі-
нуюча частина економічного зростання.  

Ідеологію економічного зростання, яка ґрунтується на парадигмі 
його інноваційного характеру, заклав у свій час ще Й.Шумпетер, 
використавши серед економічних суб’єктів так званих інноваторів, 
що є своєрідними генераторами розвитку. При цьому інноваторами 
можуть бути реально і одночасно і ті, хто займається винаходами, 
які ними ж і комерціалізуються (прообраз сучасних малих іннова-
ційних форм, що поєднують у собі і винахідника, і підприємця), 
і корпоративні формування, які інноваційно організовані великим 
бізнесом, здатним самостійно не тільки вивести на ринок новий 
продукт, а й домогтися його транснаціоналізації, розповсюдивши 
його тим самим на весь світ. У різноманітних формах організації 
діяльності інноваторів особливе місце займає держава як інститут, 
що утворює разом з ними цілісну систему, яка завдяки роботам 
К.Фрімена, отримала назву національної інноваційної системи, що 
уособлює сукупність форм, методів, організаційний структур та за-
конодавчих рішень, котрі дозволяють розвиватися економіці на ін-
новаційній основі. Дія такої системи і її формування не може відбу-
тися без розробок моделей економічного зростання, в яких був при-
сутній ендогенний чи екзогенний технічний прогрес. Роботи 
К.Фрімена стали основоположною базою сучасної економічної тео-
рії економічного розвитку, яка лежить в основі методології форму-
вання національних інноваційних систем, про що йтиметься окремо. 

За останні 50–60 років виділяються три хвилі інтересу наукової 
спільноти до розробки економічних моделей, що присвячені про-
блемам економічної динаміки. Кожна з них була відгуком на прога-
лини та суперечності в роботах попередників, тому що економічне 
та суспільне життя постійно трансформувалися у напрямі посилення 
ролі знань та інноваційних процесів в економічному зростанні. Пе-
рша хвиля була пов’язана з роботами Дж.Кейнса, Р.Харрода і Є.До-
мара; друга – з розвитком неокласичного підходу у теорії зростання, 
зокрема, в роботах Р.Солоу та ін.; третя пов’язана із відродженням 
після багатьох років втрати інтересу до даної тематики у кінці 80-х рр. 
завдяки роботами Д.Ромера та Р.Лукаса, базується на підходах у ме-
жах так званого "нового неокласичного напряму"7.  
                                                                 
7 Голиченко О.Г. Проблема регулирования экономического роста в макроэкономиче-
ских моделях // Экономика и математические методы. – 2001. – Т. 37 (4). – С. 33–43. 
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У цілому основні ідеї економічної динаміки були обґрунтовані 
ще Р.Харродом і Є.Домаром, що перейшли до динаміки економічно-
го зростання на відміну від попередніх дослідників, які розглядали 
статику розподілу доходу. Подальший розвиток економічна динамі-
ка отримала у роботах представника неокласичної школи Р.Солоу, 
який доповнив основні гіпотези Харрода–Домара розглядом обме-
жень з боку пропозиції. У моделях типу Солоу факторами виробни-
цтва є не лише капітал, а й праця, а тому виробнича функція (ВФ) 
має вигляд: ВФ Р(К, L). Прескотт так охарактеризував модель Со-
лоу: "… має постійну віддачу від масштабу, сукупну ВФ із можливі-
стю заміни капіталу і праці, й доповнена припущенням про постійну 
частку випуску, яка інвестується"8. Таким чином, у моделях зрос-
тання, що використовують неокласичні ВФ, економічне зростання 
у довгостроковому періоді обмежене екстенсивним фактором. 

Ця модель базувалася на даних щодо розвитку економіки США, 
тому дуже дивним виявилося для Солоу та інших учених, що 4/5 
зростання економіки США за 1909–1949 рр. пояснюється змінами 
технологічного коефіцієнта9. Отже, в кінці 1950-х рр. увага економі-
стів переключилася на НТП як головне неекстенсивне джерело еко-
номічного зростання. При цьому більша частина робіт цього напря-
му зводила його до екзогенного феномену, залишаючи поза увагою 
проблему причинно-наслідкової залежності, що формує динаміку 
самого НТП. Зрозуміло, що вони не здатні відповісти на питання, 
яка ціна НТП, якими повинні бути пропорції між вкладеннями в ін-
тенсивні й екстенсивні фактори, які вкладення є найбільш ефектив-
ними тощо. У кінці 1950-х – 1960-х рр. позначилася тенденція від-
мови від концепції екзогенного НТП. Було побудовано ряд моделей 
з ендогенним НТП, у яких його темп і рівень залежать від значення 
тих чи ін. макроекономічних змінних і визначаються всередині мо-
делі. Вибір факторів, що формують динаміку НТП у моделі, визна-
чається теоретичною позицією авторів та цілями, які вони перед со-
бою ставлять. Найчастіше у ролі таких факторів виступають нако-
пичення виробничого досвіду, розвиток системи освіти, витрати на 
науку, рівень приватного споживання, сумарні затрати на розширене 
                                                                 
8 Vernon W. Ruttan. Social Science Knowledge and Economic Development: An Insti-
tutional Design Perspective. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press, 2003. 
9 Ibid. 
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відтворення праці10. Власне, дані фактори значною мірою визнача-
ють тип економічного розвитку, властивий економіці знань з ендо-
генним механізмом зростання, що й відображено у моделях еконо-
мічного зростання ендогенного характеру. При цьому ми виходимо 
з того, що серед визначальних характеристик економіки знань є: 

 освіта і навчання (наявність освіченого і професійно підготов-
леного населення, здатного створювати, накопичувати і використо-
вувати знання); 

 динамічна інноваційна інфраструктура (ресурси, починаючи 
з радіо і закінчуючи Інтернетом, що забезпечить комунікації, оброб-
ку і розповсюдження інформації); 

 економічні стимули і інституційний режим (загальноекономічне 
середовище, що сприяє вільному руху знань, упровадження інформа-
ційно-комунікаційних технологій і розвитку підприємництва); 

 інноваційні системи (мережа дослідницьких і "мозкових 
центрів", університетів, приватних фірм і організацій, що займають-
ся створенням нових знань, їх запозиченням зовні і пристосуванням 
до місцевих потреб)11. 

Для характеристики перших ендогенних моделей доцільно вико-
ристати класифікацію, наведену у згадуваній праці Я.Паппе12. 

"Lеаrпіпg bу dоіпg". Однією з перших за часом появи була кон-
цепція "learning by doing", запропонована К.Ерроу, де головним фак-
тором підвищення ефективності функціонування економіки є нако-
пичення досвіду у процесі виробництва. При цьому мають на увазі 
як досвід підприємців, який дозволяє ефективніше організувати 
процес використання робочої сили, так і досвід, що накопичується 
трудящими і підвищує якість праці. У межах цієї концепції мірою 
досвіду виступає певний показник, що характеризує кількість засо-
бів праці, освоєних робітниками за весь період їх трудової діяльнос-
ті, наприклад, обсяг основних фондів. Свого часу ця концепція була 
дуже популярною, хоча у реальній економіці "навчання у процесі 
виробництва має суттєве, але обмежене значення для підвищення 
                                                                 
10 Паппэ Я.Ш. Малоразмерные макроэкономические модели экономического роста 
и научно-технического процесса. – М. : Наука, 1992. – С. 100, 101. 
11 The knowledge – Basic Economy. – Paris, 1996. – P. 6. 
12 Паппэ Я.Ш. Малоразмерные макроэкономические модели экономического роста 
и научно-технического процесса.  
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якості робочої сили"13. Головним чином ці механізми пояснюються 
в реальному світі іншими факторами, спроби пояснити які були 
зроблені в подальшому. 

Моделі, що враховують вплив спеціальної освіти й перепідгото-
вки кадрів на економічне зростання. У моделях даного типу у ролі 
фактора, що визначає динаміку НТП, виступає кваліфікація і освітній 
рівень зайнятих або "кваліфікована робоча сила розглядається як 
окремий фактор виробництва"14. Ці моделі можна розбити на дві гру-
пи: у першій ключову роль відіграє розподіл працездатного населення 
між сферою виробництва, сферою освіти та іншими сферами еконо-
мічної діяльності, у другій – обсяг і динаміка витрат на освіту. 

Моделі, які враховують вплив науки на економічне зростання. Іс-
нує два підходи до моделювання впливу науки на розвиток економіки. 
У межах першого із сумарним обсягом витрат на науку (поточних чи 
накопичених за певний період) або їх часткою у ВНП тим чи іншим 
чином пов’язується економічний ефект від наукової діяльності. За дру-
гим – наука виділяється в окремий сектор економіки із своєю продукці-
єю, основними фондами та рівнем зайнятості. Моделі цього типу вва-
жаються привабливішими з теоретичної т. зв., але вони складніші15. 

Моделі, що враховують витрати на науку і освіту. Основні 
припущення, прийняті у моделях даного класу, полягають в такому: 
усі витрати на науку і освіту повинні інтерпретуватися як специфіч-
ні капіталовкладення, незважаючи на те, що вони, головним чином, 
складаються із зарплат робітників, зайнятих у даних сферах, і витра-
чаються на споживання. Ці витрати потім матеріалізуються у рівні 
підготовки робочої сили, у тих капітальних ресурсах, які будуть 
створені або вже створюються завдяки витратам на НДДКР16. 

Моделі, що враховують сумарні вкладення у робочу силу. У по-
передніх класах у ролі фактора підвищення якості робочої сили роз-
глядали витрати на освіту і науку. Очевидно, що існують й інші фак-
тори такого роду (витрати на охорону здоров’я, покращення умов 
праці тощо). Саме сумарні вкладення в робочу силу, а не якусь їх 
частину, деякі вважали фактором, що визначає динаміку НТП, котра 
                                                                 
13 Там же. – С. 101–105. 
14 Там же. – С. 105. 
15 Там же. – С. 110. 
16 Там же. – С. 115. 
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збільшує ефективність праці17. У моделях такого типу існують два 
підходи: у межах першого вплив на економічне зростання здійсню-
ють накопичені вкладення, а другого – поточні. 

Прикладом перших може служити модель, запропонована Н.Барка-
ловим. Важливу роль у ній відіграє трудовий потенціал – показник, 
який характеризує накопичений обсяг вкладень у робочу силу. Він 
формується з поточних вкладень так, як капітал – з інвестицій18. 

Інший радянський математик В.Гребєнніков19 запропонував мо-
дель, в основі якої гіпотеза про те, що у ролі вкладень у робочу силу 
слід розглядати все невиробниче споживання, тобто фактором зрос-
тання якості праці виступає динаміка життєвого рівня у цілому. Це 
пояснюється тим, що ніби у розвинених країнах він завжди співвід-
носиться із витратами на НДДКР, підвищенням освітнього рівня на-
селення та його професійної підготовки, територіальної мобільності 
тощо. Таким чином, роблять висновок, що зростання життєвого рів-
ня є досить надійним індикатором динаміки ряду інтенсивних фак-
торів економічного зростання, які часто розуміють під загальним 
поняттям НТП у макроекономічному аналізі. Відповідно до цього 
побудована й модель, яка також не є універсальною20. 

Модель із відтворювальними ресурсами. Далі був зроблений та-
кий крок, тобто побудовано модель, у межах якої динаміка ефектив-
ної праці ніяк не пов’язана із динамікою трудових ресурсів, а повні-
стю визначається вкладеннями в робочу силу. У межах таких моде-
лей ефективна праця ототожнюється із трудовим потенціалом, який 
являє собою накопичену суму вкладень без фондів, які вибули. 
У таких моделях нема екзогенних змінних21. 

Як бачимо, в моделях зростання з’являються послідовно спочатку 
досвід, далі навчання в процесі виробництва, далі спеціальна освіта 
і перепідготовка кадрів, ще далі витрати на науку і освіту, тобто від-
творювальний ресурс. Власне, це всі елементи, які належать до 
знаннєвих ресурсів розвитку. 

                                                                 
17 Там же. – С. 118. 
18 Там же. – С. 118. 
19 Там же. – С. 123. 
20 Там же. – С. 124. 
21 Там же. – С. 127. 
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Таким чином, були зроблені перші спроби ендогенізувати НТП 
з огляду на об’єктивні процеси економічної реальності 60–70-х рр. Не 
можна сказати, що ті моделі були достатньо універсальними, але 
свій внесок у розвиток теорії ендогенного зростання вони, безпереч-
но, зробили і стали тим підґрунтям, на якому і були побудовані "кла-
сичні" ендогенні моделі у 80-х рр. У кінці 80-х рр. виник "новий неок-
ласичний" напрям, основні підходи якого полягали у моделюванні 
впливу інноваційної діяльності і накопичення людського капіталу на 
економічне зростання через технологічні зміни. Більшість сучасних 
економістів під теорією ендогенного зростання розуміють саме різ-
номанітну сукупність теоретичних та емпіричних результатів, отри-
маних у 80-х рр. і в яких економічне зростання – це притаманний еко-
номічній системі результат, а не наслідок впливу зовнішніх сил22. При 
цьому узагальнено слід розуміти, що ендогенна орієнтація на забезпе-
чення економічного зростання визначається тим, що "... коли легше 
знайти кращі ідеї, які збільшують ефективність праці, то середній 
темп зростання вищий, але коли легше знайти кращі ідеї, які збіль-
шують капітал, то середній темп зростання залишається без змін"23. 

Основними причинами такого буму в розвитку теорій зростання 
стали суперечності і недоліки неокласичної теорії: теоретичні – вона 
не здатна пояснити, чому сьогодні рівень життя вищий, ніж століття 
тому24, чому спостерігається мінливість у економічному зростанні 
різних країн у різні часи, крім того, зміна основних фондів розгляда-
ється як рух уздовж тієї ж ВФ не як зсув на нову ВФ, що частіше від-
бувається в реальності25; емпіричні – несумісність з реальністю осно-
вних передбачень теорії, відсутність очевидної конвергенції і немож-
ливість математичного обчислення відмінностей у рівнях зростання 
та доходах між країнами. Виникає чимало проблем при переході від 
якісних оцінок неокласичної моделі до кількісних26, що були подолані 
у працях з ендогенної теорії ендогенного економічного зростання, 
в яких доводиться, що припущення неокласиків про зменшувану від-
                                                                 
22 Romer D.M. The Origins of Endogenous Growth // Journal of Economic Perspectives, 
1994, V. 8. № 1. P. 3–23. 
23 Charles I. Jones. The Shape of Production Functions and the Direction of Technical 
Change // The Quarterly Journal of Economics. Vol. 120, No 2; May, 2005. 
24 Горбачук В. Макроекономічні методи. – К. : Альтерпрес, 1999. – С. 169. 
25 Там само. – С. 176. 
26 Там само. – С. 172.  
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дачу капіталу не зовсім сумісне з реальністю, і були створені моделі, 
де не обов’язково граничний продукт капіталу зменшується.  

Таким чином, постало питання, чи неокласична модель зростання із 
спадною віддачею капіталу, досконалою конкуренцією і екзогенним 
НТП здатна повністю пояснити відмінності між країнами у доході на 
душу населення і темпах зростання національних економік. Г.Манків, 
Д.Ромер та Д.Вейл спробували пояснити, що очевидні інтернаціональні 
відмінності у доходах на душу населення і темпах економічного зрос-
тання можуть узгоджуватися з неокласичною моделлю, якщо вона буде 
удосконалена включенням людського капіталу як одного з факторів по-
ряд з фізичним капіталом та працею27, але при цьому були зроблені такі 
припущення, які призвели до появи великої кількості теоретичних та 
емпіричних робіт, що присвячені спростуванню цих постулатів28 
і доведенню центральної ролі ендогенного НТП в економічному зрос-
танні. Про значну його роль можуть свідчити хоча б дані досліджень, 
проведених у межах 3-секторних неокласичних моделей із ВФ на стати-
стичному масиві показників динаміки розвитку економіки США у різні 
періоди часу, що доводили значний внесок НТП в економічне зростан-
ня. Згідно з різними даними він варіював від 33 до 69%. Із урахуванням 
поправок на підвищення якості робочої сили і капіталу внесок третього 
узагальненого фактора (що включає НТП) знижується у середньому до 
20–30%, але залишається, як ми бачимо, достатньо високим29. 

П.Ромер зазначає, що дискусії висвітлюють тільки частину відмін-
ностей між ендогенними та екзогенними теоріями. Він наводить п’ять 
основних фактів, які мають бути враховані у моделях зростання30: 
1) у ринковій економіці діють багато фірм; 
2) наукові відкриття відрізняються від інших вхідних факторів тим, 

що багато людей можуть використовувати їх водночас; 
3) застосування стандартної ВФ для пояснення економічного зростання; 
4) технологічні успіхи походять від дій, що їх здійснюють люди (бі-

льша частина відкриттів пов’язана саме з діяльністю людей).  
                                                                 
27 Mankiw G., Romer D., Weil D.N. A Contribution to the Empirics of Economic Growth // 
Qurterly Journal of Economy, 1992, V. 107. № 5. P. 407–437. 
28 Grossman G.M., Helpman E. Endogenous, Innovation in the Theory of Growth // 
Journal of Economic Perspectives, 1994, V. 8. № 1. P.23–45. 
29 Дагаев А. Новые модели экономического роста с эндогенным технологическим 
прогрессом // МЭиМО. – 2001. – № 6. – С. 40–51. 
30 Romer Р.А. The Origins of Endogenous Growth. – P. 3–23. 
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Правомірність такого підходу підтверджується висновком 
Ч.Джонса про те, що темпи зростання вищі тоді, коли легше 
знайти ідеї, що збільшують ефективність праці; 

5) багато індивідів та фірм мають ринкову владу і заробляють мо-
нопольну ренту на відкриттях. 
Неокласична модель охоплює факти 1–3 і вважає, що знання – це 

громадське благо. Ендогенні ж теорії роблять такий крок: ранні моде-
лі брали до уваги факт 4, а нові пробують поєднати їх ще й з фактом 5 
(але не завжди), хоча зв’язок мікроекономічних фактів з макроеконо-
мічними непростий. Але ендогенні моделі тим і цінні, що в них міс-
титься спроба охоплення цих фактів про дослідження і розробки шля-
хом інтегрування у моделі теорії монополістичної конкуренції, опису 
процесу інноваційної діяльності, зв’язку технологічних змін із техно-
логічною владою. Таким чином, ендогенні теорії, якщо брати до уваги 
умови П.Ромера, дещо більш передові у порівнянні з неокласичною. 

У сучасних ендогенних теоріях усі дослідницькі зусилля спрямо-
вані у декількох напрямах.  

Моделі класу Аk. Один із напрямів продовжує досліджувати нако-
пичення капіталу, хоча й із широкою інтерпретацією цього поняття, яке 
тепер включає і людський капітал як спрямовуючу силу в економіці. 
У ряді праць зазначено, що фірми продовжують збільшувати свої запа-
си капіталу у середовищі із досконалою конкуренцією та з постійною 
віддачею від масштабу. Автори лише встановлюють нижчу границю 
для віддачі від капіталу як фактора у ВФ. Цей напрям називають ліній-
ною гілкою в ендогенній теорії31. Розглянемо ВФ: ),,( HKRFY , де 
R – запаси результатів витрат фірм на НДДКР; К – запаси фізичного 
капіталу (ФК); Н – запаси людського капіталу (ЛК), які відіграють роль 
звичайних вхідних матеріалів. Автори, що працюють у межах лінійної 
гілки, так інтерпретують у загальному вигляді цю функцію: 

)(XFY , де Х – узагальнений фактор, що включає R, К, Н. 
Тоді стає відносно простим шлях побудови моделі економічного 

зростання для середовища із досконалою конкуренцією. Якщо ми 
припустимо, що постійна частка випуску заощаджується і викорис-
товується для виробництва більшої кількості X, тоді модель гарантує 
стійке ендогенне зростання. Як бачимо, ці так звані лінійні моделі 
                                                                 
31 Grossman G.M., Helpman E. Endogenous, Innovation in the Theory of Growth. – P. 23–45. 
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охоплюють факт 4, але не 2. У межах даного напряму моделі роз-
робляли Л.Джоунс і Р.Мануеллі, Р.Тамура, Дж.Бекер та К.Мерфі, 
С.Ребело, Дж.Кабаллє та М.Сантос32. 

Підхід, що враховує зовнішні впливи на економічну систему. Дру-
гий підхід у межах ендогенних теорій бере до уваги зовнішні впливи на 
економіку як провідні у процесі зростання відповідно до цієї точки зо-
ру, коли індивіди або фірми акумулюють новий капітал, що його мають 
такі зовнішньоекономічні впливи (sрillovers), що можуть відбуватися як 
в інвестиціях у фізичний капітал, так і в людський (Лукас, Ромер). 

У моделі ендогенного зростання, запропонованій П.Ромером (1983, 
1986), зростання можливе навіть лише через накопичення нових знань. 
Виробництво нових знань може зіткнутися із спадною віддачею на рів-
ні фірми, але створення знання однією фірмою може генерувати зовні-
шні позитивні ефекти на виробництво технологій іншими фірмами 
(sрillover еffect). Далі виробництво споживчих благ, що є функцією як 
запасу знання, так й інших вхідних матеріалів, має зростаючу віддачу 
від масштабу. У моделі П.Ромер відмовляється від досконалої конкуре-
нції і підкреслює, що рівновага ринку неоптимальна з часу, коли зовні-
шні ефекти на накопичення знання не беруться фірмою до уваги при 
прийнятті рішень, також вказує на помилковість типових неокласичних 
коефіцієнтів еластичності К і L33. 

У його моделі 
),,()( jjj LKRFRAY , 

де jR – запас результатів витрат на НДДКР кожною фірмою34. Отже, 
у цій моделі з’являється можливість такого моделювання економіч-

                                                                 
32 Jones L.E., Manuelli R. A Convex Model of Equilibrium Growth: Theory and Policy 
Implications // Journal of Political Economy, 1990, V. 98. № 5 (p. 1) P. 1008–1038; 
Becker G.S., Murphy K.M., Tamura R. Human Capital, Fertility and Economic Growth // 
Journal of Political Economy, 1990, V. 98. № 5 (p. 2). P. 12–38; King R.G., Rebelo S.T. 
Transitional Dynamics and Economic Growth in the Neoclassical Model // American 
Economic Review, 1993, V. 83. № 4. P. 908–933; Rebelo S. Long-Run Policy Analysis 
and Long-Run Growth // Journal of Political Economy, 1991, V. 99. № 3. P. 500–521; 
Caballé J., Santos M.S. On Endogenous Growth with Physical and Human Capital // 
Journal of Political Economy, 1993, V. 101. № 6. P. 1042–1068. 
33 Romer P.M. Are Nonconvexities Important for Understanding Growth? // American 
Economic Review, 1990, V. 80. № 2. P. 97–102. 
34 Romer P.M. Endogenous Technological Change // Journal of Political Economy, 1990, 
V. 98. № 5(p. 2). P. 71–102. 
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ного зростання, коли весь приріст національного доходу може від-
буватися лише за рахунок розширення множини технологій. 

Р.Лукас (1988) запропонував другу альтернативу неокласичній 
моделі. У його моделі людський капітал виступає двигуном еконо-
мічного зростання. Він будує дві моделі: у одній людський капітал 
виступає єдиним вхідним фактором впливу у ВФ, а в іншій – вироб-
ництво визначається як фізичним, так і людським капіталом. У пер-
шій моделі (schooling model) зростання людського капіталу залежить 
від того, як робітники розподіляють свій час між поточним вироб-
ництвом та накопиченням людського капіталу. У другій (learning by 
doing) зростання людського капіталу – це додатна функція зусиль, 
присвячених виробництву нових товарів35. Найбільш відому функ-
цію Лукаса можна записати як  

,hAxy  
де у – доход на кваліфікованого робітника, х – капітал на кваліфіко-
ваного робітника, h – людський капітал на робітника, h  – зовніш-
ній ефект, він збільшує продуктивність робітника на будь-якому рі-
вні його навичок h , як це робить А – рівень технології економіки (за 
Лукасом – середній рівень людського капіталу її робітників, що ви-
користовується). Лукас оцінює  за емпіричними даними (щоб от-
римати нове передбачення відносних норм віддачі від капіталу)36. 

Отже, Р.Лукас і П.Ромер, створивши свої моделі, дали надзви-
чайний поштовх розвитку ендогенних теорій, як теоретичних, так 
й емпіричних досліджень у цій галузі. Вони вже вважаються класи-
ками даного напряму теорії зростання. 

Неошумпетеріанська гілка. Також у межах ендогенних теорій 
іноді виділяють ще один напрям, що отримав назву неошумпетері-
анського, у якому в тій чи іншій формі використовують ідеї Й.Шум-
петера, особливо так зване створююче руйнування. Моделі, які від-
носять до цього напряму, були створені Дж.Гроссманом та Е.Хелп-
маном37, Ф.Агійоном та П.Хоуїттом38. 
                                                                 
35 Lucas R.E. Why Doesn’t Capital Flow from Rich to Poor Countries? // American 
Economic Review, 1990, V. 80, № 2. P. 92–96. 
36 Ibid. 
37 Grossman G.M., Helpman E. Endogenous, Innovation in the Theory of Growth. – 
P. 23–45; Grossman G.M., Helpman E. Trade, Innovation and Growth // American 
Economic Review, 1990, V. 80. № 2. P. 86–91. 
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Поява нового класу моделей з ендогенним НТП викликала поміт-
ний інтерес до проблем економічної динаміки, стимулювала розви-
ток теорії економічного зростання. Але вони швидко знайшли не 
лише прибічників, але й критиків. Серед недоліків цих моделей на-
зивають використання багатьох спеціальних і не завжди обґрунтова-
них й перевірених пропозицій щодо характеру модельованих техно-
логічних процесів, природи наукової діяльності, формування й ви-
користання людського капіталу, структури ринків, тимчасових пере-
ваг тощо, існування сумнівів щодо емпіричного підтвердження тези 
про передбачуваний ефект масштабу від збільшення ресурсів, що 
спрямовуються у сферу НДДКР39. Але такі висновки не ослабили 
інтересу до ендогенних теорій, а навпаки, спричинили початок ново-
го етапу в їх розвитку, пов’язаний із спробами подолання критики 
і побудовою нових моделей, у яких ефект масштабу так чи інакше 
нівелювався. Нові моделі були запропоновані А.Янгом, Т.Ейлером 
та С.Турновськи40, П.Хоуїттом41, П.Сегестромом42 та ін. 

Підсумовуючи огляд нових моделей економічного зростання з ен-
догенним НТП, що з’явилися в останні роки, варто відмітити, що на-
прями дослідження у даний момент перебувають у стадії інтенсивно-
го розвитку. Період початкової ейфорії з приводу можливостей ново-
го підходу змінився періодом більш чіткої перевірки вихідних гіпотез 
і отриманих на їх основі теоретичних висновків. Поряд з цим відбува-
ється активна дифузія нового підходу в суміжні сфери, пов’язані із 
моделюванням економічного зростання у довгостроковій перспективі. 

Таким чином, відокремивши етапи еволюції ендогенних моделей зро-
стання, виділивши найбільш показові їх особливості, можна з упевнені-
стю сказати, що, незважаючи на згадані проблеми їх підтвердження 
і подальшого розвитку, теорія ендогенного економічного зростання на 
сьогодні стала самостійним напрямом теорії економічного зростання, 
що інтенсивно розвивається у межах усієї економічної науки. 
                                                                                                                                                
38 Дагаев А. Новые модели экономического роста с эндогенным технологическим 
прогрессом. – С. 40–51. 
39 Там же. 
40 Там же. 
41 Howitt P. Steady Endogenous Growth with Population and R&D Inputs Growing// 
Journal of Political Economy, 1999, V. 107. № 4. P. 715–731. 
42 Segestrom P.S. Endogenous Growth without Scale Effects // American Economic 
Review, 1998, V. 88. № 5. P. 1290–1307. 
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Стосовно емпіричного значення розвитку ендогенізованої теорії 
економічного зростання, то вона відіграє беззаперечну роль у розроб-
ленні наукової бази політики розвитку, тому що, довівши реальний 
внесок НТП в економічне зростання, наприклад, економіки США до 
рівня майже 70% в окремі періоди і виокремивши його складові, стало 
можливим інституціоналізувати взаємозв’язок між власне економічним 
зростанням і його інноваційними факторами, що зрештою мотивували 
країни до формування національних інноваційних систем. Це, власне, 
здійснила інституційна гілка економічної теорії, привівши до форму-
вання і розвитку різних національних інноваційних систем, що забез-
печують інноваційний шлях розвитку. Відповідно до інноваційного 
шляху розвитку економіки в умовах формування чи дії національних 
інноваційних систем в них взаємопов’язується дія інститутів держави 
й інститутів ринку, які одночасно формують і нагромаджують нове 
знання завдяки інноваторам, і мотивується населення до безперервної 
освіти протягом життя. Отримані знання, завдяки розповсюдженню 
через систему освіти чи обмін досвідом, стають буденними для всіх 
суб’єктів господарювання, тим самим реалізуючи через ринок взаємо-
дію суб’єктів господарювання. Власне, це все те, що є реальним напов-
ненням змін, які відбулися у філософських переосмисленнях ХХ ст. 
щодо розширення підходів до детермінації пізнавальної діяльності та їх 
ролі в забезпеченні розвитку і суспільства, і економіки. 

Новий етап в економічному розвитку відкрився в кінці ХХ – почат-
ку ХХІ ст. Це стало результатом масового поширення інформаційних 
та комунікаційних технологій і поряд з такими ресурсами розвитку, як 
земля, природні ресурси, капітал, знання стали теж своєрідним ресур-
сом. Знання як такі, що розповсюджувалися переважно через ринок, 
стали глобалізуватися за допомогою систем інформаційних технологій 
і, часто оминаючи ринок і навіть часто його випереджаючи, стали не 
тільки ресурсом розвитку, а й ресурсом влади. Тим самим, концепція 
Ф.Хаске, який розглядав ринок як своєрідний механізм передавання 
і взаємоув’язування дій щодо опанування і використання знань бага-
тьох і багатьох людей, нині отримала зовсім новий етап розвитку. Ін-
формаційні технології передавання знань, їх копіювання і розповсю-
дження виявилися набагато ефективнішим інструментом ринку, в ре-
зультаті чого інноваційний характер розвитку економіки отримує назву 
економіки знань. У її основі поряд з інноваційними ресурсами лежать 
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досягнення у сфері інноваційних і комунікаційних технологій, які фор-
мують інформаційні ресурси. Це означає, що традиційна національна 
інноваційна система, яка забезпечує формування і використання знання 
як ресурсу розвитку, своєю складовою повинна мати інфраструктуру, 
яка забезпечуватиме комунікації і відповідний інституціональний ре-
жим їх вільного здійснення, що дозволить прискорювати дію ринкових 
сил і змінювати характер дії власне ринку.  

Остання особливість є набагато глибшою за своїм наслідком, ніж 
просто координація дії ринків, тому що завдяки саме інформаційним 
технологіям може і вже реально змінюється організація і форма взаємо-
дії ринку, економіки, держави, що відбивається і на суспільних проце-
сах, оскільки знання й інформація завдяки новим технологіям змінюють 
свою природу, бо передусім впливають на соціальну складову мотивів 
і дії людини. Відповідно і інформаційна складова, маючи насамперед 
технократичну базу, завдяки її надзвичайної продуктивності і всепро-
никності може міняти мотивацію дій, змінюючи суспільну роль люди-
ни, формуючи одночасно і суспільство знань, і нові підходи до управ-
лінських дій. Про це докладно йтиметься далі. Таким чином, економіка 
і суспільство знань стають новими моделями майбутньої організації їх 
взаємодії. Водночас ми маємо враховувати, що в породжуванім сприй-
нятті майбутнього, поза сумнівом, прогнози відіграли велику роль, вна-
слідок чого ми, доживши до нового тисячоліття, опинилися зовсім не 
в тому майбутньому, якого чекали. Розбіжності між прогнозами і реаль-
ністю самі по собі є знаковим явищем, що потребують осмислення43.  

Власне, такий підхід, зумовлює глибше переосмислення прогнозу, 
що економіка і суспільство знань будуть саме такими моделями май-
бутньої організації їх взаємодії, щоб фактори вибору на їх користь, які 
мають технократичну природу, не підмінили соціальну природу ви-
бору з позицій знань, щоб не стати на ірраціональний шлях. 

Слід відмітити, що в останні 15–20 років трансформаційних перет-
ворень (див. п. 4.2) превалювала екзогенно залежна модель, хоча від-
бувалося економічне зростання в Україні 2000–2008 рр. Як наслідок, 
надзвичайно загострилася ситуація у фінансовій та економічній сферах 
уже у 2009 р., а також актуалізувалася проблема щодо життєздатності 
і стійкості української економіки у сучасній світогосподарській систе-

                                                                 
43 Charles I. Jones. The Shape of Production Functions and the Direction of Technical Change. 
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мі. І в умовах світової фінансової та економічної кризи (2008–2009 рр.) 
"імовірність дефолту в Україні … на рівні 54,5% …, а в цілому у спис-
ку із 44-х країн вона [Україна. – В.Г.] на 40-му місці"44.  

Причин такого глибокого провалу достатньо багато. Але екзогенна 
залежність економіки України поступово посилювалась аж до рівня, 
коли у 2008 р. критично небезпечною стала диспропорційність платіж-
ного балансу, що буквально за два місяці 2008 р. при розгортанні світо-
вої фінансової кризи засвідчила, наскільки вразливою є як економіка, 
так і фінансова сфера України в умовах її екзогенної орієнтації. 

Прогнози розвитку економіки вже на період 2009 р. засвідчили, що 
перша хвиля економічного зростання в Україні (2000–2008 рр.) не 
сформувала достатній потенціал, тому для його забезпечення на дов-
гостроковий період необхідна активізація наступної хвилі, яка має 
ґрунтуватися на новій економічній стратегії на основі залучення дов-
готривалих факторів зростання, що повинні мати перш за все ендогені-
зовану природу і які по суті формують ендогенізовану модель забезпе-
чення реалізації стратегії зростання економіки. Внутрішній кінцевий 
попит, розширення внутрішнього ринку, посилення внутрішньої кон-
куренції мають стати визначальними в забезпеченні динаміки еконо-
мічного зростання. Такої ж думки щодо змісту стратегічних складових 
забезпечення стійкого економічного зростання в сучасних умовах, ак-
туальних для багатьох країн, у тому числі для України, дотримуються 
А.Бєлоусов, В.Іноземцев, Г.Колодко, Д.Львов, Д.Ромер45. 

Переважно ендогенно орієнтована економічна модель має стати 
конструктивним середовищем реалізації системної стратегії ефектив-
ного розвитку на довгострокову перспективу, за якою необхідно узго-
дити та гармонізувати цільові орієнтири стійкого зростання, підвищен-
                                                                 
44 Докладно див.: Дефолты на языке и в головах. Украина по-прежнему остается 
страной с высокой вероятностью суверенного дефолта [Электронный ресурс] // Ин-
тернет-газета "Экономика" ; 28.07.2009. – Режим доступа: <www.economica.com.ua/ 
print/top/article/619961.html>.  
45 Белоусов А.Р. Эффективный экономический рост в 2001–2010 гг.: Условия и огра-
ничения // Проблемы прогнозирования. – 2001. – № 1. – С. 27–45; Иноземцев В.Л. 
Пределы "догоняющего" развития. – М. : Экономика, 2000. – 295 с.; Колодко Г. Гло-
бализация и сближение уровней экономического развития // Вопросы экономики. – 
2000. – № 10. – С. 87–99; Управление социально-экономическим развитием России: 
концепции, цели, механизмы / Рук. авт. кол.: Д.С.Львов, А.Г.Поршнев; Гос. ун-т упр., 
Отд-ние экономики РАН. – М. : Экономика, 2002. – 702 с.; Romer D. Advanced macro-
economics. – McGrow – Hill Companies: Printed in the USA, 1996.– 540 p. 
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ня якості життя, інституційних перетворень, інноваційно-інвестиційної 
модернізації, структурно-технологічного оновлення, антикризового 
регулювання, інтеграції у світову економіку на конкурентних засадах. 

5.2. Економіка знань – модернізаційний  
проект майбутнього суспільства,  
держави та економіки 

Перш ніж розглянемо проблему економіки знань, яка нами ви-
значається як "проект" модернізації і суспільства, і держави, і еко-
номіки знань, проаналізуємо сам зміст поняття модернізації, котре 
теж переживає свою трансформацію. Нинішній приклад Бразилії, що 
здійснила соціально-демократичний поворот у модернізації суспіль-
ства, є одним із успішних проектів країни з порівняно менш розви-
неною економікою, що ґрунтувався на такому: 

- деприватизації держави. Це є абсолютно необхідний крок для 
України, оскільки, як було показано (див. розд. 3), приватизація 
державою і політичних інститутів привели до абсолютизації ринко-
вих стосунків у тих сферах і видах діяльності, які ніде не дають під-
став застосувати грошові відносини. Зокрема, продаж місць у пар-
ламенті, торгівля посадами, оплата прямих і опосередкованих безо-
платних послуг бюрократії, і багато чого іншого; 

- розвитку людського потенціалу, що є генератором розвитку. 
Україна за роки реформ більше втратила, ніж здобула в розвитку 
людського потенціалу. Так, згідно з даними офіційного сайту ПРООН 
(http//hdr.undp.org) у 2009 р. Україна має інтегральний показник 
людського розвитку 0,790, який визначив їй аж 85-й ранг за глоба-
льною шкалою індексу людського розвитку, хоча ще 15 років тому 
це був 54-й ранг. Значення цих індексів не можна порівнювати в ди-
наміці, оскільки існує проблема коректності, бо методика багато ра-
зів змінювалася. Проте вона змінювалася і для всіх країн, тому ранги 
все-таки деякою мірою є зіставними. Якщо ж використати дані за 
динамікою індексу згідно з сучасною методикою, що дає зіставні 
результати, то за період з 2002 по 2009 рр. ранг України, за винят-
ком 2009 р., перемістився з 80-го на 85-й, незважаючи на стрімке 
зростання економіки. Для довідки: у 2008 р. він був на рівні 82. Оче-
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видно, що підстав для розвитку і використання людського потенціа-
лу в інтересах змін не було, а це означає, що не проводилася і моде-
рнізація в суспільстві і в економіці за вказаними ознаками; 

- інверсії соціального і економічного, з пріоритетністю соціально-
го, що здійснюються, на нашу думку, за рахунок відходу від принципів 
доганяючої модернізації, яка була властива другій половині ХХ ст. по 
багатьох напрямах, і, за В.Іноземцевим, має межі своїх можливостей. 
Тому і реалізується інверсія, що відповідає сучасним умовам доміну-
вання неоіндустріалізації, яка так чи інакше змінює світосприйняття 
і визначає підходи до модернізації, навіть у країнах, де одночасно ви-
рішуються проблеми й індустріалізації. Очевидно, що без інверсії, як 
було показано в попередніх розділах даної роботи і, перш за все, в ана-
лізі Д.Белла, рух уперед є малопродуктивним не тільки у високорозви-
нених, а і в порівняно менш розвинених країнах, особливо в країнах із 
середнім рівнем розвитку. Що стосується України, то така інверсія теж 
необхідна, бо домінанта традиційних функцій над сучасними в ролі 
держави дозволяє приватизувати державу, а не модернізувати її; 

- примиренні в політиці неолібералізму і соціал-демократичних 
принципів через відхід (а не втечу) держави з економічної сфери для 
поширення водночас своєї присутності і активізації в соціальній сфері. 
В попередніх розділах даної роботи було показано, наскільки виправ-
даним для України є такий підхід, враховуючи, що держава поки що в 
нашій країні вибудувана за ознаками більш властивими ХІХ ст., де до-
мінували, як тепер в Україні, традиційні, а не сучасні функції46. 

Таким чином, інверсія соціального і економічного, з пріоритетні-
стю соціального, у сучасних умовах доповнює зміст модернізації 
"...як скоординованих зусиль суспільства у подоланні нестерпного 
відставання в економічній і соціальній сферах, сповненого втратою 
конкурентоспроможності країни і втратою нею економічних і полі-
тичних позицій на світовій арені"47. У чому ми бачимо доповнення? 
Відповідь знаходимо в тому, що новим у модернізації є те, що тра-
диційні мобілізаційні заходи держави можуть не тільки доповнюва-
тися дією суспільних сил, які активізуються за рахунок соціального, 
                                                                 
46 Про чотири ознаки змісту сучасної модернізації у Бразилії докладно див.: Красильщи-
ков В.А. Модернизация. Зарубежный опыт и уроки для России // Модернизация России: 
условия, предпосылки, шансы : Сб. стат. и матер. – Вып. 1 / Под ред. В.Л.Иноземцева. – 
М. : Центр исследований постиндустриального опыта, 2009. – С. 144, 145. 
47 Иноземцев В.Л. Что такое модернизация и готова ли к ней Россия? // Там же. – С. 11. 
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що передує економічному, а й характеризуються відходом держави, 
а не втечею, як це було, наприклад, у перехідний період в Україні, 
з економіки і концентрацією її зусиль в соціальній сфері. А оскільки 
активність і значущість соціального властиві постіндустріальному 
розвитку, то це означає, що сучасна індустріалізація несе в собі 
зміст традиційного її розуміння через модернізацію. Вона дозволяє, 
за В.Іноземцевим, стати промисловою країною і продавати на світо-
вому ринку конкурентоспроможну продукцію завдяки сучасним те-
хнологіям оволодіння знаннями, масовості їх використання через 
ІКТ, і, головне, використання соціокультурних надбань глобального і 
національного характеру, дещо ширше дивитися на їх сучасну моде-
рнізацію, а не тільки як на "доганяючу", і реалізуватися мобілізацій-
ним типом розвитку, в якому роль мобілізатора відіграє першочер-
гово держава. Але, на нашу думку, якщо держава поступово вихо-
дить з економіки і розширює свою присутність у соціальній сфері, 
де виключно важливими є освіта, наука, охорона здоров’я, страху-
вання і т. ін., що пов’язане із сучасними функціями держави, де не-
має домінанти мобілізаційного характеру модернізації, то це озна-
чає, що за рахунок інверсії соціального і економічного зміст модер-
нізації розширюється, оскільки активізується участь суспільних сил 
у здійсненні модернізації, які діють на засадах самоініціативності та 
самовідповідальності, а відповідно, роль мобілізаційності знижуєть-
ся. Але справа не тільки і не стільки в цьому.  

Щоб пояснити авторську позицію, звернемося до праці академіка 
НАН України Д.Затонського щодо його думок про вічний коловорот 
витончених і невитончених мистецтв. Доцільність такого підходу ви-
значається тим, що межі стадії модерну, за однією з версій хронології 
етапів модернізму, пов’язуються з епохою Просвітництва, яка сягає 
останньої третини ХІХ ст., враховуючи, що в Просвітництві доміну-
вала віра в прогрес і опора на наукове знання, яке дало початок моде-
рнізації на основі інновацій відповідно до індустріалізації і життя. 

Другий період модернізму бере свій початок на рубежі ХІХ–ХХ ст. 
Тоді спостерігався вплив інтелектуально-культурної сфери на соціальні 
та економічні трансформації і питання, завершився чи ні період модер-
нізму (постмодернізму) є доволі дискусійним48. Разом з тим, на додаток 

                                                                 
48 Богатырѐва В.А. Завершен ли проэкт постмодернизма // Вопросы философии. – 
2009. – № 8. – С. 56–65. 
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до сказаного зауважимо, що модернізація зумовила індустріаліза-
цію, яка тривала максимум 300 років. Останню ж можна включити 
в інноваційну стадію розвитку, перенісши початок індустріалізації 
на ХVІІІ ст., оскільки саме відтоді інновації стали головним фактором 
розвитку49. Сказане означає, що можна і доцільно погодитися із взає-
мозв’язком етапів розвитку мистецтва XX ст. з етапами суспільного 
розвитку, запропонованими В.Турчиним50. Але, на нашу думку, ці ета-
пи кореспондуються і в більш давній ретроспективі, враховуючи, що є 
місток між модернізмом, постмодернізмом і модернізацією, котра обу-
мовила індустріалізацію та постіндустріалізаційну стадію, для якої ха-
рактерний постмодернізм. Якщо брати до уваги, що термін "модерн" 
("модернізм"), за висновками В.Іноземцева, "… початково будучи… гра-
нично глобалізованим, застосовується до вельми конкретного стану і 
фактично означає буржуазний лад XVIII–XIX ст. … в його європейсь-
кому виконанні"51, а також те, що тоді відбувалася і індустріалізація, 
тобто процес, який зараз прямо пов’язується з модернізацією, то є підс-
тави вважати, що цьому періоду було властиво в соціокультурному 
спектрі проблем використовувати "модерн" і "модернізм".  

Для більш ґрунтовного доказу даного твердження звернемося до 
роботи Д.Затонського, який, зокрема, зазначає, що сьогодні стає мо-
жливим – як це не парадоксально – краще віднайти деякі загальні 
закономірності земного буття і уявити собі його саме у вигляді віч-
ної зміни модерністських "злетів" і постмодерністських "відкатів"52. 
На додаток до сказаного він пише, що "...в Радянському Союзі вва-
жалося, …нібито мистецтво, яке нині називають «постмодерністсь-
ким», – це явище суто західне, що не має до нас відношення в добрі, 
і навіть у злі. І так вважали не тільки ми самі, ...., але й спостерігачі 
західні. Вони навіть іронізували, що, мовляв, увесь світ себе наново 
переосмислює, а «ці росіяни», ніби заморожені судаки, загрузли 
в казенному оптимізмі.  
                                                                 
49 Ясин Е., Снеговая М. Роль инноваций в развитии экономики // Вопросы экономи-
ки. – 2009. – № 9. – С. 15–31. 
50 Турчин В.С. По лабиринтам авангарда. – М., 1993. Посилання за: Богатырѐва В.А. 
Завершен ли проэкт постмодернизма. – С. 61. 
51 Иноземцев В.Л. Современный постмодерн: конец социального или вырождение 
социологии? // Вопросы философии. – 1998. – № 9. – С. 29. 
52 Затонский Д.В. Модернизм и постмодернизм: мысли об извечном коловращении 
изящных и неизящных искусств. – Харьков : Фолио ; М. : ООО "Из-во АСТ", 2000. – 
С. 240, 241. 
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Але потім виявилося, що в нашій колишній країні існував пост-
модернізм, причому досить давно. Звичайно, як література і мистец-
тво автентичні (оригінальні), вони отримали назву «андеґраунду». 
Радянський андеґраунд являв собою постмодернізм ніяк не імпорт-
ний, навпаки, в чомусь навіть «занадто» доморощений"53.  

Таким чином, згідно з позицією Д.Затонського, якщо навіть у за-
ідеологізованій системі з казенним суспільним життям через літера-
туру і художню творчість викристалізовується і проявляється загаль-
носистемне уявлення якщо не рух до Суперсистеми Г. де Мана чи Ед-
варда П. Томпсона, то до коловороту, яким характеризується людська 
діяльність, то не можна, вже на нашу думку, модернізацію, що стосу-
ється змін у суспільному і державному житті, розглядати виключно як 
рух до нормального типу розвитку, в якому вже потім нібито виклю-
чається необхідність, за В.Іноземцевим, нових і нових модернізацій. 

 Та справа в тому, що "...можна прийняти постмодернізм [Як і пост-
індустріалізм, багато в чому пов’язаний із сучасним етапом розвитку 
західного суспільства. – В.Г.] за нестійку рівновагу. ... постмодернізм 
не «кращий». Він просто «інший»: і в ньому, і в його «антиподі» за-
кладені різні можливості – «позитивні», поки Рубікон не перейдений, 
і «негативні», коли Рубікон вже за спиною. В умовах тих «малих» – 
або «часткових» – постмодерністських відкатів, ..., Рубікон частіше 
всього перейдений не був, і тоді «постмодерністські» у того або іншо-
го ... випереджали його «яснобачення». Стосовно днів нинішніх, то 
глобальність відкату заганяє багатьох постмодерністів у певному сенсі 
на «той берег»..."54. У свою чергу це означає, що, можливо, "...невипад-
ково термін «модернізм», котрий виник первісно [Так само як і модер-
нізація. – В.Г.] для визначення доволі вузького художнього феномену 
[Як і перехід країни на більш прогресивні форми, методи, ресурси роз-
витку – не тільки економіки, але й суспільства разом з політичними 
інститутами, оскільки, на думку В.Мау55, ще до середини ХІХ ст. мас-
штабність модернізаційного завдання тільки потрібно було переосми-
слити, а модернізацію не розглядали лише наздоганяючим феноменом, 
який навіть для політичної еліти був не зовсім зрозумілим. – В.Г.] саме 
                                                                 
53 Там же. – С. 241. 
54 Там же. – С. 235–236. 
55 Мау В. Модернизация в условиях политической нестабильности // Вопросы эко-
номики. – 2009. – № 9. – С. 32. 
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зараз нібито напрошується бути розширеним для означення одного 
з двох фундаментальних станів індивіда і суспільства [Чим це не сто-
сується модернізації як процесу? – В.Г.]. А іншому, відповідно, і вже 
досить «логічно» – належить отримати назву «постмодернізм»"56.  

Але з цього твердження, на нашу думку, слідує, що "постмодер-
нізм", як і "постіндустріалізм", не означають, що Захід не уникне 
і вже не уникнув тотальної кризи, і, як пише Д.Затонський, в пост-
модерністських умовах Заходу криза протікає в дещо "легших умо-
вах". Про це писалося в 2000 р. В постіндустріальних умовах сучас-
ної глобальної кризи економіки і фінансів, коли вже не було імперії 
зла, глобальну кризу породило "постіндустріальне суспільство", 
в якому "постмодернізм" поглядів доволі широко представлений. 
Та чому тоді не взято до уваги, що краще всього уявляти закономір-
ності буття через "вічну зміну модерністських «злетів» і постмодер-
ністських «відкатів»"57. У такому разі і після "постіндустріального 
відкату", що його організувала глобальна криза, світова система шу-
катиме і вже шукає нові способи все тієї ж модернізації на основі 
модерністських поглядів, в яких інверсії соціального і економічного 
як ознаки постіндустріального, будуть розвинені до одночасної ін-
версії суспільного і державного, що породить суспільнодержавного 
приватного феномена модернізації, який діятиме на засадах погля-
дів, де "... постмодернізм [Як і постіндустріалізм. – В.Г.] .... – нижча 
відмітка на шкалі ідеологічних [І не тільки. – В.Г.] штормів, штилем 
після дев’ятого валу [Модернізму і модернізації. – В.Г.]. Однак, 
швидше за все, між двома дев’ятими валами – минулим і майбутнім, 
бо про «кінець історії» не може бути й мови (допоки світ цей існує), 
а «кінець ідеологій» вельми проблематичний"58.  

Спробуємо підтвердити цю позицію Д.Затонського на прикладі 
еволюції сучасних поглядів на модернізацію, яка розглядається лау-
реатом Нобелівської премії з економіки Е.Остром, як розповсюдже-
ної помилки в системах управління. Її аналіз стосується систем 
управління місцевими ресурсами, але це, на її думку, стосується і 
реально працюючих інститутів управління, і співробітництва в ці-
лому. Головний урок із помилок, у тому числі і модернізації, – це те, 
                                                                 
56 Затонский Д.В. Модернизм и постмодернизм. – С. 236. 
57 Там же. – C. 240. 
58 Там же. – С. 242. 
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що є багато випадків, коли приватизація або державне врегулювання 
давали кращий результат. Результати ж досліджень свідчать, що 
усуспільнена (общинна) власність нерідко управляється на основі 
правил і процедур, які розвивалися протягом тривалого часу, і тому 
інсайдери випрацьовують кращі правила, ніж кабінетні соціологи 
і політики. Відтак роль самих користувачів у створенні реально пра-
цюючих інститутів управління і співробітництва матиме позитивні 
далекосяжні наслідки. Це доводить, що сучасні модернізовані тех-
нології і нові модéрнові в технологічному плані споруди, де викори-
стовується, беззаперечно, нова техніка для їх створення, приводять 
у перспективі до менш ефективних результатів порівняно з еволю-
ційно знайденими або емпірично встановленими формами і метода-
ми управління в процесі використання ресурсів. Такі системи управ-
ління створюють і забезпечують дотримання правил, які пом’як-
шують можливість надмірної експлуатації ресурсів59. А це у свою 
чергу змінює підходи до парадигми модернізації щодо використання 
ресурсів у цілому в результаті модернізації економіки. 

Який висновок можна зробити із попереднього аналізу взаємодії 
модернізаційного і постмодернізаційного майбутнього? 

По-перше, модернізація, якщо вона не інверсує (тобто під час її 
реалізації не закладаються, хоча б частково, елементи систем майбу-
тнього), вирватися з ідеологеми доганяючого розвитку не може. 
Адже, за висновками В.Красильщикова60, в умовах постіндустріаль-
ної епохи необхідний розвиток і "нових навичок", які є елементами 
постмодернізаційної і постіндустріальної епохи, і зберігання попере-
дньо надбаних технологій використання, а не надмірної експлуатації 
ресурсів, яку несе в собі модернізація за технологією доганяючого 
розвитку, що має вестернізовані основи, веде до руйнівного співіс-
нування людини і природи. Крім того, ми маємо на увазі і можливі 
нові підходи до модернізації ще й на основі інверсії економіки і по-
літики на користь економіки, яка не передбачає, а навпаки, виклю-
чає політичні вимоги щодо прав людини, свободи слова, реформ, 
демократії, як це відбувається, наприклад, у сучасному Китаї61 сто-

                                                                 
59 Журавльов С. Улучшение теории коммунизма и капитализма // Эксперт. – 2009. – 
№ 40. – С. 56, 57. 
60 Красильщиков В.А. Модернизация. Зарубежный опыт и уроки для России. 
61 Кокшаров А. Ресурсный пылесос // Эксперт. – 2009. – № 40. – С. 24, 25. 
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совно економічних, гуманітарних та інфраструктурних проектів. 
У такому разі обов’язковість модернізації політичних інститутів, яка 
склалася попередньо наприкінці ХХ ст. і на початку ХХІ ст., стала 
необов’язковою, оскільки, як показала Е.Остром, у сучасній модер-
нізації, де приватизація була обов’язковою, не були враховані прак-
тичні труднощі, що виникають у ході приватизації і державного вре-
гулювання. Таким чином, і колективізація, і приватизація були ще 
двома помилками в системах управління використанням ресурсів, бо 
і там, і там надмірно порушувалася рівновага з природою. 

 Вказаного характеру інверсія економіки і політики на користь 
першої може бути доцільною, якщо виходити з того, що реалізація 
зазначених політичних вимог імовірна у довгостроковому відно-
шенні, оскільки це вимагає і модернізацій політичних інститутів, і, 
головне, змін у поведінці великих мас населення країни, які, можли-
во, у своїй історичній пам’яті і не мали досвіду ні свободи слова, ні 
демократичного способу життя, ні багато чого іншого, що не може 
бути екзогенно сформованим, а вимагає довгого часу їх опанування. 
Якщо затримувати на цей час реалізацію проектів економічного та 
іншого характеру, то результативність процесу модернізації буде 
невисокою, тому, напевно, сучасний досвід Китаю є продуктивним у 
приматі економіки над політикою. 

По-друге, що не менш важливо, постмодернізаційне майбутнє сус-
пільства, як і постіндустріальний стан економіки не виключають, а на-
впаки, передбачають доцільність генерації нових модернізацій, нео-
бов’язково тих, що ґрунтуються на модернізаційній ідеології, а й вико-
ристовують певні їх елементи, оскільки суспільство і держава завжди 
мають у своїй взаємодії спільне і суперечливе. 

По-третє, відсутність у суспільстві настроїв на мобілізацію зу-
силь людей, що веде до зниження самодіяльності і самовідповідаль-
ності, виявляється перепоною у розвитку навіть у Західних суспільс-
твах, які вимагають наявності держави розвитку.  

У суспільствах і економіках, що модернізуються, існує, як показав 
наш аналіз у попередніх розділах роботи, суперечність між традиційні-
стю в суспільних настроях та модернізаційними потребами. Саме такі 
суперечності є і в українському соціумі. Це ж спостерігається в модер-
нізаційних процесах окремих країн світу62, проте не є беззаперечним 
                                                                 
62 Там же. – С. 158. 
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гальмом щодо перспектив розвитку, оскільки, як свідчить досвід того ж 
Китаю, "Китайська модель [У модернізації. – В.Г.] універсальна в тому, 
що являє собою не просто наближення до сучасності (модернізацію в 
етимологічному значенні), але і синтез західної сучасності та власних 
традицій. Досвід Китаю засвідчив, що на початку XXI ст. це вже не 
шлях до глобального універсалізму, а спосіб збереження цивілізаційної 
ідентичності, який не перериває, а продовжує історію"63.  

Підводячи підсумок проблемі змісту модернізації, можна ствер-
джувати, що модернізаційний проект у нинішньому сприйнятті має 
характерні ознаки, котрі властиві як тим країнам, що вже живуть за 
ознаками постіндустріалізму, так і тим, які індустріалізуються, пе-
ребуваючи на різних його стадіях, а не просто шлях від відсталості 
до сучасності. Однак спільним для них є те, що модернізації, тобто 
зміни способу і характеру життя, вимагають і суспільство, і держава, 
і економіка, і політичне та соціальне життя, де залежно від ситуації, 
в якій перебуває країна чи низка країн, інверсується зміст змін у то-
му чи іншому напрямах як у часі, так і в просторі. При цьому осно-
воположну роль у цих процесах, як багато століть тому, що 
пов’язані з початком модернізації, відіграє знання про природу про-
цесів і явищ природничої або гуманітарної сфер, а також має місце 
синтезація традиційних і модернізованих соціальних механізмів. Це 
означає, що своєрідно продовжує діяти парадигма розвитку, початок 
якої, як відомо, пов’язується з епохами Відродження та Просвітниц-
тва, коли домінантою стала інноваційна стадія розвитку, про яку 
пише В.Мау, і яка в даний час може бути розширеною до поняття 
"економіка знань", що відповідає ідеології модернізації. 

Економіка знань як багатовимірна категорія, пов’язана сьогодні 
з розвитком інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), що охо-
пили більшість сфер людської діяльності і завдяки яким відбувається 
включення людей у процес формування та використання нових знань 
як ресурсу розвитку на відміну від домінуючих раніше ресурсів землі, 
капіталу та корисних копалин і масовості буденного знання, з широ-
ким використанням можливостей наукового, культурного та духовно-
го взаємозбагачення, а не тільки опори на наукове знання, що було 
притаманне суспільній свідомості і реальній політиці ще з часів Про-
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світництва. У глобалізованому світі завдяки ІКТ відкриваються мож-
ливості нагромадження та обміну новими знаннями як науково-
технічного, так і гуманітарного змісту. Останнє є досягненням інно-
ваційності в розвитку суспільства і економіки, а також інтелектуалі-
зації і професіоналізації населення країни, в якій формується економі-
ка знань, відбувається досягнення в системі управління влади розуму 
замість домінуючої влади сили капіталу і вседозволеності.  

Однак ми забуваємо, про що попереджав Ф.Рузвельт: "Капіталізм 
є винятково стійкою системою, зруйнувати яку може тільки свобода 
дій самих капіталістів"64, яка є результатом контролю з їхнього боку 
влади капіталу. Ознаки такої руйнівної сили можна знайти вже сьо-
годні. Так, аналіз гносеологічних чинників світової кризи 2008–
2009 рр. з поки що нез’ясованими до кінця наслідками стосовно 
психологічних основ виникнення цієї кризи в умовах дерегуляції 
і послаблення політики стримування та противаг, що відбувалися в 
розвиненому Заході з 70-х рр. ХХ ст. засвідчив, що завдяки цим 
процесам позитивні регулятори мотивації діяльності людей зміню-
валися на негативні. Зокрема, за висновками Ю.Ольсевича, у вказа-
них умовах виникає рух від енергії і експансивності до агресивності, 
від новизни і активності до ризику і агресивності, від пошуку добро-
буту до зажерливості, від оптимізму до легкодумності, від схильнос-
ті до заощаджень до прагнення споживати в борг65.  

Внаслідок цього навіть домінуюча, як вважається наразі у США, 
економіка знань не тільки не елімінувала кризові явища, що породжу-
валися ідеологією вільного ринку, а навпаки, сприяла їм, тому що ви-
никла можливість в умовах такої ідеології здійснити, за висновками 
того самого Ю.Ольсевича, контроль з боку американських корпорацій 
над глобальним науково-технічним потенціалом і фінансовими пото-
ками. Тож свобода дій корпорацій деформувала міжнародну конку-
ренцію і не сприяла глобальній ринковій рівновазі. Отже, з 70-х рр. 
почали формуватися глибинні основи руйнації економіки, внаслідок 
чого зазнала серйозної руйнації ідеологія вільного ринку, і не тільки 
вона. Тому навіть в умовах домінування економіки і суспільства знань, 
                                                                 
64 Цит. за: Делягин М. Политика модернизации и глобальный финансовый кризис // 
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що передбачає одночасно формування відкритого суспільства, мають 
здійснюватися дії, які б не допускали вседозволеності, тому що відкри-
те суспільство – це ж, по суті, і є суспільство, де панує розум. І питання 
не в тому, хто управлятиме державою, а в тому, як це робитиметься, 
де панує критичне мислення [не тільки і не стільки народу, який часто 
змушений чинити беззаконність і стає заручником влади. – прим.], 
сповідується принцип хибності і практикується "часткова соціальна 
інженерія66. Таким чином, суспільство, в якому формується економіка 
і суспільство знань і де домінує стійка система капіталізму, убезпечує 
себе від руйнування, про яке попереджав Ф.Рузвельт. 

 Це означає, що для реалізації модернізаційного проекту як для су-
спільства, так і для держави та економіки країни потрібен прогрес 
(який є основою модернізаційного проекту, особливо для України, яка 
перебуває в політичному і бюрократичному хаосі), заснований на со-
ціальному договорі народу і влади. Потрібно визнати: будь-які взає-
мини громадян і державних органів – це угода, в якій кожна сторона 
має свої права67. При цьому, говорячи про порядок, ми не маємо на 
увазі терор сталінського зразка. Йдеться про те, що найважливіша 
умова модернізації – чітка постановка цілей, цілковита відмова від 
будь-якого роду демагогії; ретельний аналіз засобів досягнення вказа-
них завдань; мінімізація засобів, що витрачаються на їх досягнення, 
і зусиль і як правило – безумовне відторгнення системою інститутів і 
осіб, що доводять свою некомпетентність або безпорадність. Порядок 
в умовах модернізації – це засіб забезпечення її ефективності68. 
В.Іноземцев вважає, що, власне, модернізація – це економічна і соціа-
льна стратегія, в основі якої лежить усвідомлена неприйнятність іс-
нуючого стану справ, невдоволеність господарською і політичною 
системою і готовність до радикальних змін. Модернізація – це процес 
усунення причин, через які соціально-економічна система програє 
конкурентам або збільшує відставання від них69. 

Доказом необхідності реалізації модернізаційного проекту в Україні 
за вказаними вище ознаками є те, що вже наприкінці 2008 р. 85% 
громадян були впевнені, що події в країні розвиваються в неправи-
                                                                 
66 Рац М. Власть разума или власть идеи? // Вопросы философии. – 2007. – № 10. – С. 35. 
67 Иноземцев В. Призыв к порядку // Свободная мысль. – 2008. – № 10. – С.65. 
68 Там же. – С. 58. 
69 Там же. – С. 58. 



Суспільство, держава, економіка: феноменологія взаємодії та розвитку 

634 

льному напрямі. А щодо дії влади, то цілковиту підтримку Прези-
денту країни виявляють тільки 4% населення, Парламенту – 1, Уря-
ду – трохи більше 4, суду – менше 3, Національному банку – менше 
2%. Профспілкам повністю довіряють менше 3%, громадським ор-
ганізаціям – менше 2, українським засобам масової інформації – 7% 
громадян. Навіть Церква досягла рівня повної довіри тільки у 26%, 
хоча і недовіри – всього 11%. І якщо 27% громадян готові взяти 
участь хоча б в одній законній акції протесту, 18 готові взяти участь 
хоча б в одній незаконній, а 11% – хоча б в одній із незаконних 
форм протесту, пов’язаних із силовими діями, то це вже досить ба-
гато для того, щоб імовірнішими були акції непокори замість модер-
нізаційного проекту, що ґрунтується на "соціальному договорі" на-
роду і влади. На заваді йому стоїть нині вседозволеність і корупція 
з боку бюрократії, яка уособлює державу і силову гілку влади, з од-
ного боку, а з іншого – економічна влада, яка уособлює бізнес.  

Філософія такого бізнесу розкрита ще Ф.Ніцше. Зокрема він писав: 
"А там, хоч у дзвони бий про свою мудрість: торгаші на базарі пере-
дзвонять її дзвоном своїх грошей"70. Щодо актуальних порівнянь з су-
часністю, то С.Марєєв пише: "Якщо європейська культура цей стан 
якось переросла, то ми тільки-тільки в цю «філософію» в’їхали"71. Хоча 
досвід кінця ХХ ст. засвідчив, що ця "хвороба" знову повернулася 
в суспільство і економічне життя, а по суті потрібна інша філософія. 
Але вона повинна бути не "антологією", насправді нікому не потріб-
ною, а, як висловився свого часу М.Лівшиц, критикою нечистого розу-
му.  

Ось для такої філософії завжди було і зараз є місце. Тільки вона 
може інтегрувати світ, що розпався, і свідомість, а також повернути 
людину із "суто тваринного царства" в людське суспільство, надати 
"дикобразу" людського вигляду, ось у чому завдання. Філософія – 
жива душа культури, яка втілює її єдність. І якщо ми – народ, у нас 
повинна бути одна філософія, а не безліч різних "філософій": у бізнес-
менів – своя, у фізиків – своя, а у домогосподарок – своя72. Власне, 
сказане означає, що без єдиної філософії "суспільного договору" на-
роду і влади, спрямованого на формування порядку, який є винятко-
                                                                 
70 Ницше Ф. Так говорил Заратустра. – М., 1990. – С. 161. 
71 Мареев С. Философия для бизнесменов // Свободная мысль. – 2008. – № 11. – С. 95. 
72 Там же. – С. 105–106.  
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вою основою модернізаційного проекту, досягти розуміння неприй-
нятності дійсності щодо тих подій, які відбуваються, відмовитися від 
них і, як результат, радикально здійснити зміни не вдасться. В катего-
ріальному ряді щодо змісту модернізаційного проекту на основі еко-
номіки знань необхідні теж певні зміни, оскільки часто домінує тех-
нократичне начало. Зокрема, серед відомих технократичного характе-
ру ознак економіки знань, які визначені експертами Світового банку73, 
зазначають і такі, що можуть бути наявними в країні: 

– освічене і професійно підготовлене населення; 
– інфраструктура, що забезпечує обмін знаннями; 
– навчальні та дослідницькі заклади, здатні як продукувати, так 

і залучати та адаптувати знання; 
– середовище, здатне нагромаджувати та використовувати знання. 
У сукупності вказані ознаки самого знання і всього, що з ним 

пов’язано як на стадії формування, так і на стадії використання, 
складають певну систему, в якій "знання" забезпечують своє домі-
нування в економічному розвитку країни і професійному рівні роз-
витку її населення, у тому числі і в гуманітарному відношенні. 
Знання як такі можуть відігравати досить різні ролі. Як для суспіль-
ства, так і для держави й економіки, з одного боку, знання як резуль-
тат творчого натхнення можуть продаватися і служити піднесенню 
бізнесу і конкурентоспроможності, а з іншого – опановувати знан-
нями не для того, щоб гідно служити своєму народу, своїй батьків-
щині. Ні. У житті треба бути успішним74. Власне у такому разі знан-
ня розглядаються як ресурс збагачення, але аж ніяк гуманітарного 
розвитку, без якого модернізаційний проект щодо його успішності 
стає сумнівним, бо суспільний договір не може реалізуватися. 

Розгляд знань як ресурсу (див. п. 5.1) пов’язаний із залишком, 
який не підлягав поясненню у двофакторній виробничій функції. 
А оскільки в ній фактори капіталу і праці розглядалися як ресурс, то 
відповідно непояснений залишок пізніше був пов’язаний з фактором 
знань як таких, що відповідно теж отримали трактування у вигляді 
ресурсу, хоча знання можна й слід розглядати і як більш змістовну 
категорію, в якій закладені ознаки сенсу буття та розвитку як люди-
ни, так і суспільства, тому що завдяки саме знанням відбувається 
                                                                 
73 The Knowledge-Based Economy. Paris, 1996. – P. 9. 
74 Мареев С. Философия для бизнесменов. – С. 91–92.  
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усвідомлення і того, й іншого, на що звернув увагу М.Рац. Аналіз 
знань за таким змістом дозволив вийти на розкриття характеру і змі-
сту сучасного суспільства75.  

Такий погляд на знання дозволяє формувати вже не тільки зміст 
економіки, яка називається економікою знань, а й суспільства знання, 
яке частіше пов’язується з суспільством, в якому знання, ставши од-
ним із основоположних ресурсів розвитку, є основою формування 
суспільної свідомості, за якої чи скоріше завдяки якій і розвивається 
суспільство, бо на кожному етапі розвитку відповідно еволюціонує 
і сама свідомість. Зокрема, на постіндустріальному етапі є дві стадії. 
На першій стадії (її можна назвати інформаційною ерою) основну 
роль відіграють процеси збору, обробки і передачі інформації в гло-
бальному масштабі. Ці процеси сприятимуть уніфікації загальнодо-
ступного знання. Разом з тим слід чекати настання меж розвитку по-
дібних суто інформаційних процесів, діятимуть протилежні глобалі-
заційним локалізуючі інформаційні процеси, поняття пізнавання, іде-
нтифікації нової інформації з уже відомою втрачає силу, і здійснення 
влади (у суспільстві) вимагатиме інших інформаційних засобів.  

Розширення антиглобализаційних процесів стане прологом до 
настання другої стадії. На цій стадії інформаційної ери головним 
інструментом придбання знань стане власне пізнання, тобто процес 
особистого і інституційного сприйняття і освоєння інформаційного 
сприйняття. На відміну від попередніх періодів (де пізнання було 
наївним процесом з чітким розділенням суб’єкта і об’єкта пізнання) 
тут головне місце починають займати креативні пізнання, тобто пі-
знання, що поєднують створення з усвідомленням76, тому що люди-
на нещасна. Вона не може бути щасливою поодинці. "Екзистенціа-
льний конфлікт" в тому і полягає, що згідно з "економічною прав-
дою" людина є егоїстом, хоча в ній сидить незнищенне бажання бу-
ти з кимсь разом. Але як бути разом, якщо немає спільного інтересу, 
спільної справи. Але ж ні. Спільна справа завжди є! Ця світова філо-
софія, наукова і художня культура, яка і є субстанцією людяності. 
Вона і є сама людяність77, в основі якої лежить креативне пізнання, 
що дає креативні знання і спонукає до креативних дій.  
                                                                 
75 Миндели Л.Э., Пиния Л.К. Как сохранить российскую фундаментальную науку? // 
Вестник РАН. – 2002. – Т. 72. – № 2. – С. 99–106. 
76 Макаров В.Л., Клейнер Г.Б. Микроэкономика знаний. – М. : Экономика, 2007. – С. 19–21.  
77 Мареев С. Философия для бизнесменов. – С. 99.  
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У результаті формування креативного пізнання в суспільстві де-
далі більше у здійсненні управлінських дій і реалізації влади має 
займати відповідно і креативність дій. Саме тому в принциповому 
відношенні наше трактування і економіки знань, а отже, і суспільст-
ва знань, відрізняється від наданого, наприклад, експертами Світо-
вого банку. Така відмінність проявляється в наявності в економіці 
таких знань, ознаки яких стосуються також діяльності держави як 
своєрідної системи управління, що постійно трансформується не 
тільки і не стільки залежно від етапу розвитку суспільства, а завдяки 
переосмисленню процесів, що визначають розвиток, піддаючи сум-
ніву рішення тих, хто їх приймав, і застосовуючи соціально визнані 
механізми змін як кадрових, так і інституційних ознак. І на стадії 
формування, і на стадії створення суспільства і економіки знань ці 
дії є абсолютно необхідними. Домінуючою має стати креативність 
дій, виконання яких вимагає часу, на відміну від попередньої стадії, 
де головним стало питання про відповідність (невідповідність) по-
ведінки індивіда прийнятим у даному суспільстві інститутам78, де 
панувала чи набула панування "мудрість торгаша на базарі" в коли-
шні часи чи сучасного менеджера офісу з агресивними мотивами 
тотального контролю фінансового ринку.  

Сказане дозволяє стверджувати, що економіка і суспільство знань 
як дві взаємодоповнювальні складові можуть бути успішними у разі 
наявності третьої складової, якою є держава, тобто передбачається 
взаємодія тріумвірату "суспільство – держава – економіка". В цьому 
тріумвіраті від епохи до епохи змінювався лідер. Були часи, коли 
лідируючі позиції, тобто тон у розвитку, задавала сукупність своєрі-
дних організаційних форм бізнесу, які у своїй основі були ядром 
економіки, і при цьому держава як інститут була слабкою. Пізніше 
інститут держави був визнаний як такий, що потребував саме силь-
ної держави, основне завдання якої було забезпечити контрольова-
ність суспільних процесів і відповідних рухів в інтересах економіки 
і бізнесу. ХХ ст. означилося зрештою тенденціями, коли держава і 
суспільство у своїй взаємодії з метою забезпечення економічного 
зростання, тобто у своїх стосунках щодо третього суб’єкта економі-
ки, мають доволі різноманітні форми взаємодії. При цьому управ-

                                                                 
78 Макаров В.Л., Клейнер Г.Б. Микроэкономика знаний. – С. 18. 
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лінський аспект ознак в економіці знань є здійсненням управління, 
яке у своїй основі включає відносини між державою і суспільством 
[розкрити сутність цих відносин можна через дослідження. – прим.], 
політичних мереж, дані про трудову політику, мережеві, взаємні 
зв’язки і повноваження у виробленні політики і різні бюрократичні 
наслідки, у тому числі питання вибору шляху розвитку, зміни соціа-
льного капіталу, держави, зростання і зміни інститутів, вплив на 
економічну політику і економічне зростання79.  

 Практика ХХ ст. пішла на різноманітні схеми взаємостосунків 
у тріаді "суспільство – держава – економіка" через визначення ролі 
держави в економіці. "Ринковий капіталізм із слабкою державою – 
так званий "вашингтонський консенсус"; адміністративна економіка 
з сильною державою – це Китай; соціальний корпоративізм, тристо-
роння система: держава, капітал, організація робочої сили"80, що 
властиво, наприклад, Німеччині. Як свідчить наведена цитата, дале-
ко не всі політико-економічні моделі розвитку сучасності ґрунту-
ються на взаємоузгодженості тріади "суспільство – держава – еко-
номіка". Успішне найбільше стосується європейських країн, зокрема 
Німеччини, де соціал-корпоративізм одержав перемогу, знайшовши 
золоту середину (з сильним акцентом на закони і на інститути, тобто 
тут існує інституціональне) між базовими цінностями (власне, саме 
вони і є носіями і виразниками суспільних інтересів) і моделями від-
носин, які впливають на те, які інститути можуть бути створені для 
економічного управління або для інших цілей в суспільстві81. 

Відповідно до цілей формування суспільства знань, під яким розу-
міється згідно з позицією ООН суспільство, в якому інститути і орга-
нізації дають можливість людям і інформації розвиватися, не ставлячи 
жодних перешкод, і відкривають можливості масово проводити і ма-
сово використовувати всі види знання в масштабах всього суспільст-
ва82. Крім того, суспільство знань, за Н.Штером, – це нова соціальна 
реальність, яка має множину ознак, таких як зростання значення фун-
                                                                 
79 Бродбент Дж. (Университет Минесоты, США). Сети социального капитала / Модер-
низация экономики и общественного развития. Т. 1. – М. : ГУВШЭ, 2007. – С. 154. 
80 Там же. – С.154. 
81 Там же. – С.159. 
82 Understanding Knowledge Societies: In Twenty Questions and Answers with the Index 
of Knowledge Societies. – Department of Economic and Social Affairs (DESA). United 
Nations, New York, 2005. – P. 141. 
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даментальної науки як безпосередньо продуктивної сили, підвищення 
ролі знання як основи індивідуальних і колективних дій, поява полі-
тичної економії знання тощо83. Останні визначення не суперечать по-
передньому, але дають можливість конкретизувати власні зміни вже 
в самому суспільстві знань, що сприяє розумінню його майбутнього 
етапу новітнього розвитку для подолання обмеженості суспільства 
знань, яке сформувалося в Західному світі.  

Аналізуючи ці зміни, В.Колпаков доходить висновку, що в суспіль-
стві знань відбувається якісний стрибок за рахунок включення 
в суспільство знань вже на даному етапі розширення обсягу цінностей 
і послаблення жорстких норм раціоналізації і цілераціональності техно-
генної цивілізації, що розглядалась як така, що властива західним цін-
ностям. Це обмеження долається і розширюється горизонтом цінностей 
за рахунок цінностей докапіталістичних суспільств і культур незахід-
них народів84. Такий підхід до розширення обсягу цінностей суспільст-
ва знань як у цілому, тобто глобальному вимірі, так і, зокрема, в націо-
нальному вимірі відкриває бажані перспективи для формування сус-
пільств знань в окремій країні і окремих народів та його ролі в загально 
цивілізаційному вимірі. А це дозволяє говорити про методологічну базу 
національного проекту суспільної модернізації на основі знаннєвого 
підходу, в якому є місце технологічним, культурологічним та соціоло-
гічним критеріям, які властиві кожному народу і кожній країні.  

Що стосується структуроутворювальної основи суспільства 
знань, то основне в ній є економіка знань, оскільки саме вона здатна 
здійснити масове виробництво знань і їх використання85, без яких 
неможливе існування суспільства знань, а економічний розвиток не 
забезпечується за рахунок їх домінантного значення, як це є, напри-
клад, у сучасних високорозвинених країнах, де вважається, що коли 
економіка знань існує, то і економічне зростання набуває нової якос-
ті. Разом з тим сучасний досвід створення економіки знань показує, 
що її діяльність передбачає, а час вимагає існування спільних дій як 
суспільства та держави водночас і незалежно один від одного, так 

                                                                 
83 Ster N. Knowledge Societies. – L., 1994. – P. 42–90. 
84 Колпаков В.А. Общество знания. Опыт философско-методологического анализа // 
Вопросы философии. – 2008. – № 4. – С. 38. 
85 Миндели Л.Э., Пиния Л.К. Концептуальные аспекты формирования экономики 
знаний // Проблемы прогнозирования. – 2007. – № 3. – С. 134.  
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і реалізації своєрідного партнерства держави і бізнесу. Таке поняття 
принципово відрізняється від класичного поняття партнерства дер-
жави і бізнесу в реалізації суспільно значущих проектів. Таке парт-
нерство нині може розглядатися як суспільно-державно-приватне, 
що дозволяє формувати суспільство знань. 

У чому суть взаємодії тріади "суспільство – держава – економіка" 
при реалізації проекту їх модернізації на основі економіки знань? 
Йдеться перш за все про те, що оскільки основою і суспільства 
знань, і економіки знань, і держави, яка реалізує свої владні, а зна-
чить, управлінські функції на основі продукування і використання 
знань, то базою їх виникнення є взаємодія держави і бізнесу з одно-
часно здійснюваною функцією суспільного контролю і суспільних 
зобов’язань двох перших інститутів.  

Що мається на увазі? Знання, які народжуються і розповсюджу-
ються для використання завдяки системі науково-дослідницьких та 
конструкторських робіт, є результатом затрат на ці види діяльності, 
і на сьогодні раціональними значеннями їх обсягів вважаються такі, 
що досягають 3,5–4,0% ВВП країни. Цікаво, що оптимальною про-
порцією їх розподілу є те, що половину таких витрат несе на собі 
держава, а іншу – бізнес, тобто та частина економіки, яку він уособ-
лює. При цьому, як правило, такі знання, зрештою, стають загально-
доступними для всіх суб’єктів господарювання, хоча нині це не без-
проблемно в умовах наджорсткої конкуренції, але не настільки, щоб 
надовго цими знаннями володіла та частина бізнесу, яка його проду-
кувала. У кращому разі проблема розв’язується через патентування 
та їх продаж, в гіршому – знання стають доступні широкому загалу 
внаслідок нерегламентованих дій конкурентів. 

Що стосується ще однієї частини знань, які є знаннями, отрима-
ними внаслідок здобуття освіти, то дослідження, виконані на цю те-
му, засвідчили теж цікаву залежність. Найбільш успішною і ефекти-
вною є та модель, де витрати на освіту в рівній пропорції розділені 
між державою та населенням. Це означає, що у формуванні та роз-
повсюдженні знань одночасно беруть участь усі три суб’єкти вказа-
ної тріади, але держава одночасно бере участь, як зазначалося вище, 
в обох проектах: освітянському і науково-технічному. Це означає, 
що з точки зору досягнення стратегічного успіху в продукуванні та 
використанні знань необхідна інституційна обумовленість і управ-
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лінська модель держави, яка може це забезпечити, тим більше, що 
на цьому шляху є серйозні загрози. Про деякі з них ітиметься далі, 
коли ми розглядатимемо роль інформаційно-комунікаційних техно-
логій у формуванні економіки та суспільства знань, а зараз необхід-
но наголосити, що в суспільствах знань також існують ризики, здат-
ні привести не тільки до переважання односпрямованих тенденцій 
(мається на увазі відсутність гармонійності у змінах соціальної 
структури суспільства та механізмах, що настроюються самі, на ос-
нові демократії та публічної прозорості), але й до деструктивних на-
слідків для самих суспільств знань86.  

Власне, такі процеси є і можуть бути важливо деструктивними 
у разі, коли знання є недоступними для людей, які не мають статків 
і не можуть скористатися ресурсами держави. І це є ще одним дока-
зом того, чому в тріаді мають урівнюватися в правах усі її суб’єкти. 
Цим самим ми можемо стверджувати, що шлях до економіки та сус-
пільства знань можливий винятково за існування інституційних 
принципів, що дозволяють реалізувати таке партнерство, а системною 
основою такої взаємодії має бути національна інноваційна система, 
яка передбачає і одночасну можливість її інтернаціоналізації, оскільки 
на сьогодні є взаємопроникання діяльності та іноземного фінансуван-
ня наукових досліджень з боку іноземних держав, міжнародних інсти-
туцій та іноземного бізнесу. Цей процес є теж неоднозначним, оскіль-
ки тоді, коли обсяг іноземного фінансування науки в країні переви-
щує 30% від загального обсягу фінансування НДДКР, то національні 
фінансові затрати стають за результатами розробки підконтрольними 
іноземним суб’єктам, тобто національна держава фінансує затрати на 
науку, результати якої контролюються і можуть використовуватися 
іноземними суб’єктами як з боку бізнесу, так і з боку держави. Це не 
раціональна організація фінансування НДДКР в країні, і її слід уника-
ти з метою недопущення науково-технічної залежності. 

Крім зазначених загроз розвитку економіки знань, є також загрози 
й того, що постіндустріальне суспільство формує замовлення на знан-
ня, яке застосовується у виробництві або яке впливає на повсякденне 
життя людини. Тим часом такий продукт здатні виробити не тільки 
вчені, але й великі менеджери фінансового ринку, рекламні аналітики, 
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що рекламують проекти, й інші інтелектуали інформаційної епохи. 
Цінність і престиж "чистої науки" в таких умовах невідворотно знижу-
ється87. А це означає, що постіндустріалізм (у тому вигляді, в якому він 
зародився і реалізується, коли домінуючою стала світова фінансова си-
стема, що почала давати тріщини з 2007 р. і особливо в 2008–2009 рр.) 
засвідчив, що й економіка знань, і суспільство знань вимагатимуть від-
ходу від моделі суспільства з домінуючою агресивною фінансовою си-
стемою. Вона продукувала всі ці роки, починаючи з 70-х рр. ХХ ст., 
надзвичайно дешеві гроші і фінансувала технічний розвиток, у тому 
числі і створення ІКТ, котрі, як здавалося, модернізували і продовжу-
ють модернізувати життя. Але швидше за все ключем до нового ступе-
ня розвитку є не технічне розв’язання проблем його забезпечення, 
а фізіологічні і біохімічні основи функціонування людини та зміна 
якості життя88. Для цього в ХХІ ст. це багато в чому синтез природ-
ного й штучного, органічного й неорганічного, природного й соціаль-
ного буття89, що передбачає, як стверджує О.Водоп’янов, подальший 
розвиток наукових досліджень у багатьох сферах одночасно. 

Таким чином, синтез наукових досліджень наук про життя з усіма 
іншими, що перераховані вище, дають надію на наступний розвиток 
з тим, щоб мінімізувати той розрив, на який вказує Г.Майоров. Зок-
рема, на цю тему він писав: "…наука не тільки не наблизила людину 
до природи і до самої себе, але навпаки, спокусивши перспективою 
всемогутності, привела його до відчуження від природи і до самові-
дчуження [А філософські, соціальні та економічні науки його ще й 
індивідуалізували. – В.Г.]. І винна в цьому саме хвалена наукова 
об’єктивність, рівнозначна відмові самоцінності «речей у собі», ви-
знати абсолютність їх буття. Наука все перевела в план відносності, 
релятивізму, все виразила стосовно усередненого сприйняття й абс-
трактного «логосу» вченого, вилучивши зі своєї картини світу і лю-
дини спонтанність, диво і таємницю"90. 

Початок ХХІ ст. засвідчив, що без єдності людини і природи на 
базі подолання глибокого існуючого розриву, всередині якого стоїть 

                                                                 
87 Водопьянова Е. Другая наука: заказ инновационного общества // Свободная 
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89 Там же. – С. 135. 
90 Майоров Г.Г. Философия как искание Абсолюта. – М., 2004. – С. 28. 
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технократизм та відчуженість техногенного загострення при частих 
гуманітарних інтервенціях, обмеженості в розвитку не уникнути. 
У свою чергу це означає, що в існуючій системі координат, де масо-
во домінує знання про техніку та відповідність природним та суспі-
льним процесам, економіці знань та суспільству знань не відбутися, 
оскільки перетворити знання в ресурс, який не має обмежень на від-
міну від ресурсів землі, корисних копалин, буде неможливо, а це 
поставить під сумнів майбутнє і економіки, і суспільства знань. 

В основі поняття економіки знань сучасності лежать нові знання, 
що мають інформаційну основу і втілюються в інноваціях, і які 
у високорозвинених економіках через новітні технології та відповід-
ну продукцію забезпечують зрештою домінуючу питому вагу при-
росту ВВП. Відповідно до цього й інновативно-інноваційний91 шлях 
розвитку за своїм змістом може розглядатися як модернізаційний 
проект економіки і суспільства в цілому, згідно з яким такі країни, 
як Україна, яка тільки-но визнана як країна з ринковою економікою, 
можуть забезпечити свою конкурентоспроможність, тому що в ре-
зультаті в економіці створюватимуться умови та перспективи для 
динамічного зростання. Але при цьому і суспільство має бути таким, 
де згідно з суспільним договором існуватимуть, діятимуть і розвива-
тимуться устремління до досягнення, перш за все, вищої якості 
в усіх відношеннях, в тому числі і людських (людяних) стосунків, 
що дозволятиме врешті-решт досягти випереджального розвитку як 
у цілому, так і окремо в тій чи іншій сферах.  

В історичному плані випереджальний розвиток може змінюватися 
доганяючим, і навпаки. Якщо виходити із класичних основ модерні-
заційної теорії, то останнє перш за все означає, що сучасне суспільст-
во – це таке, в якому існує "... переважання інновацій над традицією; 
світський характер соціального життя; поступальний (нециклічний) 

                                                                 
91 Інновативно-інноваційний шлях розвитку на відміну від просто інноваційного, 
пов’язується, у тому числі, з фундаментальними надбаннями, створеними у науково-
технічному та гуманітарному середовищі даної країни, хоча ми виходимо із шумпете-
рівського трактування інновації, що відповідає циклу, в якому все починається 
з наукового дослідження і закінчується широким використанням, але для підкрес-
лення важливості в цьому циклі наукових розробок вживаємо додатково термін 
"інновативний" (науковий) аспект діяльності, який зароджує винаходи і нововве-
дення і без яких країна не може постійно підтримувати власну конкурентоспромо-
жність, залишаючись, наприклад, на засадах технологічних запозичень.  
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розвиток; формування демократії; виділена персональність, переважна 
орієнтація на інструментальні цінності; демократична система влади; 
наявність налагодженого попиту, тобто спроможності виробляти не 
задля нагальних потреб, а заради майбутнього; індустріальний харак-
тер; масова освіта; набутий статус; активна діяльність, психологічний 
склад; світоглядне сприйняття точних наук і технологій (техногенна 
цивілізація); переважання універсального над локальним та ін."92.  

Навіть побіжний аналіз ознак сучасного суспільства, яке принци-
пово відрізняється від традиційного, засвідчує, що нинішнє українсь-
ке суспільство у своїх характеристиках має світський характер соціа-
льного життя, хоча внаслідок трансформаційних перетворень міфоло-
гічні уявлення в суспільстві дещо посилилися. Поряд із цими наявни-
ми, хоча багато в чому декларативними, відбуваються процеси фор-
мування демократії і демократичної системи влади. Але вони перебу-
вають поки що на початковій стадії свого розвитку, і надалі мають 
відбутися серйозні політичні й економічні реформи, завдяки яким 
українське суспільство наблизиться до таких форм існування, де фі-
лософія торгаша не буде домінуючою. Крім того, як суспільство, так 
і економіка, хоча й мають індустріальний характер, але внаслідок тра-
нсформаційних процесів у них, зокрема в низці секторів економіки, 
спостерігається деіндустріалізація діяльності, існує фізичний і мора-
льний знос, який не супроводжується процесом відновлення, що є яв-
ною ознакою відсутності не тільки активної інноваційної, але й інвес-
тиційної діяльності, завдяки яким вдається досягати вищого рівня ро-
звитку. У багатьох сферах стоїть завдання індустріалізувати діяль-
ність, наприклад у житлово-комунальному господарстві. 

Модернізація і цивілізаційний процес нерівномірні, і в інших відно-
шеннях вони можуть бути затримані або призупинені різного роду об-
ставинами, кризами, нестачею ресурсів, змінами в політиці тощо. Тоді 
можлива криза історичного самопізнання суспільства93. При цьому, 
з одного боку, модернізація – складова частина природного історично-
го процесу, а з іншого – модернізація (як і цивілізація) – керований 
процес, хоча й далеко не однозначно, враховуючи суперечливий харак-
                                                                 
92 Федотова В.Г. Неоклассические модернизации и альтернативы модернизационной 
теории // Вопросы философии. – 2002. – № 12. 
93 Кравченко И.И. Модернизация мира и сегодняшней России. Выход из кризиса // 
Вопросы философии. – 2002. – № 9. – С.4. 
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тер трансформаційних перетворень у цілому і в Україні зокрема. Ми 
маємо також усвідомлювати, що суспільству необхідна модернізація, 
а модернізація вимагає великого обсягу капіталу, культури і розширен-
ня інституційної мережі. Питання в тому, чи готове суспільство до мо-
дернізації? Звичайно, це залежить від багатьох чинників і від того, як 
дивитися на суспільство, і не завжди зрозуміло, наскільки суспільство 
в цілому усвідомлює необхідність зміни інститутів і політики. Модер-
нізація не відбувається автоматично, і потрібен певний сильний мен-
тор, який переконає населення, парламент і всіх, хто задіяний у цьому 
процесі, у необхідності змін. Проблема модернізації підводить нас до 
питання про те, яку роль повинна відігравати і держава94. 

Сказане означає, що, власне, модернізація як у цілому, так і тієї її 
складової, яка охоплює суспільство, держави і економіки на основі 
економіки знань без готовності суспільства до неї не відбудеться. 
Така готовність має формуватися і під впливом лідерів, і під впли-
вом держави. А це означає, що модернізація можлива в суспільстві, 
у якому є національна відповідальність еліти, якщо така є і якщо во-
на не торгує натхненням, а служить суспільству і здійснює керівни-
цтво державою на основі довіри населення. Про ступінь довіри 
в українському суспільстві ми вже писали. Наразі дієвість фактора 
довіри в модернізаційному проекті на основі економіки знань є не-
обхідною, хоча й недостатньою, умовою, оскільки без підготовлено-
го населення здійснити модернізацію неможливо. Підготовка насе-
лення здійснюється передусім на основі освіти, де роль держави не 
виключається, а навпаки, залишається активною, хоча й обмеженою, 
оскільки другу частину затрат на освіту має здійснювати саме суспі-
льство через витрати особистих доходів населення.  

Відомо, що у світі, з одного боку, існує загрозлива тенденція наяв-
ного і постійного відставання у розвитку значної кількості країн від 
країн-лідерів світового прогресу внаслідок їх хронічної бідності 
і неможливості розв’язати значну масу проблем, у тому числі і шляхом 
самостійного опанування досягненнями науково-технічного і техноло-
гічного та гуманітарного прогресу. З іншого – є багато прикладів щодо 
наявності значної кількості країн, які подолали своє відставання. Укра-
їна у свою чергу сьогодні може стати на шлях, коли подальші перетво-
                                                                 
94 Танзи В. Готово ли общество к модернизации? // Модернизация экономики и об-
щественное развитие. Т. 1. – М. : ГУ ВШЕ, 2007. – С. 151. 
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рення прогресивного характеру будуть властиві всьому суспільству, 
яке намагатиметься оволодіти навичками задля досягнення вищого рів-
ня розвитку. У протилежному випадку ми можемо опинитися в середо-
вищі тих, хто або противиться прогресу (тобто бути поряд з найвідста-
лішими), або поряд з тими, хто вважає, що зміни, навіть демократично-
го характеру, можна започаткувати шляхом імпорту цінностей, що ми 
часто й густо робимо, замість того, щоб превалював ендогенний розви-
ток, у якому враховувалися б надбання сучасної цивілізації. 

Автор далекий від бажання навіть в окремій монографії дати повний 
і всеосяжний аналіз усіх ознак сучасного суспільства, у тому числі 
й суспільства знань майбутнього, в Україні, а надто сформулювати всі 
необхідні заходи щодо здійснення проекту модернізації на основі модер-
нізаційної політики, механізмом якої є інновації, в усіх сферах суспіль-
ного життя. Та це й не до снаги зробити одразу, оскільки більшість 
процесів у багатьох видах діяльності ще не проявили себе як такі, що 
можна розглядати їх в модернізаційному плані. Швидше в деяких поки 
що існує гальмування, особливо якщо враховувати, що значна маса на-
селення сьогодні дбає про виживання чи здійснює еміграцію в пошуках 
кращого життя, а їх місце займають мігранти з інших, менш розвине-
них країн, з іншою ментальністю і порівняно нижчим рівнем освіти.  

Своє завдання ми вбачаємо в тому, щоб привернути увагу і загост-
рити дискусію щодо питань, пов’язаних із подальшими трансформа-
ційними перетвореннями, які повинні мати характер модернізаційного 
проекту, передусім у суспільстві, якому були б властиві зусилля інно-
вативно-інноваційного характеру, що породжують та нагромаджують 
нові знання і одночасно розширюють їх використання. Це відповідає 
змісту дій щодо набуття та використання (впровадження) відповідних 
надбань прогресивного характеру за рахунок відкриттів та винаходів 
в усіх сферах суспільного життя, що розширює наші можливості у за-
безпеченні перспектив еволюції суспільства та модернізації економіки. 
У свою чергу, такі процеси не можуть ґрунтуватися винятково на ви-
користанні здобутків країн (народів)-лідерів з порівняно високим сту-
пенем організації і здатності до постійного "модернізаційного" харак-
теру розвитку, інакше такі країни приречені на постійне відставання. 
Тому новий модернізаційний проект розвитку повинен передбачати 
нагромадження власних відкриттів (інновативний характер дій), що 
дозволило б стати рівноправним учасником процесів майбутньої мо-



Розділ 5. Нова економіка і сутність ендогенних процесів ... 

647 

дернізації за рахунок соціальної активності. Це означає, що в цьому 
проекті має бути місце розробленню теорії модернізації суспільства 
майбутнього стосовно науково-технічних здобутків і соціальних, куль-
турних, ідеологічних інновацій за рахунок іманентно притаманних ко-
жній країні та її народам національних надбань історичного минулого.  

Особливо це важливо, якщо враховувати, що розв’язання проблем 
становлення на інноваційному шляху розвитку має планетарний харак-
тер, тому що процеси глобалізації в умовах надвисокого антропогенно-
го навантаження та соціальної нерівності вимагають взаємодії і розв’я-
зання їх в масових комунікативних, а не в уособлених діях, як це спо-
стерігалось у другій половині ХХ ст., перш за все з боку США, які зараз 
втрачають, особливо якщо враховувати, що внаслідок протистояння 
відбувається збільшення хаосу. Разом з тим необхідно відмітити, що, за 
даними соціологічного моніторингу українського суспільства, який 
здійснює Інститут соціології НАН України, в Україні зберігається ви-
сокий рівень національного дистанціювання населення. При цьому зро-
стання його за шкалою Богардуса за період 1994–2001 рр. становило 
дещо більше 18%. Тут слід зауважити, що в цій частині проблем Украї-
на віддаляється від економіки і суспільства знань.  

Чому можна зробити такий висновок? Перш за все, тому, що в еко-
номіці знань, пов’язаній, у тому числі, і з розвитком інформаційно-
комунікаційних технологій, і можливостями, які відкриваються для 
інтеграції інтелектуальних ресурсів, насправді, як свідчать згадані дос-
лідження, дистанціювання відбувається на психологічній основі, що 
значно глибше зачіпає мотиваційну діяльність кожної людини і власне 
саме це на мікрорівні не зумовлює до повсюдного проникнення знань, 
в тому числі і нових, у буденне її життя. Оскільки саме такі процеси 
проходять і розвиваються за сьогоднішніх умов реалізації моделі рефо-
рмування економіки і суспільства, то в цілому ми повинні не тільки 
усвідомити, що економіка знань справді має і може бути модернізацій-
ним проектом, а й зупинити процеси, які підсилюють відчуження людей, 
інакше ми не наблизимося, а віддалимося від сучасних модернізаційних 
процесів, властивих розвиненому світу. За умов збереження такої дина-
міки в дистанціюванні населення на шляху подальшого нагромадження 
знань в Україні в широкому розумінні не тільки природничого, але й 
гуманітарного характеру виникне стійкий бар’єр, оскільки комунікати-
вні масові процеси прогресивного характеру не матимуть необхідного 
ступеня впливу на модернізаційні процеси.  
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Водночас важливо виходити з того, що взаємозбагачення відбу-
деться тоді, коли національні та інтернаціональні відкриття в науці, 
техніці, технологіях, соціальній і культурній сферах позитивно взає-
модіятимуть у разі здійснення суспільної модернізації, коли націона-
льний модернізаційний проект спиратиметься не на ідею самобутнос-
ті, оскільки вона, звичайно, не самобутня. Самобутніми є всі народи. 
Тут ніхто не оригінальний. Ситуацію прояснює суть або зміст само-
бутності, відмінність творчої, активної, дієвої самобутності від без-
змістовної, що є наповненою безпідставними претензіями, забобона-
ми, міфами, замріяністю та фантазіями. Самобутність може реально 
виявитися у розвитку перевтілювання її, коли вона зліплена з міцних 
матеріалів: економічної могутності, цивілізованого політичного та 
соціального устрою, розвинутої культури95. Слід зауважити, що ми ча-
сто припускаємося помилки на цьому шляху і зупиняємося у своїх ар-
гументах щодо перспектив розвитку часто виключно на власній само-
бутності далекого і не такого далекого минулого, не дбаючи про досяг-
нення могутності саме в даний час і особливо на перспективу. 

Дослідження на споріднену тему були виконані в Росії Є.Ясіним, 
результати якого були викладені ним в 2007 р. Зокрема, про мотива-
ційні дії в російському суспільстві він пише: "…цінності – річ над-
звичайно консервативна, змінюється дуже повільно … тим не менше 
цікаво і показово. За ці роки ми зрушили у напрямку до Китаю, 
а саме: у нас підвищилась цінність ієрархії, цінність консерватизму, 
цінність ефективної автономії. Цінність творчої й інтелектуальної 
автономії впала. …я бачу необхідність в подальших дослідженнях, 
сам для себе роблю висновок, що ми рухаємося не зовсім у той бік. 
У зв’язку з чим у нас ситуація готовності суспільства до модерніза-
ції і до підвищення рівня нашої культури і інститутів не покращу-
ється, а погіршується"96. Відповідно до сказаного психологічна дис-
танційованість населення України, що підтверджується зазначеним 
дослідженням теж, хоча й обережно, але дозволяє стверджувати про 
проблемність реалізації модернізаційного проекту для суспільства, 
держави і економіки в цілому на основі економіки знань, тим біль-
ше, що в поведінці населення України домінує традиціоналізм, а не 
                                                                 
95 Рац М. Власть разума или власть идеи? – С. 35. 
96 Ясин Е.Г. Модернизация необходима. Готово ли общество [Электронный ресурс] // 
Деловая слава России. – Режим доступа: <http://www.slaviza.ru/texts/014.pdf >. 
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модернізм. При цьому, за оцінками соціологів Інституту соціології 
НАН України, кількість людей, які визнають, що норм і цінностей, 
які об’єднують людей у державі та суспільстві, збільшується. Якщо 
таких у 1992 р. було 33,2%, то у 2006 р. – вже 36,9%, а тих, хто ви-
знає, що таких норм вистачає, було у 2006 р. всього 15,2%, хоча їх 
питома вага з 1992 р. зросла більше як удвічі.  

Сьогодні трансформації переживають не тільки країни з перехід-
ними суспільствами і перехідними економіками. У світі внаслідок гло-
балізації розвитку, як відомо, активізувалися трансформаційні процеси, 
що проходять, з одного боку, під потужним тиском "усуспільнення" 
життя внаслідок домінування трансконтинентальних технологій у сфе-
рі інформатики, телекомунікацій, транспорту, зв’язку, та транснаціо-
налізації багатьох видів діяльності в цілому, що підвищує ступінь ко-
мунікативності, хоча й не завжди в напрямку рівноправності і доступ-
ності до загальносвітових здобутків цивілізації, а часто для реалізації 
агресивних намірів щодо збагачення. Водночас існує процес, у якому 
особистість перебуває під тиском і навіть під контролем, що здійсню-
ються за допомогою тих же інформаційно-комунікаційних технологій. 
Внаслідок цього людина часто відчуває себе відчуженою від участі 
у громадському житті, хоча саме завдяки громадянським інституціям 
вона багато в чому могла б реалізувати і продовжує процес модерні-
зації суспільства. Прикладом того є події в політичному і суспільному 
житті України під час виборів Президента України в 2004 р. 

Слід звернути увагу в цій частині на те, що в Україні дуже низь-
кий ступінь довіри до громадських інституцій – таких, як благодійні 
фонди, громадські асоціації та об’єднання. Дані того ж моніторингу 
свідчать, що людей, які б повністю або частково довіряли зазначе-
ним інституціям, у 2004 р. було 15,2%, а у 2005 р., після виборів 
Президента України, в яких громадські інституції відіграли значну 
роль, ступінь довіри дещо навіть знизився і становив усього 13,5%, 
хоча за підсумками вже 2008 р. цей показник зріс до 16,3%, але про-
ти 43,0% тих, хто повністю або переважно їм не довіряли97. Доціль-
но в доповнення до сказаного зауважити, що за даними Моніторингу 
громадської думки населення України, що був проведений у грудні 
2005 р. Центром "Соціальний моніторинг" та Українським інститу-
                                                                 
97 Тут і далі у розділі використовуються дані соціологічних опитувань за результа-
тами моніторингового дослідження Інституту соціології НАН України.  
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том соціальних досліджень, 64 та 65% респондентів вважали, що 
участь громадян у діяльності політичних партій, громадських об’єд-
нань є дуже важливою і швидше важливою, але 93 та 94% відповіли, 
що не беруть участі у діяльності вказаних організацій. Ці дані свід-
чать не тільки про пасивність населення, яка може мати досить не 
передбачувані наслідки, тому що суспільство не отримує достатньо-
го сучасного рівня знань і досвіду впливу на розвиток подій майбут-
нього, а й фактично про певну недовіру до них, про що свідчили на-
ведені вище дані опитувань Центру імені О.Разумкова98. 

Суперечності цих процесів не дають можливості однозначно гово-
рити про зміст та властивості майбутнього суспільства з ознаками су-
часності і нового виміру. У такому разі модернізаційні проекти в пе-
рехідних суспільствах та їх економіках за своїм змістом значно усклад-
нюються, оскільки орієнтири, за якими мають формуватися складові 
проекту, є досить неоднозначними, а головне – неповторними. При-
чина цього в тому, що перетворення як у суспільстві, так і в економіці 
можуть руйнувати гносеологічні корені розвитку, пов’язані з націона-
льними традиціями, що може спричинити вестернізацію розвитку, а в 
перспективі утворити нежиттєздатний гібрид. У деяких випадках 
у сучасному житті українського суспільства спостерігається певний 
негативізм, але поки що не масового характеру завдяки глибоким на-
ціональним традиціям, хоча така загроза дійсно на сьогодні існує.  

Попередні дослідження модернізації суспільства в Україні пока-
зали, що "…замість використання подарованого Україні самою істо-
рією унікального стартового рівня для всебічної модернізації … кра-
їна потрапила в тенета всепоглинаючого "дракона" – кризового син-
дрому модернізації. Внаслідок історичних обставин Україна започа-
ткувала власну модернізацію в умовах незавершеності стадії етно-
державного становлення. Враховуючи цей факт, п’ять криз, що 
складають кризовий синдром модернізації (криза ідентичності, кри-
за легітимності, криза участі, криза проникнення, криза розподілу)" 
у зв’язку з відсутністю дієвих інституційних механізмів врегулю-
вання конфліктів несуть загрозу конфліктогенності99, через прояв 
якої говорити про інноваційний шлях модернізації в широкомасштаб-
                                                                 
98 Понад 10% українців готові до участі у незаконних силових акціях протесту // 
Дзеркало тижня. – 2008. – 27 грудня – 16 січня 2009. – № 49 (728). 
99 Горбатенко В. Стратегія модернізації суспільства. – К. : Академія, 1999. 
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ному плані поки що неможливо, тому що конфліктність викликає 
нестабільність. А вона породжує невпевненість, ризикованість, від-
чуженість – тобто умови, в яких творчі потенції і людини, і суспіль-
ства проявляються як другорядні. Підтвердженням такого висновку є 
нескінченні виборчі перегони 2004 р. та протистояння 2005–2008 рр. 
у зв’язку з виборами в Парламент у 2006, 2007 рр. і загроза нових 
виборів у 2010 р. знову до парламенту та реальність чергових вибо-
рів Президента у 2010 р.  

Слід при цьому враховувати – хоча в результаті виборів Президе-
нта України 2004 р. події навколо них дещо прискорили процес 
розв’язання кризи ідентичності, однак індекс соціального самопо-
чуття населення, за даними того ж соціологічного моніторингу, за-
лишається на досить низькому рівні, і від’ємних оцінок більше, ніж 
позитивних, при цьому всі інститути влади і політичні сили мають 
у кінці 2008 р. надзвичайно низький рівень довіри – на рівні 10%. 

Серед завдань, пов’язаних з модернізацією суспільства і економіки 
на основі знань, які розширюють наші можливості, в таких умовах 
першочерговим стоїть завдання підвищення рівня соціального само-
почуття. Це перш за все виправдання надій, оскільки 61,2% населення 
висловило свої сподівання, думаючи про майбутнє України, і тільки 
33,8% мали оптимізм на майбутнє, а криза, що розпочалася у 2008 р., 
знизила їх частку ще більше. Таких тепер приблизно 5%. Беручи акти-
вну політичну участь у виборах Президента України у 2004 р., насе-
лення виражало протест проти влади (41,9% – найбільший показник), 
а також надію на покращення свого матеріального стану (30,5% – дру-
ге місце). Решта причин протесту була значно меншою. Разом з тим 
розчарованими після виборів, за даними моніторингу, були 14,6%, 
а задоволеними і щасливими – 35,4%. На сьогодні це майже втрачено. 

Враховуючи зазначений стан проблем у модернізації суспільства 
і необхідність мінімізації передусім конфліктогенності в економіці, 
необхідно було б реалізовувати модернізаційний проект, який запо-
чаткував би стабільне довгострокове піднесення, що було б основою 
для зниження конфліктогенності і запорукою мінімізації економіч-
ної кризи 2008–2009 рр., про яку ми попереджали ще в березні 
2006 р. При цьому слід виходити з досвіду реалізації успішних мо-
дернізаційних проектів і нових постмодерних поглядів на модерні-
зацію на основі інновацій та враховувати необхідність поєднання 
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традицій і інновацій в усіх сферах. Спроба побудувати ринкову еко-
номіку західного взірця, про яку мріяли і за якою діяли реформатори 
першої хвилі, виявилася невдалою в багатьох відношеннях. Між ін-
шим, про це попереджав М.Вебер, зауважуючи, що неможливо дося-
гти успіху без відтворення відповідних духовних начал через немо-
жливість монізувати як людей, так і суспільства, в яких вони жили 
і живуть, маючи власні історичні традиції і національні корені.  

Нині найбільш сприятливою для модернізації економіки на осно-
ві інноваційного шляху розвитку вважається, як її називає В.Федо-
това100, концепція множини модернізмів як результату національних 
проектів модернізації, які з різним ступенем успішності проходило 
багато країн. Серед найбільших з них – проекти модернізації країн 
Південно-Східної Азії, кожний з яких мав і виключно своєрідні вла-
сні модернізаційні складові, і загальноприйняті, тобто властиві су-
часному суспільству, що сформувалося в результаті переходу від 
традиційного, де домінував авторитаризм. Прикладом високорозви-
неної країни з сучасним модернізаційним проектом пошуку перспе-
ктив розвитку в довгостроковому відношенні є сучасна Японія, яка 
вважає, що вона має виходити в такому проекті з ендогенно ініційо-
ваних можливостей просування в майбутнє, оскільки вже досягла 
такого рівня розвитку, коли процеси можливого залучення прикла-
дів і досвіду вичерпані. Попереду шлях у майбутнє на основі влас-
них здобутків і помилок. Слід мати на увазі, що для Японії сьогодні, 
як відомо, це вже пошук нової філософії розвитку, який має охопити 
все суспільство. Чим не приклад для інших? Тим більше, якщо вра-
хувати, що доганяючий розвиток країн Периферії сучасного ЄС за 
попередні десятиліття не допоміг подолати відставання.  

Особливо важливо враховувати, що в традиційних суспільствах, 
згідно з відомими теоретичними тлумаченнями теорії модернізації, 
була наявною або навіть домінувала так звана і загальновідома "не-
діяльна особистість", яка не була зорієнтована на задоволення пот-
реб майбутнього на основі дій інноваційного спрямування, а підпо-
рядкована переважно задоволенню поточних потреб, тому що рівень 
задоволення останніх був таким, що вимагав зосередження винятко-
во на повсякденних проблемах виживання. Ми тут виходимо з того, 
                                                                 
100 Федотова В.Г. Неоклассическая модернизация и альтернативы модернизацион-
ной теории // Вопросы экономики. – 2002. – № 12. 
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що в цій частині в Україні є серйозні ознаки традиційності суспільс-
тва, а не домінування ознак сучасності. І це важливий фактор, що 
обмежує поки що наші перспективи.  

Пошук шляхів розвитку на майбутнє був прерогативою обраних 
і політичним забарвленням процесів ініційованих змін, що не врахо-
вували стан суспільства та його цінності. Особливо важливо для су-
часності при оцінці стану і стратегії модернізації також знати про на-
явність критичної маси людей у суспільстві, які зорієнтовані саме на 
здійснення діяльності заради майбутнього. Власне, саме це підтвер-
дили підсумки виборів Президента України 2004 р., бо 61,2% насе-
лення, що брали участь у політичних акціях під час виборів, пов’язу-
вали свої дії з майбутнім. Це означає, що суспільство у своїй основній 
масі може бути налаштованим на діяльність, щоб наздогнати тих, хто 
попереду, використовуючи передусім наявні здобутки. Але ні насе-
ленню, ні державі поки що не притаманні якості, які б сприяли успіш-
ній модернізації, адже існує тенденція до дистанціювання в суспільс-
тві та державі, завдяки чому процес формування та використання, 
перш за все знань та досвіду, гальмується. У разі домінування у суспі-
льстві нелегітимних дій, а криміналізація, корумпованість, беззакон-
ність зростають, основна маса населення не буде зацікавлена в активі-
зації власних дій щодо інноваційного їх спрямування у своїй країні. 
Нелегітимність не формує явного носія, який персоніфіковано взяв би 
на себе відповідальність за інноваційні. Не формується також загаль-
ний потяг суспільства, в якому механізмом розвитку є інновація.  

Саме тому на шляху модернізації стоїть завдання не допустити 
з боку будь-яких інституцій нелегітимних дій, які призвели б до га-
льмування процесів модернізації на основі економіки знань, але по-
літична криза останніх років, коли постійно порушується навіть 
Конституція, не дозволяє цього здійснити. Крім того, домінує безві-
дповідальність та реалізуються сценарії життя не за заробленим ко-
штом, частина якого не заощаджується для майбутнього, а бездарно 
витрачається на поточне споживання, а суспільство орієнтується на 
життя в борг, що дозволяє кредитним "агресорам" ще більше підви-
щувати продуктивність свого бізнесу. 

Знання можуть стати джерелом зростання економіки і лежати в ос-
нові відповідного модернізаційного проекту економіки та суспільства 
в цілому в тому разі, коли в суспільстві, а значить, і в економіці наяв-
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ними є стимули, які позитивно впливають на процеси отримання (на-
громадження) знань, як і всіх інших ресурсів для розвитку. Зокрема, має 
існувати можливість формування та передачі (трансферу) знань, в тому 
числі нових, – від їх зародження (найчастіше це наука в широкому зна-
ченні цього слова) до втілення в нових технологіях як у виробництві 
нової продукції, так і у використанні в суспільній діяльності та її орга-
нізації. Поряд з цим має бути інтерес до знань, який є результатом реа-
кції на необхідне збагачення, в тому числі і духовне, шляхом нагрома-
дження знань. Останнє можливо, коли паралельно відбувається не тіль-
ки інституціалізація особистості, а й підвищення її соціального статусу 
в системі виробничих та суспільних відносин завдяки новим знанням. 

Спробуємо проаналізувати вказані соціогуманітарні складові, які 
мають забезпечувати процес формування та використання знання як 
ресурсу економічного та власне і соціального прогресу. 

Перш за все, що стосується стимулів щодо нагромадження знань 
як ресурсу зростання (і навіть розвитку). Для цього має бути попит на 
знання, використання яких і дасть можливість забезпечити задово-
лення потреб та сприятиме реалізації в сучасному житті шляхом під-
вищення соціального статусу особистості, яка здійснює нагромадження 
знань протягом всього активного періоду життя за рахунок системи 
безперервної освіти. Якщо виходити з таких міркувань, то першочерго-
вим на цьому шляху є потяг до знань. Потреба в них формується як ре-
зультат попиту, який має бути на ринках праці пріоритетом. І в тому 
разі, коли є можливість мати конкурентні переваги за рахунок знань, 
з’являється мотивація підвищувати кваліфікацію, а отже, виникає по-
треба в нагромадженні знань та їх використанні як ресурсу підвищен-
ня конкурентоспроможності кожної особистості. 

 Але ми добре розуміємо, що попит на таку робочу силу на ринку 
праці визначається рівнем інтелектуалізації видів діяльності, які влас-
тиві економіці кожної країни. Це є результатом дії ендогенного харак-
теру факторів, які впливають на формування попиту на рівень квалі-
фікації робочої сили. Тут може проявлятися одночасно і екзогенний 
фактор, який є результатом участі економіки країни в міжнародному 
поділі праці, якщо країна постійно бере участь у високотехнологічно-
му обміні, а не є технологічною периферією розвинених країн, як це 
багато в чому наразі притаманне Україні. Тобто якщо країна спеціалі-
зується на традиційних видах діяльності, ступінь інтелектуалізації 
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яких порівняно нижчий, то й попит на висококваліфіковану робочу 
силу нижчий, а знання не є активатором змін, бо країна живе, викори-
стовуючи природну, а не технологічну ренту. Тоді висококваліфіко-
вані кадри задовольняють свої потреби за рахунок попиту на зовніш-
ніх ринках. Це є випадок, коли потреба в знаннях є результатом попи-
ту екзогенного характеру. У країні ж, у якій деградують інтелектуалі-
зовані види діяльності, потреба в знаннях заміщується потребою 
в праці, але вже без інституціалізованих запитів на отримання знань 
для набуття конкурентних переваг. Тоді запитані або фізичні можли-
вості людини, або формальна наявність диплома про освіту і викорис-
тання неформальних зв’язків для працевлаштування і т. ін. Для оцінки 
реальної ситуації попробуємо використати дані, які характеризують 
окремі, але, як на наш погляд, дуже важливі тенденції в освіті, яка 
першочергово характеризує попит на знання. З цією метою звернемо-
ся до даних Першого Всеукраїнського перепису населення101. Підсум-
ки цього перепису свідчать, що населення активно нагромаджує знан-
ня шляхом освіти до 35 років, а після досягнення цього віку частка 
населення, яка продовжує навчатися, є мізерною, а це означає, за ре-
зультатами аналізу перепису зазначених авторів, що немає жодних 
підстав стверджувати, що в Україні формуються хоч би зародки осві-
ти упродовж життя. А саме така освіта є найважливішою складовою 
економіки знань. Це що стосується процесів нагромадження знань 
шляхом їх оновлення освіченим населенням, оскільки в умовах еко-
номіки знань швидкість зміни технологічних надбань є доволі висо-
кою. У багатьох успішних країнах в умовах значного розвитку сучас-
них технологій динамічно змінюється також асортимент продукції, 
що виробляється. Україна на фоні цих країн, має частку експорту ви-
сокотехнологічних виробів в обсязі до 2% проти країн Південно-
Східної Азії, в яких відповідні показники на порядок вищі. 

Додамо до цього також і результати опитувань населення щодо йо-
го мотивів до підвищення професійного рівня і кваліфікації. Врахо-
вуючи той факт, що наприкінці 2005 р. Україна була визнана країною 
з ринковою економікою, мали б сформуватись і певні мотиви щодо 
майбутнього розвитку, в тому числі і в населення, яке має достатньо 
                                                                 
101 Перший Всеукраїнський перепис населення: історичні, методологічні, соціальні, 
економічні, етнічні аспекти / Держкомстат України ; Ін-т демограф. та соц. дослі-
джень НАНУ. – К., 2004. 
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високий рівень освіченості за європейськими вимірами, а тому по-
винно було б мати мотивацію до нагромадження знань за рахунок пі-
двищення кваліфікації. Але цього не спостерігається, адже, за резуль-
татами моніторингу громадської думки, серед населення України 
тільки 15% респондентів навчалися протягом останніх 5 років на га-
лузевих курсах підвищення кваліфікації або семінарах-тренінгах, 
спрямованих на підвищення професійної підготовки, і на найближчий 
рік таких охочих тільки 6% респондентів. До того ж тільки 9% респо-
ндентів займалися самовдосконаленням у сфері професійних інте-
ресів, та 8% вчилися користуватися комп’ютером, а в останній рік 
таких охочих серед респондентів було відповідно 8 та 5%. Що стосу-
ється перспектив на найближчі 10 років, то охочих підвищити рівень 
кваліфікації 35%, а тих, що цього не планують, аж 47%. Це явно свід-
чить про низьку вмотивованість населення до нагромадження знань, 
тому що половина його вважає, що наявність вищої освіти та високої 
кваліфікації нині не допомагає знайти гідну роботу. При цьому тільки 
33% опитаних вважають, що краще живуть ті, хто більше працює, а 
59% не пов’язують рівень життя з рівнем кваліфікації. Це підтверджує 
соціогуманітарну дезорієнтацію життя в Україні, яка стоїть на заваді 
формування економіки знань в ендогенізованому сенсі. 

Слід додати також, що значно впливає на інтелектуалізацію діяль-
ності населення в інноваційному спрямуванні те, наскільки швидко 
населення опановує і використовує потім знання, оскільки саме вони є 
фундаментальною основою розвитку інтелектуалізованого характеру. 
Рівень освіти значно впливає на статус людини, і, за даними того ж 
перепису102, тільки 11% осіб відносять себе до бідних, маючи вищу 
освіту, в той час як серед тих, хто має тільки повну загальну середню 
освіту бідних в 2,6 раза більше. Це означає, що вища освіта в країні, 
а значить, і порівняно високий рівень знань дає переваги у задоволен-
ні матеріальних потреб. Разом з тим аналіз даних обстежень103 пока-
зує, що на сьогодні поза спеціальністю працює 70% осіб, які отримали 
освіту з фізичних, математичних і технічних наук, 40% – біологічних 
і медичних наук, 70% – прикладних наук і техніки.  

В Україні існує тісний взаємозв’язок між рівнем освітньої підгото-
вки і зайнятістю, бо тільки 50% працездатного населення з початко-
                                                                 
102 Там само. – С.420. 
103 Там само. – С. 42. 
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вою освітою належать до зайнятих, а у населення з вищою освітою 
в найактивнішому віці (до 50 років) – значно переважає 70%. При 
цьому такий порівняно високий рівень їх зайнятості дозволяє працю-
вати масово не за спеціальністю, особливо поза сферами, де передусім 
формується науково-технічний прогрес (фізика, математика, техніка, 
біологія, медицина). Вказане однозначно підтверджує те, що на ринку 
попит на робочу силу має порівняно вищі показники там, де потрібні 
нижчі за ступенем складності види діяльності замість бажаних для 
перспективи інноваційних. Саме тому в системі базової підготовки 
висококваліфікованих кадрів з вищою освітою і їх перепідготовки 
(упродовж усього життя) не потрібні додаткові спонукальні мотиви 
до постійного нагромадження шляхом оновлення знань, які орієнту-
ють на високоінтелектуалізовану діяльність. Це спричинено пасивною 
інноваційною діяльністю, яка має постійну тенденцію до зниження.  

Якщо навіть у рік загострення фінансової кризи (1999 р.) частка ви-
трат на придбання машин, обладнання, установок, інших основних за-
собів і капітальні витрати, пов’язані з упровадженням інновацій, стано-
вила 73,9%, то в 2007 р. після восьми років динамічного економічного 
зростання, яке мало чи не найвищі показники в усьому світі (понад 8% 
в середньорічному обчисленні), вказана частка затрат у загальному об-
сязі інноваційних витрат у промисловості становила 68,9%. Навіть час-
тка затрат на придбання нових технологій впала з 4,1 у 2000 р. до 3,0% 
у 2007 р. І це всередині періоду, коли темпи зростання економіки були 
високі і ніщо на той час не загрожувало її дальшому підйому.  

Усе це відбувалося на фоні значного збільшення так званих ін-
ших витрат, які явно не пов’язані з підвищенням ступеня інноватив-
ності і які мали такі показники: у 1998 р. – 8,3%, а у 2004 р. – 20,5%, 
тобто майже в 2,5 раза, і вони не знизилися (19,0% за підсумками 
2007 р. – табл. 5.1). При цьому в Україні за роки активного динаміч-
ного економічного зростання зовсім не збільшилася, а навпаки, змен-
шилася питома вага обороту інноваційної продукції. Якщо у 2003 р. 
обсяг відвантаженої інноваційної продукції порівняно з 2000 р. у фак-
тичних цінах збільшився на 6,0%, але при цьому індекс цін виробни-
ків промислової продукції за цей період зріс на 48%, то явно є тен-
денція щодо зменшення результативної діяльності у сфері іннова-
ційного характеру діяльності, а значить, і зниження попиту на висо-
кокваліфіковану робочу силу, відповідно знижуючи попит на нагро-



Суспільство, держава, економіка: феноменологія взаємодії та розвитку 

658 

мадження знань. Фактично ми мали економічне зростання без роз-
витку і тому це була ще одна із основоположних причин провалу 
в промисловості під час економічної кризи 2008–2009 рр., коли в 
річному вимірі промислове виробництво впало більше як на 30%. 

Наведені ознаки дають нам підстави стверджувати, що у забезпе-
ченні розробки модернізованого проекту економіки і суспільства на 
основі економіки знань така її складова, як спонукальні мотиви до 
нагромадження знань, що є основою довгострокового розвитку на 
основі неперервної системи освіти та підвищення кваліфікації в ма-
совому значенні, що можуть суттєво впливати на перспективи роз-
витку, не діє необхідною мірою.  

Для активізації спонукальних мотивів потрібно було принципово 
змінити пануючі суспільні відносини та переважні у суспільстві цінно-
сті. В результаті характер економічного зростання на відновлюваній 
основі через інвестиційну залежність мав би перейти на інновативно-
інвестиційну діяльність, що зумовило б попит на працівників, які ма-
тимуть можливість працевлаштуватися чи зберегти зайнятість шляхом 
необхідного підвищення кваліфікації, що закладе основи їх конкурен-
тоспроможності й успіх на ринку. Але, як відомо, цього не відбулося. 
Україна змінила відновлювальну модель зростання на модель політич-
ного циклу в економічній політиці, яка станом на 2008 р. призвела кра-
їну до фінансової економічної кризи. Тепер 2009–2010 рр. стануть ро-
ками боротьби з кризою. А чи стане новий етап розвитку після 2010 р. 
таким, за яким створиться система механізмів формування та передачі 
знань від зародження до втілення в нових технологіях і продукції, що 
матимуть інноваційний характер, незрозуміло, тому що процеси дифу-
зії знань у суспільному вимірі залишаються поки що незмінними. Це 
так звана ендогенна основа проблеми дифузії знань.  

Таблиця 5.1  
Інноваційні витрати у промисловості, % до загального обсягу 

Показник 2004 2005 2006 2007 
Придбання машин, обладнання, установок, інших 
основних засобів та капітальні витрати, пов’язані з 
упровадженням інновацій 

 
 

59,9 

 
 

54,8 

 
 

56,6 

 
 

68,9 
Придбання нових технологій 3,2 4,2 2,6 3,0 
Інші витрати 20,5 23,9 18,8 19,0 
Джерело: Наукова та інноваційна діяльність в Україні : Стат. зб. / Держкомстат 
України. – К. (2002–2007 рр.). 
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Стосовно екзогенної складової, то вона особливо важлива для за-
безпечення трансферу знань із-за кордону, хоча якщо це здійснюють 
ТНК, які функціонують у країні, то передача знань через їх канали має 
ендогенний характер. Необхідно зауважити, що міжнародний досвід 
свідчить, наскільки важливими є забезпечення процесів дифузії знань. 
Так, в окремих країнах з ринковою економікою за процеси передачі 
знань через технології відповідають за законом установи, які здійсню-
ють науково-дослідницьку діяльність. Наприклад, трансфер знань і тех-
нологій як окрема місія офіційно на сьогодні закріплений як окрема 
функція університетів та дослідницьких центрів у Німеччині, Швеції. 
В окремих країнах (для прикладу, Франція) така функція виконується 
теж в законодавчому врегулюванні шляхом стимулювання учасників 
процесу дифузії знань з боку навчальних і наукових закладів. Це один 
аспект трансферу знань. Інший, більш глибокий, той, що пов’язаний 
і організаційно закріплений через формування спільних підприємств 
між бізнесом і представниками науки і освіти, які виконують найрізно-
манітніші роботи від розробки та впровадження новітніх технологій до 
надання сервісних послуг інноваційного характеру.  

Слід сказати, що в Україні останній аспект діяльності щодо тран-
сферу знань від науки і освіти до промисловості не отримав і не 
отримує певного імпульсу щодо розвитку. Так, якщо аналізувати 
окремі дані з цього питання, то необхідно зауважити, що інновацій-
на активність промислових підприємств, тобто тих, за рахунок дія-
льності яких здійснюється трансфер знань, з року в рік падає. Якщо 
у 2000 р. інноваційно активних підприємств було 18,0%, то за під-
сумком 2007 р. відповідно таких підприємств було тільки 14,2%. 
При цьому зауважимо, що це було вісім років небаченого вже багато 
десятиліть в Україні рівня економічного зростання.  

Цікаво також зіставити, що витрати організацій на фундаментальні 
дослідження в 2000 р. становили 15% від загального обсягу витрат, 
а в 2007 р. такі витрати збільшилися за питомою вагою до 24%, перш 
за все за рахунок скорочення прикладних та науково-технічних роз-
робок. Це свідчить про те, що коли наукова та науково-технічна діяль-
ність, яка пов’язана з фундаментальними розробками, нарощує свою 
активність щодо тих проблем, які ближче до трансферу новітніх тех-
нологій, особливо в технічних науках, то існує відповідний занепад 
активності промислових підприємств. Крім того, структура фінансу-
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вання науки та інновацій в Україні явно не має прогресивного харак-
теру. В табл. 5.2 наведені дані, які характеризують таку структуру за 
технологічними укладами. Як бачимо, пріоритети розвитку, що фак-
тично сформувалися в Україні за період незалежності і є скоріше нас-
лідком минулої економічної системи, не відповідають вимогам часу. 
Технічний рівень більшості виробництв України відстав від рівня ро-
звинених країн як мінімум на півстоліття, бо тільки 5-й та 6-й техно-
логічні уклади будуть основою нової довгострокової хвилі піднесення 
економіки світу в період 2010–2020 рр. 

Таблиця 5.2 
Технологічні уклади економіки України, % 

Показник Технологічні уклади 
3-й 4-й 5-й 6-й 

Обсяг виробництва продукції 57,9 38,0 4,0 0,1 
Фінансування наукових розробок 6,0 69,7 23,0 0,3 
Витрати на інновації 30,0 60,0 8,6 0,4 
Інвестиції 75,0 20,0 4,5 0,5 
Капітальні вкладення на технічне переозброєння і 
модернізацію 83,0 10,0 6,1 0,9 
Джерело: розраховано за даними Держкомстату України, 2007 р. 

За всі останні вісім років динамічного економічного зростання 
в Україні механізм трансферу знань, попит на трансфер знань як важ-
ливої складової економіки знань в ендогенному відношенні не отри-
мали відповідного розвитку, а навпаки, стагнували. Виявлено також, 
в Україні не вдалося сформувати і законодавче врегулювання проце-
сів трансферу знань, відповідний закон так і не був ухвалений, що 
фактично не дозволяє згідно з вимогами економіки знань реалізувати 
або хоча б започаткувати процеси, які б по-новому визначили роль 
закладів науки й освіти в забезпеченні трансферу знань, завдяки чому 
розширилась би їх дифузія в економічному середовищі. Що нам пев-
ною мірою вдалося, то це збільшити чисельність наукових та освітніх 
закладів із суспільних наук, які мають значно впливати на стан гума-
нітарного розвитку. Але здається, що і вони не мають напрацьованих 
механізмів трансферу знань в суспільство. Якщо чисельність науко-
вих установ із суспільних наук зросла тільки за період 2000–2004 рр. 
на 62%, то результативність щодо гуманітарного розвитку, на яку 
значною мірою має впливати результативність діяльності цих уста-
нов, є недостатньою, оскільки і тут ефективність дифузії нових знань 
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не є достатньо результативною. Тим більше, що, за висновками окре-
мих експертів, "...духовно – інтелектуально, інформаційно, культурно – 
Україна сама себе сьогодні не забезпечує. Усі наші гуманітарні показ-
ники – на рівні не європейських країн, а колишніх колоній третього 
світу... Не маючи доступу до власної культурної спадщини [Мається 
на увазі народ. – В.Г.], ...вкрай погано знаючи свою історію...., ніколи 
не чувши імен тих, хто являє собою славу національного пантеону, 
позбавлений загальнонаціональних інформаційних інститутів грома-
дянської спільноти.... – окрадений з культурної ідентичності, неусві-
домлений власного місця у світі ні в просторі, ні в часі..."104. За виснов-
ками цитованого автора, це внутрішня (ендогенна) загроза нашого 
культурного колоніалізму через те, що населення позбавлене "... дос-
тупу до знання в найширшому сенсі, український громадянин не мо-
же й знати, чим йому у своїй країні пишатися, – почуття, без якого не 
буває повноцінного громадянства". Йдеться, звичайно, про знання 
гуманітарного спрямування, і з цим не можна не погодитися, адже ця 
частина знань є обов’язковою і важливою складовою економіки і сус-
пільних знань і, власне, за цю складову знань першочергово має від-
повідати держава, щоб дифузія соціокультурної складової знань була 
забезпечена в країні за допомогою державних програм при одночас-
ній підтримці спонсорської діяльності з боку великого бізнесу. 

Щодо перших двох складових економіки знань, нагромадження 
знань і дифузія, ми дійшли висновку, що в узагальненому розумін-
ні роль держави в цих процесах є доволі значною і навіть визнача-
льною, бо саме вона відповідальна за формування національної ін-
новаційної моделі, але в ролі характеристичної ознаки України як 
держави ці функції нею виконуються незадовільно. І беззаперечним 
прикладом істинності цього висновку є високорозвинена країна США: 
в час світової фінансової і економічної кризи 2008–2009 рр., шукаючи 
шляхи виходу з неї, вони, крім спроби відстояти ідеали "вільного 
ринку" та здійснити масштабні протекціоністські заходи у своїй 
країні, ухвалюють рішення подвоїти витрати держави на науку 
з виокремленням пріоритетів майбутніх технологічних змін. Оце і є 
ідеологія "вільного ринку", і ринкової самоорганізації, коли йдеть-
ся про економіку країни, яка перебуває в кризі.  
                                                                 
104 Забужко О. На порозі гуманітарної катастрофи. Культурна політика і державна 
незалежність // Дзеркало тижня. – 2005. – 3–9 грудня. – № 47(575). 
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Знання – це ресурс економічного розвитку, тож правомірним є пи-
тання дохідності використання цього ресурсу, а значить, і ефективно-
сті інвестицій в людський і фізичний капітал. Адже інвестиції в люд-
ський капітал можуть мати як приватний, так і державний характер, 
надзвичайно важливо визначитися в тому, хто і як має надавати ресу-
рси для таких інвестицій. Н.Майбуров дослідив дане питання на при-
кладі США та Росії і здійснив необхідні оцінки в результаті розрахун-
ків річних норм віддачі залежно від ступеня участі держави та індиві-
дуума у нагромадженні людського капіталу в США. 

Результати розрахунків засвідчили, що "... найбільш переважним 
як для суспільства, так і для окремої особи є державний спосіб нагро-
мадження людського капіталу тому що, по-перше, всі рівні освіти є 
затребуваними (всі норми віддачі перевищують альтернативні інвес-
тиції у фізичний капітал); по-друге, витрати сторін близькі за своїм 
значенням і, по-третє, норми приватної і соціальної віддачі практично 
рівні. Найефективніша модель нагромадження людського капіталу 
передбачена в системі середньої і післяуніверситетської освіти – пов-
ну сплату державного освітнього процесу, а в системі вищої освіти – 
часткове співфінансування з боку студентів. При цьому абсолютно 
неправомірно говорити про безплатну для людини освіту"105 .  

Таким чином, процес нагромадження знань в економічній моделі 
економіки знань передбачає співучасть держави і населення через кож-
ну конкретну особистість, а це означає, що модернізаційний проект 
такого характеру має враховувати, наскільки населення загалом матиме 
можливість реалізувати свою участь у фінансуванні освіти. Незамож-
ним верствам населення, таких є доволі багато, буде важко реалізувати 
свою участь у такому проекті, а без розв’язання цієї проблеми не ви-
ключеним буде конфлікт держави і особистості. Саме тому на шляху до 
моделі економіки знань в її ендогенізованій складовій нагромадження 
і дифузії знань слід передбачити механізми розв’язання конфліктності 
їх інтересів. При цьому без участі приватного капіталу, особливо вели-
кого бізнесу, розв’язати цей конфлікт буде важко. 

Водночас і населення, і бізнес стануть на шлях підтримки проце-
сів нагромадження знань та їх трансферу у разі, коли знання можуть 
бути продані або у вигляді технологічних інновацій на ринках тех-
                                                                 
105 Майбуров Н. Эффективность инвестирования и человеческий капитал в США и 
России // МЭиМО. – 2004. – № 4. 
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нологій, або шляхом отримання на ринку праці конкурентних пере-
ваг для особистості. Що стосується і того й іншого на цих обох рин-
ках, то зовсім не обов’язково володіти вказаними якостями, адже в 
Україні спотворена система розподілу доходів. Український бізнес 
уже понад вісім років активно добивається успіхів у забезпеченні 
економічного зростання, але при цьому дуже слабо займається інно-
ваціями і це в той час, коли більше третини промислових підпри-
ємств навіть у 2007 р. були збитковими.  

Що стосується ринку праці, то картина дещо в іншому сенсі, але 
має такий же стан. Мати успіх в нагромадженні знань ще не означає, 
за оцінками населення, мати успіх на ринку і добиватися високих до-
ходів, що зовсім суперечить світовим тенденціям, де економіка знань 
вимагає постійної уваги до нагромадження знань чи у фізичному, чи 
в людському капіталі, і до того ж необхідно володіти технологіями 
управління, що дозволяють знання перетворювати в товар і добивати-
ся успіху у світовій конкуренції. Без конкурентних переваг неможли-
ве рівноправне партнерство, а значить, без цього неможливо реалізу-
вати сучасний модернізаційний проект, спрямований на формування 
економіки і суспільства знань. Для підвищення попиту на знання у тех-
нологіях і в людському капіталі мають розроблятись відповідні націо-
нальні та регіональні програми пріоритетного розвитку. 

Цінним прикладом перемоги на шляху до економіки знань, який 
можна використати і досягти успіху, є досвід фінського національ-
ного "дива", в основі якого напрям високотехнологічного розвитку 
лежить у сфері взаємної довіри і відповідної домовленості та відпо-
відальності між владою (тобто державою), наукою, що продукує 
знання, і бізнесом. Ризик несуть на собі держава та бізнес, який за-
здалегідь має бути зорієнтований на успіх на світовому ринку.  

Такий сценарій може бути основою модернізаційного проекту, 
але для цього треба досягти успіху в довірі між усіма трьома вказа-
ними суб’єктами, оскільки в дилемі взаємодії довіри і розвитку пер-
ша є обов’язковою складовою. На превеликий жаль щодо довіри 
в Україні не все гаразд, тому модернізаційний проект сучасності має 
також включати заходи щодо підвищення рівня взаємної довіри, чо-
го не розуміє політичний істеблішмент. І це має бути основополож-
ною складовою програм модернізації. 

Світова фінансова криза 2008–2009 рр. остаточно буде подолана, як 
очікується, уже в рамках технологічних укладів, пов’язаних з біотех-
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нологіями та медициною, нанотехнологіями та новими матеріалами, 
енергетикою, ІТ-технологіями106 та модернізаційний проект знаннєво-
го характеру в економіці України повинен наповнюватись паралельно 
змістом дій, пов’язаних також із суспільними трансформаціями, де 
ключовими мають бути заходи щодо підвищення довіри в тріаді "сус-
пільство – держава – економіка", без чого технологічна складова не 
може бути реалізованою. І це надзвичайно важливо, адже для успіху 
в технологічному розвитку українського бізнесу є поки що досить ба-
гато підстав, але за соціогуманітарною складовою відбувається багато 
процесів, не орієнтованих на процес модернізації і держави, і економі-
ки, а отже, суспільства в цілому. Тим більше це важливо, оскільки на 
шляху до європейської інтеграції, що є певним пріоритетом подальшо-
го економічного і суспільного розвитку України, постійно відчуваєть-
ся і реальний дефіцит у продукції високих технологій107. 

Процес нагромадження знань має не тільки економічний і техно-
логічний вимір (про що йшлося вище), а одночасно ще декілька над-
звичайно важливих вимірів. Це творчий, культурний і духовний 
"виміри", що впливають на те, в якому напрямі відбувається викори-
стання знань і як діє інституційне середовище. Йдеться про те, на-
скільки знання слугують активності населення і є двигуном розвитку 
і як відповідно трансформуються інститути та регулятори їх зміни. 

У табл. 5.3 наведені дані, що свідчать про існування серйозної пі-
дстави для занепокоєності щодо перспектив розвитку економіки 
знань в Україні. Про це свідчить низький ступінь ініціативності на-
селення і його самостійності, хоча він має тенденцію до зростання. 
Якщо у 1991 р. таких людей було 27,4%, то у 2008 р. – вже 45,2%, 
тобто відбулося зростання на 17,8 відсоткового пункта, але при цьо-
му у тому ж 2008 р. тільки 41,9% населення вважали, що мають дос-
татній рівень освіти в цілому. Це навіть менше половини, а у разі 
формування економіки знань рівень освіти є основоположним. 

Тут ідеться, зрозуміло, і про середню, і вищу освіту. Разом з тим, 
ступінь достатності науково-технічних знань, які дає передусім вища 
освіта, оцінювався респондентами на рівні 14,3%, економічних знань – 
                                                                 
106 Имамутдинов И., Медовников Д. Мы можем стать звездами НТП // Эксперт. – 
2004. – № 2. – С.64. 
107 Лингард Ж. Промышленность высоких технологий в Европейском Союзе // Эко-
номист. – 2004. – № 8. – С. 3–8. 
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21,2%, політичних знань – 24,4%. Це означає, що населення масово 
стикається з проблемами різного характеру – і природничого, і гума-
нітарного – і йому для оцінки ситуації і знаходження рішень, що є 
факторами суспільної, економічної і технологічної модернізації, знань 
зовсім недостатньо. Можна з упевненістю стверджувати, що населен-
ня, будучи високоосвіченим і розуміючи роль знань, відчуває, що не-
обхідного знаннєвого ресурсу, якого вимагатиме новий час, недостат-
ньо, щоб увійти в майбутнє. А тому знання в цілому на сьогодні в 
Україні є достатньо обмежувальним ресурсом розвитку, на що слід 
звернути увагу в новому модернізаційному проекті. Необхідно звер-
нути увагу також і на те, наскільки знання на сьогодні підтримуються 
суспільними цінностями, що стимулює до творчості. 

Таблиця 5.3 
Показники суспільного самопочуття населення України 

в 1994–2008 рр., % 
Показник 1994 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2008 

Ступінь задоволено-
сті населення своїм 
станом у суспільстві 12,6 7,9 8,5 8,1 12,2 11,2 15,4 19,5 20,2 21,5 
Ступінь повної і 
часткової задоволе-
ності населення 
своїм життям 23,0 13,5 17,1 17,1 17,5 18,6 22,5 28,4 28,6 36,1 
Ступінь вміння 
жити в нових суспі-
льних умовах 13,4 10,8 14,2 15,7 17,1 20,2 24,6 23,5 27,7 28,4 
Ступінь достатності 
освіти 35,61) 36,72) 35,7 34,3 н/д н/д н/д 39,7 41,9 н/д 
Ступінь достатності 
науково-технічних 
знань 8,81) 11,52) 10,4 9,3 н/д н/д н/д 13,4 14,3 н/д 
Ступінь достатності 
сучасних економіч-
них знань 7,9 8,6 4,4 9,6 11,6 10,8 15,4 15,4 18,2 21,2 
Ступінь достатності 
політичних знань 11,01) 9,4 15,4 10,9 14,6 12,1 15,4 20,6 21,3 24,4 
Ступінь ініціатив-
ності і самостійнос-
ті населення 27,41) 28,1 33,6 33,2 32,0 32,8 40,0 39,1 40,0 45,2 
1) Дані за 1995 р. 
2) Дані за 1999 р. 
Джерело: Українське суспільство 1992–2008: Соціологічний моніторинг соціальних змін / ІС 
НАНУ. – К., 2008. – С. 547, 549, 550, 552, 553, 608. 
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Кількість людей, які задоволені своїм станом у суспільстві, у 2008 р. 
було тільки 21,5% опитаного населення, а задоволених життям – 36,1% 
(див. табл. 5.3), тобто тільки третина опитаних, хоча в термін "життя" 
вкладалося ширше поняття, ніж матеріальний стан, і це при тому, що 
ще не було ні фінансової, ні економічної кризи. Нині після того, як си-
туація загострилася, населення боїться понад усе "зростання цін – 
79%", "безробіття – 69%", "невисокого заробітку, пенсії і т. п. – 56%", 
що зрозуміло, бо у 2008 р. все це стало реальністю. Крім того, в Україні 
показник тривожності населення все ще перевищує середню норму, 
хоча після зниження в 2006 р., він знову почав підніматися у 2008 р.  

Слід відмітити, що особливе значення для перспективи майбут-
нього економіки знань мали б зміни після виборів Президента Укра-
їни. Та вони не відбулися в 2005 р. і дуже важко зробити прогноз, 
що відбудуться одразу після виборів 2010 р. Причина в тому, що по-
літичних знань бракує більшості населення, бо тільки трохи більше 
однієї п’ятої частини опитаних вважають їх достатніми. Отже, надія 
на правильний політичний вибір народу України щодо лідера краї-
ни, який зміг би реалізувати необхідний модернізаційний проект 
у суспільному і в економічному відношеннях, є слабкою. І хоча це 
не означає, що Україна не визріла до демократії, але без підняття 
освітнього рівня щодо надання сучасних знань населенню процеси 
демократичних змін і досягнення ефективності реформ гальмувати-
муть. Крім того, брак у більше як половини населення знань у ціло-
му і науково-технічних та економічних знань не надасть можливості 
рухатися в напрямку суспільства та економіки знань.  

Сучасні знання в Україні є обмежувальним ресурсом розвитку, 
а реформа освіти як складова модернізаційного проекту суспільства, 
держави та економіки не здійснюється, хоча й декларується, і зосе-
реджена на важливих, але некорінних видах сучасної освіти. Основ-
на проблема – це наявність можливості отримати фундаментальні 
знання, необхідні в майбутньому, особливо тих інженерно-техніч-
них знань, які відповідають технологіям майбутнього. Сьогодні ще 
тільки йдуть розмови про формування університету і спеціальнос-
тей, що відкривають доступ широкому загалу до технологічних рі-
шень 5-го і 6-го технологічних укладів. Зауважимо, що дослідження 
Інституту економіки та прогнозування НАНУ підтвердили, що саме 
освіта є найважливішою детермінантою ставлення суспільства до 
інноваційних процесів, а не уявлення про те, що такою детермінан-
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тою є матеріальне становище людей. Тому можна стверджувати, що 
навіть порівняно бідні країни в разі підвищення витрат на освіту 
швидше стануть на шлях інноваційного оновлення, ніж політика 
економічного зростання, яка визначає рівень матеріального стану 
людей у країні, що може мати місце в умовах зростання без розвит-
ку. Україні потрібна, зокрема, реформа освіти, яка базується на 
стратегії інноваційної освіти, що ініціювалася в США у 2006 р.  

За результатами соціологічного моніторингу, на дані якого ми поси-
лаємося у роботі, можна зробити висновок, що змінився ряд інших 
принципових складових. Суспільне самопочуття населення залишаєть-
ся на доволі низькому рівні і продовжує падати після певного покра-
щання у 2004–2007 рр. Високим залишається рівень національного ізо-
ляціонізму, при цьому рівень демократизованості при підвищенні про-
тестного потенціалу знижується. Водночас зростають антиринкові на-
строї та підвищується ступінь негативного ставлення до приватизації. 
Падає знову і знову рівень довіри до влади, яка бореться сама з собою. 
Це не надає їй можливість здійснювати реформи, що суспільно будуть 
визнані. Зазначені тенденції приводять нас до низки висновків. 

По-перше, населення очікує явних кроків від влади в соціалізації 
діяльності при зростаючому рівні протестності. Це означає, що у разі 
здійснення необхідних кроків у зворотному напрямку влада ще більше 
втратить ефект довіри. Цьому сприятиме зниження рівня моральної 
довіри в суспільстві, оскільки за цим стоїть ціннісно-нормативна сис-
тема. Відтак загравання з масами гальмуватиме суспільну активність, 
а економіка знань, навпаки, має підвищувати її. Отже, виникатиме 
і надалі ефект гальмування процесу формування економіки знань. 

По-друге, ефекти глобалізації і необхідності взаємодії в розгалуже-
ному і суперечливому колі проблем стикатимуться з високим рівнем 
бажання і проявом, як свідчать опитування, національного ізоляціоніз-
му, що теж може призводити до втрати довіри і підвищення проблем-
ності в різних регіонах з різних причин. Але проблемність й ізоляціо-
нізм суперечать процесам необхідної консолідації та інтернаціоналіза-
ції ресурсів, і перш за все тих, що закладені в знаннях, тобто формують 
інтелектуальний потенціал майбутнього. Це, у свою чергу, теж може 
стати на заваді прискоренню формування економіки знань. 

По-третє, основним завданням влади на шляху до формування 
економіки знань є те, що соціальний оптимізм, зростання якого ми від-
мічали раніше, має бути підтриманий політикою покращання суспіль-
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ного самопочуття через подальше зростання впевненості і задоволенос-
ті населення своїм станом, а це можливо тільки при підвищенні ступеня 
вміння жити в нових суспільних умовах. Але криза 2008 р. вже знизила 
і ще більше знизить рівень позитивності в соціальному самопочутті, 
хоча він і так невисокий (табл. 5.3). Як відомо, вміння жити в нових 
умовах формується, насамперед, за рахунок заощаджень і нових знань, 
що отримує населення. А оскільки, як свідчать дані моніторингу, насе-
лення фактично негативно оцінює свою освіченість і в науково-
технічній, і в економічній, і в політичній сфері, то Україна навряд чи 
змінить своє ставлення до світового лідера економіки знань – США. 
Обрахунки глобального індексу економіки знань в Україні у 2002 р. 
становили щодо США всього 6,1%, тоді як серед країн з перехідною 
економікою у Словаччині – 21,4, Росії – 16,4, Естонії – 16,0, Білорусі – 
6,5; водночас Молдова має лише 1,5%108. 

Все вказане зі здобутками і негараздами щодо забезпечення модер-
нізаційного проекту суспільства, держави, економіки на основі знаннє-
вої економіки (економіки знань), враховуючи її перспективність, зумо-
влює необхідність далі розкрити характер відповідних перехідних про-
цесів, маючи на увазі, що ніщо не дається людству даремно. Наука 
привела до створення атомної бомби – але вона ж винайшла штучне 
серце, що рятує людям життя. Гуманітарна думка "придумала" теорію 
надлюдини, але вона ж "придумала" милосердя. Множинність варіан-
тів, ходів історичного розвитку просвітителю не перешкода, а подібний 
діалогізм реальному життю, не прокляття, а нормальний стан. Мета 
життя – сприяти здійсненню якомога більшого числа благих, етично 
високих, а не людиноненависницьких варіантів розвитку109. 

Але така трансформація не буде однозначною, тому що залишається 
на порядку денному, незважаючи на світову фінансову кризу 2008 р., 
ідеологія, яка у другій половині ХХ ст. була домінуючою і яка одноз-
начно втілена у висновках А.Грінспена, згідно з якою багато в чому 
очевидна стабільність глобальної торгівлі і фінансової системи служить 
підтвердженням простого, перевіреного часом принципу, сформульо-
ваного А.Смітом ще в 1776 р.: вільна торгівля між людьми, що переслі-
                                                                 
108 Европейская комиссия ООН. К экономике знаний : Региональный отчет. – Нью-
Йорк и Женева, 2002.  
109 Щукин В.Г. Дух карнавала и дух просвещения // Вопросы философии. – 2008. – 
№ 11. – С. 113. 
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дують власну вигоду, веде до появи сталих зростаючих дій у переслі-
дуванні власної вигоди (тим самим реалізуючи власні інтереси)110. Кри-
за початку ХХІ ст. засвідчила, що ідеологія фундаменталізму у свободі 
ринкових сил зазнала серйозних потрясінь. 

У світовій фінансовій та економічній системах, де домінували в ролі 
форми глобальні ринки, а в ролі змісту – країни-капіталісти, позначився 
повністю егоїстичний інтерес США, породивши кризу 2008 р. через 
сформований механізм неконтрольованих потоків капіталу і забезпе-
чення динамічного зростання. Рекомендується і надалі дотримуватися 
механізму "конструктивного руйнування", який дозволяє економічні 
труднощі перекладати на людей. У результаті дії такого механізму зро-
стає безробіття. Про це свідчить і практика Німеччини 70-х рр. ХХ ст. 
і початку ХХІ ст., на що посилається, наприклад, А.Грінспен як на по-
зитивний приклад, коли слід відмовитись від соціальної підтримки тих, 
хто звільняється, бо для цього конструктивне руйнування вимагає зме-
ншення заробітної плати і високого безробіття, що веде до структурних 
реформ і нового ступеня конкурентоспроможності. Але це не все і не 
все так просто. Далі, аналізуючи шлях до конкурентних ринків в умо-
вах глобалізації, А.Грінспен доходить на прикладі Франції до того, що 
президенту Н.Саркозі прийдеться вирішувати проблему, яка звучить 
так: "Зіткнення культури і прагнення до економічного благополуччя 
невідворотні…"111. І далі висновок, що вже стосується всієї Європи "… 
історична спадщина і культура цивілізованості самі по собі не здатні 
підтримати економіку зони євро чи, в ширшому значенні, Європейсь-
кого Союзу"112. Тобто необхідне конструктивне руйнування і в життє-
стверджуючих основах кожного народу, який визначає свою самобут-
ність, навпаки, потрібна універсалізація, а значить, і спрощення куль-
тури і типізованість у поведінці та споживанні. 

Йдучи далі від країни до країни і пропагуючи глобальний індиві-
дуалізм і егоїзм, що має центр у вигоді країн-капіталістів США, 
А.Грінспен вказує, що "Японія …це високоцивілізоване суспільство, 
яке уникає свідомого руйнування"113. Як результат, вона вже довгий 
час не може вийти з кризи, і поясненням тому є те, що втримувала 
                                                                 
110 Гринспен А. Эпоха потрясений. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2008. – С. 352.  
111 Там же. – С. 282. 
112 Там же. 
113 Там же. – С. 282, 283. 
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кризу сила, яка була не економічною, а культурною. Для японців три-
вала економічна стагнація виявилася прийнятнішою, ніж "масова втра-
та обличчя". В умовах американської економіки це неможливо114.  

Щодо Росії, і це рівнозначно стосується багатьох, якщо не всіх, 
країн, що утворилися внаслідок розпаду СРСР, А.Грінспен вважає, 
що гальмом динамічного розвитку є не тільки і не стільки слабкий 
захист права власності та вибірковість права застосування, що мож-
на здійснити, а ще система культурних норм, зміна яких потребує не 
років, а поколінь. Власне саме це, на його думку, викликає сумнів 
в успішному далекому майбутньому, яке сьогодні проглядається в 
тому, що енергетичні ресурси і військовий потенціал Росії роблять її 
важливим гравцем на глобальній сцені на десятки років уперед115.  

Як підсумок сказаному, яким відстоюється "вільне" функціону-
вання глобальних ринків, проглядається рекомендація задля досяг-
нення довгострокового успіху відмовитися навіть від культурних 
цінностей, що мотивують до дій, ними зумовлених, і здійснити пе-
рехід до "створюючого руйнування", де домінує егоїзм. У повній 
мірі такий висновок стосується і України, як і багатьох інших країн. 
Ці країни мають змінити власні культурні цінності на цінності осо-
бистісного егоїзму, що дає можливість задовольнити власні егоїстичні 
інтереси. Якщо ні – таким країнам не досягти успіху, оскільки "будь-
які спроби контролювати і впливати на поведінку ринків, що стрімко 
змінюються [Передусім фінансових. – В.Г.], приречені на провал"116.  

Разом з тим "невидима рука" ринку егоїстично контролюється 
і скеровується, як показав А.Грінспен. Питання полягає в тому, чий 
егоїстичний інтерес при цьому задовольняється: тих, хто грає за пра-
вилами ринку, чи тих, хто – без правил, коли основним гравцям «ві-
домі козирі», бо егоїстичний інтерес може бути притаманним навіть 
окремій країні, що не виключає "…шахрайства, яке є карою будь-якої 
ринкової системи"117. Тому скоріше за все правила зміняться і вони 
дозволять здійснювати регулювання і підконтрольність світових фі-
нансів шляхом підвищення ступеня відкритості і порядності, про які 
часто не йдеться як про інструмент контролю з метою здійснення 
                                                                 
114 Там же. – С. 284. 
115 Там же. – С. 321. 
116 Там же. – С. 466. 
117 Там же. – С. 359. 
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протекціонізму. По суті йдеться про об’єднання зусиль, яке припускає 
можливість структуризації індивідами [в нашому випадку – держава-
ми. – прим.] універсальної і природної системи своїх прав і обов’язків, 
а також інструментів і форм координації своєї соціально-економічної 
діяльності, включаючи умови мінімізації нанесення збитку третім 
особам, причому більш-менш незалежно від наявності тих або інших 
правових норм, установлених державною владою [у нашому випадку – 
міжнародними правовідносинами. – прим.]. Найважливішою умовою 
і показником такої дії і є грошово-кредитні відносини, які супрово-
джують історичний процес формування системи державної влади 
[у нашому випадку – міжнародних правових стосунків. – прим.]118.  

Розвиток глобальної фінансової системи до рівня, коли існує не 
тільки і не стільки обслуговування нею товарообмінних операцій, 
а розвиток кредитних і багато інших стосунків, по суті повторюють, 
тільки в глобальному масштабі, висновок про те, що існувала і існує її 
соціальна необхідність з виокремленням світової валюти, для якої важ-
ливе забезпечення відповідності прав і обов’язків учасників кредитних 
відносин, а також протидія різним формам монополізації права і злов-
живання ним. Для вирішення вказаної проблеми важливо забезпечити 
необхідний рівень розділення політичної і грошової влади119. 

Розкриваючи соціальну філософію грошей, В.Мартиненко звертає 
увагу на те, що "… ті, хто домігся своїх прав, задекларованих 
за допомогою грошей [Бо з тими, що домоглися влади, зрозуміло. – 
В.Г.], у процесі конкурентної боротьби в рамках ринкових відносин 
можуть виявитися зацікавленими в збереженні своїх позицій за ра-
хунок усунення цих ринкових відносин за допомогою насильства, 
в отриманні монопольних благ і привілеїв. Якщо і ті, й інші заходять 
у цьому своєму пориві дуже далеко, то знищується сама основа фун-
кціонування грошей – добровільні рівноправні відносини між неза-
лежними соціальними суб’єктами"120.  

У глобальній фінансовій системі сучасності така монополія про-
глядається. З цього приводу, зокрема М.Делягін, пише, що істотно 
ускладнює ситуацію і кардинальну зміну положення США у світі. 
                                                                 
118 Мартыненко В.П. Социальная философия денег // Вопросы философии. – 2008. – 
№ 11. – С.146. 
119 Там же. – С. 151. 
120 Там же. 
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Протягом усього часу після знищення Радянського Союзу вони збе-
рігали статус наддержави – країни, що здійснює військово-політич-
ний захист союзників і за це одержує не тільки вигоди технологічно-
го лідерства, а й істотні комерційні поступки з їх боку. 

Головною з них була згода на виконання США функцій глоба-
льного регулятора (серед іншого з цим було нерозривно пов’язане 
і перекачування в них ресурсів усього світу за допомогою практич-
но необмеженої емісії долара, що виконує функцію світової резер-
вної валюти). Суперечність між інтересами США як регулятора 
найбільш значущих глобальних ринків і їх же інтересами як клю-
чового їх учасника вийшла на поверхню і отримала неприйнятну 
для нормального розвитку світу гостроту121.  

Таким чином, порушена основа функціонування грошей у світовій 
фінансовій системі, бо існує багато в чому монопольний контроль за-
мість рівноправних відносин між незалежними соціальними суб’єк-
тами, якими є незалежні країни. Виникають всі підстави для формуван-
ня як у державі, так і у світі функції для одночасних взаємодоповнюва-
льних і обмежувальних дій з боку учасників фінансових стосунків на 
основі доцільно сформованої системи, де визначені, як вище вказувало-
ся, права і обов’язки, а також інструменти і форми координації та конт-
ролю, який в умовах країни вів до формування системи державної вла-
ди і в глобальному масштабі до міждержавних фінансових інституцій 
нового змісту, які мають відігравати таку роль.  

Щоб реалізувати такий підхід, необхідно виходити з того, що еко-
номіка є структурою інститутів122. Це в повній мірі стосується глоба-
льної економіки. У свою чергу, інститути, по-перше, є транссуб’єктни-
ми і трансоб’єктними універсаліями, що задають правила і поведінку 
людей і організацій. По-друге, інститути задають правила суспільної 
діяльності людей. По-третє, інститути є певними соціальними нор-
мами, латентними стандартами соціальної діяльності123. 

Оскільки економіка є системою з участю людини, то механізм її 
самоорганізації відображається в структурі інститутів, тобто в стій-

                                                                 
121 Делягин М. Политика модернизации и глобальный финансовый кризис // Свобод-
ная мысль. – 2008. – № 11. – С.20. 
122 Кирдин С. Теория и практика современного развития отрицают методологию 
индивидуализма // Экономист. – 2008. – № 8. – С. 64. 
123 Там же. 
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ких формах і структурах соціальних взаємодій господарюючих 
суб’єктів, що історично формуються124. У ході історичної еволюції 
сформовано два базові способи організації економічного життя, що 
постійно розвиваються і модернізуються, на основі редистрибутив-
ної X-економіки або ринкової Y-економіки. З положень еволюційної 
теорії відомо, що до зовнішніх впливів краще пристосовуються сис-
теми з неоднорідними структурами. При цьому внутрішня неоднорі-
дність влаштовує систему лише в тому разі, якщо один з принципів 
її пристрою має явно виражений домінуючий характер125.  

Враховуючи, що йдеться про економіку знань, а в цій економіці 
основну роль відіграють знання та креативність дій усіх учасників, 
то навіть фундаментально орієнтований на "конструктивне руйну-
вання" й ідеологію індивідуалізму та егоїзму А.Грінспен визнає, що 
у сфері освіти не можна обмежуватись одними тільки ринковими 
силами. Він [А.Грінспен. – прим.] розуміє, що безконтрольні ринкові 
стимули не допоможуть навчанню так званих "відстаючих" дітей. 
Ціна освітнього егалітаризму, безперечно, висока і, можливо, неви-
правдана з погляду економічної ефективності в короткостроковій 
перспективі. Проте є небезпека, що дехто з дітей, хто залишився по-
за увагою, не зуміє вписатися в систему інститутів демократичного 
суспільства. Це підсилить концентрацію доходів і, ймовірно, обій-
деться набагато дорожче для капіталізму і глобалізації в довгостро-
ковій перспективі. Рішення такого роду спираються на ціннісні дум-
ки, які не обмежуються вимогами ринку126. З цього випливає, що 
оскільки і освіта, і наука створюють суспільні блага, то без відповід-
них затрат держави отримати їх у повній мірі неможливо, а тому з 
боку держави вони є виправданими. Крім того, А.Грінспен далі на-
голошує, що перспективи для США будуть позитивними, якщо во-
ни, крім реформи в освіті, яка займе тривалий час, відкриють кордо-
ни не тільки для товарів, а й для людей. А це означає, що відплив 
інтелекту з нашої країни може бути безперервним, тому важливо за 
участю держави здійснити реформу в системі нагромадження знань, 
а тим самим і у формуванні економіки знань і суспільства знань. 

                                                                 
124 Там же. – С. 65. 
125 Там же. – С. 71. 
126 Гринспен А. Эпоха потрясений. 
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5.3. Проблемність модернізації економіки  
і суспільства на інноваційній основі 

Сьогодні трансформації переживають не тільки країни з перехід-
ними суспільствами і перехідними економіками. У світі внаслідок гло-
балізації розвитку активізувалися трансформаційні процеси, що про-
ходять, з одного боку, під потужним тиском "усуспільнення" життя 
внаслідок домінування трансконтинентальних технологій у сфері ін-
форматики, телекомунікацій, транспорту, зв’язку, та транснаціоналіза-
ції економіки і фінансів в цілому, що підвищує ступінь комунікатив-
ності, хоча й не завжди в напрямку рівноправності і доступності до 
загальносвітових здобутків цивілізації. Про наслідки нерівноправності 
в глобальному вимірі вже було сказано. В таких умовах на людство 
чекають глибокі зміни, які за узагальненим нами висновком та виснов-
ками, зробленими на основі тверджень наших сучасників (А.Грінспена – 
відомого фінансиста ХХ ст. і визначного філософа Е.Тоффлера), в су-
купності дали можливість автору заключити, що попереду епоха пот-
рясінь, яка супроводжуватиметься революційними змінами в нагрома-
дженні багатства. Це докорінно змінить сучасне життя, сформувавши, 
можливо, не тільки новий його стиль, а, на думку деяких футурологів, 
навіть нову цивілізацію. В процесі цього переходу потрясіння будуть 
не просто наростати, а наростати по експоненті.  

На нашу думку, фінансова криза 2008–2009 рр. – одна з ознак та-
кого потрясіння. Серед них те, що вже сьогодні особистість перебу-
ває під тиском і навіть контролем, здійснюваним за допомогою тих 
самих інноваційних технологій, які охопили сучасну економіку і су-
спільство. Внаслідок цього людина часто відчуває себе відчуженою 
від безпосередньої участі у громадському житті, хоча саме завдяки 
громадянським інституціям вона багато в чому реалізувала і продо-
вжує реалізовувати модернізацію суспільного життя. Суперечність 
та множинність модернізаційних процесів не дає можливості одноз-
начно говорити про зміст та властивості майбутнього суспільства 
з ознаками нового виміру, тим більше, що на даний час спостеріга-
ється психологічне протистояння, яке реалізується за допомогою 
інформаційних технологій як ендогенного, так і екзогенного харак-
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теру з використанням для їх реалізації фінансових ресурсів, у тому 
числі й екзогенного походження. Формується, на нашу думку, своє-
рідна тоталітарна система, в якій діяльність людини багато в чому, 
якщо не повністю, стає залежною від екзогенних факторів. Напри-
клад, сучасні маркетингові технології в поєднанні з інформаційними 
дозволяють узагальнити звички, настрої, мотиви поведінки груп лю-
дей чи то за місцем проживання, чи то за іншими ознаками і, як ре-
зультат, поставити під зовнішній контроль їх прагнення, які теж мо-
жна сформувати і, таким чином, контролювати купівлю товарів, 
отримання послуг, голосування під час виборів і т. ін. По суті люди-
на, перебуваючи під таким собі "пресом", стає підконтрольною, не 
відчуваючи адміністративного тиску, але її психоемоційний стан 
і поведінка багато в чому контрольовані тими, хто реалізував таку 
технологію у власних, тобто корпоративних інтересах.  

Модернізаційні проекти сучасності і в перехідних суспільствах та 
їх економіках за своїм змістом також значно ускладнюються, оскі-
льки вибір орієнтирів, на які мають бути покладені складові проек-
ту, є дуже неоднозначними, а головне – неповторними, оскільки ін-
новаційні перетворення як у суспільстві, так і в економіці можуть 
руйнувати історичні корені розвитку, пов’язані з національними 
традиціями, перш за все гуманітарного характеру. Тим самим руй-
нується глибинна інституційна основа суспільного розвитку.  

Враховуючи зазначений стан проблем щодо завдань здійснення 
модернізації суспільства і економіки, необхідності мінімізації пере-
дусім конфліктогенності та віртуальності в їх функціонуванні, доці-
льно реалізувати модернізаційний проект, який започаткує стабільне 
довгострокове піднесення, що буде основою для зниження конфлік-
тогенності і запорукою мінімізації наслідків не тільки даної кризи, 
а й формування можливостей запобігання нової. При цьому слід ви-
ходити, перш за все, з досвіду реалізації модернізаційних проектів та 
нових постмодерних поглядів на модернізацію на основі інновацій, 
враховуючи необхідність поєднання традицій та інновацій в усіх 
сферах. Спроба побудувати ринкову економіку західного зразка, про 
яку мріяли і за якою діяли реформатори першої хвилі, завершилася 
трансформаційною кризою, яка продовжується, незважаючи на еко-
номічне зростання 2000–2008 рр. Побудова ринкової економіки – це 
не технологічний проект, оскільки вона вимагає глибоких змін і в 
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соціогуманітарній сфері. Такі зміни вже мали аналоги в минулому. 
Так, історичним прикладом може служити відома боротьба слов’я-
нофілів і західників, яка відбувалася та певною мірою відбувається й 
тепер у Росії, наслідки якої ні в теоретичному, ні в практичному 
плані так і не дали бажаних результатів. Оскільки, за М.Вебером, 
необхідно відтворити відповідні духовні начала, що приведе до сер-
йозних змін у національних традиціях.  

У сучасних суспільствах західного зразка, і в тих, що започаткували 
інноваційний шлях розвитку з поєднанням традицій і інновацій, основ-
ним носієм інноваційних дій є середній клас у взаємодії з державою, 
що спрямовує використання власних і приватних ресурсів згідно з сус-
пільними ініціативами і пріоритетами. (Проблеми і перспективи фор-
мування середнього класу в Україні розглянуто в авторській статті 
у науковому журналі "Економіка і прогнозування"127. Зазначимо, що 
цей номер журналу присвячений винятково проблемам формування 
середнього класу і завданням та шляхам їх розв’язання в Україні. Саме 
тому ми відсилаємо до цих публікацій читача, який цікавиться суспіль-
ними складовими інноваційного розвитку і, зокрема, однією з його фу-
ндаментальних складових – формуванням середнього класу як най-
більш зацікавленого і реального носія інновацій у механізмі забезпе-
чення реалізації сучасного модернізаційного проекту в суспільстві та 
економіці, у тому числі і в першу чергу в Україні.) 

Серед проектів і шляхів модернізації завдяки і на основі іннова-
ційного спрямування дій найбільш дискусійним є питання про роль 
держави в реалізації таких проектів, хоча дуже часто наголошується 
на мінімізації ролі держави і орієнтації на те, що ринок сам визна-
чить, що і як має розвиватися. Особливо це мало місце в країнах, які 
здійснювали модернізацію пізніше, або здійснюють її в даний час за 
прикладом Заходу, де модернізація відбувалася в результаті саморо-
звитку під впливом внутрішньо іманентних сил. Захід до цього часу 
пропагує необхідність пасивної ролі держави в модернізації, особ-
ливо економіки, хоча останнім часом роль інституту держави 
в процесі модернізації багато в чому переглянуто128. Аналіз деяких із 
                                                                 
127 Геєць В.М. Економічні передумови стабільного соціального розвитку а середньо-
строковій перспективі // Економіка і прогнозування. – 2002. – № 2. – С. 9–34. 
128 Государство в изменяющемся мире. Отчет о мировом развитии. – Washington, 
D.C.: World Bank, 1997. 
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найбільш відомих проектів модернізації ХХ ст., що подано нижче, 
свідчить, що в принципово розбіжних у кінцевому значенні резуль-
татах за активної мобілізаційної ролі держави в модернізаційних 
проектах важливим було те, що інститут держави може виконувати 
роль ініціатора перетворень (рис. 5.1)129. Крім того, інновативність, 
яка має у своїй основі нагромадження та використання знань без 
участі держави, в довгостроковому відношенні втрачає більше, ніж 
отримує в короткостроковому відношенні, коли не турбується про 
креативність дій усіх учасників суспільного процесу. 

Поряд із наведеними детальними сценаріями модернізації еконо-
мік країн мала місце масштабна модернізація і в ряді інших країн130. 
Зокрема, країни Східної Азії спершу на етапі модернізації при пере-
ході до масштабної індустріалізації зробили акцент на нагромадженні 
людського капіталу. Це сприяло більш рівномірному розподілу дохо-
дів і підвищенню продуктивності праці. В подальшому, після віднос-
но короткого періоду імпортозаміщення цим країнам вдалося досягти 
зростання за рахунок експорту трудомісткої продукції. 

Низка країн Африки та Близького Сходу відразу ж приступили до 
інвестицій в інфраструктуру при широкому залученні іноземних фахів-
ців. Нагромадження було зорієнтовано на зростання за рахунок сиро-
винного експорту, внаслідок чого сформувалася залежність від зовніш-
нього попиту на природні ресурси і технологічна відсталість, хоча й не 
скрізь. В окремих нафтодобувних країнах споруджуються надсучасні 
інфраструктурні об’єкти, робляться спроби розвитку окремих високо-
технологічних виробництв (особливо в оборонному секторі).  

Деякі країни, в основному Латинської Америки, в ході модернізації 
зробили ставку на нагромадження фізичного капіталу на ранній стадії 
свого розвитку. Це призвело до поглиблення соціальної нерівності, 
а економічне зростання зіткнулося з вузькістю внутрішнього ринку. 
В цілому ж щодо Латинської Америки слід мати на увазі, що тут мо-
дернізаційні процеси мали різні за змістом періоди. Спочатку (50-ті – 
60-ті рр.) – інтенсивний розвиток базових галузей промисловості,  

                                                                 
129 Подається як авторське узагальнення, здійснене на основі положень, викладених 
С.І.Киреєвим (Роль держави в довгостроковому економічному зростанні / За ред. 
Б.Є.Кваснюка. – К. : Ін-т екон. прогнозув. ; Х. : Форт, 2003. – С. 150–202).  
130 Управление социально-экономическим развитием России (концепции, цели, ме-
ханизмы). – М. : Экономика, 2002. – С. 61–65. 
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 ІІ. Модернізаційний проект 
Японії,  

розпочатий окупаційноюа владаою 
генерала Макартура і продовжений 

національною адміністрацією 

І. Модернізаційний проект 
СРСР, 

ініційований і виконаний владою країни 

Складові проекту 
- наявність імпульсів для модернізації; 
- форсований розвиток через радикальні реформи; 
- ривок і поява “економічного дива”; 
- індустріальна зрілість; 
- помірне зростання і застій; 
- кризові явища 

Відмінності 
інституційні, економічні, соціокультурні 

ІІ. 
- розвинені інститути 

приватної власності; 
- розвинений ринок; 
- історичні цінності 

конфуціанства 

І. 
- домінування 

державної власності; 
- планово-розподільча 

система; 
- мотивація до 

створення людини з 
новим мисленням 

Результати 

І. 
Втрата державності 

ІІ. 
Збереження державності 

Висновок 
Модернізаційний проект за історичними вимірами виправданий. В 
стислі терміни слід подолати розруху і підняти країну на рівень, 
коли з нею будуть рахуватися і взаємодіяти 

Програма дій надалі 
Модернізаційний проект, як і всякий, вичерпує себе і ставить задачу на новий 
довгостроковий період розробки нової стратегії  

 

Рис. 5.1. Окремі моделі соціально-економічної  
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ІІІ. Модернізаційний проект Кореї 

Проект ґрунтувався на основі узагальнення досвіду Японії, а саме – оно-
влювався вплив держави на соціально-політичні та економічні процеси. 

Складові модернізаційного проекту Кореї: 
початок – авторитарний режим Пак Чжон Хі спрямував стратегію на 

швидке підвищення темпів економічного зростання за рахунок централізова-
ного планування; 

завдання – примусити працювати за планом. Пак Чжон Хі зумів стати кон-
солідуючою силою, який створив політичні й організаційні передумови до про-
ведення форсованої індустріалізації і підтримки високих темпів зростання; 

спосіб – мобілізація всіх суспільних сил для досягнення мети; концентра-
ція ресурсів на стратегічних напрямках; створення інституційних основ рин-
кової економіки; формування ринково орієнтованої бюрократії; врахування 
соціокультурних особливостей корейського суспільства, на основі яких від-
бувалася адаптація до західного зразка економічно активних людей; жорст-
кий контроль фінансових потоків і протидія нераціональному використанню 
коштів фізичними і юридичними особами; формування локомотивів економі-
ки – “геболів”; 

ресурси – забезпечення промислового розвитку за рахунок аграрного се-
ктора. В результаті кошти із сільського господарства по суті спрямовувалися 
на модернізацію всієї економіки за рахунок низьких цін на сировину та про-
довольство. В місті були дешеві продукти та низька заробітна плата, що під-
вищувало конкурентоспроможність економіки. 

У підсумку було досягнуто рівня розвитку, який з 80-х років сприяв перехо-
ду до політики гнучкості й сприйнятності до науково-технічної революції (НТР). 
 
IV. Модернізаційний проект Китаю 

Проект ґрунтувався на тому, що союз “партія – держава” перебував у 
центрі політики реформ. Реформа почалася знову з села, де було 80 % пра-
цюючих. 

Складові модернізаційного проекту Китаю: 
завдання – модернізація економіки; 
спосіб – в основу було покладено плани розвитку; 
зміст – політика перетворень від простого до складного; початок з тих 

секторів, що легко приносять прибуток; модернізація була дуалістичною, 
оскільки за підтримки старої системи водночас формувалася нова; зміни 
носили виключно практичний характер. Не робилося “нічого”, що не прино-
сило поставленого результату; масштаб змін залежав від стартових умов, 
наявності застосування певних механізмів та підтримки політичного і зовніш-
нього фінансування; 

ресурси – стартовою була “опора на власні сили”. 

модернізації економіки ХХ століття 
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диверсифікація економіки під активною протекціоністською полі-
тикою держави. Потім – активні державні зовнішні запозичення 
(70-ті рр.). Нарешті – з 80-х рр. – перехід до більш ліберальних мо-
делей. І знов-таки у 2000 р. – нове посилення ролі держави. 

Водночас у деяких країнах Східної Азії, а також Латинської Аме-
рики (Бразилія, Чилі) вдалося досягти успіху за рахунок політики 
зменшення урядових витрат, обмеження заробітної плати, зниження 
інфляції, лібералізації внутрішнього ринку.  

Нові індустріальні країни досягли успіху, підтримуючи нагрома-
дження експортного потенціалу власних виробництв, значною мі-
рою – продукції обробної промисловості.  

Безумовні установки на імпортозаміщення і спонтанне підвищен-
ня конкурентоспроможності дають менш значимі результати, ніж 
орієнтація на виробництва з більшою питомою вагою доданої варто-
сті, де інновації відіграють основну роль. Саме така динаміка порів-
няльних переваг необхідна, щоб подолати відставання від лідерів 
світової економіки, які задають тон в технологічному розвитку.  

У цілому всі моделі модернізації, як і моделі ринкової економіки, 
перебувають у постійному процесі еволюцій і пристосування до нових 
умов ринку з наявною властивістю постійного розширення різномані-
тності. Саме тому для успішної модернізації економіки і досягнення 
успіху в розвитку країни необхідно мати запас знань у сферах, які є 
двигуном зростання. Що стосується вибору і очікування успіху, "... 
відповідь змінюється залежно від того, чи веде реалізація існуючих 
порівняльних переваг до переміщення економічних ресурсів у ті сфе-
ри діяльності, які підживлюють довгострокове зростання (розширен-
ня багатоманітності продукції, поліпшення якості виробів і т. ін.), або 
обертається відпливом ресурсів із цих сфер. Зазвичай, економічне 
зростання спостерігається там, де використання можливостей світо-
вих ринків поєднується із власною інвестиційною стратегією, що мо-
білізує активність внутрішніх підприємців"131. 

Потрібно врахувати, що на сьогодні більшість авторів вважають, що 
проект модернізації економіки має спиратися не на ліквідацію попере-
днього інституційного середовища, а на його поступову модернізацію, 
що дозволить економити на інституційному будівництві. Ми ж у пере-
хідному періоді зруйнували інституційне середовище минулого.  
                                                                 
131 Там само. – С. 66. 
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У новому проекті модернізації на основі інноваційного механізму 
слід передбачити розвиток багатьох нових складових інституційного 
середовища і в першу чергу – національної інноваційної системи. 
Прикладом таких еволюційного характеру змін може служити сучас-
ний модернізаційний проект Білорусі, в якому тільки після більше як 
15 років еволюції інституційного середовища, характерного поперед-
ній соціально-економічній і політичній системі, зроблено ставку на 
поступову лібералізацію життя, що дозволило країні та її керівництву 
уникнути масової корупції в органах влади і добитися визнання доці-
льності таких змін у перехідний період з боку Європейського Союзу. 
Останнє надало можливості розширити ділові контакти Білорусі з ЄС 
та окремими країнами, що входять у це об’єднання.  

У цілому в результаті досліджень, проведених в Інституті економі-
чного прогнозування НАН України, зроблено ряд загальних висновків 
щодо умов розробки та реалізації модернізаційних проектів ХХ ст.: 

 всі проекти модернізації здійснювалися на основі втручання 
і керування з боку держави; 

 економічні та політичні реформи підлягали ефективній дії 
з боку держави; 

 мистецтво модернізації вимагало і вимагає професійних кад-
рів, про що передусім має турбуватися держава; 

 проведення, стикування, гармонізація спільних для різних мо-
дернізаційних проектів змін можуть здійснюватися і за наявності 
специфічних. Останні надають додаткову можливість реалізувати 
функції держави; 

 у модернізаційних проектах ХХ ст. політика (держави) не мо-
гла не мати першості над економікою; 

 успішність проектів модернізації багато в чому залежала від 
збереження і використання основ національної ідентичності і духов-
ності. Відкидання останніх або вестернізація суспільства давала ба-
гато надій, але з реальною успішністю перетворень за західними 
шаблонами були проблеми.  

Деякі з викладених висновків не є новими і на них, особливо на 
ролі держави, неодноразово наголошувалося, але оскільки вони і до 
цього часу залишаються дискусійними в перехідних суспільствах та 
їх економіках, ми вважали за необхідне зробити це узагальнення, бо 
ініціювати розроблення модернізаційного проекту з інноваційним 
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характером змін, які надалі дозволять здійснювати інноваційну дія-
льність масового характеру, буде неможливо за умов збереження 
підходів, типових для кінця ХХ ст. 

Усі моделі модернізації, як у країнах, що здійснили їх еволюційним 
шляхом, так і зорієнтовані на прискорену модернізацію з тим, щоб за-
безпечити успіх на майбутнє, реалізовувалися за активної участі дер-
жави відповідно до умов, які на той чи інший час були домінуючими. 
Навіть країни з розвиненою ринковою економікою, в яких модернізація 
на основі інновацій відбувалася в процесі еволюції, час від часу активі-
зували і активізують сьогодні вплив держави (прикладом цього слу-
жить ситуація, яка склалася на кінець ХХ – початок ХХІ ст. у високо-
розвинених країнах, особливо у США – лідера інноваційного шляху 
розвитку, який задає тон технологічному прогресу у світі). Невипадково 
в умовах кризи у 2009 р. США вдвічі збільшили фінансування науки. 

Орієнтація США в кінці ХХ ст. на черговий виток модернізації 
економіки за рахунок інновацій, закладених у "новій економіці", 
значною мірою не виправдалася, оскільки продуктивність основно-
го капіталу в результаті не зросла до того рівня, коли витрати стали 
б виправданими. У результаті принципові інновації, які б могли 
породити нову довгу хвилю стійкого зростання, не були нагрома-
джені, і завдання такої хвилі модернізації на основі інновацій фак-
тично було відкладено на початок ХХІ ст., що збігається з черго-
вою хвилею довгострокового характеру, яка за часом збігається 
з періодом 2010–2020 рр.  

За логікою розвитку подій, окреслених у роботах П.Бикова та 
Б.Рубцова132, США мають знайти шляхи залучення капіталів і збере-
ження розриву в цінах на сировину і споживчі товари, які дозволили б 
забезпечити приплив капіталів і підтримку сфер, де сформуються 
інновації. Якщо до цього процесу активно не включиться уряд США, 
то може повторитися ситуація, подібна за масштабами до Великої 
депресії ХХ ст. При цьому є загроза, що долар може втратити пози-
цію головної світової резервної валюти. Це загрожує значною інфля-
цією і дестабілізацією економіки у великій кількості країн, у тому 
числі і в Україні через те, що долар переоцінений, згідно з оцінками 
деяких міжнародно визнаних експертів (Дж.Сорос, Р.Стігліц).  
                                                                 
132 Быков П. Кризис на экспорт // Эксперт. – 2003. – № 1. – С. 58–61; Рубцов Б. Как 
школьнику драться с отборной шпаной // Эксперт. – 2003. – № 1. – С. 62–63. 
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Іншим можливим сценарієм розвитку подій, який відомий із літе-
ратурних джерел, є експортний варіант кризи в інші країни за раху-
нок навмисно створеної напруженості в різних регіонах світу. Вна-
слідок таких дій капітали з регіонів, в яких виникне напруженість, 
відпливатимуть до порівняно стабільнішої і гнучкішої економіки, 
наприклад США, де водночас створюються відповідні економічні 
передумови, стимулюючи необхідні інноваційні перетворення для 
нової хвилі піднесення. Це означає, що в нинішніх умовах держава 
може через військово-політичні і економічні інструменти формувати 
ще один варіант модернізації економіки, породжуючи і нові особли-
вості суспільної модернізації в багатьох країнах світу одночасно. 

На перший погляд здається, що в умовах масового відпливу капі-
талу з регіонів напруженості пропозиція їх для стабільніших країн 
зросте, що здешевить їх залучення. В ідеальному варіанті це так, од-
нак при цьому вихідною буде передумова формування відповідних, 
тобто стабільніших, внутрішніх умов у країнах, у тому числі з пере-
хідною економікою і такою, що розвивається, а отже, і в Україні. 
Про останні в ході розроблення нового проекту модернізації за ра-
хунок інновацій слід подбати заздалегідь. Слід мати на увазі, що 
пошук принципово нових інновацій та їх упровадження не йде за 
спрощеним сценарієм, коли є орієнтація на максимізацію прибутку. 
Нове "... довгохвильове піднесення є сприятливим для покращуючих 
технологічних... нововведень. Під час депресії загальний рівень ри-
зикованості інвестицій зростає. Але при цьому інвестиції у тради-
ційні технології стають ризикованішими (внаслідок насиченості ри-
нку), аніж у радикальні нововведення, очікуваний ефект від яких 
може бути надто значним... і з’являться нові можливості економіч-
ного зростання"133 саме у довгостроковому відношенні. 

Україна вже зараз мала б бути готовою запропонувати світу ново-
введення радикального характеру, від використання яких можна очі-
кувати значного ефекту. У протилежному випадку – за відсутності 
інноваційного характеру нових технологій – розвиватися за рахунок 
традиційних видів діяльності буде важко. Потрібні цілеспрямовані 
дії, що забезпечуватимуть приплив капіталу до сфери високих техно-
логій, які сприятимуть новому піднесення економіки, бо підвищення 
                                                                 
133 Глазьев С.Ю. Теория долгосрочного технико-экономического развития. – М. : 
ВлаДар, 1993. – С. 44, 45. 
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ризикованості та обмеженості зростання в традиційних галузях за 
одночасного обов’язкового зростання капіталомісткості таких проек-
тів і зростання цін у результаті підвищення конкуренції за ресурси 
між традиційними і новими сферами діяльності (незважаючи на мо-
жливу їх концентрацію) супроводжуватиметься подорожчанням кре-
дитних ресурсів. Це буде серйозним бар’єром на шляху до збільшен-
ня зовнішніх запозичень для модернізації національної економіки, а в 
окремих випадках навіть буде унеможливлювати їх.  

Через ці обставини єдиним шляхом подальшого розвитку стане 
спрямованість на нарощування виробництва в сировинних та екологі-
чно небезпечних галузях. Тому, враховуючи, що даний етап розвитку 
економіки світу характеризуватиметься пошуками і розвитком нових 
технологічних можливостей, слід у власному модернізаційному прое-
кті на основі інновативно-інноваційного шляху розвитку віддати пе-
ревагу галузям саме такого спрямування замість переважного розвит-
ку традиційних сфер діяльності, як у 1999–2008 рр. Це орієнтує одно-
часно і на використання національно специфічної моделі модернізації, 
у тому числі всього суспільства, з урахуванням його ментальних осо-
бливостей та, що особливо важливо, на використання порівняльних 
переваг, передусім у порівняно високому рівні освіти населення. Крім 
того, безумовно, слід формувати також і внутрішній ринок інновацій 
з власними пріоритетами, які дозволять зайняти відповідну нішу в по-
дальшому розподілі видів діяльності. Саме завдяки таким пріоритетам 
можливо рівноправно інтегруватись у світовий поділ праці, а не за-
лишатися в ньому якщо й не з другорядними окремими технологіями, 
то з технологіями, які задовольняють попит у ресурсах та товарах пе-
рвинної переробки, позбавляючи країну майбутнього процвітання. 

Ініціювання нової хвилі довгострокового піднесення економіки 
в розвинених країнах слід очікувати в найближчі 5–10 років на основі 
інновативно-інноваційного характеру дій. Попередньо слід виходити 
із узагальнюючої оцінки підсумків довгострокового піднесення еко-
номіки. У цьому контексті історичний досвід і умови, що складаються 
на початку ХХІ ст., є достатньо повчальними для розробки подальшої 
політики розвитку. Важливо враховувати, що за останні 30 років роз-
рив між багатими і бідними у світі не скоротився, а навпаки, зріс на 
фоні динамічних результатів економічного зростання. Відомо, що на 
початку 70-х рр. співвідношення між найбіднішими і найбагатшими 
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було 13:1, а на кінець 90-х рр. ХХ ст. – вже сягало 19:1, що принципо-
во суперечить декларації того часу, коли розвиток мав відбуватися за 
протилежним сценарієм, згідно з яким різниця мала б скорочуватися. 
При цьому розвинені країни світу не виконали своїх зобов’язань щодо 
підтримки слаборозвинених і надали, як відомо, допомогу майже 
втричі меншу, ніж попередньо планувалося. Сьогодні завдання скоро-
чення розриву між бідними і багатими знову виноситься на порядок 
денний. Для цього були ухвалені рішення щодо "Цілей тисячоліття 
ООН", рішення конференцій з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД). Є й 
декларація саміту щодо сталого розвитку. Порушені ці питання і в 
рішеннях G8 та G20. Водночас на порядку денному стоїть глобальне 
питання щодо пошуку шляхів підтримання існуючого рівня та пода-
льшого розвитку, в тому числі у країнах так званого "золотого мілья-
рда", які почали потерпати від кризи 2008–2009 рр.  

Реально спроби розв’язати окремі болючі проблеми існування 
в найбідніших країнах світу здійснюються за рахунок різноманітних 
програм гуманітарного характеру. Наприклад, програма "Схід – За-
хід: партнерство без кордонів". МВФ оголосив в Україні у 2009 р. 
конкурс "Міжнародний досвід впливу громадянського суспільства 
на демократичний розвиток" і т. п. Однак аналіз складових вказано-
го конкурсу разом з тим свідчить, що в ньому відсутні ініціативи, що 
формують і активізують чи підтримують інноваційно-інновативне 
оновлення суспільства, що мотивує до модернізації, в першу чергу 
економіки, на основі знаннєвого підходу. Серед пріоритетних визна-
чені бюджетна та нафтогазова сфери, сфера ЖКГ, освіта, але тільки 
стосовно автономізації навчальних закладів, експертиза програм іс-
торії, що в цілому не зачіпає заннєвих основ сучасної економіки. 

Характерною складовою опанування проблем розвитку серед іс-
нуючих проблем знаннєвого суспільства і економіки є боротьба 
з бідністю, яка не може бути успішною на основі сучасних доміную-
чих засобів вирішення проблеми, оскільки за умов, що склалися 
в характері розвитку виробництва у світі, як і в більшості країн з пе-
рехідною економікою, бідність стала хронічним явищем і подолати 
її за рахунок навіть певної допомоги високорозвинених країн, як в 
останні 30 років, навряд чи буде можливо.  

Ґрунтуючись на історичному досвіді, а також виходячи з того, що 
конкуренція за контроль над традиційними ресурсами економічного 
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розвитку буде зростати, можна стверджувати, що в майбутньому під-
вищиться також конкуренція і за висококваліфіковані трудові ресур-
си. Про сценарії розв’язання проблеми залучення висококваліфікова-
них кадрів для майбутнього розвитку, наприклад, у США, ми вже пи-
сали в попередньому підрозділі роботи, аналізуючи доктрину 
А.Грінспена. Якщо Україна та інші країни, що утворилися внаслідок 
розпаду СРСР, з фактом відтоку робочої сили вже стикалися, то для 
них і в майбутньому це стане серйозною перешкодою на шляху за-
безпечення інноваційного шляху розвитку, особливо внаслідок світо-
вої кризи на початку ХХІ ст. Чому це очікується?  

У XXI ст. людство вперше матиме структуру, за якою питома ва-
га населення старшого віку буде вища, ніж населення молодого. 
Особливо це стосується європейських країн. Загальновідомо, що ви-
сокорозвинені країни, перш за все європейські та США, підтриму-
ють свій розвиток шляхом використання так званої полегшеної мо-
делі відтворення, коли розвиваються структури, які вимагають менш 
капіталомістких виробництв, нарощуючи сферу послуг, що є порів-
няно більш трудомісткою. Цей шлях вимагає додаткових трудових 
ресурсів, і саме тому попит на міграційну робочу силу зростатиме, 
у тому числі і порівняно малокваліфіковану. Крім того, подальший 
розвиток ще більше залежатиме від інноваційних складових, що, 
у свою чергу, додатково потребуватиме спеціалістів високої квалі-
фікації та вчених, і особливо – молоді. Саме ця частина населення, 
яка першочергово втратила від трансформаційних процесів та кризи, 
про яку ми говоримо в даному випадку, не маючи альтернатив задо-
вольнити свої потреби, продовжуватиме шукати можливості здійс-
нити це шляхом міграції на Захід, хоча в період кризи процес може 
мати і зворотний характер, але на певний час.  

За офіційно непідтвердженими даними натепер з України вже ви-
їхало близько 3 млн працездатного населення (за деякими оцінками, 
ця цифра є більшою). Останній бар’єр, який сьогодні в Україні галь-
мує процес міграції висококваліфікованих і працездатних кадрів, – 
це мовний. Він поступово ліквідується і найближчим часом буде 
повністю ліквідований. Крім того, існує потенційна загроза і продо-
вження боротьби за життєвий простір, оскільки динамічно зростаюче 
населення Китаю, Індії та інших країн цього регіону за одночасного 
загострення конфліктів у районах Близького Сходу буде змушене 
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шукати і вже шукає спокійнішого облаштування свого життя у дея-
ких районах Росії і України, де населення швидко старіє і чисель-
ність його скорочується. Зазначені процеси можуть мати серйозні 
наслідки для обох країн. Особливо для України, рівень безробіття 
в якій у період кризи, що розпочалася у 2008 р., різко зросте, а мож-
ливості підтримки безробітних та їх перекваліфікації знизяться. 

У цілому жорстка боротьба за ресурси і життєвий простір, яка 
мала місце і в ХХ ст., продовжуватиме загострюватися на початку 
ХХI ст. – певно, до того часу, поки людство не знайде принципово 
нових технологічних рішень, перш за все щодо ресурсоспоживання, 
а тому економія ресурсів та технологічне забезпечення їх раціональ-
ного використання має стати одним із пріоритетних напрямів розви-
тку, особливо в Україні, де енергомісткість ВВП є значно вищою 
порівняно з країнами-лідерами та основними конкурентами України. 

Як зазначалося, в Україні, як і в цілому світі, йде активний про-
цес постаріння населення. В таких умовах попит на послуги охорони 
здоров’я, які мають великий мультиплікативний ефект, зростатиме. 
Враховуючи високий рівень наукових здобутків в Україні у галузі 
медицини, біології і т.д., ця сфера діяльності, може, і мала б стати 
пріоритетною в інноваційних діях. Прикладом такого процесу могла 
б бути політика уряду Угорщини щодо фармакології. 

З огляду на проблеми подальшої глобалізації економічного роз-
витку фахівці стверджують, що відносини між бідними і багатими 
країнами, незважаючи на можливість загострення в окремих регіо-
нах, не є "грабіжницькими", якими були в кінці ХІХ та на початку 
ХХ ст. Але й те партнерство, й те співробітництво, які на сьогодні 
склалися, не підтримують достатньою мірою логіку розвитку окре-
мої країни і її економіки, яка відстає або ще не виробила механізмів 
забезпечення конкурентоспроможності. І якщо сьогодні країна та її 
економіка не справляться з проблемами самостійного забезпечення 
інноваційного шляху розвитку, передусім за рахунок високих техно-
логій, то країна залишиться в жорсткому протистоянні "сам на сам" 
з навколишнім світом при жорстких обмеженнях, у тому числі і 
з боку урядів інших країн. Прикладом того є відомі факти боротьби 
з продукцією Китаю, що експортується в країни Заходу.  

Поки що невідомі наслідки глобальної кризи, що почалася в 
2008 р., і, скоріше за все, логічною буде політика урядів окремих 
країн самостійно шукати шляхи виходу з неї, хоча самітом "Групи 20" 
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в Лондоні 2 квітня 2009 р. ухвалено "Глобальний план відновлення 
і реформ", який містить низку узгоджених або спільних дій. Це не ви-
ключає застосування протекціоністських заходів з боку урядів тих же 
країн, що загрожуватиме досягненню якнайшвидшого економічного 
підйому. У такому разі, як свідчить досвід, протистояння новим не-
гативним процесам глобалізації поглиблюватиметься в цілому світі 
і невиключною буде нова, глобального характеру, переформатизація 
фінансової системи і формування нових угруповань країн, що відігра-
ватимуть глобальну роль. Ця парадигма є досить суттєвою, а тому, 
рухаючись шляхом прогресу, ми можемо потрапити в число країн, що 
успішно розвиваються, увійшовши в одне із таких глобального харак-
теру регіональних угруповань. Проте не досягши успіху – залишимо-
ся серед країн доволі бідних, які постійно втрачають свій потенціал. 
Це породжуватиме у перспективі тривалі та глибокі внутрішні конф-
лікти, перш за все суспільного характеру. 

Винятковою основою для досягнення успіху на інноваційному 
шляху модернізації економіки і суспільства є, перш за все, макроеко-
номічна модель, яка дозволяє йти саме таким шляхом. Серед останніх 
робіт цього напрямку показовою може бути стаття С.Дзарасова, на 
основі якої нами сформульовано сім посткейнсіанських фундамента-
льних складових макроекономічної моделі інноваційного розвитку – 
замість домінуючої неокласичної теорії. Серед них: 

- у діях суб’єкта господарювання, населення домінує невизначе-
ність в оцінці майбутнього; 

- ірраціональність у поведінці визначає фундаментальна невизна-
ченість в оцінці майбутнього; 

- ціна – це результат технологічних змін і структури розподілу ВВП, 
а зміна попиту на макроекономічному рівні мотивує до зміни пропозиції; 

- заробітна плата пропорційна продуктивності праці і є умовою 
соціальної орієнтації розвитку суспільства; 

- механізм максимізації довгострокового розвитку і частки ринку – 
сучасна стратегія фірми; 

- держава доцільна у своїх інвестиційних витратах і впливі на ін-
вестиційний процес в цілому; 

- існування різноманітних форм власності ефективне і доміну-
вання окремих з них залежить від результатів їх діяльності134. 
                                                                 
134 Сформульовано на основі статті: С.Дзарасов. Посткейнсианство и инновацион-
ная модель развития // Экономист. – 2008. – № 4. – С. 21–23. 
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Послідовний аналіз складових охарактеризованої моделі розвитку 
свідчить про їх взаємодоповненість, оскільки ірраціональність у пове-
дінці щодо забезпечення довгострокового успіху є малопродуктив-
ною, якщо не витримані умови пропорційності в оплаті і продуктив-
ності праці або держава нераціонально здійснює свої витрати, орієн-
туючись на поточне споживання. Якщо вказані фундаментальні скла-
дові поєднати з висновками, зробленими нами щодо умов розробки та 
реалізації модернізаційних проектів, то можна говорити про певну 
цілісність політики модернізації на основі інноваційного розвитку. На 
успіх такого шляху можна очікувати, якщо розроблені і дотримані 
певні критеріальні ознаки інноваційного розвитку. Скористаємося для 
цього такими ознаками, які запропоновані С.Глазьєвим135. Він вважає, 
що стоїть завдання підвищити норму нагромадження вже найближ-
чим часом до 35,0% замість запланованої урядом Росії до 31,9% 
у 2015 р. і 35,0% у 2020 р. Крім того, він указує, що частка витрат на 
НДДКР згідно з офіційною Концепцією довгострокового розвитку 
досягне 2,8% у 2015 р., що замало, хоча далі виросте до 4,0% в 2020 р. 
При цьому планується скоротити кількість учених з 792,0 тис. до 
738,4 тис. у 2010 р., але це означає, що Росія – єдина країна, яка пла-
нує скоротити кількість зайнятих у науковому секторі.  

Серед критеріальних ознак інноваційного шляху розвитку для 
Росії С.Глазьєв називає зростання кількості промислових підпри-
ємств, які здійснюють технологічні новації, з 9,3% у 2005 р. до 40–
50%. У повній мірі цей показник, як і норма нагромадження, повин-
ні, на нашу думку, досягти такого ж рівня і в Україні. 

Критеріальні ознаки офіційної Стратегії довгострокового розвит-
ку Росії до 2020 р. мають такі значення: 
- частка інноваційної продукції у випуску промислової продукції – 

з 2,5% у 2005 р. до 25–35%; 
- частка високотехнологічного сектора і економіки знань у ВВП – 

з 10,5% у 2006 р. до 17–20%; 
- частка інноваційного сектора у доданій вартості – з 10,5% до 

18,5%; 
- скорочення частки нафтогазового сектора – з 19,6 до 11,8%; 
- скорочення частки всього сировинного сектора – з 8,4 до 6,8%; 
                                                                 
135 Глазьев С. О стратегии развития России до 2020 года // Свободная мысль. – 2008. – 
№ 5. – С. 5–20. 
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- зростання експорту високотехнологічних товарів і послуг – на 
15–20% в рік, і на 2020 р. він повинен досягти 80–100 млрд дол., 
тобто 1% світового ринку; 

- зростання державних і приватних витрат: 
- на освіту не менше ніж 5,5% ВВП (на цей час 4,6%); 
- на охорону здоров’я – 6,3% ВВП (3,9% – 2006 р.); 
- на дослідження і розробки – 3,5–4,0% ВВП (1% – 2006 р.). 

Прогнозується, що залишається низьким на перспективу внесок 
банківського сектора у фінансування інвестицій – 13,3% у 2007 р. 
і до 20,0% у 2020 р. 

С.Глазьєв вважає, що в цілому намічених змін замало для забез-
печення інноваційного шляху і переходу до нього не буде. Тому не-
обхідно, на його думку, крім досягнення норми нагромадження про-
тягом декількох найближчих років до 35%, запустити в роботу ін-
ститути розвитку. Витрати на НДДКР до 3% ВВП необхідні вже за-
раз. Структура інвестицій у машинобудуванні до 5% ВВП вже 
у 2010 р. Для цього темпи зростання інвестицій в основний капітал 
інноваційного сектора необхідно подвоїти, а також:  

- щоб частка держвитрат на цілі соціально-економічного розвит-
ку досягнула вже в 2011 р. рівня запланованого на 2020 р.; 

- провести інвентаризацію та переоцінку основних фондів; 
- звільнити від оподаткування всі витрати на НДДКР та освоєння 

нової техніки; 
- кардинально підвищити ефективність антимонопольної політики; 
- держзакупівлі здійснювати у відповідності до пріоритетності ві-

тчизняної промисловості. 
Як результат, темпи зростання економіки на інноваційному шля-

ху розвитку підвищаться вдвічі і будуть утримуватися на рівні 10% 
на рік на весь період часу до 2020 р.  

Критеріальні ознаки інноваційного оновлення економіки Росії 
дають певне уявлення про характер змін, які необхідні для здійснен-
ня процесів модернізації економіки на основі активізації процесів 
нагромадження та використання знань. Така постановка завдання 
теж є актуальною, оскільки в Україні інновації не стали фактором 
зростання, який мав би бути домінуючим. Для цього твердження на 
сьогодні є достатньо підстав. 

Якщо проаналізувати всі наші виробництва за технологічними 
укладами, то отримаємо досить таки сумну статистику. Згідно з да-



Розділ 5. Нова економіка і сутність ендогенних процесів ... 

691 

ними спеціалістів Інституту економіки та прогнозування НАН Укра-
їни, за випуском продукції 3-й технологічний уклад в Україні сього-
дні становить майже 58%, 4-й технологічний уклад – 38 і лише 4% – 
5-й технологічний уклад. За фінансуванням науково-технічних роз-
робок ситуація така: майже 70% становить сьогодні 4-й і тільки 23% – 
5-й технологічний уклад. За інноваційними витратами: 60% стано-
вить 4-й уклад і 30 – 3-й (тобто сумарно – 90), а 5-й в інноваційних 
витратах становить лише 8,6%. Що стосується інвестицій, які, влас-
не кажучи, визначають майбутнє на найближчі 10–15 років, то 75% 
інвестицій вкладається в 3-й технологічний уклад і відповідно лише 
20% та 4,5 % – у 4-й і 5-й технологічні уклади.  

При цьому (табл. 5.4) тільки 14,8% від загальної кількості промисло-
вих підприємств у 2000 р. займалися інноваційною діяльністю, і весь 
період економічного зростання (2000–2007 рр.) була тенденція до зни-
ження їх активності. Уже в 2007 р. таких підприємств за питомою вагою 
промисловості було лише 11,5%. За даними, домінуючим серед галузей 
промисловості щодо інноваційної діяльності було машинобудування – 
20,4%, тоді як у металургії та обробці металу існувала тенденція до 
зниження активності щодо інноваційної діяльності. Якщо у 2000 р. пи-
тома вага таких підприємств була 23,7%, то у 2007 р. – всього 12,4%. 
І це в галузі, яка для України є основним експортером, що підтримує 
торговельний баланс і дає основні валютні надходження.  

Є всі підстави очікувати, що під час кризи 2008–2010 рр. ця галузь 
ще знизить свою активність в інноваційному оновлені виробництва, 
що приведе до зменшення валютних надходжень і втрати ринків. 
Враховуючи таку слабкість галузі, можна очікувати, що металургія 
України збереже свої потенційні можливості щодо рівня виробництва 
тільки в тій її частині, яка досягне злиття та поглинання з гірничо-
видобувною галуззю та вугільною промисловістю, що допоможе збе-
рігати виробництво і бути конкурентоспроможним за рахунок прис-
воєння гірничої ренти, яка по суті не належить металургам. У разі, 
коли держава використає вказану ренту як дохід бюджету, металурги 
масово змушені будуть займатися реструктуризацією виробництва на 
інноваційній основі, але гостро стане проблема фінансових ресурсів. 

Стосовно інвестицій у технічне переозброєння (а це дуже важливо, 
оскільки ми сьогодні часто фіксуємо, що вітчизняні та іноземні інвес-
тиції модернізують окремі сфери, які працюють на споживчий ринок),  
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Таблиця 5.4 
Інноваційна діяльність в Україні у 1999–2007 рр.* 

Показник 2000 2004 2007 
Підприємства – всього 9475 9920 10346 
Кількість промислових підприємств, що займалися 
інноваційною діяльністю 1705 1359 1472 
Питома вага промислових підприємств, що впрова-
джували інновації, % * 14,8 10,0 11,5 

у тому числі за галузями:    
машинобудування  15,9 18,6 20,4 
металургія та оброблення металу  23,7 11,5 12,4 
хімічна та нафтохімічна промисловість 17,3 16,3 18,5 

Інноваційна діяльність за формами власності:    
приватна 1,5 82,6 82,8** 
колективна  83,3 н/д н/д 
державна 12,4 9,9 9,9** 
комунальна 2,3 7,5 7,3** 

* 2000 р – за галузями промисловості; 2001–2007 рр. – за видами промислової дія-
льності. 
** Дані 2005 р. 
Джерело: Наукова та інноваційна діяльність в Україні : Стат. зб. / Держкомстат 
України. – К. (за 2002–2007 рр.). 

то тут теж поки що складаються не досить позитивні тенденції. На 
жаль, у технологічній частині капітальних вкладень на 83% домі-
нує 3-й технологічний уклад і лише 10% – 4-й технологічний ук-
лад. Це надзвичайно загрозлива картина, оскільки в даний час за-
кладається майбутня структура випуску продукції, де буде доміну-
вати 3-й технологічний уклад.  

Що означає третій технологічний уклад? Це – промисловість бу-
дівельних матеріалів, чорна металургія, суднобудування, оброблен-
ня металу, легка, деревообробна, целюлозно-паперова промисло-
вість. Саме тут ми концентруємо, хоча і відносно невеликі, інвести-
ції. Якщо порівняти структури інвестицій з країнами-лідерами тех-
нологічного прогресу, то у світі сьогодні розвиваються біотехноло-
гії, аерокосмічна, електронна, фармацевтична, комп’ютерна, хімічна, 
інструментальна промисловості, тобто між Україною і світом існує 
невідповідність щодо розвитку пріоритетних видів діяльності, не-
зважаючи на те, що Україна є країною з економікою, в якій перева-
жає індустріальний характер виробництва.  
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Водночас, аналізуючи статистику доданої вартості по галузях, 
тобто фактично того фінансового ресурсу, за рахунок якого відбува-
ється економічне зростання, у зіставленні з іншими країнами-
лідерами технологічного прогресу, бачимо, що в усіх зазначених га-
лузях, за винятком аерокосмічної, Україна відстає, а домінує лише 
в тих галузях, які належать до 3-го технологічного укладу. Тобто ми 
отримуємо сьогодні фінансові ресурси переважно за рахунок розвит-
ку технологій, закладених у 3-му технологічному укладі, що теж є 
загрозливою тенденцією. Особливо це важливо з огляду на те, що за 
джерелами фінансування інвестицій найбільшу питому вагу – 73,6% – 
мають власні кошти підприємств (табл. 5.5). Якщо врахувати, що 
найбільшого спаду зазнало власне машинобудування, то ресурсів для 
відтворення в цій галузі інноваційних процесів, що є базою для інно-
ваційного оновлення інших видів діяльності, явно недостатньо.  

Таблиця 5.5 
Розподіл промислових підприємств за джерелами  
фінансування інновацій в Україні у 2000–2007 рр.,  

% до загальної кількості підприємств 
Показник 2000 2004 2007 

Фінансування – всього  100,0 100,0 100,0 
за рахунок:    
власних коштів 79,6 77,3 73,7 
держбюджету 0,4 1,4 1,3 
вітчизняних інвесторів 2,8 0,2 0,2 
іноземних інвесторів 7,6 2,5 3,0 
кредитів 6,3 17,8 18,5 

Джерело: Наукова та інноваційна діяльність в Україні : Стат. зб. / Держкомстат 
України. – К. (за 2002–2007 рр.). 

Крім того, криза, що розпочалася у 2008 р. на фоні зростаючих цін 
на газ для України, призвела до того, що вже за підсумками 2008 р. 
спад промислового виробництва становив понад 3%. За підсумками 
2009 р. очікується спад і в цілому по економіці (на рівні 14% ВВП) і, 
звичайно, за таких умов – різке скорочення фінансових ресурсів розви-
тку, у тому числі й інноваційного. Слабкість і загрози банкрутств наці-
ональної банківської системи ставлять під сумнів можливості іннова-
ційної модернізації економіки, а значить і суспільства, на ендогенній 
основі, в якій домінуватимуть інноваційні ознаки. На цьому фоні, на-
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віть за умов прискореного економічного зростання, яке було в 2000–
2008 рр., відбувалося формування технологічної залежності від зовні-
шнього оточення, що консервувало структуру економіки.  

Якщо проаналізувати динаміку та структуру імпорту товарів з-за 
кордону, насамперед інвестиційного характеру, то в результаті отрима-
ємо, що в секторі низьких технологій по імпорту ми отримуємо майже 
до 50% продукції, у секторі середніх технологій – до 30%, у секторі 
високих технологій – лише на рівні 11%. Тобто економічна, технологі-
чна, науково-технічна діяльність, в якій діють екзогенні чинники, кон-
центрується в основному в секторі низьких чи середніх технологій.  

Стосовно експорту, то частка високотехнологічної продукції 
в ньому становить 8%, середньотехнологічної – 30, а низькотехноло-
гічної – 47. Особливістю експортно-імпортної діяльності в Україні є 
те, що вона не покриває імпорт високотехнологічної продукції (це 
так званий нееквівалентний обмін), тобто на даний час ми стаємо 
технологічно залежними від застарілих західних технологій, які в 
цих країнах виходять з обороту і продаються нам, результатом чого 
є не тільки отримання високорозвиненими країнами додаткових фі-
нансових ресурсів для прискореної модернізації, а й формування 
каналів такої залежності України на майбутнє за умов, коли розпоч-
неться вихід більшості країн з фінансової та економічної кризи.  

Якщо дати оцінку в цілому розвитку економіки України, то поки 
що невідворотно діє модель збіднювального розвитку, за якої, хоча 
й існує економічне зростання, конкурентоспроможність не зростає, 
а підтримується курсовими коливаннями. Доходи, отримані від екс-
порту є результатом продажу якщо не природних ресурсів, то това-
рів первинної переробки, що збіднює країну у потенційному відно-
шенні, оскільки з часом ці ресурси природно скоротяться, а іннова-
ційні – не будуть нагромаджені. Для успіху мають бути змінені і фі-
нансові, і економічні та організаційні механізми, про зміст яких мова 
піде далі. Без принципових змін у напрямку хоча б еквівалентного 
обміну ми на майбутнє закладаємо стабільне економічне відставан-
ня, оскільки Україна не пропонує світу ті пріоритетні технологічні 
рішення, в яких він міг би бути зацікавленим. 

Сьогодні, згідно з авторською позицією, для читача не є відкриттям 
те, що економічне зростання, яке спостерігається протягом останніх 
майже дев’яти років, не є результатом змін інноваційного характеру, 
і змінити ситуацію на краще у сфері зовнішньоекономічних складових 
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інноваційної політики буде неможливо без змін принципового характе-
ру, передусім у сфері пріоритетів розвитку. Зростання економіки в пе-
ріод 2000–2008 рр. не повториться, бо досягти більш як 7% приросту 
ВВП у середньорічному вимірі протягом фактично дев’яти років без 
переходу на інноваційні засади, а шляхом використання ресурсів, в тому 
числі зовнішніх, для стимулювання споживчого ринку, буде нереально. 
Крім цього, розрахунки, отримані у 2005–2008 рр. ще довго тримати-
муть економіку на "голодному пайку" обмеженості фінансових ресур-
сів, що вимагатиме в роки виходу з кризи 2008–2009 рр., формування 
нових для української дійсності ресурсів розвитку, бо попередні вже є 
і будуть надзвичайно обмеженими для реалізації політики модернізації. 
Країна змушена буде перейти на жорстку економію витрат щодо пото-
чного споживання і ефективного використання заощаджень як внут-
рішнього, так і зовнішнього характеру для цілей розвитку, якщо таке 
амбіційне завдання буде поставлене і реально здійснюватиметься. 

Зміна обсягів випуску продукції в цілому і за видами діяльності 
протягом 2000–2008 рр. характеризувалася досить високими показ-
никами, підтримуючи які Україна, на перший погляд, могла б лікві-
дувати своє відставання, особливо якщо виходити з того, що особ-
ливо високі темпи зростання були як в економіці в цілому, так і в 
промисловості зокрема, але цього не відбулося і економічне зрос-
тання не вплинуло позитивно на оцінки індексу глобальної конкуре-
нтоспроможності України в 2007–2008 рр. (табл. 5.6). За цим ін-
дексом вона була на 73-му місці у світі. За ознакою субіндексу інно-
вацій, що є складовою індексу глобальної конкурентоспроможності, 
на 75-му місці у світі, а за субіндексом так званих загальних вимог 
посіла лише 90-ту позицію. І це незважаючи на потужний, хоча і зно-
шений, промисловий потенціал України, і наявний розвинений у тех-
нологічному відношенні авіакосмічний комплекс, що випускає кон-
курентоспроможну на світових ринках продукцію, як і такого ж рівня 
продукцію військового призначення. Для прикладу, Вірменія, яка не 
має таких видів діяльності, однак, посіла 91-ше місце. Це свідчить про 
те, що визначальним в оцінці рівня конкурентоспроможності країни є 
стан справ з інноваціями в цілому в країні, а не в окремих її секторах. 
У доповнення до сказаного, за якістю діючих в Україні інститутів, 
тобто регуляторних і організаційних – 115-ту, інфраструктурою – 
77-му, макроекономічною стабільністю – 82-гу (але це було до кризи), 
рівнем здоров’я і початковою освітою – 74-ту позицію. 
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Таблиця 5.6 
Зміна обсягів випуску продукції за видами діяльності України  

у 2000–2007 рр., % до попереднього періоду 
Показник 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Вся економіка 108,8 112,6 105,9 111,9 114,8 103,5 107,5 109,0 
Сільське госпо-
дарство, мис-
ливство та лісо-
ве господарство 109,2 109,5 101,2 89,3 119,6 99,9 102,5 94,9 
Промисловість 113,2 114,2 107,0 115,8 112,5 103,1 106,2 110,2 
Будівництво 101,9 110,6 97,0 128,3 125,7 93,4 109,9 115,6 
Оптова та розд-
рібна торгівля, 
торгівля транс-
портними засо-
бами 92,9 124,9 108,0 121,6 115,1 92,2 116.9 116,3 
Транспорт та 
зв’язок 92,4 104,0 109,2 111,0 114,6 114,4 108,1 111,5 
Джерело: Моніторинг макроекономічних та галузевих показників Міністерства 
економіки України за квітень 2008 р. 

Інакше кажучи, позиція в рейтингах за критеріями, що належать до 
базових вимог розвитку національної економіки, виявилася нижчою 
і навіть значно нижчою, ніж у глобальному рейтингу. Хоча дещо ін-
шою є ситуація за критеріями, які характеризують ефективний розви-
ток. Зокрема, за субіндексом ефективного розвитку Україна посіла 66-
ту позицію. Крім того, за показником "вища освіта і професійна під-
готовка" – 53-тю, ефективність ринку праці – 65-ту, розмір ринку – 
26-ту, але в той же час ефективність ринку товарів – 101-шу, розвине-
ність фінансового ринку і технологічний рівень – 93-тю. Це означає, 
що з ряду позицій ми далеко позаду більшості країн світу, хоча за 
окремими показниками, як бачимо з наведеного, ще збереглася части-
на можливостей для ефективного розвитку України саме на іннова-
ційній основі. Передусім та частина індексів, яка характеризує людсь-
кий капітал (освіта і професійна підготовка кадрів), а також можливо-
сті його використання – це ефективність ринку праці. Але, як бачимо, 
справедливим залишається твердження про те, що, не вирішивши за-
гальні питання, які пов’язані з так званими загальними вимогами до 
стану справ в економіці, інституційному забезпеченні і такому іншо-
му, за рахунок окремих позитивних складових домогтися успіху в ін-
новаційному оновленні буде важко, якщо взагалі можливо.  
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Враховуючи необхідність саме інноваційного характеру розвитку 
економіки, важливо давати більш глибоку оцінку характеру змін, 
передусім у промисловому виробництві. Особливо динамічні ознаки 
зростання мала обробна промисловість (табл. 5.7), що характеризує 
наявні можливості задоволення внутрішніх і зовнішніх потреб ринку 
в продукції харчової промисловості та переробки сільськогосподар-
ських продуктів, виробництва деревини та виробів з дерева, продук-
ції целюлозно-паперової, поліграфічної промисловості, видавничої 
справи, будматеріалів, скловиробів, машинобудування. Хоча важли-
во враховувати можливості задоволення зовнішніх потреб, що ви-
значаються не лише динамікою внутрішнього виробництва, але й 
здатністю ефективно задовольняти потреби зарубіжних споживачів, 
дотримуючись при цьому відповідних норм і стандартів, що є окре-
мою проблемою для України. Стосовно стандартизації української 
продукції у нас досить багато проблем, про що докладніше говори-
тимемо в заключному підрозділі даної роботи. 

Як бачимо (табл. 5.7), більшість з цих галузей і за темпами зміни 
виробництва, і за обсягами інвестицій переважають середні показ-
ники як по промисловості в цілому, так і по обробній промисловості 
зокрема. Особливо важливо, що за період 2000–2007 рр. обробна 
промисловість випереджала темпи зростання промисловості в ціло-
му на 10% і при цьому кумулятивно обсяг інвестицій в обробну 
промисловість переважав інвестиції в промисловість в цілому на 
45%. Для окремих галузей обробної промисловості цей показник 
становив: промисловість будматеріалів і скловироби – 5,6 раза, ви-
робництво деревини та виробів з деревини – 2,8, металургія та мета-
лообробка – 1,6, целюлозно-паперова, поліграфічна промисловість 
та видавнича справа – 1,6, а машинобудування, на жаль, лише 
1,3 раза і випереджало тільки харчову та легку промисловість.  

Важливо засвідчити також, що в багатьох галузях обробної про-
мисловості була досить високою капіталомісткість випуску та капі-
таломісткість основних фондів при порівняно низьких показниках 
ступеня зносу основних фондів (табл. 5.7 за окремими видами обро-
бних галузей промисловості). Але з позицій інноваційного шляху 
розвитку важливим є те, що порівняно з іншими галузями обробної 
промисловості такі її лідери, як машинобудування та хімічна і наф-
тохімічна промисловість, мають найвищі ступені зносу основних 
засобів – 68,4% та 70,9% станом за 2007 р. і за період 2000–2007 рр. 



 

 

Таблиця 5.7  
Показники за видами промислової діяльності України у 2000–2007 рр. 

Показник 

Зміна промислового виробництва 1) Зміна обсягів інвестицій 1) 
до попереднього року 
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01
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02
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20
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Промисловість 
– усього 113,2 114,2 107,0 115,8 112,5 103,1 106,2 110,2 192,1 123,8 113,3 106,0 124,6 124,9 104,1 115,3 127,0 284,9 

Добувна про-
мисловість 106,4 103,3 102,3 105,5 104,1 104,4 105,8 102,7 131,7 н/д 107,1 87,4 111,8 120,9 104,0 93,7 125,1 154,2 

Видобуток 
енергетичних 
матеріалів 

106,7 104,8 99,2 103,6 101,9 103,1 103,3 98,0 114,5 н/д 114,5 86,2 106,2 119,8 100,1 88,9 121,2 135,4 

Видобуток 
неенергетич-
них матеріалів 

118,4 100,2 107,7 109,1 107,6 105,7 109,5 108,8 159,5 н/д 81,3 92,9 137,1 124,8 117,0 107,7 134,6 219,2 

Обробна про-
мисловість 116,6 117,2 108,9 118,2 114,6 103,0 106,3 111,7 211,4 н/д 118,0 113,8 132,5 126,0 114,1 122,7 132,0 414,3 

Харчова про-
мисловість та 
переробка сіль-
ськогосподар-
ських продуктів 

123,0 118,2 108,4 120,0 112,4 113,7 110,0 110,0 237,8 126,6 110,9 134,8 128,5 107,9 109,6 119,5 127,5 346,1 

Легка промис-
ловість 136,4 113,8 100,4 104,0 113,6 100,3 98,1 100,4 133,3 190,7 89,2 86,7 174,3 121,6 119,2 75,8 104,0 154,0 

Виробництво 
деревини та 
виробів з дере-
вини 

156,5 128,0 123,4 123,0 125,5 119,5 113,9 122,1 405,2 150,0 160,0 156,3 115,2 161,7 141,1 113,8 106,8 798,9 
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Целюлозно-
паперова, по-
ліграфічна 
промисловість; 
видавнича 
справа 

131,7 118,2 108,4 125,7 125,9 112,7 110,3 110,6 278,8 138,9 189,3 75,4 123,1 99,8 142,1 132,0 456,9 

Виробництво 
коксу та про-
дуктів нафто-
перероблення 

92,0 154,3 125,5 108,7 103,4 86,6 87,9 103,3 171,1 н/д 162,4 70,2 171,7 116,0 112,5 86,0 94,7 208,0 

Хімічна та 
нафтохімічна 
промисловість 

108,8 110,6 106,5 116,8 114,4 109,8 103,2 106,2 189,4 202,9 128,5 112,1 101,4 171,2 121,1 101,8 124,4 383,5 

Виробництво 
інших немета-
левих мінера-
льних виробів 
(будматеріалів, 
скловиробів) 

107,7 111,4 105,3 117,9 119,3 114,3 112,8 116,9 248,7 н/д 142,0 124,8 158,3 160,3 104,2 220,2 153,9 1588,0 

Металургія та 
обробка мета-
лу 

121,3 104,9 103,9 114,3 112,0 98,5 108,9 108,3 162,1 159,9 105,1 91,6 141,7 143,3 141,3 111,8 143,6 443,5 

Машинобуду-
вання 115,3 118,8 111,3 135,8 128,0 107,1 111,8 128,6 353,9 145,1 109,1 106,1 154,7 120,4 86,2 149,6 130,3 362,3 

Виробництво 
та розподіл 
електроенергії, 
газу та води 

98,2 102,6 101,1 104,7 98,9 102,9 106,7 103,2 121,7 н/д 111,5 116,1 119,2 126,4 72,7 114,8 103,2 168,0 

* За галузевою класифікацією.  

6
9
9
 



 

 

Продовження табл. 5.7 

Показник 

Відношення інвестицій в основний капітал  
до обсягу продукції 2) 

Відношення інвестицій в основний капітал  
до основних засобів 2) 
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Промисловість – 
усього 8,8 8,7 8,5 7,0 7,0 7,5 8,1 8,5 4,5 5,8 9,5 6,7 7,7 8,5 9,7 7,5 

Добувна  
промисловість 22,1 18,9 23,4 19,3 21,7 23,1 19,0 21,7 7,1 7,3 9,5 8,5 10,1 9,8 12,8 9,3 

Видобуток енерге-
тичних матеріалів 27,8 24,2 28,5 26,7 28,6 42,5 22,9 29,8 9,0 8,5 11,5 10,0 11,3 9,8 13,3 10,5 

Видобуток неенер-
гетичних матеріалів 11,0 9,5 13,8 9,8 11,8 11,8 13,3 12,1 3,4 4,5 5,9 5,6 7,8 9,9 11,7 7,0 

Обробна  
промисловість 6,3 6,6 7,1 5,4 5,4 7,5 7,4 7,2 4,2 6,4 8,7 7,5 9,1 10,2 12,2 8,3 

Харчова промисло-
вість та переробка 
сільськогосподарсь-
ких продуктів 

7,9 9,8 8,5 8,3 7,9 10,2 9,7 9,7 10,3 16,1 18,0 11,8 14,7 16,5 19,0 15,2 

Легка  
промисловість 6,7 5,8 11,2 8,2 7,5 11,6 6,7 8,3 2,9 4,5 7,5 7,6 9,8 7,6 8,3 6,9 

Виробництво дере-
вини та виробів з 
деревини 

12,9 16,3 12,0 15,6 13,4 19,8 17,1 16,3 8,1 9,2 16,7 14,3 19,4 18,8 19,7 15,2 
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Целюлозно-
паперова, полігра-
фічна промисло-
вість; видавнича 
справа 

12,1 21,1 7,3 9,8 7,5 8,7 9,8 11,8 9,8 11,5 14,7 10,6 10,7 14,3 16,6 12,6 

Виробництво коксу 
та продуктів нафто-
перероблення 

12,7 7,1 20,1 4,1 3,8 5,5 4,3 8,3 10,7 11,9 15,2 13,4 17,2 13,0 12,8 13,4 

Хімічна та нафтохі-
мічна промисло-
вість 

6,6 6,9 5,7 6,5 6,8 9,6 7,5 7,5 2,4 2,9 5,2 4,8 6,5 5,2 5,8 4,7 

Виробництво інших 
неметалевих міне-
ральних виробів 
(будматеріалів, 
скловиробів) 

6,4 7,6 8,6 11,2 12,1 13,8 20,6 13,7 2,9 6,1 10,4 9,9 11,1 20,1 28,3 12,7 

Металургія та обро-
бка металу 4,0 3,5 5,0 3,1 3,5 6,5 5,8 5,1 4,0 5,2 8,1 6,3 9,2 10,1 13,8 8,1 

Машинобудування 5,0 4,8 5,7 4,2 4,2 4,6 5,3 5,1 1,7 3,3 4,1 4,5 3,8 5,9 5,8 4,1 
Виробництво та 
розподіл електрое-
нергії, газу та води 

9,6 11,0 10,9 9,2 7,9 7,4 6,0 8,7 3,1 3,7 5,0 4,2 3,5 4,3 3,7 3,9 
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Продовження табл. 5.7 

Показник Ступінь зносу основних засобів 3) Операційна рентабельність 2) 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Промисловість – усьо-
го 52,0 54,5 56,4 57,9 57,2 58,6 59 3,7 2,6 3,3 4,7 5,5 5,8 5,8 

Добувна  
промисловість 44,4 45,5 49,1 49,6 49,4 49,9 49,8 11,5 4,4 3,4 8,5 14,4 9,2 11,4 

Видобуток енергетич-
них матеріалів 35,5 36,4 39,6 41,3 40,5 44,7 44,2 н/д 3,7 2,4 н/д н/д н/д н/д 

Видобуток неенерге-
тичних матеріалів 61,2 62,8 65,8 66,5 66,2 63,2 61,8 н/д 5,7 5,4 н/д н/д н/д н/д 

Обробна  
промисловість 55,4 55,4 55,8 59,2 57,5 60 59,7 4,2 3,1 4,2 5,4 5,3 5,5 5,9 

Харчова промисло-
вість та переробка 
сільськогосподарських 
продуктів 

40,5 40,7 39,8 49,7 44,8 48,4 46,3 4,0 3,3 2,7 2,0 3,7 5,1 4,7 

Легка  
промисловість 50,0 50,8 52,7 46,8 49,8 45,7 45,4 1,1 -1,6 0,4 0,4 -0,2 0,2 0,7 

Виробництво дереви-
ни та виробів з дере-
вини 

39,2 58,7 62,0 34,2 34,2 31,4 35,8 3,2 -1,3 3,2 4,1 4,5 2,5 3,7 

Целюлозно-паперова, 
поліграфічна промис-
ловість; видавнича 
справа 

44,9 40,8 40,8 45,7 43,3 44,6 43,9 8,9 7,1 4,5 7,7 6,4 6,3 5,0 
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Виробництво кок-
су та продуктів 
нафтоперероб-
лення 

53,7 59,1 48,2 49,7 49,0 53 46,7 1,4 4,0 1,5 4,9 4,1 3,6 3,5 

Хімічна та нафто-
хімічна промисло-
вість 

63,4 62,9 65,7 63,1 64,4 69,5 70,9 3,8 1,8 5,2 7,0 7,8 4,0 4,5 

Виробництво ін-
ших неметалевих 
мінеральних виро-
бів (будматеріалів, 
скловиробів) 

54,8 55,0 57,3 52,8 55,1 53,8 49,3 5,9 1,6 5,0 н/д н/д н/д н/д 

Металургія та об-
робка металу 58,5 60,0 60,3 69,7 65,0 67,5 62,5 5,1 4,6 7,9 9,2 7,2 8,5 8,3 

Машинобудування 56,7 58,1 61,3 61,5 61,4 63,7 68,4 4,0 1,5 1,9 3,1 3,4 2,6 4,3 
Виробництво та 
розподіл електрое-
нергії, газу та води 

50,6 58,7 62,0 60,6 61,3 60,9 62,2 -1,0 0,4 -0,2 -1,3 1,5 5,2 2,2 
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Закінчення табл.  5.7 
Показник Зміна середньої кількості працівників 2) 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Промисловість – усього 93,9 93,9 95,5 99,8 100,2 98,4 97,8 
Добувна промисловість 94,0 94,7 96,5 99,6 97,9 99,0 97,7 
Видобуток енергетичних матеріалів 93,0 94,6 96,0 н/д н/д н/д н/д 
Видобуток неенергетичних матеріалів 96,9 94,8 97,3 н/д н/д н/д н/д 
Обробна промисловість 92,7 92,5 94,2 99,8 100,8 98,3 97,4 
Харчова промисловість та переробка сільськогосподарських 
продуктів 93,2 95,7 95,9 101,6 102,9 100,0 97,6 
Легка промисловість 87,5 81,3 84,0 96,2 98,0 90,5 90,2 
Виробництво деревини та виробів з деревини 87,8 87,8 94,4 103,0 108,8 102,7 105,3 
Целюлозно-паперова, поліграфічна промисловість; видавнича 
справа 103,4 103,4 95,1 107,0 108,2 103,0 104,4 
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 101,9 101,9 103,6 101,7 100,0 91,5 98,1 
Хімічна та нафтохімічна промисловість 96,0 96,0 99,5 99,4 102,2 101,1 98,4 
Виробництво інших неметалевих мінеральних виробів (будма-
теріалів, скловиробів) 89,3 88,9 87,5 100,0 102,7 98,1 100,7 
Металургія та обробка металу 99,3 97,7 97,8 101,5 102,4 101,2 97,7 
Машинобудування 90,4 90,5 93,3 97,9 97,5 95,7 95,9 
Виробництво та розподіл електроенергії, газу та води 99,1 100,4 100,2 99,8 99,8 98,7 99,6 
Джерела: 
 1) Дані Моніторингу макроекономічних показників Мінекономіки України. – 2008 р. (травень). 
 2) Розраховано за даними Статистичних щорічників України та Статистичного збірника "Основні засоби України" за відповідні 
роки. 
 3) Дані Статистичного збірника "Основні засоби України" за відповідні роки. 
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і, незважаючи на порівняно високу інвестиційну активність, тенден-
цію постаріння виробничого апарату здолати не вдалося. Для цих 
галузей чи не найнижчою була й операційна рентабельність, тому 
під час кризи ці галузі втрачають чи не найбільше. Разом з тим 
(табл. 5.7) в промисловості України, на жаль, тільки окремі види ді-
яльності розвиваються на основі інноваційних процесів, в результаті 
яких не тільки оновлюється виробництво, а й омолоджується вироб-
ничий апарат. Серед них: легка промисловість, виробництво дереви-
ни та виробів з деревини, промисловість будівельних матеріалів. 

Стосовно добувної промисловості, то вона розвивалася на фоні ско-
рочення робочих місць, порівняно високої капіталомісткості продукції, 
але при значно менших темпах зростання промислового виробництва 
і при постарінні виробничого апарату, що не закладало серйозних під-
валин для інноваційної моделі розвитку. Висока капіталомісткість цих 
виробництв не дає і не може дати таких порівняно високих темпів зрос-
тання, в яких зацікавлена економіка України та її населення. 

Причому, незважаючи на те, що весь період зростання 2000–
2007 рр. відношення інвестицій до основного капіталу в машинобу-
дуванні збільшувалось, але це збільшення було не таким, щоб зміни-
ти на краще тенденцію щодо постаріння фондів, і за цей період сту-
пінь їх зносу підвищився з 56,7 до 68,4%. Це означає, що криза 
2008–2009 рр. поставить під загрозу банкрутства багатьох підпри-
ємств машинобудування, оскільки навіть в умовах зростання їх опе-
раційна рентабельність не перевищила, за підсумком 2007 р., 4,3%. 

Повертаючись до проблем розвитку галузей промисловості, що ви-
значають інноваційний шлях розвитку, зауважимо, що така галузь, як 
хімічна та нафтохімічна, а також машинобудування розвивалися на 
старій технологічній базі, хоча і мали показники зростання випуску, 
що випереджали середні по обробній промисловості. Це підтверджу-
ється тим, що відношення інвестицій до основного капіталу в 2007 р. 
мали чи не найнижчі показники у порівнянні з іншими галузями – 
5,8% при 68,4% зносу основних фондів у машинобудуванні та 5,8% 
при 70,9% зносу основних фондів в хімічній та нафтохімічній проми-
словості. За існуючих умов у цілому інноваційний розвиток буде не-
можливий не тільки через те, що не вистачатиме ресурсів для закупів-
лі машин і устаткування по імпорту, а й через те, що в імпорті машин 
і устаткування домінують все ті ж 3-й та 4-й технологічні уклади, де 
діють раніше збудовані потужності і де можна, контролюючи викори-
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стання природної ренти, здешевлювати власне виробництво, або, ма-
ючи доступ до порівняно дешевих природних і трудових ресурсів та 
запасу цінової конкурентоспроможності, сформованої за рахунок кур-
сової різниці, підтримувати конкурентоспроможність існуючого ви-
робництва. Крім того, що особливо важливо, бізнес отримав контроль 
над існуючим виробництвом не в результаті їх викупу за ринковими 
цінами чи капіталізації власних прибутків, а в результаті роздержав-
лення чи приватизації, що сформувало певний стереотип його поведі-
нки, який теж стримує процеси інноваційного характеру.  

Україна за рахунок дії вказаних факторів розвивається не як висо-
котехнологічна держава. До того ж слід враховувати, що в експорті 
переважає продукція 3-го технологічного укладу, ціни на яку порів-
няно нижчі, ніж на високотехнологічну, яку слід купувати по імпорту, 
через що постійно виникає і виникатиме проблема додаткових ресур-
сів, в тому числі і запозичених, використання яких на необхідному 
рівні в Україні поки що не налагоджене. На даний час вони ще й по-
дорожчали, що обмежуватиме доступ до них. Притому збільшення 
в попередні роки боргової залежності України не дало відповідних 
результатів якісного характеру. Власне тому важливою складовою 
подальшого інноваційного шляху розвитку має бути і нова стратегія 
використання зовнішніх запозичень. Остання на сьогодні активно ро-
зробляється в Інституті економіки та прогнозування НАН України, 
основна спрямованість якої – забезпечити умови для незбіднюючого 
розвитку, як це мало місце в попередні роки, оскільки за роки транс-
формаційних перетворень ціни українського експорту зросли майже 
в 4,5 раза, а ціни імпорту – майже у 6 разів. Ця різниця буде зростати і 
далі, оскільки тепер різко зростають для України ціни на газ. За таких 
умов надалі Україна вимушена буде платити значно більше за імпорт, 
ніж отримувати доходів від експорту, а це прямий шлях до запозичень 
і до емісії, а значить, і ще глибшої боргової залежності та інфляції. 
При цьому, на наш погляд, зростатиме боргова залежність держави, 
тобто державний борг, адже для підтримки стабільного макроеконо-
мічного середовища український уряд залучатиме кошти зовні. 

Стосовно фінансових джерел та наявного процесу інвестування, що 
мав місце в останні роки активного динамічного зростання ВВП, необ-
хідно зауважити, що сумарно інвестиції у відношенні до ВВП замість 
попереднього безперервного зниження почали зростати. Інвестиції в 
основний капітал з 13,9% в 1999 р. досягли 26,4% в 2007 р. (табл. 5.8). 
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Таблиця 5.8 
Структура інвестицій в основний капітал та характеристика 

окремих (найважливіших) фінансових ресурсів 
капіталовкладень в економіку України в 2000–2007 рр. 

Показник 2000 2004 2007 
Інвестиції в основний капітал, % до ВВП 13,9 21,9 26,4 
Структура інвестицій в основний капітал, % 
до загального підсумку – всього  100,0 100,0 100,0 

кошти підприємств і організацій 68,6 61,7 56,5 
кредити банків і інші позички  1,7 7,6 16,6 
кошти іноземних інвесторів 5,9 3,6 3,5 

Прибуток підприємств, % до ВВП 8,2 12,9 19,1 
Кредиторська заборгованість – питома вага, 
% до балансу підприємства 39,3 40,0 34,4 
Кредити, надані банками на інвестиційну 
діяльність, % до загального обсягу 5,7 9,2 22,2 
Джерело: розраховано за даними: Бюлетень Національного банку України. – 2008. – 
№ 3; Моніторинг макроекономічних показників Мінекономіки України, квітень 2008 р.; 
Статистичний щорічник України за 2007 рік / Держкомстат України. – К., 2008. 

Оскільки найбільшу питому вагу у фінансуванні інвестицій мають 
кошти підприємств (майже 57% в 2007 р.) і в балансі підприємств пи-
тома вага кредиторської заборгованості знизилася до 34,4% у 2007 р. 
замість 39,3% у 2000 р., то це означає, що підприємства почали зни-
жувати кредитування один одного, хоча прибуток підприємств у від-
ношенні до ВВП мав тенденцію до зростання з 8,2% у 2000 р. до 
19,1% у 2007 р. Поряд із власними ресурсами підприємств, що були 
основними ресурсами підвищення інвестицій в економіку, зросла 
і роль кредитів, наданих на інвестиційну діяльність. За вісім років 
вказаного періоду вони зросли майже в 4 рази.  

Принципово змінилася і структура кредитів, наданих банківською 
системою України суб’єктам господарювання (табл. 5.9). Якщо в 
2000 р. на початку дев’ятирічного піднесення економіки 83% кредитів 
надавалося як короткострокові, то в 2008 р. їх було тільки 30,3%. Є під-
става очікувати, що в 2009 р. ця тенденція не буде домінувати, бо ризи-
кованість взаємостосунків через нестабільність зростатиме, а значить, 
питома вага короткострокових кредитів теж зростатиме. Кредитування 
інноваційного характеру фактично буде знищено, бо в умовах фінансо-
вої, економічної і політичної криз та кризи банківської системи здійс-
нювати таку діяльність недоцільно із-за великої ризикованості втрати 
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капіталу, а ступінь неповернення кредитів зросте наприкінці 2009 р. не 
менше як до 30%. Це що стосується кредитів в цілому. Особливо важ-
ливо оцінювати динаміку і питому вагу в іноземній валюті, оскільки 
внаслідок девальвації різко зросла також загроза їх неповернення, а от-
же, дестабілізації банківської системи. Питома вага короткострокових 
кредитів у валюті теж знизилася з 38% у 2000 р. до 12,7% у 2008 р. Ра-
зом з тим, частка довгострокових кредитів у валюті резидентам зросла 
до 46,4% у 2008 р. У цілому банківська система розширила свій вплив 
на економіку, але в такій динаміці є і серйозний негатив, оскільки серед 
довгострокових кредитів різко, більше як у 4,6 раза, зросла питома вага 
кредитів, наданих в економіку в іноземній валюті. 

Таблиця 5.9  
Кредити, надані резидентам у період 2000–2008 рр., % 

Роки Всього  
кредитів 

Питома вага окремих видів кредитів у загальному обсязі 
Короткострокові 
(до одного року) 

Довгострокові 
(більше одного року) 

усього в іноземній валюті усього в іноземній валюті 
2000 100,0 83,0 38,0 17,0 10,0 
2005 100,0 38,2 10,7 61,8 32,6 
2006 100,0 35,2 10,6 64,8 41,4 
2008 100,0 30,3 12,7 68,7 46,4 
Джерело: розраховано за даними: Бюлетень Національного банку України. – 2008. – 
№ 3. – С. 111; 2009. – № 3. – С. 111. 

Таких кредитів було, за підсумками 2008 р., третина від усього обсягу 
кредитів в економіку в цілому і більше половини наданих довгостроко-
вих кредитів. Це означає, що кредитори в Україні отримували порівняно 
"коротші" гроші і перетворювали їх у порівняно "довші", що ставило 
банківську систему потенційно тоді, а тепер реально, під загрозу банк-
рутства. При цьому, наприклад, у 2008 р. вже в умовах світової фінансо-
вої кризи і загрози її поширення на Україну питома вага довгострокових 
кредитів у валюті на строк понад 5 років становила 26,5% і це при тому, 
що запозичення у валюті за кордоном були значно коротшими.  

Після того, як курс гривні девальвувався практично більше як на 
60%, у стосунках між підприємствами та банками виникла напруже-
ність, і господарюючі суб’єкти, на відміну від населення, яке тільки 
скоротило динаміку погашення кредитів, борги за кредитами перева-
жно не погашають. У таких умовах падає ліквідність банків, які масо-
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во орієнтуються на рефінансування з боку Національного банку, а не 
на повернення коштів, що в умовах падіння цін на застави загострить 
проблеми в банківській системі, підштовхуючи її до глибокої рестру-
ктуризації. Для підприємств в умовах спаду виробництва і обмеже-
ності кредитних ресурсів зростає загроза банкрутства, як і для банків 
в умовах неповернення кредитів. Активи всіх будуть знецінюватися, 
і вони легко стануть здобиччю іноземних інвесторів. Це – з одного 
боку. А з іншого (і це основне) – про активну інвестиційну та іннова-
ційну діяльність в масовому порядку не йдеться. Аналіз даних Націо-
нального банку України за період січень – червень 2009 р. показав, що 
динаміка кредитів юридичним особам у гривнях та іноземній валюті 
за вказаний період зросла всього на 1,3%, у той час як їх депозити 
впали на 17,1%. І якщо кредити в гривнях зросли за вказаний час на 
17,9%, то в іноземній валюті вони впали на 14,6%. Для довідки : 
у 2008 р. кредити в гривнях та іноземній валюті зросли на 69,6%, зок-
рема, в гривнях – на 41,6%, а в іноземній валюті – на 109,0%. 

Кредити, які були взяті у валюті, в тому числі і під гарантії уряду, пі-
сля шістдесятивідсоткової девальвації різко збільшать борг, що в умовах 
незбалансованого бюджету та падіння економіки може загрожувати не 
тільки нестабільністю, а й дефолтом, імовірність якого в Україні зали-
шається високою. Станом на липень 2009 р. Україна стоїть у списку 
трьох країн у світі з найбільш високою ймовірністю суверенного дефол-
ту. Поряд – Аргентина та Венесуела. Незважаючи на складну ситуацію в 
умовах кризи, слід думати про стимулювання попиту на високотехноло-
гічну продукцію з боку уряду, перш за все на основі встановлення й до-
тримання високих стандартів, в тому числі й екологічного характеру та 
енергоспоживання, хоча добитися інноваційного переформатування 
моделі розвитку навіть у післякризовий період буде важко, а під час йо-
го – неможливо. Особливо важливими є стандарти у сфері енергоспо-
живання, оскільки енергомісткість української економіки втроє вища за 
рівень, досягнутий, наприклад, в країнах ОЕСР. Зростання цін на газ для 
України і очікуване чергове зростання світових цін на нафту вже 
у 2010 р. мало б зумовлювати до активізації інноваційних процесів, 
передусім у сфері енергоспоживання та всілякого його скорочення. 

Важливою формою прискорення інноваційного характеру модер-
нізації економіки могло б стати ініціювання з боку держави організа-
ції інноваційного співробітництва в трикутнику "наука – бізнес – 
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держава" та об’єднання зусиль корпоративних угруповань для роз-
в’язання фундаментальних проблем інноваційного оновлення на ос-
нові інтеграції їх зусиль. У цьому контексті держава не має обмежу-
вати процеси, в тому числі злиття і поглинання, якщо вони відбува-
ються з метою реалізації значного масштабу проектів інноваційного 
характеру з гарантіями виходу на зовнішні ринки з продукцією тако-
го характеру. Для цієї участі доцільно розширити можливості досту-
пу іноземного капіталу, який, крім ресурсів, надасть менеджменту 
можливості використання сучасних технологій.  

Ще однією з проблем участі держави в інноваційному оновленні 
є пільги, які надає держава. Незрозуміло, як могла скластися наявна 
нині динаміка питомої ваги пільг у торгівлі і ремонті автомобілів та 
інше. За цими видами діяльності пільги знаходяться на досить висо-
кому рівні: 19,9 % у 2000 р. і 13,7 % на 1.10.2008 р. і це при тому, що 
вся промисловість мала в 2008 р. всього 4,7%. Величезну частку – 
20,1% – пільг отримували в 2008 р. транспорт, пошта і зв’язок, і їх 
частка за весь період спостережень зростає. Невиправданою є тен-
денція щодо динаміки та питомої ваги пільг для виробництва харчо-
вих продуктів, напоїв є. За період з 2005 по 2008 рр. питома вага при 
цьому зросла на 154,2% (табл. 5.10).  

Таблиця 5.10  
Структура втрат бюджету внаслідок пільгового оподаткування 

за видами економічної діяльності, % 
Показник 2000 2005 2006 2007 01.10.2008 

Промисловість 40,4 19,4 6,6 5,3 4,7 
Виробництво машин та устаткування 5,01) 0,4 0,1 0,2 0,1 
Металургійне виробництво та виробниц-
тво готових металевих виробів 16,32) 0,7 0,4 1,0 1,5 
Виробництво харчових продуктів, напоїв 4,5 8,2 9,5 13,0 12,5 
Сільське господарства, мисливство та 
пов’язані з ними послуги 2,8 13,6 16,3 18,6 16.5 
Транспорт, діяльність пошти і зв’язку 9,2 82 17,5 19,2 20,1 
Будівництво 1,4 1,2 0,7 0,5 0,8 
Торгівля, ремонт автомобілів, побутових 
виробів та предметів особистого вжитку, 
діяльність готелів та ресторанів 19,93) 15,8 11,1 11,7 13,7 
Інші види діяльності сфери матеріально-
го виробництва 1,54) 0,9 0,9 1,1 0,8 
Освіта 0,9 4,1 5,5 5,9 6,6 
Грошове та фінансове посередництво 11,65) 0,3 0,9 1,6 1,9 
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Показник 2000 2005 2006 2007 01.10.2008 
Державне управління 6,4 0,2 0,8 2,5 0,8 
Охорона здоров’я та соціальна допомога 0,0 1,0 1,5 1,6 1,7 
Діяльність громадських організацій 0,0 0,1 0,2 0,2 0,3 
Інші 5,9 25,9 28,1 17,7 17,9 
Всього 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1) Дані по машинобудуванню та металообробці. 
2) Дані по чорній металургії. 
3) Дані по торгівлі та громадському харчуванні. 
4) Інші види сфери матеріального виробництва включають: лісове господарство, рибне 
господарство, постачання пари та гарячої води, збирання та розподілення води. 
5) Включено фінанси, кредит, страхування, пенсійне забезпечення.  
Джерело: за даними Міністерства фінансів України. 

Водночас зовсім не зрозуміло щодо політики пільг: є тенденція 
до зниження в машинобудуванні як першочерговій галузі інновацій-
ного спрямування. Ця галузь у 2000 р. мала питому вагу пільг 5,0%, 
а за 10 міс. 2008 р. вона становила всього 0,1%, і тому явно помил-
ковою є політика з боку держави щодо забезпечення інноваційного 
характеру розвитку формування умов для технічного оновлення ви-
робництва, у тому числі і за рахунок пільг, наданих такій ключовій 
галузі, як машинобудування.  

Враховуючи викладене, можна зробити ряд висновків щодо харак-
теру розвитку економіки України за роки трансформаційних перетво-
рень. Серед них є такі реалії економічного розвитку: 

 економіка включилась у глобальний процес обміну. При цьому 
ступінь її зовнішньої залежності досяг небезпечних розмірів. Особ-
ливо загрозливим є нееквівалентний і маломасштабний обмін висо-
котехнологічною продукцією та надзвичайно висока корпоративна 
та банківська зовнішня боргова залежність; 

 інновації не є фактором зростання в Україні. Зростання було і 
визначалося першочергово в окремих галузях за рахунок вільних 
потужностей та видів діяльності зі швидким оборотом капіталу та 
секторів економіки, які користувалися порівняно низькими цінами, 
перш за все на газ (металургія, хімія), та привласнювали ренту (ме-
талургія) за одночасного поступового формування технологічної 
залежності від імпорту техніки і технології, які не входять до числа 
високих, що формує майбутнє відставання також за рахунок збере-
ження низької конкурентоспроможності; 

 банківська система, не маючи довгострокових фінансових ресур-
сів розвитку, не фінансує достатньою мірою наукомісткі виробництва. 
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При цьому гроші внаслідок обмеженої пропозиції та високої ризико-
ваності кредитування економіки при низькій капіталізації банківської 
системи, як і економіки в цілому, залишаються занадто дорогими для 
масового кредитування інвестицій інноваційного спрямування. Разом 
з тим, користуючись надмірним попитом у сфері споживання, іні-
ційованим з боку держави, а потім і банківською системою, кредиту-
вання населення, що мало споживчий характер, досягло надзвичайно 
великих обсягів і становило у відношенні до кредитів, наданих 
суб’єктам господарювання, майже 60%. Це ще більше провокує кризу 
банківської системи, тому що кредити, надані домашнім господарст-
вам у валюті, становили за підсумками 2008 р. на споживчі цілі 
63,5%, на придбання, будівництво та реконструкцію нерухомості 
майже 90%, іпотечні кредити – майже 85%. Девальвація, втрата робо-
ти, висока інфляція (15–20% у 2009 р.) зумовлюють масове припи-
нення обслуговування кредитів з боку населення, намагання їх проло-
нгації та підвищення протестності. Подібні процеси відбуваються і у 
стосунках між корпоративним і банківським секторами економіки; 

 масштабні іноземні інвестиції за динамікою та ціною їх майбут-
нього надходження не здатні докорінно змінити ситуацію у сфері інве-
стування високих технологій як через значні обсяги, так і посилення 
ризикованості, що очікується на майбутнє, і, що особливо важливо, – 
внаслідок обмеженості пропозицій для розвитку високих технологій, 
що супроводжується і певним небажанням закордонних інвесторів 
вкладати кошти у створення собі нових конкурентів. Наукові надбання 
та кадри часто стають здобутками інших країн та зарубіжних фірм; 

 фінансування в даний час у сфері науки, техніки, технологій 
звужує сферу інноваційної діяльності в напрямку розвитку та вико-
ристання високих технологій замість її розширення, враховуючи 
очікуване зростання попиту на нові базисні технології, що будуть 
довгостроковим ресурсом розвитку. На сьогодні ще не сформувала-
ся національна інноваційна система, яка має взяти на себе розв’я-
зання основних завдань у сфері розробки та реалізацій рішень інно-
ваційного характеру на системному рівні; 

 економічне зростання в Україні відбувалося на фоні загострення 
проблем у системі державних фінансів і фінансів підприємств, що 
зводиться до значного перевиконання бюджетних показників за ра-
хунок інфляції. Сформувався розрив, який обов’язково негативно 



Розділ 5. Нова економіка і сутність ендогенних процесів ... 

713 

вплине на економічне зростання і, за існуючою логікою, воно зни-
жуватиметься, що збільшить наше відставання; 

 економічне зростання не ліквідувало проблему бідності, а очі-
куване зниження післякризових темпів економічного зростання до 
3–4 % її загострить, як і в цілому проблему збереження рівня життя 
більшості населення, тим більше, що спад економіки на величину до 
15% ВВП в 2009 р. потребує не менше як трирічного періоду для 
відновлення її докризового рівня; 

 економічне зростання поки що не дозволило подолати борговий 
характер економіки, оскільки Україна не може обійтися без додатко-
вих залучень і реструктуризації боргів в їх обслуговуванні. Додатко-
ві ресурси, які має населення на руках через недовіру до банківської 
системи, є поки що "мертвими" як інвестиційний ресурс. Тільки піс-
ля політичної і фінансової криз можна очікувати їх повернення в 
банківську систему; 

 економічне зростання в Україні відбувалось в умовах нереалізо-
ваних, хоча й достатньо обґрунтованих з боку науки, перспективних 
пріоритетів, які можуть бути локомотивом технологічних змін та 
стабільного економічного розвитку одночасно із визначенням реа-
льних фінансових ресурсів нагромадження та використання цивілі-
зованих способів залучення додаткових фінансових ресурсів; 

 відсутність пропорційності у співвідношенні між внутрішнім 
ринком та зовнішніми зв’язками – на користь першого за рахунок 
прискореного його розвитку;  

 модернізація економіки на основі інновативно-інноваційного 
шляху розвитку вимагатиме певного захисту внутрішнього ринку 
від зовнішньої експансії, що певною мірою дозволяється в умовах 
СОТ, при переорієнтації капіталовкладень у розвиток науки, НДДКР 
та високотехнологічні виробництва; 

 інноваційний характер розвитку вимагає стартового капіталу. 
Без легалізації нагромаджених тіньовою економікою заощаджень за 
роки перехідного періоду, трансферу доходів, підвищення витрат 
держави на фінансування капіталовкладень, розширення іноземного 
інвестування експортоорієнтованих видів діяльності прискорений 
стабільний характер розвитку в довгостроковому відношенні немо-
жливий і обмежуватиметься рівнем 3–4% на рік після початку від-
новлення економічного зростання, яке можливе з 2010 р.;  
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 домінуюча стратегія модернізації на основі прискореного зрос-
тання капіталовкладень переважно в галузі, котрі працюють безпосе-
редньо на задоволення споживчого попиту, без відповідного розвитку 
їх модернізаційної бази на інноваційній основі, що розширює також 
можливості експорту високотехнологічної продукції і інвестиційного 
прискорення, є такою, що консервує технологічні процеси, не забез-
печує розвиток за рахунок процесів інноваційного характеру і ставить 
нас у пряму залежність від імпорту технологій та технологічну залеж-
ність з обмеженими можливостями ідеології наздоганяючого. Важли-
во в інноваційній моделі задіяти механізми перетоку капіталу у сфери, 
де намічаються радикальні нововведення. Прогноз появи і викорис-
тання останніх має стати складовою інноваційного шляху розвитку. 

Надзвичайно важливо при розробленні стратегії розвитку шляхом 
модернізації економіки на основі інновативно-інноваційного харак-
теру дій виходити з тих процесів, які вже є зрозумілими на період 
перших 20 років ХХІ ст.  

На основі викладеного та з урахуванням узагальнень окремих дос-
ліджень перспективного характеру, що вже проведені у світі щодо ви-
значальних тенденцій в економічному і соціальному розвитку у най-
ближчі десять років, слід виходити з того, що на фоні процесів глоба-
лізації нерівномірність і розрив між багатими і бідними не будуть ско-
рочуватися, а скоріш за все – поглиблюватимуться на фоні фінансової 
нестійкості. Остання може мати навіть хронічний характер, оскільки 
країни зі значною борговою залежністю та наявним зниженням цін на 
природні ресурси та товари первинної переробки будуть часто неспро-
можні обслуговувати свої боргові зобов’язання та здійснювати нові 
необхідні запозичення. Приклад дій України щодо цього у 2008 та 
2009 рр. є показовим. Загроза подорожчання кредитних ресурсів та 
підвищення рівнів ризику сприятимуть тому, що країни, що відстають 
у своєму розвитку, так і не зможуть подолати цей розрив як в економі-
чному, так і в соціальному розвитку при одночасному насильстві мас-
медійної культури Заходу, що вестернізуватиме розвиток замість його 
модернізації на основі ендогенних інноваційних процесів. У свою чер-
гу, це принижуватиме національну свідомість, а держава та її Уряд 
ставатимуть залежними і такими, що можуть не контролювати визна-
чальні процеси розвитку і не зможуть протистояти розповсюдженню 
негативних явищ у житті суспільства в цілому, а також нездорових 
явищ серед населення, таких як хвороби, проституція, наркоманія, не-
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легальна діяльність, агресивність. Праві ті, хто вважає, що за таких 
умов будуть постійно генеруватися внутрішні конфлікти, які формува-
тимуть ще більший розрив і відставання окремих країн. В Україні 
в 2009 р. це може стати реальністю. Загроза відставання і розриву між 
бідними і багатими підвищуватиме напруженість, а значить – збіль-
шуватимуться військові витрати, що зменшуватиме наявні ресурси 
інноваційного розвитку. Важливо в умовах такої нестабільності і на-
гальної потреби забезпечити та зберегти можливості розвитку на ін-
новаційній основі, збільшити витрати на НДДКР у 2,5–3,0 рази поряд 
зі збільшенням витрат на освіту та науку до рівня, характерного для 
країн, що є лідерами в інноваційній сфері. 

Розробляючи стратегію модернізації  економіки на і н-
новаційній основі в сучасних умовах, важливо врахов у-
вати інноваційні контури світової та національної ек о-
номіки136. Визначальним фактором економічного зростання у наці-
ональному вимірі буде НТП, а у світовому масштабі – розвиток тор-
гівлі здобутками НТП, завдяки можливостям інтенсифікації науко-
во-технічного обміну та лібералізації потоків капіталів. У свою чер-
гу наукомісткість національної економіки визначатиметься тенден-
ціями підвищення витрат на науку до 3,5–4,0 % ВВП, що є певною 
оптимального характеру межею, з одночасним підвищенням ролі 
підприємницького сектора у фінансуванні до 50–60% витрат на нау-
ку. При цьому тільки 20–30% наукових досліджень здійснювати-
меться силами державних інституцій, решта – за приватними струк-
турами, що представлятимуть корпоративний сектор економіки. Хо-
ча це завдання майбутнього, але до цього слід прямувати. 

Вибір і підтримка значних за масштабом та пріоритетністю проек-
тів залишатиметься за державою через більш тісну взаємодію еконо-
мічних, соціальних і політичних завдань, які вирішує НТП. Приклади 
                                                                 
136 Мир на рубеже тысячелетий (прогноз развития мировой экономики до 2015 г.) / 
Рук. авт. кол. акад. РАН В.А.Мартынов, чл.-корр. РАН А.А.Дынкин. – М. : Изда-
тельский дом "Новый век", 2001. – С. 14–35; Путь в ХХІ век: Стратегические про-
блемы и перспективы российской экономики / Под рук. Д.С.Львова – М. : Эконо-
мика, 1999. – С. 11–67, 187–213; Глобальное сообщество: новая система координат 
(подходы к проблеме) / РАН. Науч. сов. по ист. миров. культуры, Нац. ин-т разви-
тия, Центр геоэконом. и соц. исслед. и др.; рук. проекта и отв. ред. А.И.Неклесса. – 
СПб. : Алетейя, 2000. – 314 с.; Послання Президента України до Верховної Ради 
України "Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2002 році". – К. : Інфор-
маційно-видавничий центр Держкомстату України, 2003. – С. 75–108. 
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останніх сьогодні можна знайти як у практиці діяльності високороз-
винених країн (Італія), так і країн з перехідною економікою (Росія). 
У той же час наукові підрозділи великих корпорацій, малі і середні 
наукомісткі фірми посилюватимуть свої позиції, спираючись на до-
помогу держави у сфері освіти, інфраструктуру і окремі пільги. 

Слід мати на увазі, що капітал глобальної фінансової системи бу-
де реалізовуватися, інвестуватися і нагромаджуватися у світовому 
масштабі. Нагромаджені закордонні інвестиції досягнуть величини 
20 трлн дол. США, і саме вони впливатимуть на динаміку розвитку 
окремих країн і регіонів, де основну роль відіграватимуть ТНК та 
міжнародні організації, які визначатимуть функції державного мак-
роекономічного регулювання (роль національних фінансів та меха-
нізмів їх залучення до інвестування інновацій буде викладено далі). 

За національними та регіональними органами надзвичайно важли-
вою залишиться функція пристосування своїх економік та політики до 
нових умов конкуренції і правил міжнародного регулювання, а також 
відстоювання власних інтересів – аж до участі в альтернативних рухах 
і політиках, зміст і організаційне оформлення яких почалося з 60-х рр. 
ХХ ст. і продовжить активно розвиватися в ХХІ, оскільки є загроза, що 
внаслідок інформаційної та інших сучасних технологій "неоліберальна 
глобалізація призводить до посилення майнової дискримінації у світі. 
У найближчий час 2% населення Землі стануть хазяями більшої части-
ни всіх багатств – коштів, інформації, технологій"137.  

У світі сьогодні вже визначено інноваційні контури ХХІ ст. Се-
ред них: інформаційні і телекомунікаційні технології; нанотех-
нології; медицина і охорона здоров’я; захист навколишнього сере-
довища. Саме вони справляють найглибший мультиплікативний 
ефект і вплив на всі сфери людської діяльності. 

На фоні існуючої загрози втрати можливостей окремої країни чи 
окремих груп населення бути задіяними в процесі інноваційних пере-
творень, що матимуть міжнародний характер і національну спрямова-
ність, важливо, щоб суспільство, держава і бізнес разом протидіяли 
негативним тенденціям. Це буде можливим тільки за умови безперер-
вного розвитку в країні потенціалу особистості як результату системи 
виховання, освіти, нагромадження інтелектуального потенціалу, со-

                                                                 
137 Зуев А., Мясникова Л. Онлайновые общества в новой экономике // МЭиМО. – 
2002. – № 11. – С. 22. 
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ціальної відповідальності і особливої уваги до інвестицій в людські 
ресурси. Нині значна частина дослідників майбутнього звертає увагу 
на людський потенціал розвитку і вважає, що саме він через 10–15 
років буде головним ресурсом розвитку, який почне реалізовуватися в 
результаті нового довгострокового циклу протягом 2010–2020 рр. 

Узагальнення тенденцій світового розвитку на перспективу до 
2015 р. зводиться до того, що положення національних економік прин-
ципово змінюється. Протягом усієї попередньої історії доля країни ви-
значалася в основному ендогенними факторами, що дозволяло або ви-
риватися вперед через окремі новації, або на довгі століття консервува-
тись. На сьогодні та на перспективу ступінь, а головне – характер відк-
ритості змінюється, змінюються співвідношення ендогенних і екзоген-
них факторів зростання національної економіки. Доля національних 
економік визначається зовнішнім середовищем і не можна допустити, 
щоб воно гальмувало розвиток138. Саме тому, на наш погляд, слід екзо-
генним факторам надати ендогенізованого характеру використання 
в позитивному напрямку, а не для гальмування і розвитку нової залеж-
ності139, як це було в попередні роки трансформаційного періоду. 

Виходячи із викладеного, можна сформулювати засади політики 
інноваційного спрямування розвитку економіки України на довго-
строкову перспективу, що має стати основою стратегії розвитку, а не 
декларативних заяв чи то з боку уряду, чи то з боку окремих політи-
ків, які претендують на владу. Реалізація стратегії має спиратися на 
національну інновативно-інноваційну систему, що здатна обґрунто-
вувати і підтримувати виконання рішень на системному рівні у сфе-
рі розвитку науки й технологій та економічного розвитку. У форму-
ванні останньої мають бути зацікавлені всі сторони, тобто і влада, 
і опозиція, а також приватний сектор економіки. Відповідна політи-
ка у сфері науки та техніки має охоплювати: 

− розроблення періодично поновлюваного довгострокового (на 
20 років) прогнозу розвитку науки, техніки, технологій, виходячи 

                                                                 
138 Мир на рубеже тысячелетий (прогноз развития мировой экономики до 2015 г.). – 
С. 14–35. 
139 Методологію використання переважно ендогенізованої моделі розвитку на перспе-
ктиву замість переважно екзогенізованої викладено в монографії "Трансформаційні 
процеси та економічне зростання в Україні", підготовленій авторським колективом 
Інституту економічного прогнозування НАН України за редакцією академіка НАН 
України В.Гейця, яка вийшла у світ в 2003 р., в підрозділах 5.1 та 5.2. 
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з оцінки пріоритетних їх напрямків, що відповідають інноваційним 
контурам ХХІ ст., що дозволяє взаємопов’язувати поточні і перспек-
тивні рішення в усіх учасників процесу модернізації; 

− механізми фінансування та стимулювання розробки наукових 
та технологічних пріоритетів інноваційного спрямування; 

− заходи щодо адаптації діяльності наукових інститутів до умов 
і вимог ринку, враховуючи світові тенденції в організації діяльності 
наукових установ у відповідних умовах; 

− політику формування кадрів науки та освіти у напрямі більш 
глибокої інтеграції науки і освіти в нових умовах; 

− оновлення матеріальної бази наукових установ; 
− перспективи захисту інтелектуальної праці вчених, що базуєть-

ся на світовому досвіді трансферу наукових здобутків у практику. 
Щодо розвитку технологій національна інновативно-інноваційна 

система має забезпечувати розроблення: 
− сценарного прогнозу розвитку пріоритетних технологій інно-

ваційного спрямування та постійного його оновлення;  
− визначення та постійного оновлення критичних технологій для пі-

дтримки функціонування та забезпечення розвитку економіки України; 
− політики підтримки конкурентоспроможності нових вироб-

ництв на внутрішньому та зовнішньому ринках; 
− масштабних інноваційних проектів проривного характеру 

з одночасною оцінкою їх комерційного успіху.  
Щодо забезпечення економічного розвитку національна іннова-

тивно-інноваційна система має забезпечити: 
− розроблення довгострокової стратегії соціально-економічного 

розвитку на основі концепції випереджального розвитку; 
− визначення базових інфраструктурних та інноваційних рішень, 

що будуть покладені в основу довгострокової стратегії розвитку; 
− формування і підтримку функціонування нових організацій-

них структур, основним завданням яких є діяльність інноваційного 
характеру. 

Щодо задіяння фінансових механізмів підтримки економічного 
зростання на інноваційній основі необхідно:  

− не допускати надалі появу умов, за яких впевнено функціону-
ють у режимі збитковості майже половина підприємств, отримуючи 
необґрунтовані пільги; 
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− реформувати бюджетну систему у напрямку, який забезпечує 
передусім виконання зобов’язань держави; 

− здійснити такі послідовні заходи держави в системі розв’я-
зання проблем накопиченої заборгованості: визначення вимог чистої 
заборгованості та підприємств-чистих боржників, визначення підп-
риємств-чистих боржників та надання їм можливостей реалізувати 
права бюджетних вимог, започаткувати продаж боргових вимог; 

− визначення підприємств-чистих боржників та кредиторів до-
цільно здійснити через систему клірингових розрахунків на базі ба-
нківської системи електронних розрахунків;  

− формувати прозоре конкурентне середовище шляхом розчист-
ки боргових зобов’язань, що є системною гарантією зниження ризи-
ків та запорукою зниження відсоткових ставок, а також відновлення 
довіри до банківських установ; 

− держава має переорієнтуватися від стратегії пошуку зовнішніх 
позик до мобілізації внутрішніх ресурсів зниження доларизації еко-
номіки за рахунок готівки, що знаходиться поза межами банківської 
системи, сприйняття ідеології про те, що національні фінансові ак-
тиви – це єдині фінансові активи, на які слід і на які може розрахо-
вувати країна в даний час; 

− провести амністію капіталів, сформованих внаслідок певних 
правопорушень типу "ухилення від податків", повернутих із-за кор-
дону, дотримуючись конфіденційності інформації, гарантій непока-
рання, одноразовості амністії, широкої роз’яснювальної та пропага-
ндистської кампанії, поєднання амністії з загрозою покарання у разі 
подальшого укриття доходів; 

− розширити через систему гарантій та страхування залучення 
до банківської системи доходів громадян України, що працюють за 
кордоном; 

− здійснити відхід держави від домінуючого формування гро-
шової пропозиції через купівлю валюти до використання паралельно 
бюджетних інструментів налаштування грошової пропозиції та ви-
користання моделі цільового рефінансування банківської системи 
з орієнтацією на реалізацію інноваційних проектів;  

− розширити залучення заощаджень населення через підвищення 
довіри до банків з боку населення шляхом удосконалення норматив-
но-правової бази функціонування банківських установ, реструктури-
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зації банківської системи в напрямку підвищення її капіталізації, по-
силення банківського нагляду, заохочення населення до збільшення 
вкладів у банки через грошові і негрошові пільги, стимулювання роз-
міщення коштів банків у виробництвах, що приносять прибуток, про-
тидій розповсюдженню негативних чуток щодо діяльності комерцій-
них банків, різке зростання професіоналізму менеджменту банківсь-
ких установ, скасування селективної підтримки НБУ певних комер-
ційних банків, проведення широкомасштабної програми інформуван-
ня населення про діяльність банків і припинення війни компроматів. 

При орієнтації на внутрішні ресурси і поряд із вказаними шляха-
ми слід додатково орієнтуватися на такі ресурси140: 

 додаткові ресурси для зростання економіки шляхом авансуван-
ня в економіку ресурсів через дефіцитне фінансування; 

 використання бюджетного профіциту і особливо дефіциту виня-
тково для цілей реінвестування коштів в економіку під бюджетні 
пріоритети, затверджені Верховною Радою; 

 повний контроль з боку Міністерства фінансів та НБУ як за 
створенням, так і використанням приросту грошової бази, викорис-
товуючи "емісійно-бюджетні" важелі, спрямовуючи їх у ті сфери, які 
впливають на економічний розвиток і дають сигнал ринку про пріо-
ритетність цілей і завдань; 

 грошові ресурси населення та тіньової економіки, які в разі віднов-
лення довіри до банківських інститутів та держави, можуть реально бу-
ти повернені в банківську систему та залучені відповідно до бюджету. 

Викладені пропозиції неодноразово обговорювалися як на сторін-
ках наукових видань, так і в засобах масової інформації, окремих 
виступах на наукових конференціях. Основною вадою цього шляху 
формування грошової пропозиції може бути загроза зростання ін-
фляції. На сьогодні ми поділяємо зазначену точку зору, підтримую-
чи і висуваючи власні аргументи141 на користь цих інструментів, 
в умовах наявності системи ефективного контролю як за викорис-
танням, так і поверненням коштів відповідно до ознак пріоритетнос-
ті. Крім того, серед додаткових аргументів на користь указаних ме-
ханізмів фінансування (кредитування) розвитку, у першу чергу, про-
                                                                 
140 Ершов М. О финансовых механизмах экономического роста // Вопросы экономи-
ки. – 2002. – № 12. – С. 4–10. 
141 Геєць В.М. Нестабільність та економічне зростання. – К., 2000. – 344 с. 
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ектів інноваційного характеру, слід погодитися з М.Єршовим у то-
му, що відсоткові ставки, резерви й інші банківські інструменти не 
дозволяють створити необхідний запас "довгих грошей" для цілей 
інвестування і піднесення економіки. "Довгі гроші" в основі мають 
формуватися національними грошовими владами. Надалі вони муль-
типлікуються через інвестиційні проекти. При переході до інновацій-
ного шляху розвитку і забезпеченні стабільного економічного зрос-
тання слід виходити з того, що має бути законодавчо визначена від-
повідальність грошових влад не тільки за стабільність грошей, а й за 
стабільність зростання та підвищення рівня зайнятості (Федеральна 
резервна система США), досягнення державних цілей (Банк Японії), 
допомогу в координації політики у сфері зайнятості (Європейський 
центральний банк). Крім того, як відомо, Німеччина підтримує високу 
частку держави в активах ощадних і земельних банків. 

При цьому, згідно з висновками М.Єршова, і на сьогодні держава 
навіть у високорозвинених країнах піклується про таке:  

 створення розгалуженої мережі спеціалізованих фондів, що бе-
руть участь у фінансуванні програм як соціального, так і бізнесового 
характеру (для довідки: у США в 1999 р. діяло 224 федеральних 
і 247 спеціалізованих фондів); 

 використання за прикладом європейських країн (Німеччина, 
Франція, Італія) широкого адміністративного втручання в регулю-
вання економіки; 

 утримання в активах національної банківської системи високої 
частки ресурсів держави і надання банкам під час кризи з боку уряду 
серйозної підтримки.  

 Сьогодні, розгортаючи новий модернізаційний проект економіки на 
інновативно-інноваційній основі, слід виходити із сучасної схеми 
сприйняття взаємодії системи "наука – техніка – виробництво". На да-
ному етапі змінилися завдання, що стоять перед національною іннова-
ційною системою, тому необхідно переходити до розв’язання актуаль-
них суспільних проблем, оскільки багато фахівців виходять з того, що 
щасливий період "великої науки", який продовжувався з кінця сороко-
вих до кінця восьмидесятих, закінчився у нашій країні так само, як і на 
Заході, хоча це не "занепад усієї науки", а зміна пріоритетів та окремих 
фрагментів науково-технічного прогресу142. Зміна пріоритетів у даному 
                                                                 
142 Медовников Д. НТП после бомбы // Эксперт. – 2003. – № 1. – С. 42–47. 



Суспільство, держава, економіка: феноменологія взаємодії та розвитку 

722 

разі розуміється як така, що зорієнтована на набуття національною ін-
новаційною системою ознак прагматичності. Остання полягає в тому, 
що конкурентоспроможність економіки визначається розвитком "ноу-
хау", завдяки чому забезпечуватиметься майбутнє фундаментальної 
науки (йдеться, як зрозуміло із посилання, про Росію і країни Заходу, 
однак повною мірою стосується й України). 

У даний час, наприклад, у Росії, як у країні з ринковою економікою і 
розвинутими наукою, технікою, технологіями, що пройшла період транс-
формаційних перетворень, з 2000 р., незважаючи на кризу 2008–2009 рр., 
формується нова модель національної інноваційної системи на осно-
ві безперервного циклу: Фундаментальні дослідження → пошукові 
НДР → прикладні НДДКР → технології → виробництво → ринкова 
реалізація. При цьому розробляються і пропонуються механізми 
участі громадських організацій в інноваційному оновленні економі-
ки. Використовуються такі критерії фінансування: науково-технічні; 
економічні; екологічні; соціальні. 

Об’єкти фінансування: 8–10 практичних технологічних напрямів 
державної ваги. 

Обсяги фінансування: 75% щорічного приросту асигнувань за стат-
тею державного бюджету "Фундаментальні дослідження і сприяння 
НТП" переважно на фінансування "технологій державного значення". 

Суб’єкти інноваційної діяльності мають пройти процес трансфо-
рмації, в якому значна частка галузевих інститутів, які не пов’язані 
прямо з розробкою озброєнь чи національних проектів проривного 
характеру, мають стати власністю приватних корпорацій і частиною 
їх бізнес-проектів. 

Формування національної інноваційної системи на основі безперер-
вного циклу, як це задумано і реалізується в Росії нині, є виправданим, 
а то наукою та розробкою нових технологій будуть, як і сьогодні, за-
йматися окремі групи людей в науково-дослідних установах чи вищих 
навчальних закладах, але це буде швидше їхнім хобі, ніж предметною 
діяльністю, яка забезпечуватиме прогрес в економіці і державі. Можли-
во, що з часом буде розвинута, як у США, мережа центрів на базі уні-
верситетів, які впроваджують технології. Такий досвід в Україні сього-
дні є на прикладі окремих вищих навчальних закладів, але вони поки 
що не здатні і ще довгий час не будуть здатні взяти на себе основний 
тягар щодо забезпечення впровадження технологій у виробництво. 
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Власне, ідучи шляхом прискореного формування і розвитку націо-
нальної інновативно-інноваційної системи з активною участю в ній 
держави, можна буде забезпечити, хоча б з часом, ті початкові задуми 
реформ, про які йшлося понад 10 років тому, коли завдяки саме іннова-
ційній діяльності, а не тільки макроекономічній стабілізації, забезпечу-
ватиметься зниження витрат у виробництві, завдяки інвестиціям у мо-
дернізацію змінюватиметься його структура, скорочуватиметься непро-
дуктивна чи малопродуктивна зайнятість, зростатиме продуктивність 
праці. Тобто не будуть масово задіяні такі механізми діяльності як: бар-
теризація, лобіювання, підкуп, привласнення, несплата податків, неза-
конний вивіз капіталу, цінові домовленості (як засіб антиконкурентних 
дій), бюрократизація, а відбуватиметься процес розвитку. 

На шляху до становлення інноваційної моделі розвитку слід ви-
ходити, за словами Бісмарка, з мистецтва дипломатії і економічної 
політики та розвитку і відкинути непомірність цілей та неадеква-
тність коштів, а також включити доцільність, адекватність, пра-
гматизм, союзництво. 

Із усього сказаного випливає, що новий модернізаційний проект 
економіки має бути реалізований інновативно-інноваційним шля-
хом, маючи при цьому у своїй основі дирижиський варіант політики 
зростання через збільшення інвестицій та інновацій з одночасним 
зростанням ролі і ефективності державних послуг, передусім у реа-
льному секторі економіки. І це не є виняткова тенденція, оскільки 
ортодоксальний лібералізм у США призвів до конфліктів у багатьох 
компаніях. Саме у США, але не тільки, йде пошук нових форм дер-
жавного контролю за бізнесом і його правовою відповідальністю. 
У перспективі слід очікувати ще активнішого пошуку балансу інте-
ресів між приватним бізнесом і державним сектором щодо створен-
ня умов для виявлення компетентного державного керівництва та 
ліквідації підприємницької деморалізації143. Останнє в умовах пере-
хідного періоду України є надзвичайно важливим, оскільки нелегі-
тимність діяльності, некомпетентність з боку держави й агресив-
ність щодо привласнення з боку бізнесу, а не розвитку за модерніза-
ційним напрямом інновативно-інноваційного спрямування виявили-
ся і багато в чому залишаються домінуючими ще й на сьогодні – 
                                                                 
143 Романова З. Латинская Америка в водовороте рыночных отношений // Эконо-
мист. – 2002. – № 12. – С. 70–82. 
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у період, коли постало завдання розроблення нового модернізацій-
ного проекту, без якого не може відбутися осучаснення як в еконо-
міці, так і в суспільстві в цілому.  

5.4. Характерні ознаки та умови переходу  
до суспільства та економіки знань 

Подальшим перетворенням в Україні, як і в більшості країн, що по-
требують глибших економічних і соціальних реформ, необхідно надати 
характер стратегії, зміст і особливості якої в принциповому плані від-
мінні від трансформаційних змін, які відбулися в кінці ХХ ст. В нову 
стратегію мають бути закладені внутрішньо іманентні джерела прогре-
су завдяки, перш за все, масовості сприйняття її населенням, а тому, 
власне, розвиток має відбуватися в умовах піднесення соціальної акти-
вності її інновацій соціального і технократичного характеру. Перші, як 
відомо, пов’язані з мотивацією до праці та креативності дій, а другі – 
з технологіями, які підвищують продуктивність праці, і обидві не по-
винні чинити психологічного опору прогресивним змінам.  

У результаті реалізації такої стратегії має мінімізуватися проти-
стояння між правлячою елітою, бюрократією та частиною населен-
ня, яке в основному нелегітимно збагатилося і хоче зберегти своє 
нинішнє положення, з одного боку, а з іншого – активними в суспі-
льному і політичному відношеннях масами населення, які в резуль-
таті попередніх трансформаційних змін не тільки не задовольнили 
інтереси, а й багато в чому втратили свій соціальний статус. Внаслі-
док цього вони вимушено в масовому порядку емігрують чи мають 
бажання емігрувати, щоб задовольнити потреби в праці, яка дає не-
обхідні джерела і для життя, і для підвищення рівня як власного роз-
витку, так і розвитку дітей та близьких. Власне, це є важливим, оскі-
льки попередні зміни, які теж, здавалося, несли інноваційні зміни 
для нашого суспільства і для економіки, насправді в результаті яких 
у житті більшості населення виникли глибокі суспільного характеру 
суперечності, раціональні очікування виявилися ірраціональними, 
бо не дозволили досягти нового, більш високого рівня розвитку, 
і навпаки, реалії життя погіршилися. Можна стверджувати, що но-
вовведення в економічному і суспільному відношеннях, що відбули-
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ся наприкінці ХХ ст. в Україні, не були по суті соціальними іннова-
ціями, адже в суспільстві і економіці не відбулося ні підвищення 
рівня життя населення, ні покращення його якості. 

Нововведення в результаті трансформаційних змін, що відбулися 
внаслідок реформ кінця ХХ ст., виявилися процесом, який має гли-
бокі і довгострокові наслідки негативного характеру, тому що країна 
в таких умовах втратила значною мірою людський капітал, який 
і нині має першочергове значення для розвитку економіки. Про 
втрати людського капіталу в Україні свідчать результати розрахунку 
індексу людського розвитку за методикою ПРООН, який і включає 
інформацію не про всі і навіть не всі важливі показники, що харак-
теризують різні аспекти людського життя, а тільки три найважливі-
ші, за якими можна зібрати необхідну інформацію. Серед них: ін-
декс тривалості життя, індекс освіти та індекс ВВП.  

Проведені розрахунки в Україні за період 1990–2008 рр. показа-
ли, що навіть після дев’яти перших років економічного зростання 
станом на 2007–2008 рр. Україна ще відставала від рівня 1990 р. 
і була на 76-му місці у глобальному рейтингу країн144. А за такими 
показниками, як тривалість життя, була на 110-му місці з 177 країн 
світу145. На нашу думку, при врахуванні показників, що характери-
зують інші різні аспекти життя людини, цей індекс був би ще мен-
шим порівняно з 1990 р. Так, у суспільстві існують настрої виїхати 
з України, і вони щороку посилюються, а цей показник має далеко 
не другорядне значення щодо піднесення рівня людського капіталу, 
що визначає розвиток і економіки, і суспільства. Результати дослі-
дження Інституту соціології Національної академії наук України 
свідчать, що у 1994 р. ніколи і нікуди не виїжджали 51,3% опитува-
них, то у 2008 р. таких було 53,5. При цьому переїхати до іншої міс-
цевості в Україні мало бажання у 1994 р. 15,3%, а в 2008 р. тільки 
14,4%. Але достатньо високою залишається частка тих, хто має мо-
тиви до виїзду з України, незважаючи на те, що тут з 2000 по 
2008 рр. було надзвичайно високе економічне зростання (понад 7% 
у середньому на рік). Якщо у 1994 р. таких було 31,2%, то у 2008 р. 
                                                                 
144 Докладно див.: Людський розвиток регіонів / Ін-т демогр. та соц. досліджень. – 
К., 2007. – С. 66. 
145 Людський розвиток в Україні: інноваційний вимір / Ін-т демогр. та соц. дослі-
джень. – К., 2007. – С. 41–43. 
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їх стало навіть більше за 32,0%. Після глибокого спаду економіки в 
2009 р. таких людей буде ще більше (очікується понад 12%, а за 
окремими прогнозами навіть до 15%). 

Слід зауважити, що збереження в подальшому стабільно високих 
темпів економічного зростання можливе, коли спостерігатиметься 
нагромадження соціального капіталу, в тому числі і за рахунок тих 
людей, які волітимуть залишатися в країні. В такому разі відбувати-
муться процеси активізації населення, енергія яких зможе реалізува-
тися передусім в економічному відношенні завдяки власним соціа-
льного характеру інноваціям, а також технологічній культурі, яка 
визначалася і визначатиметься освітою, науково-технологічними 
новаціями, підприємництвом, що й уможливлює рівноправну спів-
працю та конкуренцію в сучасному глобалізованому світі.  

Бажання у понад третини населення України виїхати з країни є до-
сить важливим в негативному відношенні мотивом не тільки тому, що 
Україна втрачає потенційний запас нагромадженого капіталу, а й то-
му, що, емігруючи, ми звільняємо власний життєвий простір для на-
селення інших – представників менш розвинених – країн, а значить, 
і з нижчим рівнем професійної підготовки. У світі життєвий простір 
майже повністю опанований, а можливості його перерозподілу досить 
обмежені, хоча досі робляться спроби його захоплення, в тому числі 
шляхом військових дій. Разом з тим боротьба за контроль і збагачення 
за рахунок експлуатації чужого життєвого простору масово перейшла 
в іншу площину і здійснюється за допомогою сучасних фінансових та 
інформаційних технологій. Це означає, що перехід до суспільства 
і економіки знань – це не тільки можливість підвищити конкурентос-
проможність країни, а й шлях підвищення захисних можливостей 
власного життєвого простору. Не випадково, зважаючи на останнє, 
сучасна цивілізація зосередилася на накопиченні знань, основна маса 
яких здобута у другій половині ХХ ст. Власне саме цей ресурс став ос-
новою інтелектуального ресурсу розвитку, який накопичується і буде 
продовжувати накопичуватися у ХХІ ст. З одного боку, завдяки масо-
вій інтелектуалізації розвитку важливо захистити свій життєвий прос-
тір, а з іншого – отримати власні конкурентоспроможні ресурси для 
розвитку і завдяки цьому не опинитися в числі країн-маргіналів. 

Виходячи з цього, напрошується важливий висновок: подальшим 
змінам слід надати характер процесу, завдяки якому будуть зменшені 
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ризики невизначеності у майбутньому. А власне, сам перехід вимагає 
стосовно суспільства – наявність сильної влади, що керується конкре-
тною ідеєю, а також авторитетної команди, яка переслідує зрозумілу 
і реалістичну мету, обґрунтовану програму дій і користується широ-
кою підтримкою громадян. При цьому важливо, щоб цілі команди від-
повідали інтересам суспільства, а програма – наявним можливостям146. 
Сформульовані умови переходу та їх зміст означають, що в основі та-
ких змін мають бути соціальні інновації органічного характеру, тобто 
внутрішньо обумовлені інновації, які за змістом відповідають нашому 
суспільству147. Та не виключаються й такі, що будуть у певній частині 
і запозиченими, і стимульованими, але у разі збереження й домінуван-
ня внутрішньо обумовлених, властивих існуючому українському сус-
пільству, як було показано в попередніх підрозділах даної роботи.  

На підставі такого підходу спробуємо далі розкрити характер 
і відповідні йому проблеми здійснення перехідних процесів до еко-
номіки і суспільства, в яких домінують інновації, як соціального, так 
і технократичного характеру, що означатиме рух у бік економіки і 
суспільства знань. Необхідно також оцінити можливості та характер 
обов’язкових змін у суспільному та економічному розвитку, тому 
що далеко не завжди існує потрібний ступінь розуміння змісту тако-
го проекту. У першу чергу, для здійснення процесу проектування 
важливим є визначення чіткої кінцевої мети соціальних і економіч-
них перетворень, виходячи із стратегічних орієнтирів, які є зрозумі-
лими у своєму кінцевому значенні, та досягнення відповідальності 
тих, хто їх здійснюватиме. Оскільки йдеться передусім про перетво-
рення знань у суспільному і соціально-економічному розвитку на 
основну рушійну силу, то постійним має бути процес переходу від 
традиційних ознак до ознак сучасності в суспільному розвитку, тоб-
то ознак модернізації. Таке застереження не безпідставне, бо за під-
сумками змін, що відбулися протягом останніх 20 років, прикладів 
повороту назад у суспільному розвитку достатньо. Крах соціалістич-
ної системи посилив наслідки розвалу колоніальної системи в ХХ ст. 
Усі найгарячіші точки, що дісталися періоду п’ятої хвилі (п’ята хви-
                                                                 
146 Заславская Т.И. Социетальная трансформация российского общества. – М. : Де-
ло, 2002. – С. 190. 
147 Докладно про класифікацію соціальних інновацій див.: Рычев М.В. Инновации и 
инвестиции в процессе становления рыночной экономики в современной России // 
Вестник СамГу. – 2007. – № 1. – С. 85–94. 
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ля великих циклів Кондратьєва, яка розвиває основні інновації чет-
вертої хвилі), знаходяться на лініях розділу колоніальної спадщини. 
П’ятій хвилі дісталася система "капіталізмів, що розходяться", які 
альтернативні своїм "нелюдським обличчям" до місцевої культури й 
інститутів, що склалися. Цивілізаційна взаємодія між ними не менш 
сутужна, ніж між соціалізмом і лібералізмом148. До процесу такого 
протистояння сьогодні втягнута вже й Україна. 

Це що стосується зовнішнього аспекту глобального впливу на 
процес модернізації суспільного розвитку. Що ж до деяких аспектів 
внутрішнього, то з метою забезпечення безперервності процесу мо-
дернізації невпинної за характером дії має відбуватися накопичення 
і використання спеціалізованого знання, як результату інноваційної 
діяльності, і, власне, саме це має вийти на передній план у повсяк-
денному житті. При цьому повсякденне знання у суспільстві в проце-
сі свого накопичення м а є  р о з в и в а т и  і м у н н и й  з а х и с т  
в і д  у з в и ч а є н н я  таких ознак, як аморальність, насильство, 
рутинність, песимізм, індиферентність, безцільність існування (які 
останнім часом у суспільній свідомості посилили негативний вплив 
на стан речей і є гальмом на шляху до суспільства і економіки знань).  

Соціологічний моніторинг українського суспільства, проведений 
Інститутом соціології НАН України, свідчить, що в українському 
суспільстві панують настрої далеко не такого характеру. Згідно 
з опитуваннями (за період 1992–2008 рр., тобто більше 15 років) 
кількість респондентів, які вважають, що більшість людей спромож-
на піти на нечесний вчинок заради вигоди 1992 р. була 58,5%, а 
2008-го – вже 67,9%.  

Наведені дані свідчать про те, що елементи аморальності в настроях 
людей і в оцінці кожного охоплюють більше двох третин населення 
України. Оскільки такі настрої є домінуючими, то це означає, що понад 
дві третини людей, власне, і самі готові вчинити так, щоб отримати ви-
году. Таке прагнення скоріше мотивує до дій, які не пов’язані з власним 
успіхом завдяки професійним якостям, а швидше вважається за доціль-
не здійснити щось таке, що суспільство мало б не визнавати. В такому 
разі багато людей мотивовані на злодійство, підкуп, грабіжництво і т. д. 
До цього ж додаються і такі характеристики, що 2008 р. 65,2% респон-

                                                                 
148 Зуев А., Мясникова Л. Китайская гармоника пятой волны // Свободная мысль. – 
2004. – № 1. – С. 20, 21.  
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дентів вважали, що майже кожний може збрехати, щоб уникнути не-
приємностей. І число таких за цей час зросло проти 60,3% у 1992 р.149. 
Узагальнюючий індекс стану деморалізованості українського суспільс-
тва є доволі високим. Незважаючи на те, що Україна пройшла період 
від однієї суспільно і економічно організованої системи до іншої і її 
визнали як країну з ринковою економікою, що відповідає багатьом кри-
теріям сучасного розвитку, і хоча вона мала у 2000–2008 рр. один із 
найвищих показників економічного зростання у світі, в суспільних на-
строях мало що відбулося позитивного.  

До того ж після 2005 р., роком піднесення суспільних настроїв, 
показник деморалізованості, як бачимо, повернувся до свого значен-
ня початку змін (13,6% у 1992 р.). Суспільство ж з деморалізовани-
ми настроями, що майже на дві третини наблизились до свого мак-
симуму, який визначається оцінкою у 18 балів, утруднює формуван-
ня економіки знань (знаннєвомісткої економіки). Причина в тому, 
що джерелом зростання при цьому є не тільки спеціалізовані (науко-
ві), а й повсякденні знання, в результаті використання яких, поряд із 
природними ресурсами, капіталом і працею, процеси накопичення 
і використання всіх знань, що мають суспільний вимір, є визначаль-
ними у підвищенні інтелектуального потенціалу суспільства, який за 
вказаних умов не підвищується, а навпаки – знижується. Інтелектуа-
льний потенціал є сукупністю повсякденних (буденних) і спеціалі-
зованих (наукових) знань, що наявні у свідомості людей та матеріа-
лізовані в технологічних способах виробництва.  

Інтелектуальний потенціал суспільства виконує водночас декіль-
ка функцій. Одна з них пов’язана з кваліфікацією та професійною 
підготовленістю населення до продуктивної діяльності. Інша – 
з розвитком творчих навичок, і в тому числі теоретичного мислення. 
Теоретичне мислення, "ідеї" – це не те, що є найважливішим у сус-
пільстві. Хоча кожне суспільство містить ці феномени, вони – тільки 
частина того, що вважається "знанням", швидше повсякденне знан-
ня, ніж "ідеї", повинне бути головним фокусом соціології знання. Це 
саме те "знання", що є фабрикою знань, без якого не може існувати 
жодне суспільство150. А якщо в суспільній свідомості досить висо-
                                                                 
149 Українське суспільство 1992–2008 : Соціологічний моніторинг / ІС НАНУ. – К., 
2008. – С. 519. 
150 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социо-
логии знания. – М. : Медиум, 1995. – С. 30, 31. 
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кою є деморалізованість, то в повсякденному знанні, яке є базою 
існування суспільства знання, перестають відігравати роль констру-
ктора і мотиватора до розвитку суспільства в цілому і суспільства 
знань зокрема. В такому разі при соціальному конструюванні реаль-
ності майбутнього суспільства і відповідно економіки знань, ми ма-
ємо виходити з того, що: 

по-перше, процес переходу до нього повинен мати, перш за все, 
характер соціального проекту, що потребує масових соціальних ін-
новацій, а значить, і соціальної модернізації; 

по-друге, як власні наукові розробки, які відповідатимуть техно-
логічному укладу виробництва і системі управління, так і запозичені 
стануть продуктивною силою тільки у разі безперервної масової 
трансформації у буденне знання і коли масово озвичаюється за ра-
хунок накопичених наукових знань, звільняючи таким чином прос-
тір і ресурси для накопичення нових;  

по-третє, в суспільній свідомості процесу її руйнування за раху-
нок злочинності, тероризму, насильства та інших суспільних хвороб 
важливо протиставити спосіб життя, в якому пануватиме можли-
вість задовольнити потреби насамперед бідних людей. 

У нашому прикладі це бідність високоосвічених, культурно розви-
нених людей. Вона відрізняється від бідності людей у країнах, що роз-
виваються. У наших людей розвинуті духовні, культурні, пізнавальні 
та інші особистісні потреби151, але якщо ці люди змушені діяти амора-
льно, то "вишуканість" їхніх морально нелегітимних дій руйнуватиме 
глибинні процеси суспільного життя. Саме така дихотомія українсько-
го суспільства дає можливість говорити не тільки про необхідність 
вибору, незважаючи на його проблемність, такого шляху поглиблення 
реформ, як реалізація модернізаційного проекту у вимірі, що дає мож-
ливість здійснити перехід до суспільства і економіки знань, де знання є 
поряд з традиційними теж своєрідним ресурсом розвитку, а й зумов-
лює до найскорішого визнання того, що так жити далі неможливо. Ос-
новним носієм знань є людина. Якщо вона високоосвічена і культурно 
розвинена, здатна зробити наукове знання повсякденним, то вона не 
тільки здатна забезпечити існування суспільства, а і його розвиток. 
Це – з одного боку. Стосовно можливості його реалізації, то, незважа-
ючи на вище наведену невисоку оцінку моральності суспільної свідо-
                                                                 
151 Стилі життя: напрямок змін / За ред. М.О.Шульги ; ІС НАНУ. – К., 2008. – С. 32. 
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мості при високому ступені освіченості і культурності населення, стає 
зрозумілим характер необхідних змін у проекті так званої модернізації. 
В попередньому проекті, який реалізовувався в період до 2009 р., 
невдалими були саме ті рішення, які не дали можливості реалізува-
тися духовним, пізнавальним і культурним надбанням українських 
людей. Попередній проект виходив з того, що Україна є представни-
ком бідних країн з низьким рівнем освіти, бо саме для таких країн 
був розроблений "Вашингтонський консенсус".  

Враховуючи наявний стан справ в Україні щодо співвідношення 
порівняно високого рівня бідності і одночасно високого рівня освіти 
та культурного розвитку населення України, які внаслідок стрімкої 
деградації отримуються не раз і назавжди, то з модернізацією на ос-
нові економіки знань необхідно поспішати. У такому разі модерні-
зацію треба розглядати через доцільну працю людини, озброєної 
практичними і науковими знаннями, що використовує засоби, які є 
уречевленою раніше по засобах праці "силу знання", у тому числі і в 
інноваціях у всіх чинниках процесу виробництва152. І далі потрібно 
мати на увазі, що це стосується всіх видів корисної для суспільства 
діяльності людей – не тільки економічної, а й позаекономічної – як 
безпосередньо пов’язаної з економікою, так і віддаленої від неї. По 
суті, йдеться про всебічний розвиток суспільства на базі найрізно-
манітніших за змістом і характером нововведень153. Це і є основою 
інноваційного оновлення. Оскільки українське суспільство має поки 
що необхідний запас "сили знань" (нагромаджений і в індустріаль-
ному характері виробничого апарату, і в людському потенціалі), то, 
незважаючи на порівняно невисокий рівень життя, вказані фактори 
здатні забезпечити зростання продуктивності праці на основі знань 
при включенні в процес нововведень інноваційного спрямування. 
Вони формують умови, які дозволять реалізувати цілеспрямовану 
мотивацію до високої продуктивності праці за рахунок рівня освіче-
ності і з урахуванням необхідних змін прогресивного характеру і в 
неекономічній сфері. Під цими змінами слід розуміти процеси соці-
ального конструювання, а також виходити з того, щоб це була важ-
лива методологічна основа модернізаційного проекту. 
                                                                 
152 Черковец В. Особенности нового этапа инновационного развития России // Эко-
номист. – 2008. – № 12. – С. 7. 
153 Там же. – С. 39. 
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Інтелектуальний рівень суспільства ґрунтується на ресурсах знань, 
які матеріалізовані в основному капіталі і, з одного боку, визначають 
матеріальну культуру виробництва, а з іншого – рівень споживання 
і культури життя та духовності населення, які можуть бути задіяними у 
створенні, опануванні та використанні сучасних технологій, що, маючи 
високу здатність до підвищення продуктивності праці, одночасно ма-
ють характер техногенно небезпечних. Останній вимір є досить важли-
вим, адже розвиток чи передача суспільно небезпечних технологій для 
широкого користування населенню з низьким рівнем матеріальної і ду-
ховної культури за сучасних умов є надзвичайно небезпечними. Такий 
стан речей характерний для бідних країн. Хоча українське суспільство 
часто декларується таким, що має достатньо високий рівень розвитку, 
принаймні за показниками освіченості населення, але "при цьому не 
відбувається помітного залучення українського соціуму до фундамен-
тальних основ соціальних і культурних традицій Заходу, до тих мора-
льних норм і цінностей, завдяки яким західні суспільства досягли еко-
номічних успіхів і соціальної стабільності"154. Проект модернізації сус-
пільства і економіки на основі знаннєвого підходу не буде успішним, 
якщо на соціальний характер майбутніх змін на шляху до економіки 
і суспільства знань не буде приділено особливої уваги як з боку влади, 
так і з боку бізнесу, і зміни щодо соціального проектування реальності 
будуть мати фрагментарний, або, ще гірше, стихійний характер.  

Для забезпечення такого процесу розвитку суспільства необхідно 
дотримуватись таких принципів:  
 свободи творчості;  
 недоторканості інтелектуальної власності; 
 непротиставлення інтелектуалізації суспільства загальній логіці 

прогресивних змін, їх синхронізація і взаємодоповнення; 
 взаємопов’язаність інтелектуалізації та інформатизації; 
 надання нового змісту його структурним утворенням;  
 активне включення в міжнародний поділ праці і культурний обмін155. 

                                                                 
154 Рудницька Р. Вестернізація соціального ареалу життя особистості як український 
варіант глобалізації соціокультурного простору // Українське суспільство–2003: 
Соціологічний моніторинг / ІС НАНУ. – К., 2003. – С. 491–492. 
155 Узагальнено на основі кн.: Экономика: свобода и солидарность. – М. : Наука, 
1991. – С. 119–124. 
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У процесі підвищення рівня інтелектуалізації розвитку населення в 
епоху інформатизації важливо свідомо обмежувати накопичення сум-
нівної інформації чи знання. Останні за наявності неконтрольованості 
інформації, в тому числі і через сучасні ЗМІ, можуть руйнувати реа-
льність світосприйняття та світогляд і дезорієнтувати поведінку лю-
дини в її творчому пошуку й активізації процесів діяльності. Доклад-
но про характер такого типу руйнівних процесів та їх наслідків із за-
значеними можливостями в перспективі та можливий шлях виходу з 
такого глухого кута йшлося на засіданні круглого столу, проведеного 
журналом "Вопросы философии" Російської академії наук156.  

Але мова має йти не тільки про філософський характер таких 
проблем. Вже можна говорити про те, що населення реально відчу-
ває руйнівність суспільної свідомості на фоні абсолютизованих меж 
вседозволеності і безконтрольності, що часто реалізується на основі 
використання певних технологічних інновацій. Так, "сучасні засоби 
комунікації віртуалізують життя, стирають межі між життям і вига-
дкою, ставлять в один ряд реальність і фантазію... Люди втрачають 
стрижневі орієнтири, що забезпечують існування самого суспільства 
як людського, тобто такого, в якому діють норми моралі, моделі ку-
льтури, правові закони... Обиватель перетворюється на споживача, 
глядача, спостерігача, споглядача, втрачаючи функції діяча … акти-
віста"157. А без цього не виникне бази для формування економіки 
і суспільства знань як цілі, що дозволить реалізувати новий проект 
модернізації, в якому, незважаючи на відносно високу бідність насе-
лення України, але й порівняно високу європейського рівня освіче-
ність, можна започаткувати суспільно визнаний проект суспільної 
й економічної модернізації на основі знань. Ось, власне, чому про-
блема контрольованості інформаційного простору нашого суспіль-
ного життя є не безпідставною і для її реалізації в умовах демокра-
тизації суспільства ще слід винайти ефективні механізми.  

Дуже важливою в цьому проекті є й роль культури, забезпечення 
розвитку якої і впливу якої на результативність проекту модернізації 
є беззаперечною. Проблемність розвитку культури в Україні є знач-
ною, оскільки політичний вибір шляху майбутньої модернізації 
в Україні пов’язується з європейською інтеграцією. Але культура 
                                                                 
156 Новые информационные технологии и судьбы рациональности в современной 
культуре // Вопросы философии. – 2003. – № 12. – С. 3–53. 
157 Стилі життя: напрямок змін. – С. 61, 62. 
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Європи багато в чому в минулому, про що свідчить, наприклад, дос-
лідження О.Шпенглера. Перспективи європейського культурного 
простору, на його думку, мають багато проблем, адже західноєвро-
пейська й американська культури перебувають у процесі свого заве-
ршення158, саме тому в розвитку українського культурного простору, 
який би був позитивною складовою проекту модернізації, Україні 
необхідно проявити максимум креативності. Крім того, нам дово-
диться рахуватися із суворими і холодними фактами життя. Про ве-
ликий живопис і музику для західноєвропейської людини не може 
бути й мови. Її архітонічні можливості вичерпалися вже сто років 
тому. У неї залишилися тільки екстенсивні можливості159.  

Технократичні зміни в суспільному та економічному відношенні, 
незважаючи на певні процеси деіндустріалізації, що мали місце про-
тягом майже десяти років трансформаційних процесів, отримали все 
ж таки певне прискорення, оскільки період економічного зростання 
останніх дев’яти років (до 2009) мав індустріальний характер. Соці-
альному проектуванню слід надати більшої цілеспрямованості, тому 
що негативною рисою розвитку української економіки в цей період 
було зменшення соціально орієнтованих видів економічної діяльно-
сті, а вони, як відомо, першочергово не тільки сприяють розвитку, 
а й формують людський капітал. 

У цілому можна і доцільно стверджувати, що процес переходу до 
суспільства і економіки знань є соціальним і водночас технократич-
ним проектом модернізації, реалізація якого дозволить сформувати 
суспільство (та відповідні економічну і політичну системи), в якому 
повинно бути місце не тільки завданню зберегти соціальну стабіль-
ність, що перетворилося нині на певну самоціль, а й активну життєді-
яльність, завдяки яким країна принаймні не залишиться серед країн 
"третього світу", а через розбудову економіки на базі знань поступово 
наближатиметься через напівпериферію до так званого "центру". 
Якщо виходити з одного із багатьох можливих сценаріїв розвитку 
людства в ХХІ ст. і відповідного йому світовому порядку, у разі без-
успішної політики переходу чи трансформації нас може очікувати з 
боку світової спільноти лише політика цілковитої байдужості до 
третього світу [саме вона, на думку В.Іноземцева. – прим.] здатна 
                                                                 
158 Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. Т. 1. – М. : 
Мысль, 1998. – 667 с. 
159 Там же. – С. 175. 
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вивести його [третій світ. – прим.] з теперішнього стану, породивши 
на "периферії" прагнення виправити становище власними силами на 
шляхах співробітництва із Заходом (що, як показує приклад успіш-
них азіатських економік, цілком реально), або сприяючи створенню 
ситуації, у якій нова "колонізація" буде затребувана самими народа-
ми того або іншого регіону160, оскільки "…економічна і політична 
спроможність нових держав виявилася тим більшою, чим глибшою 
була залученість європейців у їхню історію"161.  

Таким чином, першим серед можливих сценаріїв розвитку світо-
вого порядку національно самодостатнім мав би бути процес перет-
ворень з чітко окресленими цілями, котрі визначатимуть життєздат-
ність суспільства окремої країни щодо відходу від масового песимі-
зму до домінування оптимістичних настроїв, адже важливо врахову-
вати, що за масового песимізму не виникає мотивів до розвитку 
і навіть продовження життя.  

Соціологічні дослідження, що постійно проводяться в Україні в 
системі Національної академії наук (Інститут соціології), свідчать про 
те, що соціальне самопочуття населення, виміряне через відповідний 
інтегральний індекс, залишається після 2005 р. на низькому середньо-
зваженому рівні і суттєві зміни були зафіксовані тільки після перших 
шести років динамічного економічного зростання, тобто після 2000–
2005 рр. Такий підйом інтегрального індексу самопочуття визначаль-
ною мірою був результатом економічних змін, яким передувало, згід-
но з дослідженнями соціологів, зростання питомої ваги "людей, оріє-
нтованих на інтенсифікацію трудових зусиль. Ця тенденція може ста-
ти однією з важливих психологічних передумов подолання соціально-
економічної кризи"162, яка особливо загострилася в 2009 р. 

Як результат змін в економіці в 2000–2005 рр., уже у 2006 р. соціа-
льне самопочуття населення з категорії низького рівня перейшло в 
категорію середнього163. Разом з тим така залежність моніторингу со-
ціального самопочуття від домінуючого значення економічних змін є 

                                                                 
160 Иноземцев В. Несколько гипотез о мировом порядке ХХІ века // Свободная 
мысль. – 2003. – № 11. – С. 7. 
161 Там же. – С. 4.  
162 Головаха Є., Паніна Н. Динаміка соціального самопочуття населення України // 
Україна – 2002: Моніторинг соціальних змін / ІС НАНУ. – К., 2002. – С. 321–322. 
163 Головаха Є., Паніна Н. Соціальне самопочуття населення України: тенденції змін 
1995–2008 років // Моніторинг соціальних змін / ІС НАНУ. – К., 2008. – С. 261. 
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дещо звуженим виміром. Якщо в цілому у населення України в період 
2000–2008 рр. була тенденція до орієнтації на інтенсифікацію трудо-
вої активності, то вже в період 2005–2007 рр. така цілеспрямованість 
в діях була стратегічно помилковою. Причина в тому, що у 2006 р. 
вона вже залежала від екзогенних чинників, які привели Україну до 
фінансової і економічної кризи, бо результати змін у продуктивності 
праці не збігалися, а точніше, значно відставали в рівнях доходів, бо в 
зростанні останніх домінуючого значення набували зовнішні запози-
чення, які використовувалися для споживчого кредитування.  

Результати оцінки самопочуття в 2009 р. дадуть значне падіння йо-
го рівня і, на нашу думку, до одного з найменших значень, яке спо-
стерігалося за період ведення моніторингу, тобто з 1992 р., бо у 
2008 р. погіршилася не тільки загальна економічна ситуація в країні, 
рівень життя людей, матеріальний добробут сімей, а й стали більш 
проблемними соціальна захищеність, злочинність, корупція, демокра-
тія, суспільна мораль, рівень культури. Такий песимізм наших грома-
дян має під собою певне об’єктивне підґрунтя. Останнім часом його 
стимулювало зростання цін на ринку, інфляційні процеси, прояви ко-
румпованості, злочинності, неефективності демократичних інститутів, 
зниження рівня моралі й культури в суспільстві загалом. Крім того, 
цей песимізм пов’язаний з негативними оцінками політичної ситуації 
в країні164, що змінила з 2004 р. економічну модель країни з інвести-
ційно-залежної (яка мала б перерости з часом і в інноваційно-спрямо-
вану) на модель політичного циклу в економічній політиці.  

Така зміна ще більше загострила і соціальні, і економічні негараз-
ди, які можуть закінчитися соціальними потрясіннями, оскільки "по-
зитивні зрушення, що в останній період відчувалися в оцінці грома-
дянами України соціальної ситуації і свого становища в суспільстві не 
сягнули тих критичних значень, які б давали підставу впевнено ствер-
джувати про істотні успіхи демократичних реформ і незворотність 
демократичних перетворень... Україні доведеться долати вельми склад-
ний шлях залучень до співтовариства розвинених демократичних 
держав"165. Базою такого руху буде економіка і суспільство знань, ус-

                                                                 
164 Ручка А. "Постпомаранчеве" ехо: динаміка затухання позитивних відчувань // 
Там само. – С. 272. 
165 Головаха Є. Соціальні зміни в Україні 1992–2008 років: висновки // Там само. – 
С. 644, 645. 
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піх яких може ґрунтуватися на вже пройденому шляху адаптації насе-
лення, яке адекватно зреагувало на збільшення попиту на працю з бо-
ку великого та середнього бізнесу, який теж адаптувався до нових 
умов господарювання і став здатним здійснювати свою господарську 
діяльність і нести за неї відповідальність перед внутрішніми і зовніш-
німи партнерами, з одного боку, і найнятого населення – з іншого, та 
одночасно інтенсивно здійснювати капіталовкладення.  

Таким чином, ми маємо ефект взаємодії населення, що несе в собі 
ресурс праці і бізнесу, ресурс підприємництва та нагромадження капі-
талу в новій для нас ринковій економічній системі господарювання, 
яка демонструвала в останні дев’ять років надзвичайно високі резуль-
тати економічного зростання. Чим може бути пояснений такий резуль-
тат? Перш за все тим, що до системи господарювання з ринковими 
ознаками населення адаптувалося, незважаючи на те, що бізнес, в яко-
му воно зайняте, мав суттєві обмеження з боку природних, здебільшо-
го енергетичних, ресурсів, змогло використати свої знання як ресурс 
розвитку на ринках продукції традиційних видів діяльності.  

Наявна статистика рівня підготовки населення в Україні за міжна-
родним порівнянням свідчить про відносно високий його рівень. Так, 
рівень грамотності дорослого населення України у віці 15 років і ви-
ще у 1999 р., напередодні початку високого і стабільного зростання, 
становив 99,6%, що вище, ніж в Італії (98,4), Іспанії (97,6), Португалії 
(91,9), Естонії (98,0) і багатьох інших країнах, які входять до групи 
країн з високим рівнем розвитку людського потенціалу166. В цілому 
рівень освіченості населення становив в Україні цього ж року 0,92 
і він був на рівні перших двадцяти країн світу, до яких належать США 
(0,98), Франція (0,97), Англія (0,99), Данія (0,98), Німеччина (0,97) та 
інші167. Крім того, сукупний валовий показник кількості громадян, 
зарахованих до навчальних закладів першого, другого і третього рівня 
акредитації, становив в Україні 77%168 і за своїм значенням був кра-
щим і серед багатьох країн світу з високим рівнем людського розвит-
ку, хоча Україна за цим показником входить в число країн з середнім 
рівнем розвитку людського потенціалу. Вважаємо за доцільне заува-

                                                                 
166 Дані наводяться згідно з: Доклад о развитии человека за 2001 год (ООН). – Нью-
Йорк : Оксфорд юниверсити пресс, 2001. – С. 141, 142. 
167 Там же. 
168 Там же. 
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жити, що методики міжнародних організацій не враховують різниці 
в якості навчального процесу як усередині окремих країн, так і при 
міжкраїнових порівняннях. Інколи рівень підготовки (тобто рівень 
знань) населення ототожнюється з певними формально статусними 
ознаками. Сьогодні можна отримати диплом престижного ВНЗ і при 
цьому майже нічого не знати – і це непоодинокі явища. Виходячи із 
сказаного, оцінка України як країни із середнім рівнем розвитку люд-
ського потенціалу у світі скоріше за все є статистично виправданою.  

В Україні у 2000–2008 рр. активна економічна діяльність суб’єк-
тів господарської діяльності супроводжувалася інтенсивним здійс-
ненням капіталовкладень (у 2,4 раза вищі в середньому за період за 
динаміку ВВП (табл. 5.11), але, незважаючи на це, економіка в цей 
період розвивалася в основному в традиційних для нас секторах, ха-
рактерних для групи країн, що є сировинним придатком розвинено-
го центру, хоча наявні і окремі сучасні супертехнології, наприклад в 
аерокосмічній галузі, які можуть бути локомотивом змін. Такі факти 
є певним парадоксом сучасності, але завдяки ним ми маємо підстави 
вибудувати економіку і, відповідно, суспільство, що розвиваються 
на основі знань. Наша економіка не ґрунтується на технологіях 5-го 
та 6-го технологічних укладів і не є, зрозуміло, "новою економікою". 
За підсумками 2000 р. для України навіть не можна було вивести 
індексу технологічних досягнень. Вона була серед країн нижче 71-ї 
та 72-ї позиції (Судану, Мозамбіку), якими завершувався список 
країн-лідерів, потенціальних лідерів, країн, що динамічно впрова-
джують технології, а також навіть маргінальних країн, для яких все 
ж таки можна було вивести вказаний індекс. Хоча в оцінці рівня на-
шої держави присутні і недоліки розвитку статистичних спостере-
жень за вказаними процесами, а не тільки технологічна відсталість. 

Зрештою, можна стверджувати, що економічні трансформації попе-
редніх років, з труднощами впродовж майже 10 років, дали старт новій 
ринково зорієнтованій господарській системі, яка, хоча й за рахунок 
традиційних видів діяльності, забезпечила економічне зростання. 
Але це було зростання без розвитку. Процес інтеграції в світогоспо-
дарську систему відбувається поки що на підставі не вигідних і не 
перспективних сфер діяльності. Маємо збіднювальний розвиток, який 
може закінчитися дефолтом. Саме тому у майбутньому слід задоволь-
няти внутрішні потреби населення в уже звичних атрибутах матеріаль-
ної і духовної культури не тільки за рахунок внутрішнього ринку нашої  
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Таблиця 5.11  
Динаміка ВВП, інвестицій в основний капітал, випуску товарів 

та послуг за окремими видами економічної діяльності  
у 2000–2008 рр., %  

Показник 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

У серед-
ньому за 

період 
2000–2008 

ВВП 5,9 9,2 5,2 9,6 12,1 2,7 7,3 7,6 2,1 6,9 
Випуск товарів та 
послуг 8,8 12,6 5,9 11,9 14,8 3,5 7,5 9,0 0,5 8,3 
Добувна промис-
ловість 6,4 3,3 2,3 5,6 4,1 4,4 5,8 2,7 -2,4 3,6 
Обробна промис-
ловість 16,6 17,2 8,9 17,6 14,6 3,0 6,3 11,7 -3,2 10,3 
Оптова і роздріб-
на торгівля, тор-
гівля транспорт-
ними засобами, 
послуги ремонту 12,5 24,9 8,0 21,6 17,8 -8,4 16,9 16,3 0,9 12,3 
Інвестиції в осно-
вний капітал 14,4 20,8 8,9 31,3 28,0 1,9 19,0 29,8 -2,6 16,8 
Перевищення 
динаміки інвес-
тицій в основний 
капітал над ВВП, 
разів 2,4 2,3 1,7 3,3 2,3 0,7 2,6 3,9 -1,2 2,0 
Джерело: згідно з даними Моніторингу макроекономічних і галузевих показників 
Мінекономіки України (грудень 2008 р.). 

країни і внутрішнього ринку інших сусідів, які переживають аналогічні 
процеси, а принципово змінюючи вектор зовнішньоекономічної ін-
теграції з домінуючого низьконаукомісткого (табл. 5.12) на високо-
наукомісткий, що має характеризуватися динамікою (табл. 5.13). 

Аналіз даних, наведених у табл. 5.12, показує, що:  
по-перше, в період кінця ХХ ст. постійно зростала у структурі 

світового експорту готова продукція і знижувалась сировина, напів-
фабрикати та аграрна продукція; 

по-друге, згідно з прогнозами до 2015 р. така тенденція збере-
жеться і надалі, за винятком періоду 2010–1015 рр., коли дещо зрос-
те питома вага експорту аграрної продукції, що й підтверджує су-
часна продовольча криза. 
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Таблиця 5.12  
Товарна структура світового експорту, % до підсумку 

Показник Факт Прогноз 
1990 2000 2005 2010 2015 

Готові вироби 70,4 77,5 80,8 83,2 85,3 
Машини і обладнання 35,8 41,9 44,8 47,4 49,5 
Хімічні продукти 8,5 9,6 9,9 10,2 10,3 
Проміжні інвестиційні товари 7,8 7,6 7,3 6,5 6,5 
Текстиль і одяг 6,3 6,1 5,9 5,9 5,4 
Сировина і напівфабрикати 17,4 12,5 10,4 8,9 7,6 
Паливо 10,5 7,3 6,1 5,3 4,4 
Чорні метали 3,1 2,3 1,9 1,6 1,4 
Кольорові метали 2,1 1,8 1,6 1,5 1,3 
Аграрна продукція  12,2 10,0 8,8 5,9 7,1 
Продовольство 9,3 8,0 7,2 6,6 6,0 
Сільськогосподарська сировина 2,9 2,0 1,6 1,3 1,1 
Джерело: Мир на рубеже тысячелетий. Прогноз развития мировой экономики до 
2015 г. – М. : ИМЭМО РАН, 2001. – С. 169.  

Таблиця 5.13  
Товарна структура експорту з України в 1996–2008 рр.,  

% до загального підсумку  

Найменування видів  
продукції 1996 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Готові вироби 46,9 38,5 40,0 40,7 35,5 37,1 39,4 35,4 
продукція хімічної промисло-
вості 11,6 7,8 8,4 8,5 8,7 8,8 8,2 7,5 
текстиль 2,6 3,6 3,3 2,7 2,7 2,4 2,0 1,5 
механізми, обладнання, маши-
ни, устаткування 9,8 9,8 10,1 9,3 8,3 8,7 10,1 9,5 
транспортні засоби та шляхове 
обладнання  4,4 3,8 4,3 6,2 4,8 5,4 6,7 6,5 
прилади 0,4 1,0 1,4 1,8 0,4 0,4 0,4 0,4 
інші вироби та напівфабрикати 6,2 8,4 8,6 8,4 6,8 7,8 7,8 6,2 
Аграрна продукція 11,5 10,2 7,9 7,2 8,8 8,6 8,5 12,4 
сировина 3,3 2,2 2,4 1,7 1,7 2,5 3,5 2,9 
продовольство 8,2 8,0 5,5 5,5 7,1 6,1 5,0 9,5 
Мінеральні продукти та метали 41,9 50,6 51,0 52,4 53,8 51,9 49,7 50,5 
руди 3,7 2,1 2,3 2,1 3,0 2,4 2,2 3,2 
метали 33,8 39,3 36,8 39,9 41,0 42,8 42,2 41,2 
енергетичні матеріали, нафта 
та продукти її переробки 4,4 9,2 11,9 10,4 9,8 6,7 5,3 6,1 
Джерело: розраховано за даними Держкомстату України (Експрес-випуски за 1996 p. 
та з 2002 по 2008 pp. "Зовнішня торгівля України товарами"). 
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Порівняння даних результатів табл. 5.12 з вітчизняними тенден-
ціями табл. 5.13 свідчать про низку негативних процесів, що не від-
повідають світовим тенденціям. Серед них: 

 питома вага готових виробів в експорті з України значно менша 
(близько 47 відсоткових пунктів), ніж у цілому у світовому експорті; 

 в експорті з України домінує (понад 50%) мінеральна продук-
ція та метали; 

  експорт аграрної продукції випереджає за питомою вагою сві-
тові тенденції в загальному експорті і при цьому випереджає екс-
порт продовольства. 

Можна очікувати, що при раціональній організації сільськогос-
подарської діяльності Україна поглибить переробку сільськогоспо-
дарської продукції і відповідно до існуючих загострень на світових 
продовольчих ринках збільшить не тільки обсяги прóдажів на екс-
порт сільськогосподарської сировини, але й особливо готової проду-
кції. Але експансія інших країн щодо "захоплення" українських зе-
мель і організація ними сільськогосподарської діяльності в інтересах 
своїх країн для посилення їх продовольчої безпеки може серйозно 
перешкоджати поглибленню переробки, адже господарюючим 
суб’єктам, що проявляють уже реальну зацікавленість до земельних 
ресурсів України, вигідніше буде експортувати сировину.  

Можна стверджувати про наразі неадекватну світовим тенденці-
ям інтеграцію економіки України у глобалізовану економічну сис-
тему, що веде до нееквівалентного обміну товарами, коли за товари 
інноваційного призначення, які є базою інноваційного оновлення 
економіки, що означає рух у бік економіки знань, доводиться роз-
раховуватися доходами, отриманими від природної ренти і, таким 
чином, потрапляти у технологічну залежність від високорозвине-
них країн світу. Але не тільки це є негативним проявом сучасної 
економічної політики України. Політичний цикл економічної полі-
тики і експансія світової фінансової системи спровокували спожи-
вчий імпорт, за який сьогодні Україна теж може розрахуватися ек-
спортом сировини та напівфабрикатів, обсяги якого падають 
у зв’язку з кризою. Таким чином, поки що ми сформували економі-
ку, залежну в борговому відношенні, і у зв’язку з кризою залеж-
ність поглиблюється, адже не відбувається зміна економічної мо-
делі, що вимагає поглиблення реформ з одночасною реалізацією 
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заходів непопулярного характеру, які б обмежили нераціональні 
трати передусім у державному секторі економіки.  

Виходячи з цього, для суспільства є важливим: 
 відродити випереджальне зростання капіталовкладень, в тому 

числі і в першу чергу в обробній промисловості, розширивши участь 
держави і з урахуванням політики стабілізації, яку на сьогодні реалі-
зує більшість країн світу, що перебувають у кризі;  

 підтримати капіталомісткий шлях розвитку, використовуючи 
внутрішній ринок та ринок країн-сусідів, що переживають аналогіч-
ний процес, визначивши першочергові пріоритети; 

  використати під час виходу з кризи основні ресурси високотех-
нологічного й інтелектуального і, перш за все, освітянського розвит-
ку, що вже були сформовані за умов попередньої економічної сис-
теми, а не ставати виключно на шлях формування цінової конкурен-
тоспроможності, яка буде результатом девальвації; 

 сформувати передумови для експансії на зовнішні ринки з про-
дукцією високих технологій, що мають високу питому вагу валової 
доданої вартості з метою подальшої рівноправної інтеграції у світо-
ву господарську систему. 

Для досягнення успіху у вказаному напрямку інтеграції важливо 
зрозуміти, що ми – все людство, увесь світ – вступили в новий сус-
пільний лад. Перший в історії загальнопланетарний лад. Він стає 
надзвичайно різноманітним169. Така система розвиватиметься в умо-
вах значних суперечностей глобального масштабу, але обов’язковою 
її базою буде науково-технічний прогрес. Якраз тому знання, проце-
си їх формування, накопичення, обміну матимуть характеристики, 
які випереджатимуть інші показники розвитку, як це вже зародилося 
і проявилося у другій половині ХХ ст. Саме таким буде ХХІ ст., 
а тому країна, яка увійде в число тих, хто генерує знання і нову тех-
нологічну культуру, може сподіватися на успіх в довгостроковому 
відношенні. При цьому Україні вкрай потрібні суспільні інновації, які 
дозволять використати, а не остаточно загубити людський капітал.  

Ось чому практику діяльності в інноваційній сфері слід осучас-
нити так, щоб вона відповідала вимогам часу. Для цього слід уже 

                                                                 
169 Попов Г.Х., Аджубей Н.А. В каком веке мы живем? // Наука и жизнь. – 2003. – 
№ 11. – С. 28.  
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зараз інтенсивно розпочати роботи зі створення базової цілеспрямо-
ваної системи науково-дослідних і дослідно-конструкторських роз-
робок (НДДКР), що забезпечить ефект взаємозв’язку між діяльністю 
в технологічній сфері й економічним зростанням, стимулюватиме 
розвиток потенціалу для впровадження, в тому числі й іноземних 
технологій, за рахунок диференціації системи фінансування та орга-
нічно поєднає діяльність відповідних інститутів та фірм у сфері нау-
ки, техніки, технології та маркетингу. Це дасть можливість переорі-
єнтувати частину досліджень на комерційно значущі розробки. При 
цьому слід враховувати, що, за висновками Європейської економіч-
ної комісії ООН, цілеспрямованої і порівняно більш ефективної сис-
теми НДДКР, яка відповідала б вимогам часу, не має жодна країна 
з перехідною економікою170. Виходячи з цього і враховуючи те, що 
більшість країн з перехідною економікою ведуть такий пошук, необ-
хідно широко кооперувати власні розробки з надбаннями, досвідом 
і перспективами інших країн з тим, щоб не відстати і не нести всього 
можливого тягаря витрат на розв’язання цілого спектра проблем у 
вказаній сфері, використавши передусім уже існуючі. Прикладом мо-
жуть бути міжакадемічні об’єднання зразка МААН, що вже створені 
і функціонують на терені країн СНД. Але не тільки. В підрозділі 5.6 
даної роботи ми докладніше зупинимося на змісті і формах сучасної 
міжнародної кооперації у сфері науки та інновацій. 

Враховуючи традиційну орієнтацію та високий рівень розвитку фу-
ндаментальної науки, що значною мірою збереглася в системі Націона-
льної академії наук, слід водночас розширити пошук шляхів забезпе-
чення успішного комерційного використання ідей, які є результатом 
фундаментальних досліджень, пріоритетність яких визначалася попе-
редньою системою державного фінансування академічної науки, що в 
перехідний період збереглася найкраще і навіть посилила свою роль.  

Певною мірою можна стверджувати, що коли у капіталістичній сис-
темі як суспільному ладі домінували індустріальні технології, то в су-
часному глобалізованому світі домінуватимуть також інформаційно-
комунікаційні технології, засновані на обміні знаннями – як повсякден-
ними, що вимагатимуть постійної ідентифікації і самовизначення кож-
ного народу, так і спеціальними, що визначатимуть прогрес і успіхи 
                                                                 
170 Обзор экономического положения Европы. ООН. – Нью-Йорк и Женева, 2002. 
№ 1. – С. 195. 
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в матеріальній культурі і побуті. При цьому чим вищий буде рівень ін-
телектуалізації суспільства кожної країни, тим легше буде зберегти на-
ціональну ідентичність і розвинути відповідну духовну культуру, а не 
озвичаювати її за рахунок суспільно небезпечних чинників. Таким чи-
ном, технології підвищення інтелектуалізованого розвитку є суспільно 
значущими і належать до інновацій, перш за все соціальних.  

Суспільство в Україні, як і багатьох інших країнах, що пережи-
вають перетворення трансформаційного характеру, особливо тих, 
що утворилися внаслідок розпаду СРСР, розвивалося під впливом 
суперечностей та традицій розв’язання національного питання в то-
дішній країні з превалюванням відношень, характерних для стосун-
ків, закладених у громаді. В умовах глобалізації розвитку і за масо-
вого потужного тиску ідеологеми моделі "європейський стиль і рі-
вень життя" слід розраховувати на те, що досягнення цієї мети буде 
можливим на підставі індивідуалізації і раціональності поведінки 
населення, якому має бути одночасно властива висока етика поведі-
нки і солідарність в стосунках. Якщо виходити з такої стратегії, то 
попереду нас очікують ще багато нових кроків для досягнення успі-
ху. Доведеться багато в чому здолати сформований протягом остан-
нього десятиліття, хоча і морально нелегітимний, процес збагачення 
незначної частини населення за рахунок привласнення і примітивно-
го існування переважної більшості населення.  

Як свідчать опитування, проведені Інститутом соціології НАН 
України за підсумками 2008 р., число респондентів, які оцінювали 
економічну ситуацію в Україні як дуже погану, дорівнювало 15,3%, 
у той час як тих, що оцінювали її як дуже добру, було всього 0,2%, 
тобто більш ніж у сімдесят разів менше. І хоча число тих, хто оцінював 
стан як дуже поганий, у порівнянні з 1994 р., знизилося на 32,1 відсот-
кового пункта, розрив залишається ще достатньо великий. А якщо 
скористатися десятибальною системою, то 75% оцінювали економіч-
ну ситуацію з оцінками "дуже погано", "погано" і т. д., тобто перших 
п’ять груп опитаних, а "дуже добре", "добре" і в цілому позитивно 
оцінювали у 2008 р. 25%, але це опитування не враховувало кризу, що 
розпочалася в другій половині 2008 р. Для інформації , у 1994 р. 
тих, хто оцінював ситуацію як "погану" та "дуже погану" було 93,7%, 
тобто в цілому стан покращився за період останніх одинадцяти років 
на 18,7 відсоткового пункта, але не набув системного характеру. Ось 
тому слід враховувати низку загальносистемних процесів, у тому чис-
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лі і в першу чергу політичної кризи, які охопили суспільство і на фоні 
глобальної кризи 2008–2009 рр. загрожують розвитку України в май-
бутньому. У цьому процесі не останню роль відіграли запозичення 
іноземних державних і суспільних інститутів, що виглядає як непро-
думане перенесення соціальної, економічної та політичної практики, 
створеної в інших умовах171. Росія (на думку М.Кричевського та 
С.Смирнова) і Україна (на нашу думку) пішли шляхом імпортування 
базових соціально-економічних і політичних інститутів без аналізу їх 
відповідності національному менталітету, ціннісним орієнтирам, істо-
ричній парадигмі державного управління. 

Для розширення доказової бази попереднього твердження ми спро-
бували виокремити характеристичні особливості ментальності, що ви-
значають світогляд, світорозуміння і творчу діяльність українців (на 
основі фундаментальної, на наш погляд, роботи професора В.Храмової, 
присвяченої розкриттю особистості як духовного феномена в сучасно-
му культурному контексті і розвитку київської духовної традиції, а та-
кож ментальних передумов нинішнього українського парадоксу172). 

Згідно з позицією В.Храмової, психологічні регулятиви життєдіяль-
ності – макрохристиянські соціокультурні цінності, а мотивації життє-
діяльності – самостворення особистості з метою втілення душі, сповне-
ної небаченим співчуттям і жертовною любов’ю до ближнього. 

Духовність православ’я виключила масову актуалізацію в Україні 
(як і в Росії) глибинної енергії у прагненні до збагачення як явища 
контркультурного, аморального в той час, коли в соцекогенетиці 
Заходу закладена цілеспрямованість на масову актуалізацію енергії в 
устремлінні до збагачення і ажіотажного споживання. 

Талант народу – величезний, але незатребуваний творчий потен-
ціал, актуалізація якого може привести до небачених духовних зле-
тів і проривів у майбутнє. Водночас безкінечна гонитва за грошима 
для нас – ганебний виняток, а не правило, уділ гірших, а не кращих. 

Духовність православного Сходу органічно сплетена з чуттєво-
емоційним характером, що знижує роль раціональної, вольової ком-
поненти і підвищує значущість рефлексії життєдіяльності. 
                                                                 
171 Докладно див.: Кричевский Н.А., Смирнов С.Н. Государство и модернизация: 
механизмы интеграции // Модернизация России: условия, предпосылки, шансы : Сб. 
стат. и матер. – Вып. 2: Социальные аспекты модернизации / Под ред. В.Л.Ино-
земцева. – М. : Центр исследований постиндустриального общества, 2009. – С. 132. 
172 Храмова В.Л. Личность как духовный феномен. – К. : Феникс, 2009. – 648 с. 
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Об’єктивний результат докладених зусиль втрачає самоцінність 
і набуває інтерес, цінність як імпульс інтенсивних хвилювань. 

Українська емоційність, чутливість, ліризм виявляються в естети-
змі народного життя і образах, артистичності натури, пісенності, 
у м’якому гуморі. 

"Релятивна перевага" рефлексії у психічній структурі українців (як 
і росіян) не означає, що їхня орієнтація позбавлена активно-діяльніс-
ного начала. Наруга, нестерпність ганьби пробуджують у народі силу, 
що дрімає, здатність до подвигу і жертви на славу Вітчизні, що поєд-
нується іноді з появою сильного авторитарного лідера, здатного 
спрямувати в раціональне русло пасіонарну енергію мас. 

Емоційно забарвлений задум сприяє пристрасній напруженій 
праці, що є запорукою успіху. 

Висока рефлексійність вражає непрактичністю, відсутністю оща-
дної ринково-комерційної мотивації. 

У гонитві за грошима ми у більшості своїй неконкурентоспроможні. 
Конкурентоспроможність ми здатні віднайти, спираючись на вла-

сні традиційні моральні абсолюти і культурні цінності, синтезовані 
компетентністю. 

Українцям властива підвищена рефлексивність і "кордоцентрич-
ність" душі, які обмежують роль Ratio у прагматично-утилітарній тран-
сформації світу. Це привело до вітчизняного парадоксу на рубежі тися-
чоліть, до неочікуваного провалу в демократично-ринковому реформу-
ванні як українського, так і російського суспільства. 

Два види реакції: 
- поява ентузіастичної компоненти; 
- душевна "самоізоляція", обмеження контактів зі світом. 
У соціопсихотичному плані: 
 схильність українців створювати малі соціальні групи – спілки, 

що створюються на основі чуттєво-емоціональної близькості на від-
міну від великих соціальних об’єднань; 

 культурно-морфологічний фактор формування психології, 
пов’язаної з периферійністю; 

 активно-рефлексійні установки на самоформування і самоспос-
тереження; 

 архитипом українського колективного підсвідомо є образ лагід-
ної, родючої Землі; 



Розділ 5. Нова економіка і сутність ендогенних процесів ... 

747 

 глибинно-психічне забезпечує діяльність психіки як цілісної 
саморегулюючої системи свідомих і підсвідомих процесів, що до-
зволяє використовувати енергію всієї психіки, що розширює її мож-
ливості для творчого процесу; 

 психічні установки українців закликають до продуктивної спів-
праці з природою; 

 специфіка української психології: 
- здатність до самонапруження в критичній ситуації; 
- одночасно затіненість, потаємність; 
- схильність до створення малих груп-спілок; 
- позитивна колективна. 

У той же час, на думку В.Храмової, соціальний феномен "малого 
співтовариства" ("спільноти", "гурту"), об’єднаного почуттєво-
емоціональною теплотою взаємовідносин і принципово відмінною 
від соціального феномена широкомасштабного "союзу" на основі 
єдності інтересів, був передумовою формування відомої індивідуа-
лістичної психології українців. Це передує появі особистості, здат-
ної до побудови громадянського суспільства в традиціях європейсь-
кого шляху розвитку. Але тут же В.Храмова зауважує, що українсь-
кий індивідуалізм абсолютно відрізняється від західного, оскільки 
він, відкриваючи широку перспективу для розвитку демократії і ри-
нку, одночасно парадоксально закріплює феномен "спільноти" – ву-
зького сімейного кола, що дбає лише про свої особисті інтереси, ко-
трі часто не збігаються із суспільними, а це є перепоною до успішної 
побудови суверенної України, внаслідок чого виникають труднощі 
щодо подолання клановості і т. ін. 

У цілому, аналізуючи рефлексійні установки українців, орієнтація 
на самоцінність дійсного здатна призвести до втрати зацікавленості 
до майбутнього. це визначає байдуже ставлення до завдань загально-
державного будівництва, відсутність в сьогоднішній Україні стратегії 
великомасштабних запитів, що задають образ майбутнього. Водночас, 
на думку В.Храмової, рефлексивність і емоційність української нату-
ри здатні підвищити концентрацію енергії та забезпечити результат. 
Йдеться про ситуації, в яких рефлексія змикається з активно-
предметною установкою, емоції пробуджують ентузіазм реальних 
звершень (наприклад, творчість, що здатна дарувати насолоду, само-
формування в трудовому процесі). Але, вже на нашу думку, розбуди-
ти творчу енергію мас без оволодіння знаннями тими ж масами і сфор-
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мувати умови та мотивацію для саморозвитку широких мас у трудо-
вому процесі правило чи не найскладніше в умовах, що склалися і, 
власне, воно і є обов’язковою складовою процесів модернізації в соці-
альному і політичному контекстах. 

Ще одним із способів самоорганізації на основі рефлективно-
емоційних чинників може бути загроза опинитися над безоднею руй-
нації етносу через різні причини і в тому числі, як пише В.Храмова, 
посилаючись на повість братів Стругацьких, коли прибульці не зни-
щують місцеве населення, а "купують" його, прирікаючи на деграда-
цію. Сучасність останніх п’яти років нашого досвіду вже довели реаль-
ність такої загрози, коли фінансиалізація розвитку у світі, зумовивши 
фінансову експансію в Україні, породила глибоку кризу, чи не най-
глибшу на Європейському і Азіатському континентах, і зумовила не 
модернізацію, а деградацію особистості і суспільства, яке жило не на 
зароблене, а на запозичене. Як бачимо, художній характер прогнозів 
Стругацьких гóловно вже мав місце в Україні, можна тільки сподіва-
тися, що вихід із кризи буде пов’язаний вже з актуалізацією сил не 
тільки до збереження життя, а й до розвитку. Разом з тим ми маємо 
враховувати в цій мотивації до модернізації та розвитку і ряд нових 
обставин, які нам замовляє сьогодні глобальний світ. 

В умовах суспільства, що глобалізується, визнано, що національну 
ідентичність збережуть ті країни, масштаби впливу яких на навколи-
шній світ є значними як за характером, так і за розмірами. Вважаєть-
ся, що їхня поведінка ґрунтується або буде ґрунтуватися на індивіду-
альній свободі. Але саме в цьому і полягають основні загрози і супе-
речності розвитку як у високорозвинених суспільствах, так і в тих, що 
належать до трансформаційних. Для останніх це надзвичайно актуа-
льно, тому що отримання індивідуальної свободи має різне значення 
з вистражданим позбавленням нормативних оков, що знову ж таки 
можна досягти тільки ціною втрати безпеки й узяття на себе відповіда-
льності за власні вчинки. Але саме тут включається механізм витіснен-
ня: замість того, щоб узяти свої дії під власну відповідальність, сучас-
ний індивідуум схиляється до того, щоб у повному обсязі насолоджу-
ватися перевагами свободи, але її зворотний бік – відповідальність – 
перекласти на колектив (що ми традиційно називаємо державою).  

Представники держави упродовж десятиліть навіть уважали своїм 
привілеєм зміцнити індивідуумів саме в такій їхній постановці. 
У цьому полягає одна з основних пасток для демократичних сис-
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тем173. Саме тому найефективніший шлях сприяння демократизації 
міг би полягати в тому, щоб підтримати сили громадянського суспі-
льства й дозволити їм самим з’ясувати відносини з їхніми урядами й 
створити системи за їхнім власним вибором. У результаті вийшов би 
синтез із важливих елементів сучасної демократії, а також елементів 
релігії й культури, історичного досвіду й суспільних структур. Імпор-
товані або, більш того, нав’язані ззовні системи не приведуть до ста-
більних рішень174. І, крім того, в разі реалізації такого шляху ще біль-
ше поглибиться так звана пастка відкритості. Таким чином, безпереч-
ним стає висновок про те, що рух до суспільства і економіки знань, 
який супроводжується демократизацією суспільного життя, за умов 
глобалізованого світу може привести до успіху, якщо:  

по-перше, є результати розвитку демократичних процесів на тлі 
поєднання технологічних і культурних надбань; 

по-друге, демократизація розвитку відповідає запитам більшості 
громадян, хоча, як вказувалося вище, вони не є вже критичними; 

по-третє, вона ґрунтується на історичному досвіді, тобто за на-
ших умов здійснюється поєднання індивідуалізованих і національ-
них цінностей внаслідок їхньої постійної ідентифікації; 

по-четверте, створюється національна інноваційна система, яка 
відповідає запитам сучасності і поєднує структури суспільного, 
державного і бізнесового характеру. 

Отже, у межах завдань переходу до суспільства знань і відповід-
ної йому знаннєвомісткої економіки процес змін повинен мати не 
тільки характер перехідного процесу, а й збігатися з соціальним 
конструюванням життя суспільства. Те, наскільки це важливо для 
України, підкреслюють результати вітчизняних досліджень соціаль-
ного розвитку. Згідно з ними, сьогодні масова особистість розвива-
ється за умов надзвичайно високого соціального дефіциту, який "ся-
гнув таких масштабів і такої глибини та гостроти, ставши тоталь-
ним, що саме він і заблоковує багатьом спроби активізуватися, нага-
няючи на людину песимізм і жах перед свободою "не для неї". ...Для 
активності багатьом не вистачає здоров’я (54,9%), бажаної роботи 

                                                                 
173 Зандшнайдер Э. Смерть от перенапряжения. О будущем представительной демо-
кратии // Internationalе politik (Демократия). – 2003. – № 4. – С. 12.  
174 Штейбах У. Иракский мираж. Демократический проект в исламских странах: 
обречен на провал? // Internationalе politik (Демократия). – 2003. – № 4. – С. 25. 
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(54,1%), економічних знань (46,2%), можливості підробляти (48,8%), 
юридичної допомоги для захисту своїх прав (56%), упевненості 
у своїх силах (35,7%), рішучості у досягненні мети (31,8%)... поряд-
ку у суспільстві (75,4%), можливості дати своїм дітям повноцінну 
освіту (67,3%), фінансових заощаджень (86,1%), надійності чинних 
законів (70,8%)..., упевненості у майбутньому (72,2%)"175. 

 Минуло 5 років з часу цитованої роботи. За підсумками того ж 
соціологічного моніторингу, але вже 2008 р., ситуація покращилася, 
але не принципово. Здоров’я не вистачає – 45,8%, бажаної роботи – 
37,0, економічних знань – 38,2, роботи, що підходить – 37,0, юриди-
чної допомоги для захисту своїх прав та інтересів – 48,4, можливості 
мати додатковий заробіток – 41,0, стабільності в державі і суспільст-
ві –72,2, упевненості в майбутньому – 64,4, можливості дати дітям 
повноцінну освіту – 47,2% і т. д. Як результат, інтегральний індекс 
соціального самопочуття, за розрахунками Інституту соціології НАН 
України, сягнув 39,4%, що не дотягує до умовного нуля в 40 балів, 
що є середнім значенням, тобто таким, який характеризує стабільне 
самопочуття. Це означає, що зазначені позитивні процеси самоіден-
тифікації ще не дали критичної маси результатів, а процес соціаль-
ного "збагачення" суспільства відстає від змін в економічній систе-
мі, яка з другої половини 2008 р. дала збій і увійшла в глибоку фі-
нансову та економічну кризу і переросте в соціальну з поки що без-
перервною політичною кризою. В сукупності ці кризи серйозно тра-
нсформують буденне знання людини, а оскільки знання мають як 
буденний, так і спеціалізований характер, то в новому проекті пере-
ходу до суспільства і економіки знань ми маємо враховувати обидві 
системи знань. Тобто реалізація соціального проекту необхідних 
змін, на нашу думку, має спиратися не лише на накопичення спеціа-
лізованих знань (технократичний підхід, що зрештою не матиме ус-
піху), а й на механізми обмеження такого повсякденного знання, що 
веде до панування у суспільному житті сили, тероризму, нелегітим-
ного збагачення, вандалізму, подвійних стандартів, корупції, бюрок-
ратії тощо. Технологічний детермінізм не може бути винятково ос-
новою нового соціального проекту модернізації. 

                                                                 
175 Тарасенко В. Модель деградативного соціального розвитку // Україна–2002: Мо-
ніторинг соціальних змін / ІС НАНУ. – К., 2002. – С. 364, 365. 
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Процеси формування суспільства знань і знаннєвомісткої економіки 
як основи реалізації проектів модернізації держави, суспільства і еко-
номіки забезпечуватимуться, у першу чергу, не технократичними прое-
ктами, а проектами соціального характеру. Останні мають виходити 
з ціннісної орієнтації і бути, для прикладу, еквівалентними "порядку" 
німців, "колективної продуктивності" японців, "громадянському суспі-
льству" англійців176, а також системності світосприйняття через складні 
релігійні канони в Індії, які ґрунтуються на метафізичних законах зем-
ного життя і закономірностях розвитку космосу як системи, що є, на 
думку окремих учених, основою масового прояву самородків177.  

Певний соціальний проект вибудовується сьогодні в Росії, врахо-
вуючи, що Росія має надбання матеріальної і духовної культури, 
в яких зацікавлений світ. Разом з тим в Росії йде і гостра дискусія що-
до рушійних сил її розвитку: особистісно-індивідуалістичних чи сус-
пільно-державних178, хоча на них не пропонуються однозначні від-
повіді, а показується безглуздя самого запитання179. В результаті реалі-
зації відповідної стратегії, покладеної в основу тих чи інших проектів, 
у названих країнах відбувалась реалізація заходів, що забезпечували 
успіх. Оскільки йдеться про суспільство і економіку знань, що є ба-
жаними взірцями для майбутнього, то ми маємо включити до складо-
вих стратегії формування такого суспільства типізацію повсякденного 
(буденного) знання про бажане і небажане, яке виключатиме ідеаліза-
цію збагачення, і в першу чергу нелегітимним шляхом з притаманним 
йому стилем поведінки "привласнюй" чи "грабуй награбоване", як це 
часто було в попередні роки трансформаційних змін.  

Типізація в суспільстві буденного знання як спосіб соціального 
конструювання суспільства і економіки знань є важливою, адже пору-
шення типізації сьогодні "типóві" для нашого суспільства, притаманні 
вони й змінюваному світу в цілому. Це руйнує звичний світ, грані між 
раніше безсумнівними протилежностями180. Внаслідок таких руйнацій 
не відбувається відтворення і передачі через покоління повсякденних 
знань, що накопичилися в результаті історичного досвіду, або повсяк-
                                                                 
176 Федотова В.Т. Социальное конструирование приемлемого для жизни общества // 
Вопросы философии. – 2003. – № 11. – С.4. 
177 Докладно див.: Власова О. Лестница между мирами // Эксперт. – 2003. – № 41. – С. 34. 
178 Иноземцев В. Бессмысленность вопрошания // Свободная мысль. – 2004. – № 1. – С. 4. 
179 Там же. 
180 Федотова В.Г. Социальное конструирование приемлемого для жизни общества. – С. 15. 
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денні знання не відіграють того значення, яке б дозволило їм самовідт-
ворюватися, створюючи таким чином самі умови для виявлення і пере-
дачі того знання, яке є характерним чи нехарактерним для сучасності. 
Мається на увазі, що оскільки зруйновані типологізовані структури пе-
редачі повсякденного знання, то формування, накопичення і процес 
передачі спеціалізованого знання, що є основою розвитку сучасного 
суспільства, не мають активних носіїв і каналів їх передачі, щоб вони 
стали основою просування вперед. Таким чином, на шляху до суспільс-
тва, а відповідно й економіки знань, коли суспільство втратило уявлен-
ня про культурні зразки, втратило уявлення про сенс життя, про соціа-
льно визнані ідеали й стало сприймати будь-яку ціннісну інтеграцію, 
що конструює суспільство, як прояв тоталітаризму, у зв’язку з чим не-
обхідним стало отримувати впорядковане значення соціальної реально-
сті. Під терміном "соціальна реальність" розуміється вся сукупність 
об’єктів і подій усередині соціально-культурного світу як досвіду бу-
денної свідомості людей, що живуть своїм повсякденним життям серед 
собі подібних і пов’язані з ними різноманітними відносинами інтерак-
ції. Це світ культурних об’єктів і соціальних інститутів, у якому всі ми 
народилися, усередині якого ми повинні знайти собі точку опори й 
з яким ми повинні налагодити взаємини181.  

Отже, базою проектування суспільства і економіки знань, замість 
узвичаєння поведінки і відповідних стосунків серед носіїв знання, є 
певні відтворювальні процеси за допомогою яких "знання" стають 
соціально визнаними як "реальність"182.  

Згідно з методологією соціального конструювання реальності П.Бер-
гера і Т.Лукмана183, для нашого варіанту соціології реальності еко-
номіки і суспільства знань необхідно, щоб дії, пов’язані з їх накопи-
ченням, стали звичними. В такому разі на передньому плані з’явить-
ся прагнення до інновації. Завдяки узвичаєнню мінімізуються затра-
ти на підготовку та прийняття рішень у поточній діяльності. Внаслі-
док цього вивільняється час для пошуку інновацій, якщо йому не 
перешкоджають байдикування, лінощі тощо, боротьба з якими є не 
менш важливою проблемою, ніж забезпечення стандартизації та бу-
денності на шляху до інновативності. Важливо також, щоб звичність 
                                                                 
181 Там же. – С. 7. 
182 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по 
социологии знания. – С. 112. 
183 Там же.  
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не перетворилася на буденність життя, тяготи і обмеження якого 
можуть надовго відтягнути час, коли на передній план вийдуть мо-
тиви до інновацій, які будуть результатом як інтуїтивного, так і ус-
відомленого пошуку нового, що розширить – після його узвичаєння – 
можливості стандартизації, уніфікації, передбачуваності в прийнятті 
рішень щодо дій як тепер, так і на майбутнє. Тоді передбачуваність 
дій, з одного боку, може розширювати спектр можливих рішень, а 
з іншого – надати підстави для невпевненості як в сучасному, так 
і майбутньому. Це вивільняє час і ресурси, у тому числі й інтелекту-
альні, для розширення інновативної діяльності. 

Непередбачуваність дій людини в умовах масової оцінки нестачі 
суспільної і політичної стабільності в Україні стає чи не основною 
рисою буденного життя, а тому на заваді нового проекту модерніза-
ції стоїть політична криза, яка руйнує соціальні інновації конструк-
тивного характеру і поглиблює нестабільність. У такому контексті 
постає проблема носія необхідних змін. Якщо користуватися мето-
дологією соціального конструювання стосовно ідеології економіки 
і суспільства знань, важливо, щоб будь-який суб’єкт – носій іннова-
тивної активності (у сучасних умовах найбільш активним таким 
суб’єктом міг би бути представник середнього класу) – мав можли-
вість постійно оприлюднювати результати своїх інновативних знахі-
док і внаслідок цього згодом робити їх звичними. Для цього необ-
хідно, щоб у суспільстві були можливості визнання інновацій (нині це 
означає їх підтвердження авторським свідоцтвом, хоча й не тільки 
це), а також важливою є наявність можливостей трансферу знань ін-
новативного характеру. Але й цього буде недостатньо, оскільки знан-
ня інновативного характеру, що передаються через інститути транс-
феру, мають бути інституційно закріплені у навчальному (освітньо-
му) чи виробничому процесах. Освітянські інституції інституціоналі-
зують інновації в звичайне і навіть буденне знання через підручники, 
а виробничі процеси закріплюють їх через патенти та придбання для 
використання, а також узвичаюються в інноваційних технологіях, 
які теж стають з часом буденними, тобто базовими. Але це більше 
технократичний бік справи.  

Для забезпечення дієвості інновативної діяльності, її узвичаєння че-
рез типізацію та інституціоналізацію важливою є наявність у суспільст-
ві певних інститутів. У сучасному суспільному житті, особливо у фор-
муванні суспільних "носіїв", на відміну від процесів інновативного ха-
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рактеру часто відбувається моделювання стосунків, які називають 
"свій – чужий", а деколи навіть "друг – ворог". За таким принципом 
в Україні часто діє політична система. Але цей вимір є не тільки чисто 
внутрішнім феноменом. Він має і глобальний вимір, який впливає і на-
віть цілеспрямовано формує внутрішній фон. Про що йдеться?  

На глобальному рівні після закінчення холодної війни мали б відт-
ворюватися структури, що сприяють розвитку на основі розширення 
стратегічного співробітництва у сфері надбання та використання знань 
інновативного характеру, що прискорювало б прогрес і цивілізаційні 
стосунки. Проте світ, особливо після подій 11 вересня 2001 р., знову 
часто поділяється на "своїх і чужих", "слабких і сильних". І навіть серед 
розвинених країн такі стосунки не є винятковістю: "…стає очевидною 
європейська слабкість, яка є для нас перешкодою в налагоджуванні 
справжнього партнерства. Ми [Європейці. – В.Г.] повинні розширити 
трансатлантичний союз на багато сфер, можливо, навіть до зони ві-
льної торгівлі. Та цей союз буде стійким тільки у разі нашої власної 
сили, яку ми повинні ясно продемонструвати за допомогою нашої 
політичної волі, з тим щоб США сприймали нас як рівноцінного 
партнера"184. Зрозуміло, що такий підхід можна розширити до рівня 
формування нових, глобального характеру регіональних угруповань, 
що вже проглядається. Саме такі потенційні глобальні гравці і здій-
снюють уже в даний час свій вплив на вказану модель формування 
стосунків у політичній системі України, використовуючи ментальні 
особливості населення різних її регіонів.  

У процесі формування суспільства та економіки знань важливими 
є як буденне, так і спеціалізоване знання, тому між ними необхідно 
встановити механізми взаємозв’язку. Якщо говорити про взає-
мозв’язок між буденним знанням і спеціалізованим, то тут ключову 
роль відіграють мотиваційні фактори і наявність можливостей ши-
роких мас населення до отримання спеціалізованих знань з метою 
підвищення і свого соціального статусу, і здатності до високопроду-
ктивної діяльності. До останнього часу тут ключовими були:  

– масова свідомість, що формувала у більшості населення беза-
льтернативність щодо можливості досягнення успіху без наявності 
високого рівня спеціалізованих знань; 
                                                                 
184 Брок Э. Уроки иракской войны. Европейский союз в качестве глобального игро-
ка // Internationalе politik (Демократия). – 2003. – № 4. – С. 120, 121. 
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– доступність отримання знань і здатність реалізувати свої можли-
вості, в тому числі і самореалізуватися, наприклад, у мистецтві, науці; 

– толерантна поведінка широких мас населення, що виключило 
масовий прояв бандитизму, алкоголізму, наркоманії, проституції, 
хоча це, можливо, і занадто оптимістична оцінка. 

Серед негативних стимулів щодо розширення бази знань і реалі-
зації на їх основі здатності до високопродуктивної діяльності були: 
відсутність конкуренції, протекціонізм, партійність і т. ін. 

Внаслідок трансформаційних перетворень стимули і мотиви зна-
чно змінилися. З’явилися такі, як конкуренція, але звузилися мож-
ливості щодо отримання не тільки елітної, але й звичайної освіти. 
Зникли ознаки, на перший погляд, партійності, але з’явилися такі, як 
належність до того чи іншого угруповання, регіону. Особливо нега-
тивне значення мали фактори, що формувалися у населення внаслі-
док розширення нелегітимної діяльності. Труднощі адаптації до но-
вих умов внаслідок трансформаційних перетворень виявилися таки-
ми, що значна маса населення вимушена була шукати шляхи реалі-
зації своїх можливостей за межами власної країни, оскільки в Украї-
ні більше чверті населення опинилася за межею бідності. Дослі-
дження еміграційних намірів громадян України показали, що "як 
еміграція, так і тимчасова трудова міграція з України мають переду-
сім економічну мотивацію"185, і при цьому наміри виїзду на тимча-
сові заробітки, згідно з опитуваннями, мали 58,9% громадян у най-
більш продуктивній віковій групі 30–54 роки, а в групі до 30 років – 
38,7%. Такі дані говорять про масове невдоволення своїм станови-
щем дуже і дуже великої кількості населення працездатного віку. 
При цьому бажання громадян виїхати в країни далекого зарубіжжя 
має характер еміграції. Але втішним у цьому процесі, в цілому нега-
тивному в економічному і соціальному відношенні, було, що серед 
бажаючих виїхати лише 16,9% тих, хто має вищу освіту186. Це дає 
підстави стверджувати, що реалізація соціального проекту модерні-
зації в напрямі відтворення суспільства і економіки знань, де вища 
освіта, за аналогією з високорозвиненими країнами, стає доміную-
чою для більшості випускників шкіл, об’єктивно суттєво обмежить 

                                                                 
185 Макознак Є. Еміграційні наміри громадян України // Україна–2002. – С. 425. 
186 Там само. – С. 424. 
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мотиви до еміграції, що позитивно впливатиме не тільки на продук-
тивність, а й на забезпеченість економіки трудовими ресурсами.  

На заваді такого процесу стоїть ряд проблемних питань сучасно-
го українського суспільства, висновки з яких зроблені О.Бєлєнюк. 
Зокрема, автор пише: "Уроки незалежності вчать: щоб не стати ко-
лоніальною периферією Заходу, потрібно вийти на іншу, ніж минула 
радянська, й іншу, ніж теперішня глобально-капіталістична, траєк-
торію розвитку, що спирається на "людські якості" – новаторський 
потенціал особистості, високі технології, культуру, науку, освіту"187. 

 Освіта в сучасному вимірі – найважливіший елемент розвитку 
людського потенціалу на відміну від усіх попередніх часів. А тому 
для конструювання соціальної реальності економіки і суспільства 
знань найважливішим є навчання протягом усього життя. Він суттєво 
відрізняється від традиційного механізму соціального конструювання 
реальності, де однопорядково або близько до цього існував соціаль-
ний детермінізм оточуючого середовища, що визначав формування 
особистості, в якому взаємодіяли й емпіричний досвід, й емоційне 
сприйняття суспільства, і процес освіти, і духовно-естетичне вихо-
вання, і природний детермінізм у сучасному сприйнятті. Соціальний 
детермінізм суспільства починає визначатися тепер найважливішою 
складовою – освітою. Освіта у першу чергу формує соціально-
культурні і навіть психологічні аспекти навколишнього середовища 
людини. В колишні часи в тріаді сім’я – школа – суспільство "школа" 
в широкому розумінні займала порівняно невеликий відрізок часу. 
Зараз вона пов’язується зі всією системою дошкільного виховання, 
далі – початкова школа, потім – середня та середньо-спеціальна освіта 
у відповідних навчальних закладах, пізніше – вища освіта, і нарешті – 
процес неперервної освіти і самоосвіти протягом усього життя, що 
і забезпечує перетворення освіти на інститут, який переважно формує 
соціальний порядок світосприйняття на відміну від біологічного. 

Якщо виходити з одного з найважливіших методологічних поло-
жень П.Бергера і Т.Лукмана про те, що людина має безперервно ексте-
рналізувати себе в діяльності, то в суспільстві та економіці знань для 
цього необхідна система неперервної освіти, тоді як на даному етапі 
                                                                 
187 Бєлєнок О.А. 17 років незалежності: єдність та розділення сучасного україн-
ського суспільства // Українське суспільство 1992–2008: Соціологічний моніто-
ринг / ІС НАНУ. – К., 2008. – С. 438. 
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сучасна система освіти країн з перехідною економікою не розвиває 
в учнів ті уміння і навички, які знадобляться їм в умовах модернізації 
економіки і виробництва188, що вимагає перегляду та особливо погли-
блення підходів до освіти в сучасних умовах для розв’язання завдань 
майбутнього. Тим більше це важливо, оскільки за даними цитованого 
соціологічного моніторингу українського суспільства Інституту соціо-
логії НАН України, у 2008 р. повністю чи швидше незадоволених своїм 
рівнем освіти було аж 43,7% опитаних, тоді як у 2002 р. таких було 
лише 29,4%. Це є важлива оцінка європейського рівня освіти, яким 
воно може вважатися, якщо виходити з чисто формальних критеріїв. 
При цьому, тільки 51,8% опитаних вважали, що вони за п’ятибальною 
системою здобули освіту в середньому спеціальному або вищому на-
вчальному закладі на чотири або на п’ять. І до цього ж у 2008 р. 34,7% 
респондентів вважали, що їм не була і не є доступною вища освіта, 
а 81,8% вважають, що їхні діти і онуки обов’язково мають здобути 
вищу освіту. Таким чином, настрої у суспільстві щодо вищої освіти і 
можливості її здобути значно розбігаються, що утруднюватиме без 
глибоких освітянських реформ з боку держави перехідний процес до 
суспільства й економіки, де знання відіграватимуть ключову роль. Тим 
більше це важливо, бо 42,4% респондентів у 2006 р. вважали, що через 
10 років освіта не буде загальнодоступною і тільки 25,7% були впев-
нені у зворотному. Пізніших даних опитувань з приводу доступності 
освіти в майбутньому ми натепер не маємо, але для реалізації у нових 
умовах проекту модернізації, що включає і соціальні модернізації, до-
ступність освіти є обов’язковою їх складовою. 

З’явилися також й досить нові для нас мотиви екстерналізації, що 
можуть за певних умов позитивно впливати на формування нової 
економіки. Останні дослідження вчених показали, що масове буден-
не знання у такій складовій, як релігійна, має не негативний, а пози-
вний вплив на підсумки економічного розвитку. Ці дослідження по-
ставили під сумнів, хоча не повністю заперечили, висновки М.Вебе-
ра, про те, що ступінь релігійності суспільства знижується у відпові-
дності до економічного розвитку, оскільки можна стверджувати, що 
критерієм релігійності у М.Вебера були такі ознаки, за якими насе-
лення характеризувалося скоріше релігійним фанатизмом, а не ві-
                                                                 
188 Образование в странах с переходной экономикой: задачи развития / Всемирный 
банк. Европа и Центральная Азия. Сектор социального развития. – 2000. – С. 17. 
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рою у сучасному розумінні, пов’язаною з високою духовністю і мо-
ральністю, дотриманням етичних норм і правил співіснування. Якщо 
не вдаватися в глибокі відмінності критеріальних ознак релігійності, 
оскільки це предмет спеціального дослідження, а виходити із вказа-
ного розмежування ступеня релігійності, хоча воно достатньо дис-
кусійне, то результати сьогоднішніх досліджень свідчать, що, на-
приклад, США мають найвищу продуктивність праці та найбільше 
за обсягом часу перебувають на робочому місці, а 58% опитаного 
населення підкреслюють, що їхня моральність пов’язана з вірою, 
тобто з релігією189, яка масово впливає на буденне знання населення 
і його відповідне прагнення до працелюбності, добросовісності, ас-
кетизму. Остання риса, як відомо, є передумовою заощадливості як 
основи формування ресурсів для фінансування розвитку економіки. 

Українська реальність у цьому сенсі нині багато в чому не відпо-
відає вимогам часу, оскільки церква, як суспільний інститут, що фо-
рмує чи впливає в першу чергу на буденну поведінку населення, 
маючи необхідні суспільні і законодавчі основи, не відіграє поки що 
тієї ролі, на яку ми звернули увагу. 

Зіставлення показників перебування на робочому місці українця 
демонструє, що фактично на початку ХХІ ст. ним було відпрацьова-
но 82% від того часу, що працював у середньому американець. При 
цьому, якщо в США, за даними О.Приходько, працююче населення 
становило в 1998 р. 49% від усього населення, то в Україні цей пока-
зник, за даними Держкомстату України, в 2001 р. становив 43% (хо-
ча цей рік був одним із кращих за чотири роки економічного зрос-
тання: у 2001 р. ВВП України зріс на 9,1%). Порівнюючи ці показ-
ники з характеристиками ступеня релігійності населення України, 
слід відмітити, що "згідно з результатами соціологічних опитувань 
до віруючих відносять себе 68% респондентів"190, що на 14 відсот-
кових пунктів менше, ніж у США, хоча значно більше, ніж в євро-
пейських країнах (Швеція – 55%, Норвегія – 52% і т. д.), проте для 
України ці характеристики не мають виключного значення, оскільки 
сучасну релігійність в Україні "...можна тлумачити як деяку моду, 
деяку байдужу фіксацію, не супроводжувану могутніми психологіч-
                                                                 
189 Приходько О. Релігія як двигун економічного розвитку // Дзеркало тижня. – 2004. – 
10–16 січня. – № 1(476). – С. 11. 
190 Бурлачук В. Відмінність, якої немає. Релігійна віра в дзеркалі соціологічного дослі-
дження // Україна–2002. – С. 543.  
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ними стимулами... Від "релігійного ренесансу" навряд чи варто очі-
кувати змін у соціальному характері, які могли б істотно вплинути 
на перебіг соціального процесу"191. Таким чином, за даним виснов-
ком слідує такий: якщо враховувати останні дослідження результа-
тів впливу релігії на процес економічної активності, то у формуванні 
повсякденного знання і реалізації певної морально-етичної доктрини 
на шляху до суспільства знань і знаннєвомісткої економіки одну із 
визначальних ролей у забезпеченні активної світської діяльності, 
мала б відіграти релігія, але дослідження 2008 р. конфесійної належ-
ності і специфіки суспільних інтересів особистості свідчать, що "за 
всіма розглянутими ознаками непомітно значущих відмінностей між 
респондентами, котрі ідентифікували себе як віруючих певної кон-
фесії, і тими, хто ідентифікував себе як не віруючого"192. Це, власне, 
через шість років після 2002 р. підтвердило висновок В.Бурлачука 
про те, що від "релігійного ренесансу" не варто очікувати змін у со-
ціальному характері населення. А шкодá! Це могло б відігравати се-
рйозну роль у підтримці модернізаційного процесу, орієнтованого 
на реалізацію домінуючої ролі знаннєвого фактора.  

Постає завдання перед інститутами формувати мотивацію до інте-
нсивної високопродуктивної праці, а значить, до поглиблення повсяк-
денного знання, у тому числі, і за рахунок потягу до спеціалізованого 
знання. Церква, наприклад, мала хоча б частково забезпечувати дітей 
із бідних сімей підручниками, одягом і т.п. замість безкоштовного 
розповсюдження релігійної літератури, яку малоосвічені діти і люди 
не зможуть ані читати, ані сприймати, а більш заможні, які є, як пра-
вило, освіченими, просто можуть її купувати. Разом з тим ми маємо 
враховувати, що цей інститут дасть позитивний імпульс тільки зго-
дом, особливо в умовах відкритості суспільства, хоча "…тривогу ви-
кликає саме їхнє [Храмів. – В.Г.] майбутнє: чи за умов релігійного 
плюралізму або навіть змагання цивілізацій християнська спільнота 
не виявиться заслабкою в збереженні своєї тотожності?"193. Разом з 
тим "…потужний потенціал Церкви дає нам унікальний шанс пере-
могти задавнені хвороби й вийти у новий вимір здійснення…"194. 
                                                                 
191 Там само. – С. 547. 
192 Там само. 
193 Ігор Ісіченко (Архиєпископ). Церковна криза й пошук ідентичності // Дзеркало 
тижня. – 2004. – 17–23 січня. – № 2(477). – С. 16. 
194 Там само. 
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Сьогодні, в епоху домінування матеріального світосприйняття, 
ми не повинні забувати, що хоча йдеться про знання, які матеріалі-
зуються в суспільному і економічному житті, діалектика вимагає від 
нас необхідності наголошувати й на так званому "філософському 
ідеалізмі", адже навіть у певному сенсі матеріаліст В.Ленін звертав 
увагу на те, що необхідна "тотожність протилежностей ("єдність" їх, 
можливо, точніше сказати? Хоча відмінність термінів "тотожність" 
і "єдність" тут не особливо істотна. У певному значенні обидва пра-
вильні) є визнання (відкриття) суперечливих, взаємовиключних, 
протилежних тенденцій у всіх явищах і процесах природи (і духу, 
і суспільства у тому числі)"195. Як бачимо, для цілісності сприйняття 
і використання законів діалектики у забезпеченні концепції розвитку 
(еволюції) процеси і в природі, і в духовному сприйнятті, і в суспі-
льстві розглядаються в єдності і водночас у боротьбі протилежнос-
тей, що й забезпечує процес розвитку.  

У більшості випадків економіку знань пов’язують з використан-
ням знань, що були реалізовані (продані), або з тими, що були отри-
мані в результаті певних витрат196, тобто всім тим, що було створено 
в системі освіти та науки. По суті, має працювати "державна система 
з освоєння нововведень на фоні настання епохи економіки знань, 
в якій згідно з Чи Гєїном, «душа економіки знань – безперервне пра-
гнення до новацій, а джерело її сили – освіта»"197, а також досвід, 
оскільки на сьогодні можна успішно розширяти інновативний хара-
ктер діяльності шляхом опанування і використання зарубіжного до-
свіду виробництва нових видів продукції на основі використання 
технологічних нововведень.  

Як було показано, суспільство знань і знаннєвомістка економіка 
існують і успішно розвиваються за рахунок реалізації проекту, який 
має соціальний характер і ґрунтується не тільки на спеціалізованих 
знаннях, а й на буденних. Буденне знання, згідно з яким людина в 
Україні здебільшого орієнтується у своєму житті і мотивує свою ді-
                                                                 
195 Ленин В.И. К вопросу о диалектике. Т. 38. – М. : Государственное издательство 
политической литературы, 1958. – С. 357, 358. 
196 Докладно див.: Макаров В.Л. Экономика знаний: уроки для России // Вестник 
Российской академии наук, том. 73. – № 5. – 2003. – С. 450–462. 
197 Доклад Макарова В.Л., Дмитриева А.В., Кизлова В.В., Львова Д.С., Симо-
ния К.А., Стенина В.С. "Экономика знаний: уроки для России" на Научной сессии 
Общего собрания РАН. 



Розділ 5. Нова економіка і сутність ендогенних процесів ... 

761 

яльність, вимагає серйозної уваги, оскільки тільки 22,2% населення, 
згідно з опитуваннями, вважають, що те, як складається їх життя 
залежить здебільшого від них самих, а не від зовнішніх обставин198. 
При цьому цей показник за дев’ять останніх років зріс всього на 
3 відсоткових пункти. І низька його динаміка, і низький рівень 
суб’єктивної оцінки можливостей, активності та відповідальності 
особистості в Україні свідчать про те, що індивідуалізована актив-
ність, а значить, і інновативний її характер за західним взірцем зрос-
тає занадто повільно. І водночас "... в останні роки в Україні суттєво 
побільшало «інтерналів» – людей, котрі несуть відповідальність за 
те, як складається їхнє життя, покладаються передусім на самих се-
бе, а не на зовнішні обставини. І хоча «екстернатів» і досі більше за 
«інтерналів», в останні роки вони вже не становили більшості насе-
лення ... можна констатувати, що в Україні останніми роками спо-
стерігається тенденція наближення особистісних характеристик на-
селення до базисного типу особистості в країнах Заходу"199, що зре-
штою дає підстави для можливостей реалізації знаннєвого підходу 
в сучасному модернізаційному проекті. 

 Це означає, що хоча деякі попередні соціальні трансформації й не 
мали цілеспрямованого характеру, але з часом обставини змусили 
змінювати соціологічні схильності людей. Це також означає, що як 
такі вони мають довгостроковий характер, тому перехід до суспільст-
ва і економіки знань має бути розрахований теж на достатньо довгий 
період часу, і в ньому проблема інновацій, навчання впродовж усього 
життя, партнерські зв’язки та обмін знаннями через інформаційні ме-
режі, залучення до активного соціального життя є першочерговими 
складовими формування економіки на базі знань, які прискорять про-
цеси модернізації. Це не має бути предметом тільки теоретичних роз-
робок, а й має здійснюватися на практиці, бо сьогодні у світі є вже 
досить багато узагальнень, використовуючи які можна просуватися 
вперед. Про це свідчать два (у Парижі у 2002 р. та у Гельсінкі 
у 2003 р.) Форуми, де були узагальнені можливості та проблеми пере-
ходу до економіки на базі знань для країн-кандидатів на вступ до ЄС, 
а також визначено те, як здійснити перехід від теорії до практики фо-

                                                                 
198 Сохань Л. Життєтворчий потенціал особистості як фактор її безпеки в суспільстві 
ризику // Україна–2002. – С. 471. 
199 Головаха Є. Соціальні зміни в Україні 1992–2008 рр. Висновки. – С. 642. 
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рмування економіки знань. Новий Форум у 2004 р. у Будапешті розг-
лянув, до якої міри економіка на базі знань є інструментом сприяння 
конкурентоспроможності та зростання економіки, зосередившись на 
конкретних проблемах, у тому числі – питанні використання прямих 
іноземних інвестицій для підтримки науково-дослідних робіт та інно-
вацій в традиційних галузях та проблемах підтримки інфраструктури, 
систем освіти та національної інноваційної системи для країн, що не є 
кандидатами на вступ до ЄС. Останнє важливо для процесу поглиб-
лення впливу "спеціалізованого" на "буденне" знання. 

Ми вже частково згадували, що у такій схемі взаємодії мають бути 
використані розвинені трансферні механізми. Основними серед них є 
система освіти, завдяки якій має здійснюватися процес передачі. Цей 
процес властивий для всіх часів і народів, але має суттєві відмінності 
нині. Сучасна система передачі знань має ґрунтуватися на принципах:  

 всеохопності,  
 неперервності, 
 доступності, 
 оновлення. 

Спробуємо проаналізувати сучасність і визначити те, наскільки 
цих принципів ми дотримувалися в попередні роки трансформацій-
них перетворень. 

Так, у роки незалежності, за даними Держкомстату, в Україні кіль-
кість осіб, що здобували освіту, в розрахунку на 10000 населення зни-
зилася. За цим показником в загальноосвітніх навчальних закладах 
у 1990/91 навчальних роках вчилося 1313 учнів, у той час як в 2007/08 – 
1047, тобто 76% від рівня 1990/91 рр. За цей же період у професійно-
технічних навчальних закладах зазначений показник знизився зі 127 чо-
ловік до 98, тобто на 23 відсотків. І це при тому, що населення скороти-
лося в Україні за вказаний період на 11%. Фактично існує зниження 
надання населенню освітніх послуг, а на фоні загальносвітового 
процесу розширення освіти, особливо у розвинених країнах, де вища 
освіта стає по суті нормою для випускників шкіл, спеціалізовані 
знання в Україні отримує менша частина населення в розрахунку на 
10000 осіб, що знижує освітянський потенціал населення. 

У такому разі забезпечення неперервності в освіті на сьогодні 
в Україні потребує розширення за рахунок діючої системи перепід-
готовки кадрів, оскільки у значного числа зайнятих працівників, які 
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отримали освіту до початку трансформаційних змін, у нових умовах 
знизилася здатність до високопродуктивної діяльності, або отримана 
освіта може навіть не відповідати новим вимогам. При цьому мож-
ливість отримання другої освіти значно розширює систему базових 
спеціалізованих знань, яка інтенсифікувалася протягом останніх ро-
ків. Разом з тим необхідно створити можливість отримання і нових 
спеціалізованих знань, що є результатом наукових надбань. Отже, 
попереду пошук шляхів для органічного поєднання діяльності за-
кладів науки і освіти. І хоча в роки трансформаційних змін цей про-
цес став здійснюватися інтенсивніше, того, що відбулося, ще недо-
статньо, щоб наблизитися до існуючих вимог для країн ЄС про не-
перервну освіту протягом усього життя. І хоча ця норма на нас не 
поширюється (ми не члени ЄС), але, відстаючи в освіті, ми програє-
мо і в конкурентоспроможності. У концепції ЄС про неперервну 
освіту закладені підвалини сучасного поєднання професійної підго-
товки і перепідготовки. Відомо, наприклад, що в окремих країнах 
число дорослих людей, які постійно підвищують свою кваліфікацію, 
вже перевищує число молоді, що здобуває фахову освіту. У нас піс-
ля 35 років, як правило, закінчується освітній процес. 

Принцип доступності в системі передачі знань на сьогодні має забез-
печуватися, в першу чергу, за рахунок розширення, а не звуження, як це 
є насправді, фінансових можливостей, розвитку інформаційних техно-
логій передачі знань (дистанційне навчання), зміни системи організації 
надання освітянських послуг населенню. Щодо наявних фінансових 
можливостей у населення для підтримки власного освітнього потенціа-
лу та надання освіти своїм дітям, то вже згадувалася їх обмеженість при 
одночасній нерозвиненій системі кредитування освіти. На нашу думку, 
поки що держава втрачає свої позиції в наданні освітніх послуг. Спроба 
змінити вектор у наданні освітніх послуг з переважно державного на 
переважно приватний не дасть необхідних результатів, як про це свід-
чить світовий досвід. До того ж, при масовій обмеженості фінансових 
ресурсів населення і різкій диференційованості доходів є обмеженим 
і масовий доступ до освіти. Про це вище ми вже зазначали, спираючись 
на дані моніторингу Інституту соціології НАН України. В результаті 
цього освітній потенціал населення, особливо молоді, падатиме, що не-
гативно впливатиме на економічне зростання в майбутньому.  

Невиправданим є відхід держави від виконання даної функції, 
оскільки наш же історичний досвід існування, хоча і в межах іншої 
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країни, свідчить про те, що державна система надання освіти може 
бути доволі ефективною. Згідно з дослідженнями Г.Ханіна, якого 
навряд чи можна запідозрити в ідеологічних симпатіях до радянсь-
кої системи господарювання, "в п’яту п’ятирічку на розвиток еконо-
міки впливали як позитивні, так і негативні об’єктивні чинники. Які-
сно зріс рівень кваліфікації робітників, інженерно-технічних, част-
ково і керівних господарських кадрів... Саме в період п’ятої 
п’ятирічки повною мірою позначилися величезні зусилля попередніх 
20–25 років за кількісним, а з середини 1930-х – і за якісним підйо-
мом освітнього і професійного рівня населення. Узагальнювальний 
показник цих зусиль – частка витрат на освіту в національному до-
ході, що вже в 1950 році досягла 8 відсотків – удвічі більше, ніж 
аналогічний показник США. … ще в кінці 1920-х інженерів хронічно 
бракувало, але вже в 1940 році число дипломованих інженерів у 
СРСР перевищило рівень США, і це випередження зберігалося про-
тягом 1950–1960-х років. З середини 1930-х різко зросли вимоги до 
підготовки фахівців, а випускники післявоєнних років, які стали пе-
реважати серед господарських керівників саме в 1950-і, за загаль-
ною інженерною й спеціальною підготовкою вже не поступалися 
своїм американським і західно-європейським колегам"200. 

Не вдаючись у детальне зіставлення, можна констатувати, що, не-
зважаючи на післяреволюційну розруху і низький рівень життя насе-
лення і потім війну, Радянський Союз, на відміну від сучасних Украї-
ни та Росії, за обсягом витрат на освіту випереджав США, і це було 
багато в чому схоже на "знаннєву" економіку, хоча то були часи інду-
стріалізації, коли основним фактором розвитку були ще природні ре-
сурси, капітал і робоча сила. Сьогодні, коли знання стали також од-
ним із головних ресурсів розвитку, Україна не відновила порівнянно-
го з високорозвиненими країнами рівня витрат на науку і освіту і на-
віть знизила той рівень, який був у СРСР. У новій системі господа-
рювання вимоги до підготовки спеціалістів доведеться багато в чому 
сформувати заново і, особливо, піднести на новий рівень відповідаль-
ність за надання освітніх послуг населенню та дотримання визнаних 
у світі стандартів державного управління системою освіти. 

                                                                 
200 Ханин Г. Советское экономическое чудо: миф или реальность? // Свободная 
мысль. – 2003. – № 2. – С. 61, 62. 



Розділ 5. Нова економіка і сутність ендогенних процесів ... 

765 

Сучасна система освіти, особливо вищої, характеризується здебі-
льшого конкурентністю, в тому числі і в Україні, але в умовах значно-
го зниження вимог з боку держави конкуренція є слабким стимулом, 
оскільки в погоні за прибутком ВНЗ зменшують плату за навчання, 
тим самим розширюючи число студентів. У такому разі існує конку-
ренція не за рівень надання знань, а за отримання доходу від освітніх 
послуг за рахунок їх масовості, що веде до втрати рівня знань. Слід 
відмітити, що така тенденція просліджується в багатьох країнах світу 
і вона масово зумовлює фахівців до пошуку того, як відійти від таких 
змін, оскільки боротьба за дохід за масового потягу до освіти відбува-
ється за рахунок зниження якості. Очевидно, роль державного конт-
ролю за якістю освіти за таких умов має зростати, а не зменшуватися. 
При цьому Світовий банк, як провідник ідей роздержавлення еконо-
міки в цілому, разом з тим вважає, що у сфері освіти держава має збе-
регти свій вплив на неї, незважаючи на посилення впливу ринкових 
сил на систему вищої освіти, оскільки: 

 інвестиції у вищу освіту та їх ефекти є значно більшими і шир-
шими, ніж приватні вигоди; 

 ринок позикового капіталу переоцінений і недосконалий, тому є 
нерівність в доступі до освіти; 

 вища освіта відіграє ключову роль у підтримці базової і загаль-
ної освіти. 

Повільно вдосконалюється сьогодні й система організації надан-
ня знань, оскільки студенти вимагають, як відомо, не тільки стаціо-
нарного і заочного навчання, а й упровадження нових, таких як за-
безпечення можливості вчитися неповний робочий день та у вихідні, 
а також робити короткострокові перерви у навчанні, наприклад на 
час кризи, коли знижуються можливості витрачати на освіту у біль-
шості сімей. Всі ці нові потреби в зміні організації навчання пов’я-
зані, в першу чергу, з тим, що студенти як молодого, так і зрілого 
віку, як правило, мають необхідність працювати. 

Щодо дотримання принципу осучаснення, то необхідно зауважи-
ти, що процес навчання, як і всі інші соціальні і економічні процеси, 
має безперервно вдосконалюватися. Україні сьогодні важливо вихо-
дити з того, що педагогічна модель навчання має багато в чому змі-
нитися. Так, за визнаннями департаменту вищої освіти Міністерства 
освіти і науки України, нинішня система підготовки фахівців з ви-
щою освітою має такі недоліки: 



Суспільство, держава, економіка: феноменологія взаємодії та розвитку 

766 

 відсутність систематичної роботи студентів протягом навчаль-
ного семестру; 

 низький рівень активності студентів і відсутність елементів зма-
гальності у навчальних досягненнях; 

 можливість необ’єктивного оцінювання знань студентів; 
 значні втрати бюджету, часу на проведення екзаменаційної сесії; 
 відсутність гнучкості в системі підготовки фахівців; 
 недостатній рівень адаптації до швидкозмінних вимог світового 

ринку праці; 
 низька мобільність студентів щодо зміни напрямів підготовки, 

спеціальностей та вищих навчальних закладів; 
 невелика можливість вибору навчальних дисциплін. 

Водночас нова педагогічна модель і нові педагогічні підходи та ме-
тоди відповідно до узагальнення досвіду передових країн світу, що до-
сягли успіхів в останній час у підготовці учнів і студентів, включають: 

 самостійність і аналітичність мислення; 
 активну участь студентів у процесі навчання, а не пасивне 

сприйняття інформації; 
 дистанційність навчання; 
 можливість прикладного використання знань в реальних умовах 

і постійні консультації з роботодавцями та їх стимулювання за на-
дання можливості проходити практику; 

 представлення концепцій знань у найрізноманітніших формах, а 
не тільки в текстовій; повна комп’ютеризація шкіл і ВНЗ; 

 акцент на процесі навчання, а не запом’ятовування інформації; 
 відмова від конвеєрного підходу (пропозиція широко масштаб-

них освітніх послуг (програм)); 
 прозорість в оцінці знань; 
 викладачі постійно опановують, використовують і розробляють 

нові педагогічні прийоми; 
 курси за вибором 50х50%; 
 системи стимулювання кращих педагогів; 
 вміння знаходити дані, оперувати ними і розвивати аналітичні 

можливості; 
 міждисциплінарність у підготовці; 
 взаємне навчання та самоорганізація; 
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 емпірична освіта (на основі узагальнення емпіричного досвіду), 
освіта в реальних умовах та проблемно орієнтоване навчання; 

  критична самооцінка201. 
В умовах переходу до економіки знань необхідно буде підготувати й 

нове покоління педагогів, які у першу чергу мають опанувати нові тех-
нології в умовах масової інформатизації суспільства. На цю роботу буде 
витрачено не менш як 15 років, за оптимістичним сценарієм розвитку. 
У разі, якщо цей процес не почнеться найближчим часом, то нові педа-
гогічні кадри, які, як правило, працюють у цій сфері протягом усього 
життя, не менш ніж на покоління відкладуть формування працівника, 
якого вимагатиме нова економіка знань і, відповідно, суспільство.  

Якщо йдеться про суспільство знань і економіку знань як такі, що є 
бажаними взірцями для майбутнього, то ми маємо в складових полі-
тики і типізування в повсякденних знаннях передбачити механізми 
виключення, наприклад, процесів узвичаєння в сучасності філософії 
"виживання" і "збагачення", в першу чергу нелегітимним шляхом за-
мість капіталізації прибутку. В широкому розумінні йдеться про еле-
менти етики та моралі, які теж підлягають включенню в соціальний 
механізм конструювання реальності суспільства знань. Здійснюючи 
трансформаційний проект кінця ХХ ст., ми вважали, що, руйнуючи 
структури централізованої економіки, які були характерними для то-
гочасного суспільства, і формуючи нові, що є "адекватними" капіталі-
зованій економіці і суспільству, заснованому на приватній власності, 
ми відійдемо від "небажаного злого" та наблизимося до "бажаного 
доброго". Але виявилося, що "бажане добре" має безліч своїх "неба-
жаних злих" сторін, які були маловідомі або про які свідомо замовчу-
валося. Тому у суспільній свідомості існувало і сприймалося, що "ба-
жане добре" в майбутньому виникне і розвиватиметься в суспільстві 
як органічна і іманентна властивість. Але в результаті руйнації одного 
звичного для нас світу (який не міг повною мірою здолати перешкоди 
на шляху використання знань для модернізації економіки, а з нею 
і багато в чому суспільного життя, бо орієнтація на планові показники 
з випуску продукції за всяку ціну домінувала над ідеологією модерні-
зації виробництва) не з’явився ефективний новий.  
                                                                 
201 Узагальнення на основі Доповіді Світового банку "Формирование общества, 
основанного на знаниях. Новые задачи высшей школы" (М., 2003. – 200 с.) та "Об-
разование в странах с переходной экономикой: задачи развития" (Всемирный банк. 
Европа и Азия. Сектор социального развития. – 181 с.). 
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У новій системі боротьба за виживання для більшості людей, недо-
ступність отримання знання збільшили відстань до практичного ви-
користання знання для розвитку, перш за все економіки, з тим щоб 
вона була конкурентоспроможною. Крім того, ми спробували зробити 
звичною для нас поведінку, що не була нам органічно властивою. 
В результаті сформувався ще більший розрив, тому що справжній 
зміст нової економіки [йдеться про економіку знань. – прим.], як свід-
чить світовий досвід, полягає зовсім не в саморобній приватизації, не 
у впровадженні ринкових стосунків у "тіло" кожної виробничої опе-
рації, а в зміні технологічного устрою, розвитку наукомісткого виро-
бництва й інформатизації суспільства202. Останнє може виродитися 
у технологічний детермінізм, якщо не буде ґрунтуватися і здійснюва-
тися на основі проекту соціального характеру, в якому водночас від-
бувається і соціальне проектування. Воно не може бути ефективним 
внаслідок формування тільки ринкових відносин, які нерівнозначні 
для більшості членів суспільства і не можуть дати більше, ніж задово-
лення приватних вимог, що значно вужчі за суспільні. 

Для суспільства і економіки знань при соціальному проектуванні 
важливим є цілеспрямований розвиток уже звичних інститутів. Такі 
інститути включають ролі і статуси, систему санкцій і соціального 
контролю для підтримки норм, порядку, загальних цілей, установок 
і зразків поведінки (норм), установ, кодексів, законів та ін., що здійс-
нюють діяльність щодо задоволення різних потреб. Але без колектив-
них поглядів, досягнутих у результаті типізацій, спрямованих у ради-
кально змінному суспільстві на досягнення типізацій і формування 
колективних виразників (через діяльність учених, ЗМІ, громадських 
організацій, літератури, мистецтва, освіти, ідеї висуванців) соціальні 
структури в цілому і діяльність інших інститутів не може бути забез-
печена203. Власне все в сукупності формує необхідне соціальне сере-
довище, яке необхідне для формування і діяльності людини.  

Можна стверджувати, що реальність суспільства і економіки 
знань можлива тільки в тому разі, коли на передньому плані стоїть 
інноваційна діяльність, а буденна – в задзеркаллі, а не навпаки, як це 
є в більшості випадків сучасності, де падає статус інтелігенції, є сла-
бкими інституціалізовані механізми висування та підтримки талано-
                                                                 
202 Рубанов В. Субъект технологической модернизации // Свободная мысль. – 
2002. – № 11. – С. 23. 
203 Там же. – С. 15. 
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витої молоді, механізм відбору і просування кращих працівників, 
існує надзвичайна диференціація в доходах, існує проблема мораль-
но-етичного клімату, але це і багато іншого, пов’язаного зі змістом 
соціального проектування реальності майбутнього суспільства і еко-
номіки знань, не може бути реалізованим без розв’язання проблем-
них питань політичного характеру, що привели Україну до політич-
ної кризи і політичного циклу в економічній політиці.  

Але ці питання стоять поза межами даного дослідження, хоча та 
частина питань, яка стосується взаємодії політичного і економічно-
го, нами вже вище розглянута. Зміст економічної та науково-
технічної політики формування знаннєвої економіки і, відповідно, її 
вплив на формування суспільства знань, розглянуті в двох наступ-
них підрозділах даної роботи.  

5.5. Макроекономічні, структурні  
та організаційні складові стратегії переходу 
до інноваційної моделі розвитку України 

В основі інноваційної моделі розвитку як економіки, так і суспіль-
ства лежить, з одного боку, людина як інноватор, що має схильність 
до креативних дій, а з іншого – соціальна держава, що убезпечує жит-
тя людини від провалів вільного ринку, спрямовуючи свої зусилля на 
посилення здатності до креативності більшості членів суспільства та 
забезпечуючи їх соціальну безпеку. В сучасних умовах глобальної 
кризи на шляху до виходу з неї стало "...необхідним створити систему 
підтримки бажаючих працювати, бо тільки це може повернути люди-
ні повагу і стати основою для нової суспільної солідарності... Треба 
допомагати громадянам не боятися втратити статус «клієнта» держа-
ви, а навпаки, прагнути до статусу «вільного агента». Саме така мож-
ливість ... завершує перехід від економіки праці до економіки знань 
у світовому масштабі"204. В цьому взаємопов’язаному русі до забезпе-
чення розвитку в умовах економіки знань досвід паралельного існу-
вання у світі двох соціально-економічних систем продемонстрував, 
що, хоча планово-розподільча система і здатна на прорив у певний 

                                                                 
204 Кочетков В.В. Социальное государство как антикризисная парадигма в США // 
США – Канада. Экономика, политика, культура. – 2009. – № 9. – С. 57, 58. 



Суспільство, держава, економіка: феноменологія взаємодії та розвитку 

770 

час і на окремих напрямах економічного та науково-технічного роз-
витку і забезпечення випереджального розвитку, у змаганні ж на дов-
гу історичну дистанцію ринок виявився більш ефективним. Створена 
в умовах плану економіка була призначена для задоволення основних 
потреб членів суспільства на середньому або низькому рівні якості 
виробленої продукції. Виробництво не передбачало конкуренції ні 
між українськими підприємствами, ні українських підприємств із за-
рубіжними. Від конкуруючого імпорту вітчизняне виробництво було 
захищене монополією зовнішньої торгівлі. Конкурентоспроможною 
була лише частина виготовленої цивільної продукції, а її реалізація 
забезпечувалася приблизною рівністю виробництва попиту і значною 
мірою – дефіцитом продукції. Напередодні реформ тільки 15–20% 
основних виробничих фондів не поступалися за своїм технічним рів-
нем зарубіжним зразкам. Понад 25% основних фондів були фізично 
зношені, морально застарілі й вимагали негайної заміни.  

Перед вітчизняною економікою постало першочергове завдання 
широкомасштабної перебудови системи господарських зв’язків, а та-
кож формування дієвої системи мотивації до забезпечення успіху 
в конкурентній боротьбі. Це можливо тільки за умови зміни самого 
механізму формування партнерських відносин і господарських зв’яз-
ків і відбудови гнучкої економіки, що легко адаптується до інновацій, 
здатна своєчасно реагувати на диференційований попит і випускати 
складну якісну продукцію, забезпечуючи тим самим успіх на ринку.  

Перехід до цивілізованого ринку вимагав вирішення двох взає-
мопов’язаних груп завдань. Перша група пов’язана із формуванням 
збалансованої економіки, в якій пропозиція товарів врівноважує по-
пит на них. Ця група завдань – відносно проста і вирішувалася за 
рахунок достатньо простих макроекономічних перетворень ринко-
вого характеру, хоча самі по собі вони вимагали і вимагають взає-
модовіри між владою і суспільством.  

Водночас визріла і більш серйозна група завдань у сфері ринко-
вих перетворень, що гостро постали на початку ХХІ ст., оскільки 
почався процес руйнації попередньо сформованої тридцятирічної 
технологічної ери. Нова, як очікується, формуватиметься протягом 
періоду 2010–2020 рр. Вона полягає в тому, що справжній сучасний 
ринок починається там, де діє суспільство, засноване на громадянсь-
ких засадах, а держава і бізнес відкривають простір для прояву тво-
рчої і професійної наснаги людей. 



Розділ 5. Нова економіка і сутність ендогенних процесів ... 

771 

Першочерговим у створенні такої соціально-економічної моделі 
відтворення, яка має якісно новий рівень ефективності, збалансова-
ного та усталеного розвитку, високу консолідацію суспільства, роз-
винений діалог між владою і народом, політичною елітою і масами, 
різними соціальними та культурно-етнічними групами, чого наразі 
в країні досягти не вдалося. 

Реалізація такого завдання ускладнюється тим, що необхідно 
знайти жорстку антитезу обом різновидам негуманістичної економі-
чної системи – тоталітарній складовій минулого та нинішнім тенде-
нціям трансформації, що ведуть до нагромадження соціальних супе-
речностей і, що особливо небезпечно, розгалуженої системи кримі-
нально-мафіозних структур. Разом з тим, їх розв’язання, ми вважаємо, 
можливе, коли головною метою і, водночас, головним ресурсом 
в Україні стане гуманізація економічного розвитку, фундаментальна 
ідея пріоритету прав і безпечної життєдіяльності людини на підставі 
структуризації суспільства та його консолідації в боротьбі з негати-
візмом перехідного процесу, викликаного в першу чергу бюрократи-
зацією та криміналізацією багатьох сфер життя.  

Досвід останніх років яскраво продемонстрував, що ані ринок, ані 
ліберально-демократичні свободи, ніякі інші цінності західного світу 
самі по собі неспроможні змінити життя українців на краще. У суспіль-
них перетвореннях необхідно відмовитися від підміни цілей засобами 
їх досягнення. Більше того, всі реформи у суспільстві, зокрема й в еко-
номіці, є лише засобом для досягнення національних цілей розвитку. 

Наші національні інтереси та цілі включають таке: 
1. Забезпечення гідних умов життя всім громадянам України. 
2. Створення умов для розвитку та поліпшення життя майбутніх 

поколінь українців. 
3. Гарантії незалежності та безпеки особи і держави. 
Найскладнішою проблемою подальшого реформування українсь-

кого суспільства в наданні йому ознак знаннєвості є порушення ба-
лансу між основними напрямками перетворень. Прорив у майбутнє 
може бути здійснений за умови усунення існуючих розбіжностей 
між різними напрямками реформування суспільства. Першочерго-
вим завданням стає створення механізмів синхронізації та узго-
дження трансформаційних змін. Їх ядром виступає система націона-
льних інтересів та пріоритетів розвитку. При цьому консолідуючий 
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характер ціннісного ядра може бути реалізований тільки в тому разі, 
якщо воно буде "запліднюватися" всіма напрямками реформування, 
що відповідають інтересам всіх прошарків суспільства, які нагрома-
джують та реалізують свої знання на підвищення продуктивності 
праці і підвищення рівня життя.  

Система цінностей має бути спрямована в майбутнє. У зв’язку 
з цим ідеали та цілі, що ми обираємо, мають бути значно привабли-
вішими та оцінюватися вище, ніж реалії сьогодення. Ієрархія цінно-
стей не може обмежуватися лише демократичними атрибутами гро-
мадянського суспільства та містечковими стереотипами культурних 
надбань. У цій ієрархії високе місце слід відвести цінностям, пов’я-
заним із рівнем та якістю життя, економічним зростанням, що дося-
гається за наявності технологічного прогресу у виробництві.  

Для здійснення стратегії гуманізації економічного розвитку необ-
хідні матеріальні та духовні передумови. Йдеться, насамперед, про 
поступовий перехід до постіндустріального інформаційного суспільс-
тва, в якому найбільш важливими та коштовними ресурсами є "ноу-
хау", послуги освіти та охорони здоров’я, інноваційний потенціал лю-
дини та інші культурні цінності, які першочергово формуються шля-
хом зміни ролі і поведінки інституту держави, що може і має вести 
свою діяльність прозоро, ефективно та відповідально перед суспільст-
вом, а не бюрократією та корпоратократією, що за роки трансформа-
тиційних змін взяли по суті під контроль у своїх інтересах діяльність 
держави, хоча, власне, держава має реалізовувати свою діяльність з 
точністю до навпаки, оскільки для сучасності важливий "своєрідний 
протекціонізм соціальної держави в умовах глобалізації, що є захис-
том гідності людини, яка хоче діяльно брати участь у визначенні своєї 
ролі і майбутнього політичного співтовариства"205.  

Трансформація функцій держави в напрямку забезпечення гумані-
зації розвитку як суспільного, так і економічного пов’язана насампе-
ред з тим, як розподілені і як виконуються функції держави, викорис-
товуючи для цього суспільні ресурси, які отримує держава у свій бю-
джет. Розділивши функції на традиційні і сучасні (згідно з підходом 
С.Рогова, Росія), легко встановити, що в цьому українська держава не 
відповідає вимогам сучасності, оскільки, як свідчать дані табл. 5.14, 
співвідношення виконаних сучасних функцій держави за рахунок ви-
                                                                 
205 Там же. – С. 58 
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трат бюджету, до яких віднесено згідно з наявною класифікацією ви-
трати на освіту, фундаментальні дослідження, прикладні дослідження 
та охорону здоров’я, до виконання традиційних функцій, до яких на-
лежать витрати на функціонування законодавчої та виконавчої влади, 
оборону, громадський порядок, безпеку та судову владу, становило 
2007 р. 1,6:1. У той же час аналогічне співвідношення по світу в ціло-
му вище більше як у 2 рази, по розвинених країнах – в 4 рази, по краї-
нах з перехідною економікою – близько 4 разів. Досить образно вка-
зані співвідношення охарактеризував академік Російської Академії 
наук С.Глазьєв, оскільки в Росії воно становить 2:1, що трохи краще, 
ніж для України, але він з цього приводу пише: "Ми немов провали-
лися в позаминуле століття з його жахами рабської експлуатації міль-
йонів людей, духом користолюбства і війною всіх проти всіх"206. 

Таблиця 5.14  
Співвідношення державних витрат на фінансування 

традиційних і сучасних функцій, % до ВВП 

Показник 
Функції держави 

Сучасні Традиційні Сучасні до тра-
диційних (рази) 

Світ у цілому 17,8 5,3 3,4:1 
Розвинені країни 25,0 3,9 6,4:1 
Країни з перехідною економікою 22,1 3,8 5,8:1 
Україна (2007 р.) 10,3 6,5 1,6:1 
Україна у співвідношенні до    

світу в цілому 57,9 122,6 47,1 
розвинених країн 41,2 166,7 25,0 
країн з перехідною економікою 46,6 17,0 27,6 

Джерело: по Україні розраховано за даними Держкомстату України; дані по інших 
країнах наведено згідно зі статистичними матеріалами офіційного сайту С.Глазьєва 
(www.glazev.ru – 19.01.2006). 

Неодмінно в повній мірі це ж можна сказати і про Україну, яка на 
сучасні функції витрачає у 2–2,5 раза меншу частку ВВП, тим самим 
не турбується про забезпечення сучасного рівня розвитку людей 
і водночас витрачає майже в 2 рази більшу частку ВВП на традицій-
ні функції держави, де потужне місце займає силовий блок витрат на 
оборону, громадський порядок, безпеку та судову владу. Наприклад, 
тільки ці витрати становили у 2007 р. 3,9% ВВП, в той час як в краї-
                                                                 
206 Офіційний сайт С.Глазьєва. – 19.01.2006. – www.glazev.ru.  
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нах з перехідною економікою весь традиційний блок витрат стано-
вив 3,8% ВВП. Ми явно перебільшуємо з витратами на силову скла-
дову традиційних функцій держави, що свідчить скоріше за все про 
побудову явно не сучасної інституційно оформленої складової сило-
вих функцій, які не тільки перебільшені за витратами, а, що найго-
ловніше, є неефективними, враховуючи надзвичайно низький рівень 
довіри населення до них, оскільки вони не справляються із своїми 
функціями, незважаючи на порівняно високу навантаженість їх на 
бюджет. Власне, саме тут слід шукати в першу чергу скорочення 
витрат і переорієнтацію їх на сучасні функції держави, що, звичай-
но, осучаснюватиме і всю державну машину.  

Інноваційний шлях розвитку економіки виступає основною скла-
довою майбутнього як усього людства, так і окремо взятої країни, 
незалежно від того, чи вона модернізує економіку і суспільство, 
здійснюючи індустріалізацію, чи вона трансформує економіку і при-
стосовує її до ХХІ ст., як це закликав зробити новообраний Прези-
дент США. Хоча йдеться, звичайно, не тільки про економіку, як 
влучно визначив В.Кочетков207, а про модернізацію соціальної ін-
фраструктури американського суспільства.  

Необхідна також принципова зміна підходів щодо прагнення дер-
жави бути рівноправно інтегрованою в глобальне економічне середо-
вище, оскільки слід подолати і глобальну десолідаризацію. Нова хви-
ля технологічного підйому при розвитку інформаційно-комунікацій-
них та інших технологій принципово змінить вигляд навколишнього 
світу і швидше за все по-новому розділить країни на успішні та неус-
пішні. Ті країни, що не впоралися із процесами генерування й оволо-
діння інноваціями, будуть приречені на значне відставання та постійну 
бідність. Україна за такої структури видатків держави буде в їх числі.  

Багато країн сьогодні мріють про інноваційний шлях розвитку 
і намагаються впоратися з виникаючими проблемами й бар’єрами. 
Така ж модель розвитку офіційно задекларована й в Україні. Напри-
клад, уряд, що одержав повноваження після виборів у парламент 
у 2006 р., намічав до реалізації певні кроки, що дозволяють визначи-
ти рух в інноваційному напрямі розвитку. І хоча відповідні заяви 
робляться й дотепер в Україні не вперше, поки що віз залишається 

                                                                 
207 Кочетков В.В. Социальное государство как антикризисная парадигма в США. 
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там же. Нижче ми спробуємо зосередитися на ряді проблемних пи-
тань і можливих способів їх вирішення. Ми мусимо замислитися над 
тим, чому при порівняно високому рівні освіти населення, відносно 
гарному технологічному, науково-технічному базисі в окремих ви-
дах діяльності досягнення у сфері інновацій мають досить скромні 
результати. Незважаючи на середньорічні темпи економічного зрос-
тання в країні на рівні 8% за останні 9 років (2000–2008 рр.), тільки 
8–9% промислових підприємств здійснювали інноваційну діяль-
ність, що не дає поки серйозних надій на успішне майбутнє.  

Насамперед на сьогоднішній день розвиток української економі-
ки не може відбуватися без урахування загальних тенденцій і висно-
вків про характер відповідних процесів у країнах-світових лідерів 
інноваційного шляху розвитку. У цих умовах необхідно відзначити 
ряд хоча й загальних, але важливих висновків.  

Теза 1. Сьогодні загальновідомо, що жодна країна у світі не може 
забезпечити повний спектр фундаментальних і прикладних дослі-
джень тих проблем науково-технічного й технологічного розвитку, 
які підлягають вирішенню. У цьому зв’язку країни йдуть шляхом 
спеціалізації й кооперації НДДКР, позначаючи одночасно для себе ті 
перспективні напрями та ніші для майбутніх виробництв, які дозво-
ляють підтримати свою конкурентоспроможність. Крім того, процеси 
глобалізації досить чітко позначили необхідність значного розширен-
ня фінансування НДДКР одних країн на території інших. Наприклад, 
частка іноземного фінансування НДДКР на території США становила 
10,0% в 1995 р. проти 2,1% в 1980 р., збільшившись тим самим за 15 
років майже в 4,8 раза. Такі процеси мають місце не тільки в США. 
Іноземні джерела фінансування НДДКР у Японії становлять 10,0%, 
Канаді – 17,0, Латинській Америці – 5,0, у країнах Азії – 1,0%. Дані по 
країнах Латинської Америки і Азії свідчать про відносну слабкість 
залучення іноземних джерел фінансування НДДКР внаслідок, насам-
перед, їх невисокого рівня науково-технічного розвитку, а без наяв-
ності високорозвинених національних НДДКР фінансування з-за 
кордону матиме обмежений характер.  

Розвиток НДДКР у сучасному світі і широка участь у фінансуванні 
досліджень інших держав привели до формування міжнародних тех-
нологічних альянсів, у яких ключову роль відіграє великий бізнес. 
Дотепер уже створено 45 американо-японських альянсів, 70 – японо-
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європейських, 150 – європейсько-американських. Основна частка при-
падає на інформаційно-технічні союзи, а понад 40% становлять біотех-
нологічні. Іншою тенденцією є розвиток тісних наукових зв’язків се-
ред окремих країн, у результаті чого одні країни відкривають свої ла-
бораторії та інститути на території інших. Загальновідомо, що цілями 
діяльності таких організацій, як правило, виступають:  

• адаптація продукції одних країн до вимог місцевих споживачів 
інших;  

• відстоювання технологічного розвитку своєї країни на території 
іншої;  

• освоєння технологічних інновацій.  
Про взаємні інтереси при розвитку наукового співробітництва 

свідчать американські фахівці. Вони, зокрема, вважають208, що вза-
ємне корпоративне переміщення інвестицій у НДДКР із країни 
в країну і проведення глобальних НДДКР відбувається під впливом 
таких факторів:  

• скорочення витрат і наближення до великих ринків;  
• узагальнення характерного для країни досвіду;  
• баланс переваг між "своєю" і "чужою" країною в контексті до-

сягнення корпоративних цілей;  
• особливості НДДКР;  
• подолання бар’єрів на шляху глобальних НДДКР і проблеми за-

хисту інтелектуальної власності;  
• координація управління в контексті особливостей кожної з країн.  
Зазначене вище дозволяє сформулювати такий висновок. Науко-

во-технічне співробітництво окремих країн є одним із способів до-
сягнення взаємозв’язку інтересів як в інноваційній, так і в економіч-
ній та політичній сферах.  

Теза 2. Координація науково-технічної діяльності країн виступає 
способом прискорення їх інноваційного шляху розвитку.  

Найбільш показовим є досвід науково-технічної взаємодії країн 
Європи. У 1996 р. був ухвалений Перший план дій по інноваціях 
у Європі. У ньому, як відомо, визначено ряд завдань з метою коор-
динації діяльності Єврокомісії і держав-членів ЄС за трьома основ-
ними напрямами:  

                                                                 
208 Индикаторы развития естественных и технических наук. – Arlington,Virginia, 
USA, 2006, Vol. 1. 
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• прискорення впровадження інноваційної культури через підви-
щення ролі освіти і обмін кращим практичним досвідом, сприяння 
мобільності вчених і інженерів, організація постійних інформацій-
них форумів на тему "Наука та інновації";  

• встановлення сприятливого середовища для легалізації й фінан-
сування інновацій, зокрема, підвищення ефективності патентної си-
стеми, допомога підприємцям і вченим у захисті інтелектуальної 
власності, залучення коштів інвестиційних фондів для підтримки 
інноваційного підприємництва;  

• орієнтація на інновації наукових досліджень, сприяння розробці 
спільних проектів дослідницьких центрів, університетів і промислових 
підприємств на місцевому, регіональному й національному рівнях.  

У розвиток цієї ж тези можна сформулювати ще один – висновок, 
що звучить так: єдина міждержавна концепція науково-технічного 
й технологічного розвитку є способом подолання відставання.  

З метою забезпечення наукового й технологічного прогресу була 
розроблена концепція Європейського наукового простору, проголо-
шена на Лісабонському саміті в 2000 р. Виникнення цієї ідеї базува-
лося на глибокому аналізі причин відставання Європи від країн-
конкурентів, а саме США і Японії. Їх відмінності, насамперед, поля-
гають у тому, що наукові дослідження, що виконуються в країнах-
членах ЄС, мають меншу фінансову підтримку: у середньому вона 
становить 1,9% ВВП, у той час як у США – 2,8, а в Японії – 3%. Для 
порівняння, в Україні в 2004 р. вона становила за рахунок коштів 
консолідованого бюджету всього 0,44%. І якщо припустити, що сті-
льки ж витрачали і підприємства, у тому числі приватні, то ми не 
набираємо й одного відсотка ВВП. Цього явно недостатньо для за-
безпечення сучасного розвитку науки в Україні, оскільки на сьогод-
нішній день вважається, що максимально доцільна частка витрат на 
науку становить до 3,5% ВВП. При цьому рівний розподіл витрат 
між державою та бізнесом виступає пропорцією, близькою до опти-
мальної. Крім того, у структурі витрат держави на наукові дослі-
дження близько половини припадає на недержавні науково-дослідні 
організації. Основний шлях одержання державних фінансових ресу-
рсів на наукові дослідження – це гранти.  

Фінансовим інструментом створення реально діючого Європей-
ського наукового простору стала Шоста Рамкова Програма ЄС 
(6РП), виконання якої було розраховано на 2002–2006 рр.  
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В 2002–2006 рр. Шоста Рамкова Програма виконувалася багатьма 
країнами, а саме:  

• країнами-членами ЄС: Австрія, Бельгія, Данія, Фінляндія, 
Франція, Німеччина, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Пор-
тугалія, Іспанія, Швеція, Велика Британія, Кіпр, Чеська Республіка, 
Естонія, Угорщина, Мальта, Польща, Словаччина, Словенія, Латвія, 
Литва, Болгарія;  

• країнами-кандидатами на вступ у ЄС, асоційованими учасника-
ми 6РП: Румунія, Туреччина;  

• державами-асоційованими учасниками 6РП: Ісландія, Ізраїль, 
Ліхтенштейн, Норвегія, Швейцарія;  

• третіми країнами: країни, що розвиваються (країни Азії, Афри-
ки, Латинської Америки й Карибського басейну), країни Середзем-
номор’я, Росія й СНД, Західні Балкани.  

На сьогодні можна стверджувати, що реально йде активне фор-
мування єдиного європейського наукового простору, хоча криза, що 
вибухнула у 2008 р., поки не надає можливості прискорити цей про-
цес у країнах ЄС. Україна також почала брати участь у Шостій Рам-
ковій Програмі ЄС (табл. 5.15).  

Середній рейтинг успішних проектів за участі українських ко-
манд – 18,8 (приблизно кожний 5-й проект підтриманий). У проектах  

Таблиця 5.15  
Участь України в Шостій Рамковій Програмі ЄС  

Тематична  
спрямованість 

Кількість поданих  
проектів за участю  

українських колективів 

Кількість  
проектів, підтри-

маних ЄК 
Рейтинг 
участі 

Безпека і якість продуктів 
харчування  17 2 11,8 
Енергетичні системи  10 2 20 
Транспорт  7 0 0 
Захист навколишнього 
середовища  47 16 34 
Науки про життя, геномі-
ку і біотехнологію  17 3 17,6 
Програма міжнародного 
співробітництва (INCO)  

 
107 

 
18 

 
16,8 

Інформаційні технології  49 12 24,5 
Нанотехнології 86 11 12,8 
Загальна кількість  340 64 18,8 
Джерело: за даними міжнародної програми співробітництва по 6РП. 
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6РП українські колективи співробітничають із колегами з Німеччини, 
Італії, Великобританії, Франції, Польщі; також окремі проекти викону-
ються разом з ученими Греції, Іспанії, Нідерландів, Австрії, Фінляндії, 
Туреччини, Угорщини. Однак цей процес варто розглядати як початок 
шляху, на якому є досить багато проблем, про що йтиметься далі.  

Запровадження Європейського наукового простору вважалося 
головним компонентом стратегії істотного підвищення конкуренто-
спроможності економіки ЄС до 2010 р., а джерелом її зростання мали 
стати інновації, що підкреслювалося у виданому в 2000 р. Повідом-
ленні Єврокомісії "Інновації в економіці, заснованої на знаннях".  
Ця публікація включає також перше пілотне видання Європейського 
інноваційного довідника. Практично одночасно розробляється кон-
цепція Європейського інноваційного простору. Однак поки зазначе-
ний розрив перебороти не вдалося. Разом з тим підсумки виконання 
вищевказаних програм дозволили сформулювати ще одна тезу, важ-
ливу для майбутнього розвитку. 

Теза 3. Науково-економічне співробітництво є способом розвит-
ку конкуренції для наукових колективів і прискорення розвитку ін-
новаційних ініціатив.  

Зазначеній тезі найбільш показово відповідає Сьома Рамкова 
Програма (7РП) з дослідження й технологічного розвитку ЄС.  

Ця програма передбачала реалізацію шести цілей і в першу чергу 
підтримку конкуренції між різними науковими колективами та ін-
новаційні ініціативи в ключових галузях промисловості. 

У зв’язку з формуванням програми розглянуто конкретні заходи 
щодо реалізації Лісабонської стратегії, спрямованої на створення 
Єдиного Європейського економічного простору.  

Передбачається проводити роботу з дев’яти напрямів із загаль-
ним обсягом фінансування, що становить 39,3 млрд євро, яке буде 
спрямоване на:  
• дослідження у сфері охорони здоров’я – 7,4 млрд євро;  
• біотехнологію й сільське господарство – 2,2 млрд євро;  
• програми стимулювання мобільності в рамках ЄС – 6,3 млрд євро;  
• створення загальних наукових центрів – 1,6 млрд євро;  
• підтримку Європейського агентства ядерної безпеки – 4,2 млрд євро.  

Але слід зазначити, що держави ЄС інвестували у сферу НДДКР 
на третину менше коштів, ніж США. В 2009 р. США оголосили про 
подвоєння своїх витрат на науку. Зокрема, країни ЄС відстають від 



Суспільство, держава, економіка: феноменологія взаємодії та розвитку 

780 

США у сфері біологічних досліджень. У США їх обсяг збільшився в 
4 рази, у ЄС – тільки в 2,6 раза. Перешкодою є труднощі із проведен-
ням експериментальних робіт. У зв’язку з цим країни ЄС все більшою 
мірою фінансують НДДКР на території США. З цією метою вони ви-
трачають щорічно на дослідження й розробки в США на 2 млрд євро 
більше, ніж американські компанії в Європі. Одним із активних учас-
ників рамкових програм досліджень у Європі є Німеччина209. 

Разом з тим можна зробити важливий висновок, що Міжнародна 
науково-технічна взаємодія є чинником підвищення еквівалентності 
взаємовигідної торгівлі210.  

Дані, наведені в табл. 5.16, показують, що в усіх регіонах світу, хоча 
й у різному ступені, збільшується частка торгівлі середньо- і високо-
технологічної продукції. Цьому сприяє передусім міждержавна взаємо-
дія у сфері наукових досліджень, що, як зазначалося, має в тому числі й 
завдання сприяти просуванню відповідних товарів на ринки інших кра-
їн, що у числі всіх перерахованих вище завдань є найважливішим. 

Таблиця 5.16  
Динаміка частки середньо- і високотехнологічної продукції 

різних регіонів світу в загальному обсязі їх експорту, %  

Роки 
Країни Латинської 
Америки й Кариб-

ського басейну 

"Велика  
сімка" 

"Тигри" 
Південно-

Східної Азії 

Потенційні 
"тигри" 

Європейські 
країни 

1980  6,5  45,1  25,9  4,8  23,1  
1985  12,3  52,4  33,3  8,3  27,5  
1990  19,4  55,0  42,9  18,0  33,3  
1995  27,4  56,8  58,6  31,1  38,3  

Джерело: Проблеми науки. – 1999. – № 2. – С. 15. 

Незважаючи на зазначені успіхи у спільному розвитку науки й зу-
силлях у їх організації, ми маємо підставу сформулювати ще одну тезу.  

Теза 4. Науково-технічна й технологічна кооперація й успіхи 
в інноваційному розвитку в цілому нині не забезпечують випере-
джальне зростання продуктивності праці (див. розд. 1, с. 58–60).  

Для забезпечення в Україні інноваційного шляху розвитку успіхи 
в галузі економіки та науки ще не гарантують майбутніх успіхів у 
                                                                 
209 Егоров И.Ю. Наука и инновации в процессах социально-экономического разви-
тия. – К. : УНИИРиН, 2006, С. 171. 
210 Проблемы науки. – 1999. – № 2. – С. 15. 



Розділ 5. Нова економіка і сутність ендогенних процесів ... 

781 

конкуренції з країнами-лідерами, адже розвиток інфраструктури, 
корупція і бюрократизм, зниження обмежень у трудовому законо-
давстві, політична нестабільність та ін. на цей час є важливішими, 
ніж самі результати наукових досліджень. (Прикладом цьому є ни-
нішня політична криза, яка триває вже шість років і поки що кінця її 
не видно.) Наш аналіз свідчить, що не тільки держава забезпечує 
успіх у справі розвитку науки, техніки та інноваційного розвитку 
економіки. Величезну роль відіграють і корпорації, малий та серед-
ній бізнес та багато чого іншого, включаючи і таку важливу складо-
ву, як середній клас, який найбільше втрачає в умовах кризи і який є 
ще недостатньо представлений в українському суспільстві, про що 
вже писалося у попередніх розділах даної роботи. 

Теза 5. Обмін новітніми технологіями в середовищі міжфірмових 
коопераційних угод, що здійснюються багатонаціональними корпо-
раціями в промислово розвинених країнах збільшує кількість між-
фірмових коопераційних угод, що супроводжуються обміном інно-
ваційними технологіями.  

За даними Європейського інституту економічних відносин (ЄІЕВ), 
різко зросла кількість угод між розвиненими країнами по обміну но-
вітніми технологіями, що стосуються великих міжфірмових корпо-
рацій. Багато їх укладено між великими багатонаціональними кор-
пораціями в межах деяких країн Заходу.  

Перше місце займають країни ЄС. На міжфірмові відносини 
у цьому регіоні припадає 30,8% від загальної кількості, далі (відсо-
ток до ЄС): США (25,8); Японія (10,1); США – Японія (8,4); у межах 
ЄС – інші країни світу (7); США – інші країни світу (4,2); інші угоди 
(5,4). Тут важливо й можливо задатися таким питанням. А які ж ви-
сновки випливають з зазначеного для України у сфері забезпечення 
інноваційного шляху розвитку економіки й суспільства? Для цього 
сформулюємо тезу 6. 

Теза 6. Трансформація економічної моделі розвитку України 
шляхом лібералізації і підвищення ступеня відкритості економіки 
розширила її міжнародне науково-технічне співробітництво.  

Науково-технічне співробітництво України з іншими країнами 
(табл. 5.17) здійснюється шляхом, що має традиційний характер:  

- обмін ученими і фахівцями;  
- обмін науковою і технічною інформацією та документацією;  
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- розроблення і виконання загальних науково-дослідних програм;  
- створення загальних технологічних проектів, лабораторій, 

центрів та ін.;  
- проведення загальних виставок, семінарів, конференцій.  

Таблиця 5.17  
Міжнародне науково-технічне співробітництво за підтримкою 

Міністерства освіти і науки України  

Країна Кількість міжнародних наукових проектів 
2004 2005 

Китайська Народна Республіка  18  18  
Індія 13  12  
Німеччина  17  6  
Франція  20  20  
Польща  16  5  
Угорщина  15  14  
Греція  15  17  
Молдова  14  -  
Білорусь  14  10  
Російська Федерація  40  35  
Соціалістична Республіка В’єтнам  -  10  
Словенія  -  7  
Куба  -  6  
Італія  -  8  
Джерело: Наукова й інноваційна діяльність в Україні : Стат. зб. – К., 2005. – С. 94. 

На сьогоднішній день із 50 країнами світу укладені Міжурядові 
або Міжвідомчі договори з наукового або науково-технічного спів-
робітництва і створення їх організаційного забезпечення.  

Незважаючи на відносно низький рівень міжнародної фінансової 
підтримки науково-технічних робіт в Україні, окремі найбільш пе-
редові наукові розробки одержують значно більше, ніж 30% фінан-
сування з-за кордону. За низької національної інноваційної активно-
сті це передбачає, що й національне фінансування використовується 
з метою виконання робіт для закордонних фірм. Це може бути на-
шим найважливішим висновком для України, що підтверджується як 
даними табл. 5.18, так і наступним аналізом. 

Як видно з наведених у табл. 5.18 даних, витрати іноземних дер-
жав на наукові дослідження, науково-технічні роботи в Україні зро-
стають. Тільки за період 2000–2007 рр. вони збільшилися в 2,1 раза, 
досягши за питомою вагою в 2007 р. – 15,9%. У 2000 р. питома вага  
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Таблиця 5.18  
Фінансування наукових, науково-технічних робіт 

та інноваційної діяльності в Україні, 2000–2007 рр.  

Показник 2000 2007 
Темпи 

зростання 
(рази) 

Наукові й науково-технічні роботи в Україні 
– всього (факт. ціни, млн грн) 2046,3 6149,2 3,0 

у т. ч. іноземних держав, млн грн 477,1 978,7 2,1 
% до загального підсумку 23,1 15,9  

Інноваційна діяльності в промисловості 
України – всього (факт. ціни, млн грн) 1757,1 10821,0 6,2 

у т. ч. іноземних держав, млн грн 137,1 321,8 2,3 
 % до загального підсумку 7,6 3,0  

Джерело: Наукова й інноваційна діяльність в Україні : Стат. зб. – К., 2005. – С. 94.  

таких витрат становила 23,1%, тобто скоротилася на 7,3 відсоткового 
пункта, або у 1,5 раза. Але при цьому фінансування інноваційної дія-
льності в Україні з боку іноземних держав за питомою вагою хоча 
і скоротилося всього на 4,8 відсоткового пункта, але ця величина була 
меншою у 2007 р. порівняно з 2000 р. у 2,6 раза. Додамо, що на інно-
вації іноземні держави витрачають у 3 рази менше коштів, ніж на фі-
нансування наукових і науково-технічних робіт, хоча інноваційні ви-
трати за капіталомісткістю значно більші, ніж витрати на науку. Для 
прикладу, в Україні на інноваційну діяльність витрачалося в 1,6 раза 
більше коштів, ніж на наукові і науково-технічні роботи. Наведена 
статистика багато в чому підтверджує попередню тезу і, крім того, 
формулює ще одну. Іноземні партнери порівняно добре співробітни-
чають з Україною у сфері науки, однак отримані результати скоріше 
використовуються для цілей розвитку їх економік на фоні зниження, 
власної інноваційної активності в Україні. Тим самим потенційно га-
льмується конкурентоспроможність економіки України в майбутньо-
му. На підтвердження цього дані табл. 5.19 свідчать, що експорт нау-
кових послуг в 1,8 раза перевищує їхній імпорт.  

Це означає, що українська наука часто працює на інноваційний ро-
звиток країн-партнерів і одночасно конкурентів, а українська еконо-
міка не використовує її розробки. Якщо така тенденція зберігатиметь-
ся й надалі, то загальні витрати країни на наукові дослідження будуть, 
по суті, витратами на майбутні інновації в країнах-конкурентах. 
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Таблиця 5.19  
Експорт та імпорт наукових послуг в Україні в 2006 р.  

Показник 
Експорт Імпорт Сальдо 

(тис. грн) тис. грн питома 
вага тис. грн питома 

вага 
Науково-дослідні і 
дослідно-конструктор-
ські послуги  113192,80  100,00 64271,28  100,00  48921,52 
Австрія  8493,34  7,50  17983,87  27,98  -9490,53  
Бельгія  165,79  0,15  556,98  0,87  -391,19  
Болгарія  1360,02  1,20  85,96  0,13  1274,06  
Білорусь  2904,26  2,57  191,55  0,30  2712,71  
Китай  4194,88  3,71  50,00  0,08  4144,88  
Чеська Республіка  1739,56  1,54  4228,84  6,58  -2489,28  
Німеччина  2670,76  2,36  1279,01  1,99  1391,75  
Іран  2737,21  2,42  -  -  2737,21  
Казахстан  4269,69  3,77  -  -  4269,69  
Російська Федерація  58382,77  51,58  18962,45  29,50  39420,32 
ПАР  1212,57  1,07  7,90  0,01  1204,67  
Швейцарія  1136,12  1,00  515,83  0,80  620,29  
ОАЕ  3909,51  3,45  187,09  0,29  3722,42  
Велика Британія  2294,51  2,03  7692,89  11,97  -5398,38  
США  3259,35  2,88  7702,43  11,98  -4443,08  
Джерело: за даними Держкомстату України. 

Що стосується способів організації науки в Україні і її участі в інно-
ваційному відновленні нашого розвитку, то можна сформулювати 
таку тезу. 

Теза 7. Міжнародне науково-технічне співробітництво України 
зосереджено в основному в Національній академії наук України 
і Міністерстві освіти і науки України, але воно не одержало всеп-
роникного розвитку щодо розширення взаємодії на корпоративно-
му рівні, що знижує потенційні можливості підвищення конкурен-
тоспроможності української економіки і еквівалентність її еконо-
мічної та науково-технічної інтеграції. Доводиться ця теза даними, 
наведеними у табл. 5.20, а також тим, що менше 10% промислових 
підприємств з року в рік займаються інноваційним відновленням 
виробництва, а значить, масово не піклуються про підвищення ква-
ліфікації кадрів, знижуючи рівень вимог їх підготовки 
в навчальних закладах.  
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Таблиця 5.20  
Міжнародне співробітництво наукових організацій України 

(по міністерствах)  

Показник 

Кількість співробіт-
ників, які виїжджа-

ли за кордон для 
викладацької  

роботи 

Кількість проведе-
них міжнародних 

конференцій 

Кількість грантів, 
отриманих від між-

народних фондів 

2000 2004 2007 2000 2004 2007 2000 2004 2007 
Усього  565  448  570 1031  1636  1852 1138  1427  1674 

У тому числі 
(% від загальної 

кількості)          
Мінтопенерго  0,01 - 0,4 0,3 1,3 0,3 0,2 0,07 н/д 
УААН 1,9 0,1 - 4,0 5,6 6,3 0,6 0,6 0,6 
МОН  24,9 18,9 51,1 38,6 40,6 45,8 38,9 36,8 43,8 
Мінпромполітики  12,7 16,7 4,9 2,7 3,3 2,5 3,5 1,7 0,4 
Мінздрав  7,6 1,7 1,6 5,8 8,3 4,9 2,3 19,6 11,6 
Міністерство 
транспорту і 
зв’язку  2,6 - 0,2 0,7 0,9 1,5 0,08 0,4 0,2 
НАН України  51,5 39,7 18,4 1,7 15,4 16,4 46,5 32,5 29,9 
Міністерство 
аграрної політики  0,7 0,4 13,9 6,9 3,7 5,0 0,8 1,5 0,8 
Міністерство 
будівництва, архі-
тектури, ЖКГ 0,1 - - 1,9 1,2 1,0 0,08 - - 
Академія медич-
них наук  0,5 2,0 - 3,2 3,3 0,1 2,3 1,5 - 
Академія педа-
гогічних наук  - - 0,9 2,0 3,6 3,1 0,08 0,07 0,8 
Академія інже-
нерних наук  - - 0,5 - 0,2 0,5 - - - 
Академія право-
вих наук  - - - 0,2 - 0,1 0,9 0,07 - 
Інші  
міністерства 3,9 19,1 8,2 15,2 12,2 12,6 6,6 5,1 11,8 
Джерело: Наукова й інноваційна діяльність : Стат. зб. – К., 2005. – С. 179, 180.  

Варто зазначити, що великі й середні підприємства активні в ін-
новаційній діяльності. У 2006 р. частка інноваційно активних підп-
риємств середніх становила 16%, а великих 40%211, що дає певні на-
                                                                 
211 Егоров И.Ю. Украина в свете индикаторов европейского инновационного табло // 
Инновации. – 2008. – № 9. – С. 46. 
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дії на успіх у майбутньому, але багато в чому ситуація залежатиме 
від того, наскільки перехід на нові ринкові механізми функціону-
вання економіки забезпечить вихід економіки на той рівень розвит-
ку, який відповідає прагненням майбутнього і, зокрема, який дає 
можливість ефективно, що дуже важливо, формувати нові, які до-
зволяють і дозволятимуть у майбутньому забезпечити економічне 
зростання в довгостроковому відношенні. Аналіз основних показни-
ків інноваційного табло для України, здійснений І.Єгоровим212, по-
казав, що Україна має достатньо високе значення показників розви-
тку людського капіталу і водночас за показниками інноваційної ак-
тивності відстає від середніх по ЄС значень. 

Високорозвинені в економічному і соціальному відношенні країни 
сьогодні використовують в економіці 5-й та 6-й, а деякі – 7-й техноло-
гічний уклади. Це означає, що вони, пройшовши індустріальну стадію 
розвитку, на сьогодні динамічно розвивають інформаційне суспільст-
во і нову економіку знань. Кожному із таких суспільств притаманні 
відповідні технологічна і економічна моделі. Зважаючи на ці процеси, 
ми маємо чітко розуміти, що у вказаному напрямку ми, якщо й про-
сунулися, то дуже мало. Ставлячи перед собою завдання інтеграції, 
передусім у європейські політичні і економічні структури, ми маємо 
коректно оцінювати, де перебуваємо в економічному й технологічно-
му відношенні, і не ставити нереальних завдань. Саме це і є важли-
вим, оскільки існуючий розрив у технологічному відношенні можна 
долати різними шляхами, хоча на кожному з них на нас чекають в по-
дальшому глибокі трансформаційні процеси.  

Визначальними кроками в цьому поступальному процесі, який 
матиме інтеграційний характер, має бути одночасно і поступовий 
перехід від одного технологічного укладу до іншого, інакше нас очі-
кує перспектива ресурсного придатку і брудних технологій. Вирі-
шення цього питання є далеко неоднозначним, оскільки процес при-
скорення технологічних змін за стратегією доганяючого розвитку 
автоматично означає для нас включення в конкурентну гонку з ліде-
рами світового технологічного прогресу, які завдяки надзвичайно 
потужному економічному, технологічному, організаційному і полі-
тичному потенціалам обов’язково перемагали, виснаживши в цьому 
конкурентному змаганні наші й без того незначні ресурси. 

                                                                 
212 Там же. – С. 54. 
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Україна ще має певний людський і технологічний потенціал, 
сформований в основному колишньою економічною системою і до 
цього часу ще не задіяний як ресурс економічного зростання шля-
хом технологічного оновлення в конкурентному середовищі світо-
вих технологічних лідерів при опануванні технологіями п’ятого та 
шостого технологічних укладів. Це означає, що домінантний розви-
ток мають отримати такі галузі економіки, як електротехнічна, верс-
татобудівна та інструментальна промисловість, приладобудування, 
виробництво побутових приладів і машин, авіаційна промисловість, 
хіміко-фармацевтична промисловість, поліграфічна промисловість, 
що представляють п’ятий технологічний уклад; мікробіологічна 
промисловість, промисловість медичної техніки, що представляють 
шостий технологічний уклад, реалізація яких має здійснюватися на 
засадах енергозберігаючих технологій. Аналіз же розподілу продук-
ції по галузях свідчить, що на сьогодні питома вага продукції 5-го 
технологічного укладу в структурі промислового виробництва Укра-
їни становить лише 4,2%. Фактично це означає, що, орієнтуючись на 
опанування нових технологій за технологічними укладами, вся про-
мисловість має бути докорінно реструктурована, відповідно до логі-
ки стратегії "доганяючого розвитку". І хоча на теренах нашої країни, 
що колись входила до складу спочатку Росії, а пізніше СРСР, ця 
стратегія періодично домінувала в погоні за Заходом вже протягом 
останніх п’яти століть, вона по суті, так і не принесла стратегічного 
успіху насамперед у досягненні європейської якості життя. Саме 
тому стратегія такого характеру має бути оцінена з позицій можли-
востей її реалізації, виходячи з характеру і масштабів проблем, які 
необхідно буде розв’язати в процесі конкурентної боротьби.  

Передусім це стосується нинішнього стану справ з основним ка-
піталом, на якому працює більшість населення України і який на 
сьогодні визначає структуру нашої економіки. Статистичні дані сві-
дчать, що протягом найближчих 10 років в Україні з обороту за сво-
їми віковими показниками мають вийти близько двох третин основ-
ного капіталу. За своїми масштабами це означає необхідність заміни 
(у цінах 1996 р.) близько 300 млрд грн основних фондів. У викорис-
танні в економіці було на той час понад 500 млрд грн основних ви-
робничих фондів. Оскільки середній курс гривні в 1996 р. становив 
1,8 грн до одного долара США, то це означає, що за віком має вийти 
з обороту майже на 170 млрд дол. США основного капіталу, оскіль-
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ки за терміном служби, який на сьогодні обраховується (понад 21 
рік), дві третини цього капіталу будуть саме віком понад 21 рік. Це 
означає, що більшість конструкцій, споруд, обладнання, машин, ме-
ханізмів відпрацювали не тільки свій нормативний термін, а й виче-
рпали свій фізичний ресурс – крім того, що вони є морально застарі-
лими. Можна упевнено стверджувати, що близько половини основ-
них фондів протягом найближчих 10 років мали б підлягати онов-
ленню на новій технологічній основі, оскільки в економічному 
і технологічному відношенні, зрозуміло, не вся маса капіталу 
і зазначених двох третин буде виведена з використання. Наприклад: 
сьогодні енергетики звертають увагу на те, що нові надбання в науці 
і техніці та їхнє використання при капітальному ремонті можуть 
продовжити термін роботи електростанцій і відповідно генеруючих 
потужностей ще приблизно на добрий десяток років. Однак у цілому 
ми повинні розуміти характер тих процесів, що мають відбутися 
в ході технологічних змін, у середньостроковій перспективі з тим, 
щоб такого роду процеси не створили ситуацію, коли для задумано-
го ресурсів не вистачатиме, внаслідок чого неправильно означена 
стратегія визначить замість випереджального чи доганяючого розвит-
ку нашу остаточну технологічну відсталість на невизначений період. 
У таких умовах прискореними темпами й надалі втрачатимемо ви-
сококваліфікованих спеціалістів, що масово виїжджатимуть за кор-
дон. Водночас імпорт західних технологій відбуватиметься за схе-
мою, в результаті реалізації якої ми будемо використовувати те, що 
вже масово поширено у світі, тобто із значним запізненням, а пере-
дові технології високого рівня не надходитимуть в Україну.  

Все зазначене зумовлює необхідність розгляду ще одного за-
уваження. Воно стосується того, з якою вартістю створюються сьо-
годні робочі місця та, відповідно, які для цього необхідні ресурси. 
За тими оцінками, які на сьогодні є, можна сказати, що одне робоче 
місце в малому бізнесі, за умов його сучасності, коштувало до 
10 тис. дол. США. Якщо ж це робоче місце у високотехнологічних 
сферах, скажімо, в країні-лідері технологічного прогресу США, то 
таке робоче місце коштувало до 100 тис. дол. США. До цього зістав-
лення слід додати ще одну цифру. Аналіз вартості одного робочого 
місця, яке було збережено або створено в Україні за участю інозем-
ного капіталу в 90-ті рр. ХХ ст., свідчить, що ця цифра досягала ве-
личини, близької до 50 тис. дол. США.  
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Можна зробити дуже простий, але наочний розрахунок, який до-
зволить оцінити те, наскільки реальними можуть бути наші праг-
нення в найближчі 10 років здійснити технологічні прориви до рівня 
передових країн у тих напрямах, де це справді можливо. Враховую-
чи, що зміни мають торкнутися передусім виробничих основних фо-
ндів, де зайнято сьогодні близько 15 млн працюючих, це означає, що 
в ході технологічного оновлення понад 7 млн чоловік мають отри-
мати можливість працювати на нових у технологічному відношенні 
конкурентоспроможних робочих місцях. Оскільки одне сучасне ро-
боче місце за участі іноземного капіталу в Україні створювалося або 
зберігалося за вартістю до 50 тис. дол. США, то навіть не враховую-
чи, що це були капітальні вкладення в порівняно менш капіталоміс-
ткі сфери виробничої діяльності (тому що саме такі сфери діяльності 
були пріоритетними сферами іноземних капіталовкладень), можна 
оцінювати, що для сумарного оновлення основного капіталу, який 
буде або має вибувати з обороту протягом найближчих 10 років, не-
обхідно буде в ці сфери діяльності вкласти до 375 млрд дол. США. 
А з урахуванням тенденцій щодо необхідності збільшення заробітної 
плати в цей період сумарна величина капіталовкладень на найближчі 
10 років за таким сценарієм має сягати величин до 400 млрд дол., що 
в середньорічному обчисленні означає величину 40 млрд дол. на рік. 
Зважаючи, що сумарна величина інвестицій в основний капітал до 
кризи була близька до величини 8 млрд дол., це означає необхідність 
їх збільшення майже в 5 разів. Якщо враховувати, що в процесі пе-
реходу на стратегію технологічної модернізації зросте норма нагро-
мадження до рівня кращих світових аналогів приблизно у два рази, 
навіть за таких умов досягти масштабного оновлення матеріальної 
бази економіки України неможливо.  

Відзначимо, що при цьому ми обмежилися оцінками вартості ро-
бочого місця для порівняно некапіталомістких сфер діяльності, 
а зважаючи, що капітал вибуватиме з досить капіталомістких сфер, 
де він зношується передусім і які переважають в Україні, зазначені 
процеси масштабного оновлення є нереальними, в цьому і є прогно-
стична корисність проведеного спрощеного розрахунку. Виходячи з 
цього, ми маємо усвідомити, що коли ставиться завдання досягти 
значних успіхів у технологічному прогресі і взаємодії сучасних тех-
нологій та їх розвитку, то потрібно, зіставивши масштаби та харак-
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тер проблем, що виникають, не декларувати наміри і не реалізовува-
ти їх без серйозних макроекономічних обґрунтувань, які б визначи-
ли шлях їх розв’язання, що забезпечить стабільний розвиток Украї-
ни як у середньо-, так і в довгостроковій перспективі.  

Сьогодні визнаною є теза про те, що подолання технологічного 
розриву між високорозвиненими країнами та країнами, які бажають 
досягти відповідного успіху, можливе згідно із стратегією, яка б 
ґрунтувалася на інвестуванні в науку, освіту, завдяки яким виникає 
можливість опанувати порівняно ефективніші методи забезпечення 
успіху в економічному розвитку та збільшенні доходів. Ця осново-
положна теза суперечить домінуючій в Україні практиці, оскільки 
Україна, маючи поки що багато в чому високий рівень людського 
капіталу, здатний випускати конкурентоспроможну продукцію авіа-
космічного і військового призначення, разом з тим відстає, і значно, 
від інноваційного характеру дій. На нашу думку, причин тут декіль-
ка. Перша безпосередньо пов’язана з низьким рівнем витрат на су-
часні функції держави, особливо на освіту і науку, хоча, як свідчать 
дані табл. 5.21, фінансування науки і освіти за період 1992–2007 рр. 
у 2007 р. було вище за рівень 1992 р. і становило 104,4% в цінах 
1990 р., в той час як ВВП 2007 р. сягнув 88,2% рівня 1992 р. Зросли 
й витрати зведеного бюджету на науку.  
Але таке зростання принципових змін у ситуацію стосовно фінансу-
вання науки не внесло. Як свідчать дані табл. 5.22, витрати на науко-
во-дослідні та дослідно-конструкторські розробки в державному сек-
торі на одного вченого до таких витрат по ЄС становили у 2007 р. 
усього 2,6% за паритетом купівельної спроможності. І це в той час, як 
у 1997 р. даний показник становив 5,0%. Це означає, що, незважаючи 
на певне прискорення фінансування науки, країни ЄС збільшили його 
ще значніше. В такому разі науковий ресурс у фінансовому вимірі 
щодо країн ЄС не виріс, а знизився і, скоріше за все, ще тримається на 
людському потенціалі, який, не отримавши і в майбутньому достой-
ної підтримки, з часом теж втратиться, оскільки згідно з європейсь-
ким інноваційним табло зайнятість у високотехнологічному секторі 
промисловості України у відсотках до загальної чисельності зайнятих 
не досягає і 5%, що приблизно на половину менше від середнього по 
країнах ЄС. У свою чергу формується низький попит на наукові роз-
робки інноваційного спрямування. 
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Таблиця 5.21  
Витрати на фінансування освіти і науки в України  

у 1996–2007 рр., % до 1992 р.* 
Показник 1996 2000 2004 2007 

ВВП 52,2 52,5 74,1 88,2 
Витрати на науку у Зведеному бюджеті 
України 32,6 25,7 42,2 47,1 
Фінансування освіти і науки 51,6 42,6 76,2 104,4 
*Перераховано у ціни 1990 р. за показниками індексів-дефляторів ВВП. 
Джерело: розраховано за даними Держкомстату України: Національні рахунки 
України, 2004 рік : Стат. зб. – К., 2005; Статистичний щорічник України, 2007 рік. – 
К., 2008; Наукова та інноваційна діяльність в Україні : Стат. зб. – К. (за 2007 р. та за 
відповідні роки). 

Таблиця 5.22 
Міжнародні порівняння показників витрат на НДДКР  

у державному секторі вибраних країн ОЕСР і Європейського 
Союзу та академічного сектора України у 2007 р.  

Країна 

Витрати на 
НДДКР у 

державному 
секторі, млн 

дол.  
за ПКС  

Фахівці (вчені, 
що виконують 
НДДКР) у дер-
жавному сек-
торі, тис. осіб 

Витрати на 
НДДКР у дер-
жавному сек-
торі на одного 

вченого, 
тис. дол. 
 за ПКС 

Витрати на 
НДДКР у дер-

жавному секто-
рі на одного 

вченого до та-
ких витрат по 

ЄС, % 
Канада 7862,16 12,4 634,0 136,2 
Франція 16650,05 34,8 478,4 102,8 
Німеччина 19274,96 39,2 491,7 105,7 
Греція 863,74 4,5 191,9 41,2 
Італія 9362,38 15,2 615,9 132,3 
Японія 22482,70 58,9 381,7 82,0 
Іспанія 6628,17 19,3 343,4 73,8 
Туреччина 2373,48 5,0 474,7 102,0 
Велика  
Британія 11353,47 18,4 617,0 132,6 
Європейський 
Союз 83672,11 179,8 465,4 100,0 
Україна, ака-
демічний сек-
тор 395,44 32,5 12,2 2,6 

Джерело: розраховано за даними: OECD, Main Science and Technology Indicators, 
October 2008; Наукова та інноваційна діяльність в Україні : Стат. зб. / Держкомстат 
України. – К., 2008. – С. 48, 91. 
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Крім того, слід зазначити, що, незважаючи на окремі позитивні 
зрушення щодо змін у фінансуванні освіти, загальний стан справ 
у цій найважливішій сфері, яка є лоцією майбутніх технологічних 
змін, залишився занадто тяжким. Зокрема, по освіті упродовж періоду 
економічного зростання (2000–2007 рр.) коефіцієнт оновлення основ-
них засобів падав, за винятком одного 2007 р. Можна бути впевне-
ним, що криза з 2008 р. не дозволить покращити ситуацію щодо онов-
лення основних засобів як в освіті, так і в науці. Все це свідчить про 
відсутність нормального процесу розширеного відтворення матеріа-
льної бази у сфері освіти і науки, і в таких умовах капіталоутворення 
в цій сфері не можна досягти відповідного сучасним вимогам рівня 
науки і освіти, за яким освічена людина в Україні може вже в неда-
лекому майбутньому конкурувати із західними спеціалістами в іні-
ціації інновацій та опановуванні сучасних технологій.  

В умовах відсутності стратегії, що нормалізує процес капіталоут-
ворення у сфері освіти, з часом наші фахівці не отримуватимуть до-
статніх спеціалізованих знань, які мають відповідати рівню вимог 
при використанні високих технологій. Це може перетворити Україну 
на країну з високим рівнем ризику для впровадження саме високих 
технологій, оскільки буде відсутньою передусім база, а потім і пер-
сонал, за допомогою якого готуватимуться відповідні кадри для екс-
плуатації високих технологій, вже не кажучи про їх створення. Тому 
важливою і необхідною надалі буде політика, яка може забезпечити 
наявність професійно підготовлених наукових кадрів та інженерно-
технічних працівників за рахунок підтримки фінансування науки та 
освіти в цілому, а не тільки заробітної плати, з тим, щоб була забез-
печена матеріальна база необхідного рівня.  

Як видно з табл. 5.23, відтворювальна структура інвестицій в осно-
вний капітал за період стрімкого економічного зростання (2001–2007 
рр.) принципово змінилася. Якщо в 1985 р., для якого характерною 
була порівняно висока питома вага будівництва нових підприємств, 
вона становила 53,9 проти 44,8% інвестицій, спрямованих на технічне 
переоснащення та реконструкцію діючих підприємств, то через 15 
років ситуація різко змінилася на протилежну. Внаслідок цього різко 
скоротилося будівництво нових підприємств, а питома вага відповід-
них інвестицій, за підсумками 2007 р., в середньому до 20–30% за ви-
нятком об’єктів торгівлі та транспорту і зв’язку. Водночас питома 
вага інвестицій на технічне переоснащення та реконструкцію діючих  
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Таблиця 5.23  
Відтворювальна структура інвестицій в основний капітал  

за основними напрямами за видами економічної діяльності, 
2001–2007 рр., % 

Вид економічної діяльності 
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2001     
Сільське господарство, мислив-
ство та лісове господарство 100,0 65,9 11,9 0,0 
Промисловість 100,0 70,6 14,7 7,6 
Будівництво 100,0 64,0 12,7 0,2 
Оптова та роздрібна торгівля; 
торгівля транспортними засо-
бами; послуги з ремонту 100,0 58,3 15,9 0,0 
Готелі та ресторани 100,0 33,4 50,9 - 
Транспорт та зв’язок 100,0 65,0 24,2 0,0 

2004     
Сільське господарство, мислив-
ство та лісове господарство 100,0 82,6 17,3 0,1 
Промисловість 100,0 69,3 25,8 4,9 
Будівництво 100,0 72,7 27,2 0,1 
Оптова та роздрібна торгівля; 
торгівля транспортними засо-
бами; послуги з ремонту 100,0 57,6 42,3 0,1 
Готелі та ресторани 100,0 35,8 64,2 0,0 
Транспорт та зв’язок 100,0 63,7 36,2 0,1 

2007     
Сільське господарство, мислив-
ство та лісове господарство 100,0 72,8 25,0 2,2 
Промисловість 100,0 67,1 29,1 3,8 
Будівництво 100,0 64,3 35,7 0,0 
Оптова та роздрібна торгівля; 
торгівля транспортними засо-
бами; послуги з ремонту 100,0 45,4 54,6 0,0 
Готелі та ресторани 100,0 80,7 19,3 0,0 
Транспорт та зв’язок 100,0 52,7 47,3 0,0 
Джерело: за даними Держкомстату України. 
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підприємств зросла в середньому до 60–80%.  В окремих випадках це 
могло б розглядатися як позитивна тенденція, оскільки старі робочі 
місця обновляються, що деякою мірою сприяє підвищенню продук-
тивності праці. Але значного позитивного впливу в цілому на еконо-
міку це, на нашу думку, не справляє, тому що не досягається бажаний 
ефект ліквідації технологічної відсталості, яка, незважаючи на більш 
прогресивну відтворювальну структуру капіталовкладень, існувала 
ще у 80-ті рр. Підставою для такої оцінки є те, що за період 2001–
2007 рр. по економіці коефіцієнти ліквідації основних фондів досить 
низькі. Вони знову впали майже в два рази як по економіці в цілому, 
так і по промисловості, зокрема, яка має бути лідером технічного оно-
влення. Якщо у 2005 р. коефіцієнт ліквідації основних засобів стано-
вив по економіці в цілому 1,16, то в 2007 р. – всього 0,62. А по проми-
словості, відповідно, 1,08 і 0,7. Економіка в цілому і промисловість 
зберігають і навіть підвищують ступінь застарілості за технологічніс-
тю робочих місць.  

Такий стан справ з реновацією основного капіталу є результатом 
відсутності економічних механізмів його здійснення. Насамперед 
цьому сприяє недосконала амортизаційна політика і використання 
амортизаційних ресурсів не за призначенням, що призводить до "про-
їдання" основного капіталу, а значить, до консервації виробничого 
апарату, нарощування технологічного відставання та зниження потен-
ційної інвестиційної активності. Слід зауважити, що ще за радянських 
часів Україна мала подібні моделі відтворення основного капіталу. 
Вони проаналізовані автором ще всередині 80-х років213, була показа-
на їх згубність для забезпечення цілей економічного зростання як 
у середньостроковому, так і в довгостроковому відношенні. По суті, 
за 18 років незалежності ми її знову відтворили. І в черговий раз полі-

                                                                 
213 Экономика Украины: итоги и возможное развитие в 1991–1995 гг. (Научно-
технические условия, предопределяющие развитие УССР) / Геец В.М., Пасеч-
ник Л.П., Ларин С.А., Лунина И.А. / Под ред. Гейца В.М. – К., 1991. – 52 с. (Препринт 
АН УССР. Ин-т экономики); Экономика Украины: итоги и возможное развитие 
в 1991–1995 гг. (Динамика и макроэкономическая структура развития производства) / 
Геец В.М., Волощук И.Ю., Соколик М.П., Демьяненко В.В. и др. / Под ред. Гей-
ца В.М. – К., 1991. – 80 с. – (Препринт АН УССР. Ин-т экономики. 91–5); Экономика 
Украины: итоги и возможное развитие в 1991–1995 гг. (Прогноз моделей экономиче-
ского роста в УССР) / Геец В.М., Ревенко А.Ф., Кваснюк Б.Е., Снигирь Л.Я. Под ред. 
Гейца В.М. – К., 1991. – 52 с. (Препринт АН УССР. Ин-т экономики. 91–3). 
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тичний та економічний істеблішмент країни не звертає увагу на попе-
редження вчених. Все це дозволяє наголошувати на необхідності 
принципової зміни стратегії розвитку на інноваційних засадах, оскі-
льки в даний час ситуація набагато складніша й масштабніша за хара-
ктером і за розмірами. Так, аналіз змін структури інвестицій у цілому 
за період 2001–2007 рр. свідчить, що, згідно з даними Держкомстату 
України, питома вага інвестицій у промисловість впала з 41,9 до 
34,1% у 2007 р. Оскільки саме ця галузь визначає напрями технологі-
чного оновлення, то це може розглядатися як позитивне явище, однак 
надзвичайно важливою є структура капіталовкладень саме в цю га-
лузь. У 1985 р. в такі галузі, як чорна металургія, деревообробна і це-
люлозно-паперова промисловість, легка промисловість, промисло-
вість будівельних матеріалів, що мають порівняно низький технологі-
чний уклад, було за питомою вагою вкладено 17,2% усіх капіталовк-
ладень. У 2001 р. ця величина ще становила 14,7%, а у 2007 р. цей 
показник досяг 30,3 % (табл. 5.24). 

Водночас галузі, що входять до групи, яка характеризує вищий 
технологічний уклад за питомою вагою інвестицій за останні 22 ро-
ки (1985–2007), значно знизили свої показники – з 40,0 в 1985 р. до 
17,7% у 2000 р. і всього 18,1% у 2007 р. Фактично, зіставляючи дані 
табл. 5.23, 5.24, ми маємо підстави стверджувати, що Україна до-
тримується, на нашу думку, стратегії технологічного оновлення, яка 
відповідає за змістом підтримці та пріоритетному розвитку галузей, 
що пов’язані з видобутком та первинною переробкою сировини та 
матеріалів і, відповідно, підтримці розвитку енергетики, продукцію 
якої переважно споживають зазначені галузі, а, купуючи одночасно 
значну масу енергоносіїв і збільшуючи запозичення, Україна за та-
кою схемою міститься у колі, з якого вийти без його розриву в число 
технологічних лідерів неможливо. Досить сказати, що у 2007 р. частка 
галузей переробної промисловості в структурі введення в дію основ-
них фондів становила всього 21, залишить 9%. Такий стан справ 
з оновленням виробничого апарату, як свідчить світова практика, 
Україну в числі бідних країн, тому що країни, які орієнтуються на 
участь в обміні переважно сировиною та матеріалами, залишаються 
бідними назавжди. Винятком із цього є країни хіба що ОПЕК, які 
отримали доходи від експорту енергоносіїв (нафта, газ) і вкладають у 
високотехнологічні сфери діяльності, створюючи нову інфраструктуру, 
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Таблиця 5.24  
Інвестиції в основний капітал за видами промислової діяльності 

та технологічними групами у 2001–2007 рр.  
(в порівнянних цінах, млн грн) 

Показник 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Вся промисловість 13651 14470 18030 22519 23442 27029 34327 
Галузі групи ІІІ        
металургійне виробниц-
тво та виробництво го-
тових металевих виробів 1422 1303 1846 2645 3737 4178 6000 
оброблення деревини та 
виробництво виробів з 
деревини, крім меблів 108 169 194 314 444 505 539 
легка промисловість 161 140 243 296 353 267 278 
виробництво неметалевої 
мінеральної продукції 322 402 636 1020 1063 2340 3601 
Всього 2013 2013 2920 4275 5596 7290 10418 
Питома вага в загально-
му обсязі інвестицій 
промисловості, % 14,7 13,9 16,2 19,0 23,9 27,0 30,3 
Галузі групи ІІ        
виробництво коксу, 
продуктів нафто-
перероблення 771 557 956 1109 1247 1073 1016 
хімічна та нафтохімічна 
промисловість 700 785 796 1362 1650 1679 2089 
машинобудування 940 997 1543 1858 1601 2396 3121 
Всього 2411 2339 3294 4329 4498 5148 6226 
Питома вага в загально-
му обсязі інвестицій 
промисловості, % 17,7 16,2 18,3 19,2 19,2 19,0 18,1 
Джерело: дані Держкомстату України за відповідні роки. 

турбуються про рівень життя таких поколінь і т. п, а не витрачають 
на поточне споживання. 

Слід зауважити, що така стратегія оновлення є помилковою і має 
бути реалізована або принципово інша, або споріднена, яка дасть 
можливість здійснити технологічний прорив. Враховуючи, що масо-
ве й принципове оновлення всього спектра наявних в Україні вироб-
ництв неможливе для того, щоб увійти в число технологічних ліде-
рів, і цього не робить жодна країна світу, постає завдання обґрунту-
вати і поставити завдання реалізувати хоча б одну–дві технології або 
надпотужні проекти проривного характеру, що мають кумулятивний 
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ефект розвитку і забезпечать конкурентне виробництво і лідерство 
країн, як це є, наприклад, у Швеції, Норвегії, Італії, Швейцарії, а в 
інших напрямах – зберегти і розширити технологічні ніші як на зов-
нішньому, так і внутрішньому ринку, які відповідають національним 
традиціям виробництва, мають порівняно з іншими країнами світу 
вищу наукомісткість. Це дозволить мати стратегічні конкурентні 
переваги на світових ринках, послідовно відмовившись від експорту 
сировини, матеріалів, продукції проміжного споживання, які є нині 
домінуючими і досягли питомої ваги понад 60%.  

В Інституті економіки та прогнозування НАН України відділом тех-
нологічного прогнозування здійснено оцінку показників наукомісткості 
доданої вартості за трьома групами галузей промисловості в п’яти роз-
винених країнах світу і в Україні. Кожну групу було створено відповід-
но до рівня прогресивності технологій, які використовуються в кожній 
галузі згідно з ідеологією технологічних укладів та переліком галузей 
другої та третьої груп (табл. 5.24). До першої групи з порівняно вищим 
технологічним рівнем входять такі галузі: аерокосмічна, електронна, 
фармацевтична, комп’ютерна, автомобільна, хімічна, інструментальна. 
Результати виконаного порівняння нами подаються в графічній інтерп-
ретації (рис. 5.2), де по вертикалі відкладено відсоток наукомісткості 
доданої вартості галузей, а по горизонталі – галузі за схемою від виро-
бництв з найвищою наукомісткістю доданої вартості до виробництв із 
найменшою наукомісткістю доданої вартості, які представляють у тех-
нологічному відношенні найвідсталіші виробництва. 

Лідером у технологічному відношенні є аерокосмічна галузь, яка 
має найвищу наукомісткість доданої вартості. І власне, як видно з на-
веденого графіку, Україна в цій сфері галузі діяльності за співвідно-
шенням витрат на науку щодо отримання доданої вартості не відстає 
від зазначених п’яти розвинених країн світу. Саме за такою характе-
ристикою вона може розглядатися в аерокосмічній сфері як серйозний 
претендент у боротьбі за лідерство на світових ринках. З наведеного 
графіку видно, що чим менш високотехнологічною є сфера діяльнос-
ті, тим нижчі, в розрахунку на одиницю доданої вартості, кошти ви-
трачаються на науку. Україна має протилежну залежність: ми досить 
багато в співвідношенні з отриманням доданої вартості вкладаємо 
саме в ці сфери. З цього зіставлення видно, що в цілому ж Україна має 
порівняно вищий рівень наукомісткості доданої вартості в галузях 
третьої групи – там, де високорозвинений світ фактично мінімізував  
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Рис. 5.2. Графічна інтерпретація порівняння показників  

наукомісткості доданої вартості в окремих галузях  
промисловості в п’яти розвинених країн світу  

в 1989–1990 рр. та в Україні (1998 р.) 
Джерело: дані Держкомстату України. 

свою науково-технологічну діяльність, а замість цього концентрує 
зусилля в галузях першої групи, завдяки чому власне й досягає в цих 
галузях технологічного лідерства і отримує надприбутки. 

Зіставлення, здійснені по інших галузях першої групи, крім аероко-
смічної, свідчать, що Україна повністю відстає. Пріоритетність же за 
цим показником є особливо відчутною в третій групі, де виділяється 
передусім чорна металургія. Власне це означає, що в Україні є перспек-
тиви і одночасно мала бути забезпечена поглиблена переробка в мета-
лургійній промисловості, яка збільшить додану вартість її продукції 
і підвищить її конкурентоспроможність, оскільки в протилежному ви-
падку інші країни, особливо Росія та Китай, які в даний час модернізу-
ють свою металургійну промисловість, витіснять Україну зі світових 
ринків. Маючи переваги щодо наукомісткості доданої вартості в маши-
нобудуванні, можна також очікувати, що в Україні є можливість зайня-
ти технологічні ніші за окремими виробництвами і на внутрішньому, 
і на зовнішньому ринку. Завдання полягає в тому, щоб розширити ви-
робництво саме в цих сферах і при цьому забезпечити використання 
тих надбань, які створюються за рахунок витрат на науку.  
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Спад, який закінчився в 1999 р. в промисловості України та в 
економіці в цілому, не мав переважно структурного характеру, а, 
ймовірніше, був результатом відкриття нашої економіки, коли підп-
риємства намагалися вижити і пристосуватися до вимог світової 
економіки згідно із попитом, який на той час зріс. Проте, на жаль, це 
відбувалося у "хвіст" технологічного прогресу, про що свідчить 
структура експорту продукції України. Аналіз структури інновацій-
них витрат та фінансування науково-технічних розробок, саме які 
в довгостроковому відношенні закладають підвалини майбутнього 
технологічного "обличчя" української економіки, свідчить про те, 
що фінансування науково-технічних розробок – це майже на 70% – 
технології 4-го технологічного укладу і близько 24% – технології 5-го 
технологічного укладу; інноваційні витрати у розмірі понад 60% 
спрямовуються на четвертий і майже 30% – на третій технологічний 
уклад. У результаті в Україні, наприклад, серед чотирьох груп су-
часних технологій тільки телевізори і телефонні лінії та, можливо, 
мобільні телефони розповсюджуються зі швидкістю, яка перевищує 
середньосвітові, однак при цьому Україна відстає від країн як з ви-
соким, так із середнім доходом. Що стосується персональних комп’ю-
терів, то ми відстаємо на порядок від країн з високим доходом на ду-
шу населення, і навіть від країн з низьким та середнім доходом. 

Все викладене зумовлює нас зробити висновок, що існуюча полі-
тика щодо забезпечення технологічного прогресу в Україні не від-
повідала і відповідає в даний час логіці ні еволюційного, ні випере-
джального розвитку, а тому, виходячи з вимог необхідності приско-
рення економічного розвитку і ліквідації розриву в рівнях розвитку 
та подолання бідності, така політика не дозволяє і не дозволить лік-
відувати існуючий розрив.  

Саме тому в даний час в умовах, коли Україна, як і інші країни, 
шукає виходи з фінансової та економічної кризи, надзвичайно важли-
во змінити існуючу стратегію технологічного прогресу зі збіднюючим 
розвитком на випереджальний розвиток та завоювання окремих рин-
ків у порівняно більш наукомістких для України виробництвах. Це 
може за рахунок інноваційної складової забезпечити розвиток еконо-
міки у довгостроковому відношенні з тим, щоб здійснити технологіч-
ний прорив до технологій майбутнього і тим самим забезпечити по-
дальший прогрес в розвитку як української економіки та її суспільст-
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ва, так і окремої особистості. При цьому слід виходити з того, що, 
власне, не механізми ринку забезпечать реалізацію такої стратегії, 
оскільки ринок не орієнтує на розвиток тих технологій, які дозволя-
ють ліквідувати існуючі розриви. Про це свідчить уже наш вісімнад-
цятирічний досвід розбудови економіки ринкового типу, який не за-
безпечив розв’язання цієї проблеми. Розв’язати її може лише держава, 
яка, згідно з висновками експертів ООН, що обґрунтовані в Доповіді 
про розвиток людини за 2001 р., реалізує політику, яка стимулює, 
з одного боку, новаторство, доступ і формування авангардних нави-
чок, а з іншого, на нашу думку, закладає на законодавчому рівні такі 
нормативні вимоги у сфері техніки, технології та строків їх викорис-
тання, які разом із законодавчо закріпленими нормами забруднення 
навколишнього середовища та їхнього впливу на людину мають від-
повідати нормам, визнаним у світі. За рахунок такої нормотворчої 
діяльності держава зобов’язана сформувати технологічні та економіч-
ні передумови заміни та розвитку виробничого апарату майбутнього, 
що одночасно позитивно вплине на процес оновлення діючого, який 
сьогодні експлуатується без дотримання відповідних вимог, створю-
ючи потенційні і реальні загрози розширення аварій та катастроф. 

Серед зазначених вище напрямів підвищення ролі держави в забез-
печенні інноваційного шляху розвитку особливу роль також відіграє її 
політика не тільки у сфері освіти та науки, а й оплати праці, що дозво-
ляє формувати у населення відповідні навички та мотиви до високоп-
родуктивної праці. Розв’язання цієї проблеми пов’язано з необхідністю 
задіяння механізмів перерозподілу доходів. У разі їх відсутності 
в подальшому можуть не тільки зберегтися глибокі суперечності в сус-
пільстві, а й відбуватиметься їх загострення. Від того, якими вони бу-
дуть, залежить майбутнє країни в довгостроковому відношенні.  

Україна, маючи порівняно високий рівень освіченості населення, за 
індексом технологічних досягнень, результати яких наводилися і які 
виконано на замовлення Програми розвитку ООН та надруковано 
в Доповіді про розвиток людини за 2001 р., не попадає ні в технологіч-
ні лідери (в цій групі є 18 країн світу), ні в країни-потенційні лідери 
(у цій групі знаходиться ще 19 країн), ні в країни, що динамічно впро-
ваджують технології (26 країн), ні навіть у маргіналізовані країни (ще 
9 країн світу). Україна за вказаним показником знаходиться в найос-
таннішій групі так званих "інших країн", в якій за таким показником, 
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як експорт високих та середніх технологій, навіть не виділені статис-
тичні характеристики. Таке положення не означає, що ситуація в Укра-
їні гірша, ніж в маргіналізованих країнах, а означає вкрай поганий стан 
статистичних спостережень щодо окремих аспектів високотехнологіч-
ного розвитку. А це означає, що світ достеменно не знає, що і в якій 
мірі в Україні розвинуто у високотехнологічній сфері, зумовлюючи 
тим самим її низькі показники конкурентоспроможності, що ставить 
країну в розряд ризикованих для бізнесу за багатьма критеріями. Крім 
того, і у внутрішній ринково-технічній та економічній політиці відчу-
вається відсутність чітко визначених пріоритетів, часто йде перетягу-
вання ресурсів з одних видів діяльності на інші відповідно до ступеня 
впливу лобістських зусиль з боку того чи іншого бізнесу або тієї чи 
іншої політичної сили залежно від того, інтереси якого бізнесу вона 
представляє. Державницький же підхід, який мав би ґрунтуватися на 
науково виважених оцінках та їх відповідній інформаційній базі, часто 
відсутній. До відома: питома вага експорту української інноваційної 
продукції має рівень 0,1 у зіставленні з середнім по країнах ЄС. Все 
наведене свідчить: якщо така група країн, як маргінальна, має пройти 
значний шлях для забезпечення масового розповсюдження нових тех-
нологій і відповідного формування схильностей у населення до такої 
діяльності, то у разі втрати свого потенціалу в Україні цей процес буде 
ще тривалішим, якщо не вжити надтермінових заходів. Затримка інно-
ваційних процесів у даний час звузять його можливості і на майбутнє, 
оскільки, як зауважується у зазначеному дослідженні за Програмою 
ПРООН, значна група населення не одержала вигід від розповсю-
дження навіть старих технологій. За умов, які склалися в перехідний 
період, населення, яке могло б претендувати на входження до серед-
нього класу і могло б бути основою для його формування, залишилося 
невдоволеним результатами реформ, оскільки, окрім усього, не має, 
втратило або не опанувало відповідні навички для того, щоб стати ос-
новною складовою формування саме такого прошарку населення 
і який, за всіма ознаками, є локомотивом технологічного прогресу. 

Підсумовуючи, можна стверджувати, що на шляху впроваджен-
ня інноваційної моделі розвитку економіки в Україні важливим є 
створення умов, що дозволять основній масі населення надати мо-
жливість завдяки своєму рівню знань та кваліфікації отримати ви-
годи від активізації власної діяльності щодо розповсюдження новіт-
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ніх технологій, які мають інноваційний, а також ендогенний харак-
тер у багатьох відношеннях за зазначеними напрямами. Вони ма-
ють спиратися на доктрину, протилежну від існуючої за характе-
ром, за якою, власне, інновації є ресурсом, завдяки якому людина 
отримує додаткові можливості збільшення продуктивності праці та 
матеріального достатку, а економіка в цілому отримує додаткові 
ресурси розвитку. 

Відмовляючись від попередньої стратегії і переходу на стратегію, 
що орієнтована на створення умов для масової зацікавленості у ви-
сокопродуктивній праці та опанування відповідних навичок у нових 
для більшості населення сферах діяльності, слід принципово змінити 
політику оплати праці як на макро-, так і на мікроекономічному рів-
нях. Хоча в Україні частка заробітної плати у ВВП в останні роки 
згідно з даними Держкомстату України мала тенденцію до підви-
щення (2001 р. – 42,3%; 2002 і 2003 по 45,7; 2004 – 45,6; 2205 – 49,1; 
2006 – 49,4; 2007 – 49,8), проте не досягла рівня 1990 р. (53,1%), піс-
ля якого розпочалися так звані "радикальні" економічні реформи. 

За показником, що розглядається, Україна значно відстає не лише 
від "старих", але й від "нових" країн-членів Європейського Союзу 
(ЄС), про що свідчать дані табл. 5.25. 

Таблиця 5.25  
Частка заробітної плати в ВВП в окремих країнах  

ЄС та в Україні, % 

Країна Середній показник 
1960–2006 рр. 

Максимум Мінімум 
Частка Рік Частка Рік 

Бельгія 61,3 66,9 1981 55,2 1961 
Ірландія 62,1 71,2 1975 47,1 2002 
Нідерланди 63,0 70,4 1975 56,7 2006 
Португалія 67,0 87,9 1975 59,6 1969 
Фінляндія 62,5 70,3 1966 53,7 2000 
Швеція 62,1 69,2 1977 55,4 1995 
Латвія 49,9 60,5 1994 37,6 1992 
Естонія 51,5 57,4 1994 48,2 2002 
Польща 55,5 62,5 1992 48,6 2005 
Чехія 51,7 54,2 2003 49,9 1995 

Україна 46,5 (середнє значення 
за 2001–2007 рр.) 49,8 2007 42,3 2001 

Джерело: Дослідження проблем оплати праці: порівняльний аналіз (Україна та країни 
ЄС) / За заг. ред. А.М.Колота, Г.Т.Кулікова. – К. : КНЕУ, 2008. – С. 8, 9. 
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Якщо виходити з уявлення, що у разі стабілізації вказаного показни-
ка хоча б на рівні 1990 р. по питомій вазі оплати праці у структурі ВВП 
Україна не здолає своє відставання ще багато років, то ще тривалий час 
залишатимуться принципові відмінності у зацікавленості в результа-
тивній діяльності працюючого населення, особливо – у високопродук-
тивній діяльності. Підкреслюємо, йдеться не про рівень заробітної пла-
ти. Вона є і ще довго буде в Україні низькою. Йдеться про структурні 
співвідношення та існуючі диспропорції саме структурного характеру, 
а тому, тільки змінивши їх, можна мати механізми зацікавленості в під-
вищенні продуктивності праці. Але не тільки в цьому причина. Напри-
клад, Китай з його низькими заробітними платами забезпечує зацікав-
леність і в технічному прогресі, і в підвищенні продуктивності праці. 
В той же час країни ЄС з їх високими зарплатами мають низькі темпи 
зростання і проблеми з конкурентоспроможністю. Через те, на нашу 
думку, проблема України не стільки в низьких зарплатах, скільки у ви-
соких нетрудових доходах, які примітивно проїдаються, а не заоща-
джуються і не інвестуються. На сьогодні проблема нетрудових доходів 
в інноваційному оновленні стоїть серед першочергових, бо Україна за 
рівнем корумпованості на одному з перших місць у світі. 

Слід також підкреслити, що на шляху до нової політики оплати 
праці, що стимулює високопродуктивну діяльність, абсолютно не-
обхідним було і дотримання політики фінансової стабільності еко-
номіки, яку Україна втратила у 2008 р. Ми попереджали ще багато 
років тому, що в разі фінансової кризи окремі досягнення на цьому 
шляху досить швидко принципово змінюються на протилежні, 
і втрати в результаті фінансової та економічної кризи відбудуться не 
тільки в абсолютному обчисленні, а й у структурному відношенні. 
Наприклад, фінансова криза 1998 р. в Україні призвела до зниження 
ВВП, розрахованого за паритетом купівельної спроможності порів-
няно з 1997 р., на 4,6%. Водночас оплата праці найманих працівни-
ків, обчислена за тією ж методологією, знизилася в абсолютному 
вимірі на 5,3%, що на 0,7 відсоткового пункта більше, ніж втрати 
ВВП в цілому. Слід очікувати ще більших втрат у результаті кризи 
і в 2009 р., яка може не закінчитися для нас і в 2010 р. 

Крім того, зауважимо, що у 1999 р., коли фактично негативний 
вплив фінансової кризи був вичерпаний, і навіть за паритетом купі-
вельної спроможності спостерігалося зростання ВВП на 6,2%, опла-
та праці найманих працівників за абсолютним значенням, обчислена 
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за тією ж методологією, продовжувала спадати на 1,9%, що зумови-
ло ще більше її падіння за питомою вагою аж на 3,8 відсоткового 
пункта. Враховуючи, що під час фінансової кризи уряд, який в осно-
вному винний у ній, намагається захистити передусім найбідніші 
верстви населення, тому останні порівняно менше втрачають від 
кризи, хоча страждають від неї найбільше. Проте в умовах кризи та 
й деякий час після неї працююче населення у своєму ставленні змі-
нює мотиви діяльності щодо підтримки ступеня своєї активності на 
час кризи. До відновлення довіри та зменшення ризику від запрова-
дження новітніх видів діяльності на території тієї чи іншої країни, 
яка переживає кризу, як правило, не здійснюються широкомасштабні 
проекти, у тому числі (і навіть в першу чергу) інноваційного характе-
ру, тому що останні через свою, в цілому порівняно вищу, ризикова-
ність стають ще більш ризикованими. Саме тому вихід економіки 
з кризи відбувається поступово і економічне зростання відбувається 
передусім за рахунок ресурсів вільних потужностей, а не розбудови 
нових і особливо новітніх. Прогрес починається тільки тоді, коли ба-
жання створити і реалізувати нові проекти охоплює маси людей, а не 
існує лише в задумах і промовах державних керівників. 

Таким чином, фінансова криза 1998 р. затримала активну діяльність 
в економіці, пов’язану як із підвищенням ступеня інтенсифікації діяль-
ності, так і з технологічним оновленням на основі започаткування інно-
вацій. Крім того, як свідчить світова практика виходу з фінансової кри-
зи, досить часто в країнах з порівняно обмеженими фінансовими ресур-
сами, до числа яких входить Україна, домінуючою є не політика еко-
номічного зростання, що надає можливість реальному сектору мати 
доступ до кредитних ресурсів і використання висококваліфікованої ро-
бочої сили. А навпаки, дорожчають або тримаються весь час дорогими 
кредитні ресурси, здешевлюється робоча сила. На перший погляд, 
є зацікавленість у цьому, бо в прискоренні розвитку виробництва після 
фінансової кризи є можливість скоротити витрати на заробітну плату, 
що відбувається масово у 2009 р. в Україні за рахунок зростання безро-
бітних та невиплат заробітної плати або просто її скорочення, за раху-
нок чого покриваються втрати від підвищення вартості грошей, і тим 
самим відновити процес економічного зростання. Але, як правило, така 
політика згубна у декількох відношеннях.  

По-перше, у разі наявності в країні висококваліфікованої робочої 
сили, а саме це спостерігається в таких країнах, як Україна, починаєть-
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ся масовий відтік кадрів високої кваліфікації скоріше в тінь, що підри-
ває ресурси довгострокового зростання, бо під час кризи 2008–2009 рр. 
населення не може виїхати за кордон через існуючі негаразди.  

По-друге, тримати порівняно тривалий період часу низькою заро-
бітну плату, що вимагає макроекономічної стабілізації за методологі-
єю МВФ, для широких верств населення не тільки соціально небезпе-
чно, а й економічно невигідно, тому що така робоча сила не зацікав-
лена у високопродуктивній діяльності і починає шукати другу й тре-
тю зайнятість, знижуючи свою активність за основним місцем роботи. 
Наприклад, якщо кількість спеціалістів, які безпосередньо виконують 
науково-технічні роботи, зменшилася за період з 1990 по 2005 р. 
у 3 рази, то кількість працівників, які виконують ті самі роботи за су-
місництвом, за той же період зросла в 1,9 раза. Особливо це стосуєть-
ся докторів наук, число яких в зайнятості за сумісництвом зросло за 
період з 1990 по 2005 рр. в 2,4 раза. Це не може не впливати на ре-
зультативність діяльності за основним місцем роботи.  

Серед складових переходу до інноваційного шляху розвитку еко-
номіки важливою є реалізація політики заробітної плати, яка б від-
повідала і корелювала з продуктивністю праці. 

У табл. 5.26 та 5.27 наведено результати розрахунків співвідно-
шення рівнів оплати праці та її продуктивності в Україні, Росії, а 
також США та інших високорозвинених країнах, що є еталоном ви-
користання інноваційних ресурсів розвитку (для довідки: США, за 
експертними даними, контролюють майже половину макротехноло-
гій світу і є безперечним їх лідером). Як свідчать дані (табл. 5.26, 
5.27), Україна відстає не тільки за абсолютними результатами про-
дуктивності праці та оплати праці, що є цілком очевидним. На нашу 
думку, ця різниця буде залишатися досить тривалий час, якщо не 
будуть вирішені передусім завдання структурного характеру.  

Згідно із зіставленням даних табл. 5.26, 5.27, результати якого 
наведено у табл. 5.28, в Україні, насамперед у структурному відно-
шенні (що є основним) не вирішене питання співвідношення проду-
ктивності й оплати праці. За даними здійснених розрахунків, напри-
клад у 2007 р., оплата праці відставала від динаміки продуктивності 
праці в Україні порівняно з таким же співвідношенням у США, за 
розрахунком у фактичних цінах, на 0,9 відсоткового пункта, за пари-
тетом купівельної спроможності така різниця становила 2,0 відсотко-
вих пункти. В цілому ж дані табл. 5.27 свідчать, що в структурному 



 

 

Таблиця 5.26 
Продуктивність праці та її міждержавні співвідношення в Україні, Росії, високорозвинених 

країнах світу у фактичних цінах та за ПКС у 1999–2007 рр. 
 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

ВВП на одного працюючого 
(у фактичних цінах в перерахунку на дол. США): 

Україна 1583,2 1549,5 1903,1 2110,0 2486,3 3196,8 4165,5 5197,8 6827,1 
Росія 3042,0 4143,9 4760,3 5229,0 6561,0 8897,8 11444,2 14662,3 19048,2 
США 69041,4 71332,7 73582,7 76327,8 79200,7 83524,1 87321,7 90931,1 94329,0 
Німеччина 58887,4 52108,0 51698,4 55646,9 68130,7 76636,0 76551,3 78211,8 87111,3 
Франція  63580,4 55184,7 54708,8 59111,3 72951,9 83417,2 85929,0 89533,3 99989,3 
Велика Британія  53774,8 53516,7 52712,6 57519,4 65695,9 77456,2 79676,9 84653,4 97385,9 
Японія 67601,5 72405,4 63871,6 61900,0 66960,5 72776,9 71619,2 68567,3 68305,6 

Міжнародні співвідношення продуктивності зайнятих у сфері економічної діяльності  
(у фактичних цінах в перерахунку на дол. США), %: 

Україна/США 2,3 2,2 2,6 2,8 3,1 3,8 4,8 5,7 7,2 
Україна/Росія 52,0 37,4 40,0 40,4 37,9 35,9 36,4 35,5 35,8 
Україна/Німеччина 2,7 3,0 3,7 3,8 3,6 4,2 5,4 6,6 7,8 
Україна/Франція  2,5 2,8 3,5 3,6 3,4 3,8 4,8 5,8 6,8 
Україна/Велика Британія 2,9 2,9 3,6 3,7 3,8 4,1 5,2 6,1 7,0 
Україна/Японія 2,3 2,1 3,0 3,4 3,7 4,4 5,8 7,6 10,0 
Україна/США 2,3 2,2 2,6 2,8 3,1 3,8 4,8 5,7 7,2 

ВВП на одного працюючого за ПКС, дол. США: 
Україна 8502,1 9363,1 10680,2 11811,1 13167,5 14949,0 12717,6 14063,9 15312,3 
Росія 15326,1 19455,9 15958,2 17944,3 20128,9 21420,8 25414,7 28243,8 30974,4 
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США 69041,4 71332,7 73582,7 76327,8 79200,7 83524,1 87321,7 90931,1 94329,0 
Німеччина 53711,3 56549,8 57052,2 61685,7 63912,3 65162,8 68964,8 71475,7 73784,3 
Франція  56772,9 59283,6 57985,2 64955,0 67034,1 71595,6 74898,4 77844,6 80397,5 
Велика Британія  49602,1 51697,0 51820,6 56214,4 57893,6 65881,2 67452,9 71259,4 75156,5 
Японія 48280,0 52659,0 49797,3 54109,0 56488,3 59050,4 60892,1 63932,2 66905,8 

Міждержавні співвідношення продуктивності зайнятих  
у сфері економічної діяльності за ПКС, %: 

Україна/США 12,3 13,1 14,5 15,5 16,6 17,9 14,6 15,5 16,2 
Україна/Росія 55,5 48,1 66,9 65,8 65,4 69,8 50,0 49,8 49,4 
Україна/Німеччина 15,8 16,6 18,7 19,1 20,6 22,9 18,4 19,7 20,8 
Україна/Франція  15,0 15,8 18,4 18,2 19,6 20,9 17,0 18,1 19,0 
Україна/Велика Британія 17,1 18,1 20,6 21,0 22,7 22,7 18,9 19,7 20,4 
Україна/Японія 17,6 17,8 21,4 21,8 23,3 25,3 20,9 22,0 22,9 
Україна/США 12,3 13,1 14,5 15,5 16,6 17,9 14,6 15,5 16,2 
Джерело: розраховано за даними: International Financial Statistics, februar 2009. 
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Таблиця 5.27  
Оплата праці та її міжнародні співвідношення в Україні, Росії,  

високорозвинених країнах світу 
у фактичних цінах та за ПКС у 1999–2007 рр. 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Оплата праці (із структури ВВП у фактичних цінах)  

на одного зайнятого в дол. США: 
Україна 702,0 655,4 805,7 963,6 1136,4 1458,5 2043,8 2565,8 3399,9 
США 40170,7 42276,7 43431,5 44668,6 45968,8 47844,9 49643,7 51616,4 53578,9 
Росія 1219,5 1666,0 2048,3 2445,5 3087,2 4094,5 5011,5 6469,2 8400,3 
Німеччина 31049,6 27832,9 27455,1 29329,9 35679,7 39416,1 38572,4 38728,7 43120,1 
Франція  32946,8 28625,9 28557,8 31063,3 38309,5 43546,8 44831,1 46501,3 52485,2 
Велика Британія  29235,5 29700,2 29642,4 32001,2 36241,9 42427,9 44346,5 46899,7 53951,8 
Японія 36646,2 39021,4 34537,4 33078,0 35317,1 37438,4 36923,3 35382,3 35245,7 

Оплата праці (із структури ВВП за ПКС)  
на одного зайнятого в дол. США: 

Україна 3769,8 3960,1 4521,3 5393,6 6018,1 6820,1 6239,9 6942,4 7625,5 
США 40170,7 42276,7 43431,5 44668,6 45968,8 47844,9 49643,7 51616,4 53578,9 
Росія 6144,1 7822,2 6866,8 8392,0 9471,3 9857,2 11129,2 12461,5 13659,7 
Німеччина 28320,4 30205,4 30298,3 32512,8 33470,5 33515,2 34749,7 35393,1 36523,2 
Франція  29419,3 30752,2 30268,1 34134,2 35201,9 37375,5 39076,2 40430,5 42201,3 
Велика Британія  26966,9 28690,3 29140,8 31275,2 31937,7 36087,5 37542,9 39479,2 41636,7 
Японія 26172,2 28379,5 26926,9 28914,7 29793,8 30377,1 31392,9 32990,5 34523,4 
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Міждержавні співвідношення оплати праці одного працюючого, %: 
Україна/США          

у фактичних цінах 1,7 1,6 1,9 2,2 2,5 3,0 4,1 5,0 6,3 
за ПКС 9,4 9,4 10,4 12,1 13,1 14,3 12,6 13,5 14,2 

Україна/Росія                   
 у фактичних цінах 57,6 39,3 39,3 39,4 36,8 35,6 40,8 39,7 40,5 

 за ПКС 61,4 50,6 65,8 64,3 63,5 69,2 56,1 55,7 55,8 
Україна/Німеччина                   

 у фактичних цінах 2,3 2,4 2,9 3,3 3,2 3,7 5,3 6,6 7,9 
 за ПКС 13,3 13,1 14,9 16,6 18,0 20,3 18,0 19,6 20,9 

Україна/Франція                    
 у фактичних цінах 2,1 2,3 2,8 3,1 3,0 3,3 4,6 5,5 6,5 

 за ПКС 12,8 12,9 14,9 15,8 17,1 18,2 16,0 17,2 18,1 
Україна/Велика Бри-
танія                   

 у фактичних цінах 2,4 2,2 2,7 3,0 3,1 3,4 4,6 5,5 6,3 
 за ПКС 14,0 13,8 15,5 17,2 18,8 18,9 16,6 17,6 18,3 

Україна/Японія                   
 у фактичних цінах 1,9 1,7 2,3 2,9 3,2 3,9 5,5 7,3 9,6 

 за ПКС 14,4 14,0 16,8 18,7 20,2 22,5 19,9 21,0 22,1 
Джерело: розраховано за даними: UNdata. A world of information (http://data.un.org); OECD. Stat Extracts (http://stats.oecd.org); 
International Monetary Fund (http://imf.org). 
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Таблиця 5.28  
Міжнародні співвідношення між продуктивністю та оплатою праці  

в Україні, Росії, високорозвинених країнах світу  
у фактичних цінах та за ПКС у 1999–2007 рр. 

Показник 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Різниця між співвідношенням 
продуктивності та оплати  
праці:          
Україна/США                   

у фактичних цінах 0,5 0,6 0,7 0,6 0,7 0,8 0,7 0,7 0,9 
за ПКС, % 2,9 3,8 4,1 3,4 3,5 3,6 2,0 2,0 2,0 

Україна/Росія                   
у фактичних цінах -5,5 -1,9 0,6 1,0 1,1 0,3 -4,4 -4,2 -4,6 
за ПКС, % -5,9 -2,5 1,1 1,6 1,9 0,6 -6,0 -5,9 -6,4 

Україна/Німеччина                   
у фактичних цінах 0,4 0,6 0,7 0,5 0,5 0,5 0,1 0,02 -0,05 
за ПКС, % 2,5 3,4 3,8 2,6 2,6 2,6 0,5 0,1 -0,1 

Україна/Франція                   
у фактичних цінах 0,4 0,5 0,7 0,5 0,4 0,5 0,3 0,3 0,4 
за ПКС, % 2,2 2,9 3,5 2,4 2,5 2,6 1,0 0,9 1,0 

Україна/ Велика Британія                   
у фактичних цінах 0,5 0,7 0,9 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7 0,7 
за ПКС, % 3,2 4,3 5,1 3,8 3,9 3,8 2,2 2,2 2,1 

Україна/Японія                   
у фактичних цінах 0,4 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 
за ПКС, % 3,2 3,8 4,7 3,2 3,1 2,9 1,0 1,0 0,8 
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Відсоток відставання оплати 
праці від її продуктивності:          

Україна/США          
 у фактичних цінах 21,7 27,3 26,9 21,4 22,6 21,1 14,6 12,3 12,5 
 за ПКС 23,6 29,0 28,3 21,9 21,1 20,1 13,7 12,9 12,3 

Україна/Росія                   
 у фактичних цінах -10,6 -5,1 1,5 2,5 2,9 0,8 -12,1 -11,8 -12,8 
 за ПКС -10,6 -5,2 1,6 2,4 2,9 0,9 -12,0 -11,8 -13,0 

Україна/Німеччина                   
 у фактичних цінах 14,8 20,0 18,9 13,2 13,9 11,9 1,9 0,3 -0,6 
 за ПКС 15,8 20,5 20,3 13,6 12,6 11,4 2,7 0,5 -0,5 

Україна/Франція                    
 у фактичних цінах 16,0 17,9 20,0 13,9 11,8 13,2 6,3 5,2 5,9 
 за ПКС 14,7 18,4 19,0 13,2 12,8 12,4 5,9 5,0 5,3 

Україна/Велика Британія                   
 у фактичних цінах 17,2 24,1 25,0 18,9 15,8 17,1 11,5 11,5 10,0 
 за ПКС 18,7 23,8 24,8 18,1 17,2 16,7 11,6 11,2 11,3 

Україна/Японія                   
 у фактичних цінах 17,4 23,8 20,0 14,7 13,5 11,4 5,2 3,9 3,0 
 за ПКС 18,2 21,3 22,0 14,7 13,3 11,5 4,8 4,5 3,5 

Джерело: розраховано за даними табл. 5.26, 5.27. 
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відношенні в Україні було відставання оплати праці щодо продукти-
вності у порівнянні з іншими країнами. Ця структурна диспропорція 
є гальмом, а не стимулом до високопродуктивної праці. 

І хоча в динаміці розрив у вказаному співвідношенні за період 1999–
2007 рр. скоротився, останнє було зумовлено політикою у сфері оплати 
праці в державному секторі. Провокація з боку держави у зв’язку зі 
зміною економічної моделі відновлювального характеру зростання на 
інвестиційно залежну (2000–2004 рр.), а потім – на модель політичного 
циклу в економічній політиці і використання в ході її реалізації надве-
ликих розмірів споживчого кредитування при масових запозиченнях з-за 
кордону, хоча і скоротила вказаний розрив між зростанням продуктив-
ності праці і оплатою праці, але не принесла успіху, тому що продукти-
вність праці зростала не за рахунок раціонального використання запо-
зичених ресурсів. Вказане скорочення між оплатою праці та її продук-
тивністю відбулося за рахунок не зароблених, а запозичених коштів, 
що не стимулює до високої продуктивності, а значить, і до опанування 
ефективнішими інструментами її досягнення, які закладено в інноваці-
ях. Інноваційна активність у цей час спадала. 

У країнах, що прагнуть до здійснення технологічних пріоритетів і 
ліквідації відставання, зазначені співвідношення мають бути випере-
джальними порівняно із високорозвиненими країнами, але так само 
вищою має бути і норма нагромадження, яка в країнах, що долають 
або долали свого часу технологічну відсталість, була майже у 2 рази 
вищою проти країн-лідерів технологічного розвитку. Цього не спосте-
рігалося в Україні. Власне, це саме співвідношення має бути і у дина-
міці співвідношення оплати праці та її продуктивності в період, коли 
ставиться і реалізується завдання подолання відставання. Якщо ні, то 
домінуючими для населення стають мотиви перерозподілу ресурсів, 
у тому числі й запозичених, та власності, що й відбулося в Україні. 

У період кризи, яка розгорнулася наприкінці 2008 р. в Україні, 
в ході її подолання вже реально існує скорочення заробітної плати та 
падіння виробництва, що приведе до здешевлення робочої сили. Іс-
нує також обмежена пропозиція грошей та їх висока вартість. Боро-
тьба з інфляцією стала ключовою, хоча криза мала б вести до зни-
ження цін і найбільше – цін на інвестиційні ресурси, що й було б 
передумовою стабілізації і подальшого відновлення зростання, що 
розблокує і можливості переходу на інноваційний шлях розвитку. 
Але, оскільки в Україні, всупереч логіці розгортання кризи, зроста-
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ють ціни, існує політична нестабільність, девальвується гривня, що 
за високої питомої ваги валютних кредитів підвищує рівень імовір-
ності банкрутства банків і дефолту країни в цілому, то зберігається 
загроза технологічної, а значить, і економічної залежності від висо-
корозвинених країн світу та міжнародних фінансових інститутів, які 
надають фінансову допомогу і вимагають як обмеження трат держа-
ви, збалансованого бюджету, соціальних і структурних реформ, так і 
ефективних, прозорих дій державних інституцій та боротьби з кору-
пцією і казнокрадством. Прискорення ж процесу переходу на інно-
ваційний шлях вимагає не скорочення, на наш погляд, витрат держа-
ви, а їх підвищення і одночасної реструктуризації щодо домінування 
витрат на економіку, освіту, науку, скорочення енергоспоживання.  

Отже, можна зробити деякі підсумки. 
1. У сучасному світі в умовах глобалізації одночасно існують її 

науково-технічна і технологічна складові, що одержали форму коо-
перації, завдяки чому досягається гармонізація економічних інте-
ресів і забезпечується процвітання бізнесу.  

2. Науково-технічна та технологічна взаємодія є не єдиною скла-
довою, що позитивно впливає на зростання продуктивності праці. 
Одночасно особливу роль відіграють різного роду умови, за яких від-
бувається розвиток економіки, науки, техніки, технологій. Відсутність 
таких умов, наприклад, в Україні, буде все більше орієнтувати прове-
дення національних наукових досліджень в інтересах інших країн.  

3. Україна, як і багато країн, що переживають трансформацію як в 
економіці, так і в суспільстві, почала здійснювати процес розширення 
міжнародного науково-технічного та технологічного співробітництва, 
що у своїй основі має єдиний напрям взаємодії через наукові й науково-
технічні роботи, що координуються і здійснюються в основному науко-
вими та навчальними закладами в рамках МОН України і НАН України.  

4. Науково-технічна і технологічна кооперація в Україні практи-
чно не проникають у сферу корпоративної взаємодії.  

5. Рівень використання іноземних ресурсів для фінансування нау-
ки та науково-технічних розробок має граничну величину і в умовах 
пасивності інноваційної діяльності формує однобічне використання 
науково-технічних розробок, фінансованих з національних джерел, 
для підвищення конкурентоспроможності іноземних товаровиробни-
ків, що потенційно знижує конкурентоспроможність національних 
товаровиробників у середньо- і довгостроковій перспективі.  
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6. Економіці, як і суспільству України, потрібна нова парадигма 
розвитку, заснована на політиці інноваційного шляху розвитку. Шля-
хи інноваційного розвитку суспільства відповідно до викликів ХХІ ст. 
в Україні мають дослідницьку базу, наприклад, у вигляді тритомної 
роботи Інституту економіки та прогнозування НАН України "Страте-
гічні виклики ХХІ століття суспільству та економіці України" та ряду 
інших, але, незважаючи на декларації і певні кроки до демократизації 
розвитку країни, реальна політика інноваційного розвитку далека від 
потреб українського суспільства, яке потребує вивчення і на цій осно-
ві реалізації інноваційних соціальних проектів. 

7. Інноваційне відновлення розвитку економіки передбачає ви-
користання модернізаційного проекту, заснованого на знаннях, який 
за змістом є соціально-економічним, а не науково-технічним, як це 
часто розглядається.  

8. Для реалізації модернізаційного проекту, заснованого на знаннях, 
необхідно вибудувати сучасну НІС, що включає як окремі її складові 
науково-технічну й технологічну кооперацію, яку в наш час широко 
використовують багато країн, що пропонують у тому числі і відповідні 
програми та проекти, хоча багатьом країнам з ринками, що розвивають-
ся, поки не вдалося створити сучасну НІС, тому завдання з її створення 
на шляху до інноваційного характеру розвитку є першочерговими.  

9. В основу елементів взаємодії національної НІС з іноземними 
партнерами доцільно поставити всебічну кооперацію, що, наприклад, 
дала позитивний результат міжнародної науково-технічної й техноло-
гічної взаємодії Японії і країн Південно-Східної Азії, визначивши при 
цьому країн-партнерів, які можуть виступати для України технологіч-
ними донорами для випуску високотехнологічної продукції.  

10. З огляду на процес формування Єдиного Європейського на-
уково-технічного простору, країни, що є претендентами на вхо-
дження до нього, вже сьогодні можуть із урахуванням взаємних ін-
тересів сформулювати відповідні пропозиції для держави і бізнесу 
України, а Україна має визначитися з тим, який вона може зробити 
внесок у розвиток такого простору.  

11. Першочерговим інноваційним проектом в умовах економіч-
ної кризи 2008–2009 рр. варто визнати для України проект скоро-
чення енергомісткості ВВП, що має трикратний мультиплікатор. 
Перше – це скорочення імпорту енергоносіїв, друге – забезпечення 
можливостей для експорту електроенергії, третє – підвищення кон-
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курентоспроможності всієї економіки країни. Все це в сукупності 
стабілізуватиме поточний рахунок платіжного балансу України, що 
є разом з капітальним рахунком основою її фінансової стабільності.  

12. Інноваційна парадигма розвитку для своєї реалізації в Укра-
їні потребує перегляду макроекономічної політики, що зачіпає не 
реалізацію заходів по стабілізації, а й передбачає реалізацію сучас-
них промислової політики, політики оплати праці. Досягнення успі-
ху в інноваційному оновленні економіки передбачає наявність гли-
бинних знань стану науково-технічної та інноваційної сфер України, 
завдяки яким досягається успіх.  

У розгляді макроекономічних, структурних та організаційних 
складових стратегії переходу до інноваційної моделі розвитку Укра-
їни, що є основою для формування суспільства знань, поза межами 
дослідження залишився науковий аналіз проблем розвитку науково-
технічної та інноваційної сфери України, без розв’язання яких не-
можливий рух у даному напрямі, оскільки науково-технічна і інно-
ваційна сфери мають свою систему організації. І невипадково серед 
найвидатніших досягнень ХХ ст. є й так звані національні іннова-
ційні системи. Саме тому заключний розділ даної роботи присвяче-
ний більш цілісному аналізу проблем і шляхів їх розв’язання в нау-
ково-технічних та інноваційних видах діяльності. 

5.6. Проблемність розвитку науково-технічної 
та інноваційної сфер України* 

Зростання економіки України у період 2000–2008 рр. у своїй осно-
ві істотно поступалося за позитивними змінами тим, що відбувалися в 
інших країнах, оскільки їх економіки, хоча й мали нижчі темпи зрос-
тання, дедалі більше випереджали Україну внаслідок переважно стрі-
мкого розвитку високотехнологічних виробництв. Так, за розрахун-
ками, за даними 2009 р. Україна відповідно до рангу, який виставляв-
ся країні за оцінками впливу інноваційних параметрів розвитку еко-
номіки за методологією ВЕФ, перебуває на 80-му місці, у той час як 
Росія – на 73-му, Литва – на 53-му, Польща – на 46-му, Словенія – на 

                                                                 
* У підготовці даного підрозділу використані статистичні та аналітичні матеріали 
д.е.н. Л.Федулової та к.е.н. І.Одотюка. 
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30-му, Чехія – на 26-му місці, і тільки Болгарія відставала від України, 
перебуваючи на 89-му місці. Воднораз, для прикладу: cеред нових 
країн ЄС вищого показника наукомісткості ВВП, ніж в Україні 
(1,03%), досягли лише Чехія (1,41) і Словенія (1,49), тоді як у більшо-
сті решти країн ЦСЄ він був набагато нижчим (зокрема, в Естонії та 
Угорщині – 0,94%, Литві – 0,76, Польщі – 0,57, Латвії – 0,56, Словач-
чині – 0,51, Болгарії – 0,49, Румунії – 0,41%). До того ж, згідно з да-
ними І.Манцурова (Науково-дослідний економічний інститут Мін-
економіки), в Україні відносно ЄС-25 можливості у сфері інформа-
ційних технологій становлять аж 69,0%, дослідження та розробки – 
68,0%, а можливості у сфері інноваційного розвитку промисловості – 
47,8%. Значною мірою наведені дані є свідченням того, що порівняно 
з багатьма країнами конкурентні переваги України на ринках науко-
місткої продукції є потенційно вищими.  

Як відомо, у названих країнах проблема модернізації національної 
економіки вирішувалася за рахунок значного надходження іноземно-
го капіталу, який приніс і нові технології. Разом з тим шлях, яким во-
ни пішли, не убезпечив їх від серйозних проблем, у всякому разі не 
настільки, наскільки це спостерігається в Україні та особливо в краї-
нах Прибалтики (табл. 5.29, 5.30). Як можна оцінити такий результат? 
На нашу думку, різке зниження промислового виробництва при від-
носній ціновій стабільності є результатом слабких структурних зру-
шень в економіці; а що стосується України, то до нього додається ще 
й порівняно низький рівень глобальної конкурентоспроможності та 
інноваційного оновлення. Україна є доволі слабкою в цьому відно-
шенні, оскільки, за підсумками 2007–2008 рр. (табл. 5.31). Україна 
стоїть на 73-му місці серед 131 країни (поряд з Румунією, Уругваєм, 
Ботсваною), і це при тому, що в Україні представлені такі високотех-
нологічні галузі економіки, як космічна, літакобудування, атомна ене-
ргетика та інші. Про недоліки статистичного вимірювання індексу 
інноваційності ми вже зазначали (п. 5.5). Крім того, зауважимо додат-
ково, що в таких оцінках досить велику роль відіграють так звані зага-
льні вимоги. За ними Україна займала 90-те місце (поряд із Грузією, 
Молдовою, Вірменією), а за таким субіндексом конкурентоспроможно-
сті, як інновації, – 75-те місце (поряд з В’єтнамом, Румунією і т. д.).  

Як свідчать данні табл. 5.29, спад промислового виробництва 
в Україні серед вибірково названих країн є чи не найбільшим, 
як і зниження ВВП, але особливо вражає зменшення промислового  
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Таблиця 5.29 
Окремі показники поточного розвитку економіки  

окремих країн у 2009 р. 

Країна 
ВВП Промисловість Споживчі ціни 

Річна 
зміна, % період Річна 

зміна, % Період Річна 
зміна, % період 

США -3,8 2 кв. -10,7 серпень -1,5 серпень 
Єврозона -4,8 2 кв. -15,9 липень -0,3 вересень 
Японія -6,4 2 кв. -18,7 серпень -2,2 серпень 
Німеччина -5,9 2 кв. -16,9 липень -0,3 вересень 
Китай 7,9 2 кв. 12,3 серпень -1,2 серпень 
Росія -10,9 2 кв. -12,6 серпень 10,7 вересень 
Польща 1,1 2 кв. -0,2 серпень 3,7 серпень 
Туреччина -7,0 2 кв. -9,2 липень 5,3 вересень 
Чехія -4,9 2 кв. -18,2 липень 0,0 вересень 
Угорщина -7,6 2 кв. -19,9 серпень 5,3 серпень 
Естонія -16,1 2 кв. -27,9 серпень -1,6 вересень 
Латвія -18,7 2 кв. -12,5 серпень 1,8 серпень 
Литва -20,2 2 кв. -13,2 серпень 2,6 серпень 
Україна -17,8* 2 кв. -23,3 серпень 15,0 вересень 
* за інформацією Держкомстату. 
Джерело: національні статистичні агенції, центральні банки, МВФ, інформаційні 
агенції "Рейтерс", "Економіст".  

Таблиця 5.30 
Консенсус-прогнози країн Східної Європи на 2010 р. 

Огляд за вересень Реальний ВВП, 
% зростання 

Споживчі ціни, 
% зростання 

Поточний  
платіжний баланс, 

млрд. дол. США 
Болгарія 0,4 2,7 -6,4 
Хорватія 0,3 2,8 -4,0 
Чеська Республіка 1,4 1,6 -4,7 
Естонія -1,7 0,2 0,3 
Угорщина -0,4 4,0 -4,4 
Латвія -3,9 -1,7 0,4 
Литва -3,4 0,1 0,6 
Польща 1,9 2,5 -10,2 
Румунія 1,0 4,0 -8,7 
Росія 3,0 9,1 46,3 
Словаччина 1,5 2,1 -5,0 
Словенія 0,6 2,1 -1,2 
Туреччина 3,1 6,2 -19, 
Україна 1,3 11,9 0,6 
    
Східна Європа1) 2,2 6,3 -19,4 
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Огляд за вересень Реальний ВВП, 
% зростання 

Споживчі ціни, 
% зростання 

Поточний  
платіжний баланс, 

млрд. дол. США 
СНД2) 2,7 9,1 53,4 
Південно-Східна Європа3) 0,8 3,7 -26,8 
Центральна Європа4) 1,4 2,5 -25,4 
    
Західна Європа5) 0,8 1,3 47,2 
Північна Америка6) 2,4 1,9 -509,5 
Азіатсько-
Тихоокеанський регіон7) 4,9 1,7 542,4 

Латинська Америка8) 3,1 6,7 -44,8 
Регіональні суми реального ВВП та споживчих цін є середньозваженими, що розра-
ховані на основі використання значень ВВП 2008 р., конвертованих за середнім 
обмінним курсом 2008 р.  
1) Включаючи вищезазначені країни.  
2) Співдружність незалежних держав, до якої входять Росія, Україна, Азербайджан, 
Вірменія, Білорусь, Грузія, Казахстан, Молдова, Туркменістан, Узбекистан.  
3) Албанія, Боснія, Болгарія, Хорватія, Македонія, Румунія, Сербія.  
4) Чеська Республіка, Угорщина, Польща, Словаків, Словенія. 
5) Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія, Австрія, Бельгія, Данія, Фінляндія, 
Греція, Ірландія, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Іспанія, Швеція та Швейцарія.  
6) США та Канада. 
7) П’ятнадцять країн, що зазначені в останньому щомісячному випуску Азіатсько-
Тихоокеанського консенсус-прогнозу.  
8) Вісімнадцять країн, що зазначені в останньому випуску Латиноамериканського 
консенсус-прогнозу з урахуванням прогнозованого рівня інфляції (грудень до груд-
ня попереднього року). Прогнози для Західної Європи та Північної Америки, взяті з 
останнього щомісячного випуску Консенсус-прогноз.  
Джерело: Eastern Europe Consensus Forecasts. A Digest of Economic Forecasts. www. 
consensuseconomics.com 

виробництва і у високорозвинених країнах. Так, Японія, Німеччина, 
Угорщина, Чехія були, за підсумками двох кварталів 2009 р., на рівні, 
близькому до України. Угорщина, зокрема, для підтримки своєї фі-
нансової стабільності здійснила дуже велике запозичення фінансових 
ресурсів у МВФ. Якщо подивитись на наведену динаміку зростання 
споживчих цін, то вона помітна в Україні і водночас є доволі стабіль-
ною в інших країнах, тоді як показники спаду промислового вироб-
ництва у від’ємному значенні є вагомими для всіх названих країн. Що 
стосується перспектив 2010 р., то, як свідчать дані табл. 5.32, ситуація 
змінюється, але не принципово. У більшості країн очікується доволі 
кволе зростання, за винятком хіба що країн Азії та Латинської Амери-
ки, де економічне зростання може вийти за межі 3%. Що ж стосується 
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більш довготривалого періоду, то у світі, за оцінками Ж.Сапіра (як і 
деяких американських економістів, зокрема Н.Рубіні, та дослідниць-
ких служб американських банків), не виключається розвиток стагдеф-
ляції, що означає поворот від існуючої рецесії до логіки депресії, тому 
він вважає, що курс на інфляційний сценарій міг би мати менше за-
гроз, ніж стагдефляція214. І разом з тим, оскільки сучасна криза охо-
пила не тільки економіку та фінанси, світова економіка має найбіль-
ший спад за останні 70 років, то екс-канцлер Австрійської Республіки 
А.Гузенбауер пропонує звернутися до історії. Зокрема, він пише: 
"...криза такого масштабу зазвичай приводила до революції і/або вій-
ни. І не було випадку, щоб їх можна було подолати без насильства над 
народами і країнами... Чи зможе людство цього разу подолати кризу 
без конфліктів? Відповідь не настільки очевидна для багатьох із нас, 
оскільки в деяких частинах світу криза реальної економіки тільки по-
чалася"215. Вихід з неї пов’язується з новою парадигмою, ознаками 
якої є "...стійкий, справедливий, збалансований розвиток... з політич-
ною стратегією, заснованою не на конфронтації, а на міжнародному 
діалозі і співробітництві, оскільки тільки на їх основі можна досягти 
сталого розвитку і справедливості"216. 

У попередніх розділах роботи ми вже зверталися до теми глоба-
льних дисбалансів і несправедливого розподілу та використання ре-
сурсів і там, і тут. З наведених матеріалів і думок однозначно слідує, 
що нова парадигма розвитку передбачає участь більшості країн 
у процесах модернізації, оскільки спроба вирівняти дисбаланс шля-
хом перерозподілу доходів і прямої підтримки знедолених і бідних 
за рахунок багатших не дали результатів, незважаючи на спробу 
розв’язати цю проблему в другій половині ХХ ст. саме таким чином. 
Але, щоб включитися в парадигму розвитку на основі модернізації, 
кожна країна повинна принаймні мати можливість зробити кроки до 
підвищення своєї конкурентоспроможності, а країни-лідери замість 
ідеології протекціонізму стати на шлях солідарності. 

У цілому зміст такої солідарності для Росії і ЄС полягає, згідно з 
пропозицією Р.Грінберга, у тому, що "...ви сприяєте нашій модерніза-
                                                                 
214 Сапир Ж. Кризис ХХI века // Мир перемен. – 2009. – № 3. – С. 8–22. 
215 Гузенбауэр А. Социально-политические проявления кризиса // Мир перемен. – 
2009. – № 3. – С. 23. 
216 Там же. – С. 26. 
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ції, ми допомагаємо вам вийти із рецесії. У більш широкому плані і 
постійному форматі така Рада економічної взаємодопомоги могла б 
займатися конвергенцією технічного генія Європи і нашої поки що 
солідної фундаментальної науки, що відтворюється"217. Чим не сцена-
рій для більшості колишніх країн СРСР, які в науково-технічному ро-
звитку мали широку кооперацію та доповнення і, що особливо важли-
во для України, фундаментальна наука і тоді, і сьогодні продовжує 
працювати на більшість сьогоднішніх високотехнологічних сфер (та-
ких як нано- і біотехнології та й багато інших)? Без такої солідарності 
і, можна сказати, взаємовигоди, домінуватиме національний протек-
ціонізм, котрий внесено до сценаріїв, які виклав А.Гузенбауер. Оскі-
льки наша участь в такому сценарії розвитку співучасті пов’язана з 
науковою діяльністю, звернемося до більш глибокого її аналізу. 

Важливим чинником, який детермінує великі відмінності між 
Україною та, наприклад, країнами ЄС у забезпеченні конкурентосп-
роможності на інноваційних засадах, є насамперед нижча якість сере-
довища. Це засвідчує й інноваційний індекс EIU (табл. 5.31), згідно з 
яким Україна, володіючи вагомим інноваційним потенціалом, не 
створила дієвих механізмів його реалізації. Якщо за індексом прямих 
інноваційних витрат Україна займає 45-те місце (який є зваженою се-
редньою таких показників: витрати на НДДКР, % ВВП; якість науко-
во-дослідницької інфраструктури; освітній рівень та технічні навички 
робочої сили; якість ІТ та інфраструктури зв’язку; поширення широ-
кополосних мереж), то за індексом інноваційного середовища (він 
побудований на основі 12 показників, зокрема: політична та макрое-
кономічна стабільність, інституційна система, регуляторне середови-
ще; податковий режим, гнучкість ринку праці, відкритість для інозе-
мних інвестицій, доступ до інвестиційних фінансових ресурсів, захист 
інтелектуальної власності тощо) – лише 78-ме. 

Враховуючи сказане для України і зважаючи на поки що незаціка-
вленість іноземних інвесторів у модернізації української економіки 
і структур, що його реалізують, та забезпечення структурної перебу-
дови національної економіки, чого неможливо досягти лише експлуа-
тацією інноваційного потенціалу, набутого в дотрансформаційний 
період, необхідно активізувати дії інноваційного характеру, що ве-
дуть до реалізації нової хвилі технологічного підйому майбутнього  
                                                                 
217 Гринберг Р. Слово к читателю // Мир перемен. – 2009. – № 3. – С. 6. 
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Таблиця 5.31 
Інноваційний індекс країн ЄС і України 
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Швеція 334,625 9,45 4 9,94 2 8,24 10 9,43 5 
Фінляндія 321,717 9,43 5 10,00 1 8,48 6 9,54 1 
Німеччина 300,296 9,38 6 9,56 7 7,95 14 9,08 9 
Данія 259,764 9,29 7 9,94 2 8,61 1 9,54 2 
Нідерланди 198,294 9,12 9 9,63 6 8,37 8 9,25 6 
Австрія 141,320 8,91 11 8,69 18 7,31 22 8,27 19 
Франція 139,483 8,90 12 9,44 12 7,52 19 8,86 10 
Бельгія 119,155 8,80 14 9,06 14 7,69 15 8,65 15 
Сполучене  
Королівство 105,108 8,72 18 8,81 16 8,52 4 8,73 13 
Ірландія 69,879 8,46 19 8,44 19 8,42 7 8,43 17 
Італія 64,284 8,41 20 7,06 26 6,35 40 6,85 28 
Словенія 20,178 7,68 24 7,50 23 6,26 43 7,13 25 
Іспанія 14,418 7,47 25 7,94 22 7,44 20 7,79 22 
Кіпр 11,738 7,34 26 5,19 46 6,83 25 5,68 41 
Угорщина 10,351 7,26 27 6,94 27 6,76 27 6,89 27 
Чехія 5,253 6,83 28 7,44 24 6,50 36 7,16 24 
Естонія 4,628 6,75 29 6,94 27 7,54 18 7,12 26 
Греція 3,553 6,59 32 5,88 38 6,03 50 5,92 35 
Португалія 3,485 6,58 33 6,75 29 6,75 28 6,75 29 
Словаччина 2,122 6,26 36 6,50 30 6,70 30 6,56 30 
Латвія 1,182 5,89 39 5,63 39 6,59 32 5,91 36 
Болгарія 1,000 5,79 42 5,63 39 5,51 58 5,59 43 
Польща 0,805 5,65 49 6,25 33 6,57 33 6,35 33 
Литва 0,653 5,52 51 5,63 39 6,43 39 5,87 38 
Україна 0,513 5,37 52 5,25 45 3,82 78 4,82 56 
Румунія 0,426 5,25 54 4,69 53 5,85 53 5,04 52 
Світ  
у середньому  6,22  5,90  6,24  6,01  
Джерело: Іnnоvаtіоn: Тrаnsforming the Way Business Creates. – London: Economist 
Intelligence Unit, 2007. – Р. 28–31. 



Суспільство, держава, економіка: феноменологія взаємодії та розвитку 

822 

періоду 2010–2020 рр., та принципово змінити інноваційне середо-
вище, що сприятиме покращенню ситуації, в тому числі і для інозе-
мних суб’єктів господарювання. В Україні, крім того, діє поки що 
сформована малоперспективна модель міжнародної спеціалізації 
національної економіки України, яка на зовнішньому ринку конку-
рентоспроможна переважно за рахунок порівняльних переваг виро-
бництв, що експлуатують передусім природні ресурси (металургія) 
та робочу силу, а не технологічних конкурентних переваг. Так, від-
мінності у структурі національного та світового експорту свідчать 
про неефективність використання науково-технологічного потенціа-
лу національної економіки, про закріплення за Україною статусу 
країни-експортера сировинних та низькотехнологічних товарів. 

Результативність національної індустрії високих технологій: 
 тенденція зростання економіки України в період 2000–2008 рр. 

не обумовлена динамікою зростання національного високотехнологі-
чного виробництва, а характеризується в основному тим, що дедалі 
більше експлуатує виробничий апарат, створений попередньою сис-
темою. В результаті, незважаючи на те, що за період з 1999 по 2008 
рр. інвестиції в економіку зросли з 3,5 до 8,1% ВВП, знос фондів зріс 
з 49, 6% у 1999 р. до майже 60% у 2008 р., а інноваційні витрати за-
лишилися майже незмінними. Так, у 1999 р. вони становили 1,1% 
ВВП, а у 2008 р. всього 1,3% ВВП. Інвестиції держави у 1999 р. ста-
новили 1,5% ВВП, а у 2008 р. – 2,2% ВВП, в той час як у більшості 
країн ЄС цей показник становить більше 4% ВВП; 

 висхідний тренд пожвавлення процесів виробництва та експор-
ту продукції сектора високих технологій має дискретний характер. 
Як наслідок – загальноекономічні тенденції до скорочення темпу 
економічного зростання обертаються для сектора результатом на-
буття негативної динаміки розвитку. Очікуваний спад ВВП в 2009 р. 
на рівні 13–14% матиме двократне скорочення інноваційної діяльно-
сті. Загроза невиконання бюджету 2010 р. може скоротити участь 
держави в інвестиційному, а значить, й інноваційному процесах; 

 результативність відтворювального процесу структурних пара-
метрів виробництва та експорту товарів високого ступеня техноло-
гічної обробки має в Україні значне відставання від загальносвітового 
рівня і поступається в межах 1,9 та 3,5 раза відповідно (вітчизняні 
структурні показники: виробництво – 9,3%, експорт – 8,2%). Частка 
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української високотехнологічної індустрії в глобальній структурі ри-
нку високих технологій за відзначеними вище економічними параме-
трами не перевищує рівень 0,1% від обсягу світового виробництва та 
експорту високотехнологічної продукції, і це при тому, що й світ 
у цілому поки що не здійснив новий технологічно-структурний ма-
невр у бік технологій, які забезпечать нову хвилю модернізації. Ско-
ріш за все високорозвинений технологічний Захід чергові кроки 
у цьому напрямі зробить пізніше, а в даний час пробуватиме пробива-
тися зі своїми індустріальними технологіями на Схід. Причини цього 
в тому, що такий сценарій розвитку порівняно дешевший і більш при-
бутковий. Це буде похід в економіці у чомусь схожий на "Drah naсh 
Ost". А раз так, то Україні слід вивчити свої потреби і перспективи 
в технологічному оздоровленні своєї економіки в магістральному по-
ході Заходу на Схід, бо, як було показано в підрозділі 5.5, в Україні 
ресурси ендогенного зростання на інноваційній основі обмежені. А на 
Сході, у свою чергу, необхідно шукати ніші для національних експор-
тоорієнтованих високотехнологічних виробництв. У такому разі Украї-
на має надати пільговий доступ іноземних капіталів до сфери високо-
технологічних виробництв, які матимуть експортну орієнтацію, хоча 
іноземні країни в інноваційному відношенні є досить пасивними, то-
му це питання вимагає загальнодержавного рішення про залучення до 
цього як національного, так і іноземного великого бізнесу; 

 збільшення розміру питомої ваги групи вітчизняних високотехно-
логічних товарів у структурі глобального ринку виробництва та експо-
рту до рівня 0,2% можливе за умови досягнення показника темпу зрос-
тання сектора високих технологій коридору у 10–20% на рік, що в рам-
ках періоду до 2020 р. означатиме збільшення нині існуючого показни-
ка виробництва та експорту високотехнологічних товарів втричі. 

Для досягнення таких показників вся система організації і фінан-
сування розвитку високотехнологічного сектора економіки України 
вимагає принципових змін, оскільки в даний час, за висновками 
Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки 
ім. Г.М.Доброва, Міністерство промислової політики України і Дер-
жавного підприємства "Державний інститут комплексних техніко-
економічних досліджень" у підготовленій ними науковій доповіді 
"Нові національні інноваційні стратегії: методологія і практика ство-
рення" показали, що переважна більшість українських виробників 
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у цілому та високотехнологічного сектора зокрема не вкладають кош-
ти в ДІР, мають низький техніко-технологічний рівень виробництва, 
не застосовують у виробництві передові технології, систематично не 
здійснюють інноваційну діяльність, у структурі зайнятих у них не до-
мінують спеціалісти технологоорієнтованих професій, що здатні ге-
нерувати нові знання, продукувати та використовувати новітні техно-
логії і продукція, що в них виробляється, не є втіленням передових 
технологій. Разом з тим, як показали автори доповіді SWOT, аналіз 
промислової сфери України засвідчив, що в Україні наявними є виро-
бництва в усіх "високотехнологічних секторах" промисловості при 
одночасній наявності готових наукових розробок та технічних 
і технологічних рішень, а також прийнятне світовим ринком співвід-
ношення ціни-якості вітчизняних товарів. Автори доповіді вказують, 
що нерозв’язання проблем розвитку високотехнологічної сфери за-
грожує вибуттям зі складу промисловості окремих високотехнологіч-
них виробництв і втратою кадрового потенціалу, що приведе до пере-
творення української промисловості на "складальні цехи" ТНК. 

Якщо продовжити аналіз висловлених авторами підсумків, про-
блем та загроз розвитку високотехнологічної сфери української еко-
номіки, то, спираючись на факт наявності в Україні виробництв в усіх 
"високотехнологічних секторах" промисловості, можна говорити про 
те, що доцільним був би напрям майбутнього розвитку, згідно з яким 
утворювались би національні високотехнологічні корпоративного ха-
рактеру об’єднання у більшості вказаних виробництв за участю іно-
земних інвесторів та на основі передових технологій. Виокремлення 
одного пріоритетного безпаралельного розвитку аналогічних в інших 
видах діяльності через відсутність за таких умов внутрішньої високо-
технологічної кооперації поставить під загрозу і розвиток виокремле-
ного лідера, тому що останньому доведеться орієнтуватися тільки на 
зовнішні ринки. Тому мова має йти і про машинобудування, і про хі-
мію, і про енергетику, і, звичайно, про науку та освіту. Хоча такий 
підхід не відкидає, а навпаки передбачає виокремлення пріоритетних 
сфер розвитку, як це здійснюється в інших країнах, починаючи 
з США, що є світовим лідером у багатьох сферах науково-технічного 
й інноваційного розвитку. Визнаними напрямами, за якими США ма-
ють зберегти і зміцнити позиції лідера через розвиток ІКТ, є напівп-
ровідникова промисловість, нанотехнології, хімічна промисловість, 
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аерокосмічна галузь. Водночас порівняно невелика Угорщина, яка 
переживає серйозну кризу нині, виокремила такі напрями, як транс-
порт, електроніка, біотехнології та ряд інших. 

Значущою проблемою в досягненні успіху у високотехнологіч-
ному розвитку є проблема співвідношення участі держави та бізне-
су. У США є досить міцні позиції супротивників щодо посилення 
ролі держави в розв’язанні вказаних проблем, і хоча "…вільна еко-
номіка США є беззаперечним лідером конкурентності та інновацій 
у світі, … посилення ролі держави приведе до послаблення її пози-
цій"218. Це позиція консервативної лінії республіканців. Але, незва-
жаючи на це і враховуючи, що США по багатьох напрямах втратили 
передові позиції, зроблено реальний крок у посиленні ролі держави 
в розв’язанні проблем стимулювання нововведень у національному 
масштабі. Для цього "для координації інноваційної діяльності в рам-
ках федерального уряду запропоновано сформувати спеціальний 
орган – Національний фонд інновацій (НФІ), подібно до Національ-
ного наукового фонду, який би відповідав за стимулювання новов-
ведень у національному масштабі. Подібні органи вже існують 
в урядах більшості провідних країн західної Європи та в Японії"219. 
За вказаним фондом пропонується закріпити функції каталізатора 
партнерських стосунків між бізнесом та університетами, стимулювання 
інноваційної діяльності на рівні окремих штатів, підтримки опануван-
ня нових технологій малими та середніми компаніями, підтримки фо-
рмування регіональних кластерів, сприяння зростанню продуктивнос-
ті компаній, пропагування інноваційної політики уряду.  

Шляхом посилення ролі держави в інноваційному розвитку пішла 
й Росія. Президент РФ Д.Медведєв заявив про необхідність переве-
дення державної інноваційної політики під особистий контроль гла-
ви держави, тому що це необхідна умова побудови національної 
ефективної інноваційної економіки220. Для запуску інновацій пропо-
нується на рівні експертів вісім основних напрямів: 

- конкуренція; 
- прибутковість доступу до природної ренти має бути мінімізована; 

                                                                 
218 Кочетков Г.П. Проблемы инноваций в экономике США// США, Канада. Эконо-
мика, политика, культура. – 2009. – № 4. – С. 37. 
219 Там же. – С. 92. 
220 Костина Г. Пока в ручном режиме // Эксперт. – 2009. – № 25. – С. 56, 57. 
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- патронат інновацій; 
- технологічні коридори; 
- воля лідера; 
- великі проекти; 
- інноваційний актив; 
- освіта й пропаганда221. 
В Україні вже не один рік є спроби розширення участі держави у 

забезпеченні розроблення та реалізації інноваційної політики шля-
хом формування та постійного реформування органів влади, які від-
повідають за інноваційну політику. Разом з тим усі спроби досягти 
успіху не дали результатів. У даний час зроблено черговий крок, згід-
но з яким Президент України видав черговий Указ від 21.08.2009 р. 
№ 664/2009 "Про Національну раду з питань науки, інновацій та 
сталого розвитку в Україні", оскільки влада відчуває, що якість її 
діяльності у сфері науки та інновацій невисока. Основними завдан-
нями вказаної ради визначено: 

- вивчення стану реалізації державної політики у сферах наукової 
та інноваційної діяльності; 

- оцінка стану розвитку науки та інноваційної діяльності. Впро-
вадження моделі сталого розвитку; 

- узагальнення міжнародного досвіду з формування та реалізації 
державної політики у сферах наукової та інноваційної діяльності, її 
спрямування на впровадження моделі сталого розвитку та підготов-
ка пропозицій щодо використання такого досвіду в Україні; 

- аналіз проектів законодавчих та інших нормативно-правових 
актів з питань наукової та інноваційної діяльності; 

- розгляд пропозицій державних органів, вітчизняних, іноземних 
та міжнародних організацій, підприємств і установ стосовно активі-
зації, в тому числі стимулювання наукової та інноваційної діяльнос-
ті з метою забезпечення сталого розвитку України. 

Водночас рішення Ради мають, згідно з законом України, реко-
мендаційний характер, тому управлінський ефект її рішень буде теж 
невисокий. У цілому в Україні явно недостатньою є активність ор-
ганів державної влади в реалізації політики розвитку на інноваційній 
основі, тому новий указ скоріше наступним кроком перед черговими 
виборами Президента, бо інакше як фрагментарною діяльність укра-
                                                                 
221 Инновационный манифест "Эксперта" // Эксперт. – 2009. – № 21. – С. 19–21.  
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їнської влади щодо політики розвитку на основі інновацій в техно-
логічній сфері не назвеш. Особливо важливо, що в соціальній та гу-
манітарній сферах ситуація з інноваціями ще гірша на фоні хаотиза-
ції політичних процесів, тоді як Україна:  

- володіє до певної міри сучасними космічними, авіаційними, су-
днобудівними, транспортними технологіями; 

- володіє ядерними технологіями та має унікальний досвід нейт-
ралізації масштабних техногенних катастроф; 

- здатна як запропонувати освіту, так і опанувати нові перспекти-
вні нано- та біотехнології, а за рівнем освіти населення поки що на 
європейському рівні, хоча катастрофічно це все втрачає. 

 Тому пошук фінансово-економічного та організаційного ресурсу, 
а також відповідних міжнародних ринків збуту задля реалізації тако-
го масштабу розширеного формату відтворення виробництва й екс-
порту продукції національної індустрії високих технологій є для 
України головним економічним викликом сучасного етапу розвитку 
для забезпечення технологічного прориву у майбутнє. 

Нині суттєвий внесок у формування наукової інноваційної скла-
дової здійснює академічна наука: за 2001–2007 рр. обсяги наукових 
та науково-технічних робіт, виконаних у цьому секторі, збільшилися 
в 4,3 раза, у тому числі фундаментальні дослідження становлять 
в академічній науці – 60,7%, тобто зросли за цей період у 5,4 раза.  

У сфері наукової діяльності структура виконаних наукових робіт 
змінюється на фоні великого посилення пріоритету фундаменталь-
них досліджень та зменшення частки науково-технологічних розро-
бок. Якщо в 1995 р. співвідношення між фундаментальними і прикла-
дними дослідженнями та НДДКР було таким: фундаментальні – 1, 
прикладні – 2,6, а інші, які пов’язані з розробкою нових видів про-
дукції тощо, вже 5,1, то в 2007 р. відбулася принципова зміна: фун-
даментальні – 1, прикладні – 0,75, і решта, які пов’язані з формуван-
ням інноваційної продукції – 2,3. Тобто ми за цей період, збільшив-
ши частку академічних досліджень, серйозно реструктуризували 
всю наукову діяльність і, таким чином, відірвали її від інноваційної 
діяльності, що, з нашої точки зору, надзвичайно важливо для інно-
ваційного оновлення. Навіть якщо враховувати, що в такій зміні є 
певний результат чисто формальних реєстрацій і змін у підходах до 
фінансування, то вони передусім мають негативний наслідок, адже 
так звані фундаментальні "настрої" в проведенні наукових робіт не 
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орієнтуються на розроблення наукових продуктів, орієнтованих на 
ринок, а скоріш за все є результатом, замовлених державою, яка є 
слабким інноватором, особливо в нашій країні, коли в ній безперер-
вно відбуваються кризи, які можна віднести до кризи державності. 
В організаційному плані наука відокремлена від бізнесу, а для лікві-
дації такого розриву, наприклад, уряд США до функцій нового Аге-
нтства по інноваціях передусім відніс завдання бути каталізатором 
партнерських стосунків між бізнесом та університетами, де зосере-
джена чимала частина наукових досліджень, що виконуються 
в США. І, звичайно, це завдання стосується й освіти, що її здійсню-
ють університети. Українське Міністерство науки і освіти функцію 
каталізатора, особливо щодо науки й бізнесу, фактично не виконує 
зовсім. Необхідно терміново цю функцію покласти на Національну 
академію наук України та Агентство інвестицій та інновацій.  

Результативність національної індустрії високих технологій на 
сьогодні не була базою зростання економіки України і не обумовле-
на динамічними процесами у сфері національного високотехнологі-
чного виробництва. Пошук фінансово-економічного та організацій-
ного ресурсу, а також відповідних міжнародних ринків збуту задля 
реалізації такого масштабу розширеного формату відтворення виро-
бництва і експорту продукції національної індустрії високих техно-
логій є для України головним економічним викликом сучасного ета-
пу. Що реально відбувалося в Україні у сфері оновлення виробницт-
ва? Привертає до себе суттєву увагу тенденція зниження порівняно 
з попередніми роками кількості робіт зі створення нових виробів 
і в першу чергу техніки. Якщо в 2001 р. це було 3869 одиниць, то в 
2007 р. – 2956 (табл. 5.32). Але що є найважливішим? Якщо динамі-
ка створення нових видів виробів була достатньо позитивною (5023 
одиниці в 2002 р. і 8466 – в 2007 р.), то з освоєнням виробництва 
нових видів продукції ситуація зовсім катастрофічна: у 2001 р. – 
19484 одиниці і всього 2526 одиниць у 2007 році (табл. 5.33). При 
цьому виробництво нових видів техніки становило приблизно тільки 
третину від створених (табл. 5.32, 5.33). Частка підприємств, що за-
ймалися інноваційною діяльністю, в загальній кількості: 2000 р. – 
18, 2007 р. – 14%. Майже не розвивається ринок інноваційної про-
дукції: 2000 р. – 9,4, 2007 р. – 6,7%.  

Не кращою проглядається і перспектива. Серед опитаних 7192 під-
приємств (за повідомленням О.Саліхової на основі аналізу даних 
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Таблиця 5.32 
Динаміка створення нових виробництв, технологій і матеріалів 

в Україні за 2001–2007 рр., одиниць 
Показник 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Всього розробок 35735 41498 63506 67311 63926 58743 62657 
з них:        
створення нових ви-
дів виробів … 5023 5688 6338 6264 7775 8466 
 у тому числі техніки 3869 3070 3879 3916 3752 3969 2956 

технологій 3178 4192 4837 5255 5380 7558 7637 
матеріалів 1003 946 1018 1149 1163 1480 1539 

Джерело: Наукова та інноваційна діяльність в Україні : Стат. зб. / Держкомстат 
України. – К. (2003 р. – С. 139, 140; 2005 р. – С. 167, 168; 2007 р. – С. 152–154). 

Таблиця 5.33 
Впровадження інновацій на промислових підприємствах  

України за 2001–2007 рр., одиниць 
Показник 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Впроваджено нових техноло-
гічних процесів 1421 1142 1482 1727 1808 1145 1419 
Освоєно виробництво нових 
видів продукції 19484 23367 7416 3978 3152 2408 2526 
 з них: нових видів техніки 610 520 710 769 657 786 881 
Джерело: Наукова та інноваційна діяльність в Україні : Стат. зб. / Держкомстат 
України. – К. (за 2003, 2005, 2007 рр.). – С. 233; С. 231; С. 247. 

статистичного спостереження Держкомстату України в 2009 р. за 
формою № 1-технологія) тільки 21,1% планують протягом 2009–
2011 рр. замінити існуючі технології, а переважна більшість була 
готова тільки до невеликих змін. І це було в докризових умовах. 
Сьогодні, коли фінансові результати діяльності є вкрай незадовіль-
ними, таких бажаючих ще менше. 

Щоб стати істотним чинником конкурентоспроможності і економі-
чного зростання, інноваційна діяльність має бути спрямована у бік ви-
нахідництва, створення принципово нових видів продукції і технологій, 
бо радикальні інновації мають високий потенціал ринкового проник-
нення, забезпечують додатковий прибуток і сприяють становленню 
нової технологічної парадигми суспільного розвитку. В новій системі 
розподілу функцій щодо інновацій на Агентство інновацій та інвести-
цій необхідно покласти оцінювання розвитку окремих бізнесів на шля-
ху підвищення їх продуктивності за рахунок інновацій, як це пропону-
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ється зробити в США, тим самим давати оцінку діяльності таких бізне-
сів на державному рівні, і тільки після цього надавати допомогу. Вод-
ночас держава здійснює свої витрати на фінансування інноваційної дія-
льності нераціонально, оскільки 73,2% господарюючих суб’єктів, які 
отримували підтримку з боку держави, були недержавними, і це на фо-
ні вкрай низької інноваційної активності приватних підприємств. 

У цих умовах не тільки актуальним, але і вкрай необхідним стає 
посилення коригуючої функції держави щодо активізації і покра-
щення якісних показників наукового й інноваційного забезпечення 
економіки в цілому. 

Одна із провідних критеріальних ознак спроможності наукової 
сфери адекватно реагувати на потреби ринку криється в її організа-
ційній структурі. Україна визнана країною з ринковою економікою, 
але що стосується науки, то ринкові відносини тут перебувають у 
зародковому стані, особливо щодо її організаційної структури. Час 
вимагає еволюції відповідних інститутів суспільства, які є предте-
чею і продуцентами суспільно-історичних змін. Навіть високороз-
винені країни світу, як показує аналіз, постійно розвивають і адап-
тують свою історично сформовану системну організацію наукових 
досліджень до потреб часу і загальносвітового розвитку. 

На що передусім треба звернути увагу. 
Має бути не просто покращена, а докорінно змінена організаційна 

структура інноваційного процесу в напрямі посилення комерційно-
ринкового взаємозв’язку наукової, інноваційної і виробничої складової. 

На сьогодні між ними немає ефективного мотиваційного регулято-
ра, який би формував комерційно-ринкову поведінку суб’єктів іннова-
ційного процесу на всьому шляху від виникнення ідеї до її практичної 
реалізації, або навпаки – від виникнення суспільної потреби в новому 
продукті до ідеї щодо її задоволення. Тобто немає прямого і зворотного 
зв’язку між суб’єктами національного інноваційного ринку. 

Про це свідчать такі приклади. 
По-перше, майже п’ята частина інноваторів, за даними опиту-

вань, уже протягом декількох років вбачають серед факторів, що 
стримують інноваційну діяльність, такі: 
- відсутність можливості для кооперації з іншими інноваторами 

(19,7%); 
- нестачу інформації про нові технології або ринки збуту (17,4%); 
- несприятливість підприємств до нововведень (15,5%); 
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- відсутність попиту на продукцію (16%). 
По-друге, за вісім років (2000–2007) із загального обсягу нових 

технологій, необхідних для модернізації вітчизняної промисловості, 
за межами України було придбано 29% усіх патентів і ліцензій, 
10,6% – результатів досліджень і розробок, 52% – нових технологій, 
ноу-хау; 42,8% – устаткування. В окремі роки ці показники були на-
багато вищими (табл. 5.34 і 5.35). Як результат – виплати за прид-
бання нових технологій у шість разів перевищують надходження від 
реалізації нових технологій.  

Особливо хвилює те, що найбільші закупки іноземних технологій 
робили галузі, які традиційно мають в Україні достатньо розвинену 
виробничу, а головне, наукову базу (табл. 5.36), зокрема, в 2007 р.: 

 – виробництво харчових продуктів – 32,7% нових технологій; 
 – легка промисловість – 75% (дані за 2006 р.); 
 – хімічна і нафтохімічна – 32,0%; 
 – металургійне виробництво – 18,4% (у 2006 р. – 47,1%); 
 – машинобудування – 35,6% (у 2006 р. – 56,2%). 
Тобто вітчизняні підприємства цих галузей досить часто не підтри-

мували власну науку, а фінансували закордонних інноваторів. А це не такі 
вже й малі гроші – тільки за 2007 р. їх обсяг оцінюється у 3,7 млрд грн, 
а за 2005–2007 рр. – у 8,3 млрд грн (табл. 5.37). Це одночасно і є свідчен-
ням того, що українські інноватори не готові конкурувати із зарубіжни-
ми на ринках інноваційної продукції, бо саме найбільше коштів на прид-
бання нових технологій витрачається на машини й устаткування. 

Виплати за кордон за придбання нових технологій, що переважа-
ють надходження від такого ж продажу, є серйозним доказом того, 
що екзогенні фактори домінують у нашій інноваційній діяльності. 
Останнє є надзвичайно важливим для подальшої стратегії, тому що в 
більшості країн, за якими ми спостерігаємо, у сфері високих техно-
логій чи обміні інноваційно-інвестиційними товарами є приблизний 
баланс. Кожна країна намагається купувати стільки, скільки вона 
продає, інакше вона стає технологічно залежною і участі в такій мі-
жнародній корпорації не бере. Це надзвичайно важливо, бо, як за-
свідчила криза 2008–2009 рр., особливо в країнах Східної Європи, 
які тільки-но увійшли до складу ЄС, транснаціональні структури 
досить часто не надавали фінансової підтримки своїм філіалам на 
територіях цих країн і знижували виробництво. 



 

 

Таблиця 5.34 
Структура придбання нових технологій в Україні та за її межами  

для модернізації промисловості 

Роки 

Придбання нових 
технологій 

Форми придбання 
Патенти, ліцензії  
на використання 

ОППВ 

Результати дослі-
джень та розробок 

Придбання  
технологій, ноу-хау 

Придбання  
устаткування 

Всього, 
од. 

у т.ч. за 
межами 
України 

Всього, 
од. 

у т.ч. за 
межами 
України 

Всього, 
од. 

у т.ч. за 
межами 
України 

Всього, 
од. 

у т.ч. за 
межами 
України 

Всього, 
од. 

у т.ч. за 
межами 
України 

од. % од. % од. % од. % од. % 
2000 2182 1465 67,1 26 5 19,2 117 2 1,7 1160 893 77,0 702 455 64,8 
2001 1072 314 29,3 34 20 588 240 3 1,3 286 40 14,0 415 243 58,6 
2002 1507 337 22,4 59 8 13,6 112 4 3,6 330 46 13,9 859 232 27,0 
2003 765 258 33,7 53 11 20,7 80 25 31,3 70 15 21,4 475 203 42,7 
2004 960 239 24,9 118 33 28,0 77 29 37,7 65 12 18,5 663 168 25,3 
2005 383 146 38,1 81 36 44,4 40 – – 38 11 28,9 205 123 60,0 
2006 697 315 45,2 64 26 40,6 51 4 7,8 25 11 44,0 531 271 51,0 
2007* 889 291 32,7 96 15 15,6 138 24 17,4 40 19 47,5 528 179 33,9 
2000–
2007 8449 3365 39,8 531 154 29,0 855 91 10,6 2014 1047 52,0 4378 1874 42,8 
* Без урахування кваліфікованих фахівців. 
Джерело: Наукова та інноваційна діяльність в Україні, 2007 : Стат. зб. / Держкомстат України. – К., 2008. – С. 280. 
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Таблиця 5.35 
Обсяг виплат і надходжень за реалізовані та придбані нові  

технології (держави ОЕСР та Україна), % від ВВП 

Країна Надходження Виплати 
Мексика 0,01 0,08 
Австралія 0,22 0,23 
Словаччина (2001 рік) 014 0,31 
Франція (2003 рік) 0,29 0,18 
Італія 0,24 0,26 
Японія 0,40 0,14 
Польща (2002 рік) 0,12 0,53 
США 0,46 0,20 
Корея (2003 рік) 0,13 0,53 
Португалія 0,31 0,50 
Чехія 0,25 0,68 
Нова Зеландія 0,33 0,82 
Норвегія 0,78 0,75 
Канада 0,92 0,79 
Велика Британія 1,31 0,65 
Німеччина 1,14 1,01 
Австрія 0,95 1,22 
Фінляндія 1,36 1,12 
Голландія 1,51 1,39 
Данія 1,72 1,31 
Бельгія 1,77 1,46 
Угорщина 1,43 2,21 
Швейцарія 2,05 2,21 
Швеція 2,68 1,98 
Ірландія 0,29 9,71 
Люксембург (2004 рік) 8,26 2,73 
Україна 0,02 0,12 
Джерело: OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2007, World Develop-
ment Indicators 2006. 



 

 

Таблиця 5.36 
Структура придбання нових технологій в Україні та за її межами для модернізації промисловості 

за видами діяльності 

Вид діяльності 

2004 2005 2006 2007* 

Всього, 
од. 

у т.ч. за 
межами 
України 

Всього, 
од. 

у т.ч. за 
межами 
України 

Всього, 
од. 

у т.ч. за 
межами 
України 

Всього, 
од. 

у т.ч. за 
межами 
України 

од. % од. % од. % од. % 
Промисловість, всього 960 239 24,9 383 146 38,1 697 315 45,2 889 291 32,7 
у тому числі за видами діяльності 
Виробництво харчових 
продуктів 110 30 27,3 70 23 29,1 76 30 39,5 113 37 32,7 
Легка промисловість 53 37 69,8 34 21 61,8 8 6 75,0 н.д. – – 
Хімічна та нафтохімічна 116 50 43,1 60 14 23,3 152 51 33,5 153 49 32,0 
Металургійне виробни-
цтво 21 3 14,3 22 7 31,8 17 8 47,1 49 9 18,4 
Машинобудування 600 95 15,8 151 70 46,3 356 200 56,2 396 141 35,6 

у тому числі 
виробництво машини 
та устаткування 48 7 14,6 55 16 29,1 52 12 23,1 226 119 52,6 
виробництво елект-
ричного, електронно-
го та оптичного уста-
ткування 65 16 24,6 63 39 61,9 192 147 76,6 64 14 21,8 
виробництво транс-
портних засобів 487 72 14,8 33 15 45,5 112 41 36,6 106 8 7,5 

* Без урахування кваліфікованих фахівців. 
Джерело: Наукова та інноваційна діяльність в Україні, 2007: Стат. зб. / Держкомстат України. – К., 2008. – С. 283. 
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Таблиця 5.370 
Розподілення витрат на придбання нових технологій в Україні і за її межами  

для модернізації промисловості 

Роки 

Всього витрат 
з них за формами придбання 

дослідження і розробки придбання нових  
технологій* 

придбання машин,  
устаткування 

млн грн 
у т.ч. за межами 

України млн 
грн 

у т.ч. за межами 
України млн 

грн 

у т.ч. за межами 
України млн грн 

у т.ч. за межами 
України 

млн грн % млн грн % млн грн % млн грн % 

2005 4996,5 2246,4 44,9 612,3 – – 243,4 70,3 28,9 3149,1 1889,5 60,0 

2006 5596,1 2347,1 41,9 992,9 77,4 7,8 159,5 70,2 44,0 3489,2 1779,5 51,0 

2007 10556,1 3726,5 35,3 986,5 192,9 19,6 328,4 156,0 47,5 7441,2 2522,6 33,9 

2005–
2007 21148,7 8320,0 39,3 2591,7 270,3 10,4 731,3 303,5 41,5 14079,5 6191,6 44,0 

* Включаючи придбання виключних майнових прав. 
Джерело: Наукова та інноваційна діяльність в Україні, 2007: Стат. зб. / Держкомстат України. – К., 2008. – С. 206. 
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Варто сказати, що й наука наша не відстає в бажанні підтримува-
ти інноваторів із-за кордону. Майже п’ята частина наукового по-
тенціалу України працює на закордонні замовлення: 2007 р. – 15,9% 
(для д о в і д к и : на рівні 30% – це означає, що повністю закор-
донний інвестор контролює наші здобутки, у тому числі й викорис-
товує для себе ті кошти, які витратила держава). У технічних науках 
ця частина становить вказані майже 30% (4,6), у секторі галузевої 
науки – 37,2 (тобто насправді межа майже пройдена), в інститутах 
Міністерства промислової політики – 41,4% (табл. 5.38), що означає 
фактично повний контроль з боку іноземних замовників. Тож цей 
сегмент науки, який мав би спростити технологічну модернізацію 
вітчизняної промисловості, у дійсності працює сьогодні на західного 
замовника. Навіть у міністерствах закритого профілю іноземне фі-
нансування становило у 2007 р. 20,8%. Є окремі приклади такого 
характеру і у сфері супервисоких технологій (наприклад, в окремих 
роботах у сфері нанотехнологій, а це означає, що потенційно ми самі 
собі формуємо конкурентів і на далеку перспективу). 

Ще раз звернемо увагу на структуру іноземних замовлень – 9/10 своїх 
коштів вони спрямовують у технічні науки, галузевий сектор і інститути, 
що підпорядковані передусім Мінпромполітики і міністерствам закрито-
го профілю. На перший погляд здається, що вони своїм фінансуванням 
підтримують нашу науку. Якоюсь мірою це так, але насправді ми втра-
чаємо набагато більше. По-перше, ми втрачаємо авторські права на інте-
лектуальну власність, створену вітчизняними науковцями. По-друге, ми 
вимушені потім сплачувати надвисоку інноваційну ренту, імпортуючи 
інноваційний продукт, створений за нашими розробками. По-третє, ми 
втрачаємо інноваційну чутливість у формуванні національної інновацій-
ної стратегії і ринковий сегмент інноваційної продукції. 

За нашими висновками, нині існує загроза технологічній безпеці ще 
й тому, що структура наукових організацій за секторами науки дисгар-
монізована. Загалом вона становила в 2007 р. 1404 одиниці, серед них 
заводський – 72, а галузеві – 789, університетські – 178, академічні – 362. 
Якщо говорити про ту кількість наукових дослідно-конструкторських 
організацій, які сьогодні працюють в так званому заводському секторі 
(а ми знаємо, яку роль вони відіграють у забезпеченні інновацій), то 
фактично там сьогодні залишились одиниці тих, які можуть на це від-
повідним чином витрачати свої зусилля. Тоді як в розвинених країнах 
великі компанії розвивають і прикладну, і фундаментальну науки. 
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Таблиця 5.38 
Частка коштів замовників іноземних держав  

у фінансуванні наукових і науково-технічних робіт 

 

2005  2006  2007  

Всього, 
млн грн 

у т.ч. інозе-
мними дер-

жавами Всього, 
млн грн 

у т.ч. інозе-
мними дер-

жавами Всього, 
млн грн 

у т.ч. іно-
земними 

державами 
млн 
грн % млн 

грн % млн 
грн. % 

Фінансування 
наукових і нау-
ково-технічних 
робіт, всього, 
млн грн 5160,4 1258,0 24,4 5164,4 1000,9 19,4 6140,2 978,7 15,9 
із загального 
обсягу:                   
технічні науки 3428,3 1147,4 33,5 3178,8 902,1 28,4 3491,2 859,5 24,6 
% 66,4 91,2   61,6 90,1   56,9 87,8   
сектор галузе-
вої науки 3136,1 1084,5 34,6 2869,2 915,7 31,9 3251,8 884,6 27,2 
 % 60,8 86,2   55,6 91,5   52,9 90,4   
Мінпром-
політики 1271,4 721,5 56,7 1090,8 545,7 50,0 1041 430,8 41,4 
 % 24,6 57,4   21,1 54,5   17,0 44,0   
Інші міністерс-
тва закритого 
профілю 1886,1 434,6 23,0 1876,8 388,5 20,7 2280,9 475,0 20,8 

 % 36,5 34,5   36,3 38,8   37,1 48,5   
Д о в і д к о в о :                  
Разом по назва-
них міністерст-
вах 3157,5 1156,1 36,6 2967,6 934,2 31,5 3321,9 905,8 27,3 
 % 61,1 91,9   57,4 93,3   54,1 92,5   
Джерело: Наукова та інноваційна діяльність в Україні, 2007 : Стат. зб. / Держком-
стат України. – К., 2008. – С. 89–103. 

Дуже важливою є проблема ліцензійної діяльності в Україні, вра-
ховуючи, що досить серйозний вплив на діяльність наукової спіль-
ноти у цій частині має зовнішній фактор, тобто екзогенний 
(табл. 5.39 і 5.40). 

З наведених даних видно, що існує доволі велика перевага України 
в кількісному розподілі ліцензій та ліцензійних договорів, але немає 
достатньо вагомого обсягу отриманих за них фінансових надходжень. 
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Отже, за умови збереження подібного пропорційного співвідношен-
ня у середньостроковій перспективі об’єктивним постає процес фо-
рмування економічних передумов до забезпечення процесу розробки 
та патентування об’єктів інтелектуальної власності. 

Таблиця 5.39  
Структура та обсяги фінансових виплат за користування  
майновими правами інтелектуальної власності у 2006 р. 

 

Питома вага (а також кількість) 
чинних договорів,  

за якими здійснені виплати  
у 2006 р. 

Виплати, % (тис. грн) 

ліцензії ліцензійні 
договори 

договори про 
передання ви-
ключних май-
нових прав на 

ОПІВ 

ліцензії ліцензійні 
договори 

договори про 
передання ви-
ключних май-
нових прав на 

ОПІВ 

Всього 100,0 
(18) 

100,0 
(384) 100,0 (15) 100,0 

(6880,3) 
100,0 

(666233,1) 
100,0 

(1057,7) 

Україна 77,8 86,5 100,0 35,7 
(2457,5) 

17,4 
(115968,7) 100,0 

Іноземні 
держави 22,2 13,5  64,3 

(4422,8) 
82,6 

(550264,4) – 

Джерело: Наукова та інноваційна діяльність в Україні, 2007: Стат. зб. / Держком-
стат України. – К., 2008. – С.320. 

Таблиця 5.40 
Структура та обсяги фінансових виплат за користування  
майновими правами інтелектуальної власності у 2007 р. 

 

Питома вага (а також кількість) 
чинних договорів,  

за якими здійснені виплати  
у 2007 р. 

Виплати, % (тис. грн) 

ліцензії ліцензійні 
договори 

договори про 
передання 

виключних 
майнових прав 

на ОПІВ 

ліцензії ліцензійні  
договори 

договори про 
передання ви-
ключних май-
нових прав на 

ОПІВ 

Всього 100,0 
(22) 

100,0 
(378) 

100,0 
(8) 

100,0 
(53404,8) 

100,0 
(794042,2) 

100,0 
(2967,2) 

Україна 86,4 86,8 100,0 92,6 
(49472,8) 

29,7 
 235637,6) 100,0 

Іноземні 
держави 13,6 13,2  7,4 

(3932,0) 
70,3  

(558404,6) – 

Джерело: Наукова та інноваційна діяльність в Україні, 2007: Стат. зб. / Держком-
стат України. – К., 2008. – С. 323. 
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За підсумками 2007 р. структура чинних ліцензій та ліцензійних 
договорів залишилась практично незмінною – перевага українського 
походження ліцензій, за якими здійснювались виплати, підвищилась 
ще на 8,6 в. п. порівняно з 2006 р. Разом з тим відбулися зрушення 
щодо розподілу фінансових надходжень.  

У підсумку аналіз даних табл. 5.39 і 5.40 свідчить, що частку іно-
земних держав у структурі обсягу фінансових виплат за чинні про-
тягом 2007 р. ліцензії було зменшено до рівня 7,4.  

Проте зазначене зменшення не відображає такого ж ґатунку скоро-
чення абсолютного показника сплачених коштів – і у 2006 р., і у 
2007 р. розмір доходу іноземних держав за надані Україні ліцензії за-
лишився на рівні близько 4 млн грн; виплати ж вітчизняним ліцензіа-
рам зросли в абсолютному вимірі в 19,8 раза і становили 49,5 млн грн.  

Щодо ліцензійних договорів, то іноземні держави хоча й залиши-
лись власниками незмінного в 13% рівня від загальної їх кількості, 
котрі були чинними у 2007 р. в Україні, проте навіть дещо збільши-
ли рівень абсолютного обсягу отриманих виплат, зберігши за собою 
70,3% у структурі сукупного обсягу здійснених виплат.  

У цілому ж господарюючі суб’єкти України придбали у 2007 р. 
13,6% ліцензій і 13,2% ліцензійних договорів в іноземних державах, 
витративши понад півмільярда гривень, у той час як за решту ліцен-
зій і ліцензійних договорів українським їх власникам було виплаче-
но близько 280 млн грн, що у 2 рази менше, водночас їх чисельність 
більша ніж у шість разів. 

Із сказаного, крім фінансових питань, випливає ще одна пробле-
ма. Іноземні інвестиції розглядаються як пріоритетні при укладанні 
ліцензійних угод на трансфер технологій. Але неврегульованість 
базових питань (перш за все права власності, економічної доцільно-
сті інвестицій) призвела до негативного досвіду участі України у 
міжнародному трансфері технологій. Зокрема, відсутність достат-
ніх матеріальних ресурсів навіть для збереження потенціалу науки і 
її досягнень, отриманих у попередні роки, призвела до зростання 
імпорту технологій, і, як результат, до скорочення зацікавленості 
вітчизняних підприємств у відрахуванні коштів на наукові дослі-
дження та у використані інноваційних технологій. 

Іноземні структури створюють в Україні численні "благодійні 
фонди", науково-технічні центри, бізнес-інкубатори переважно з ме-



Суспільство, держава, економіка: феноменологія взаємодії та розвитку 

840 

тою науково-технологічної розвідки і просування своєї продукції 
в Україну. Ключовим фактором для закордонних фірм є низькооп-
лачувані, але високої якості українські наукові ресурси, тому у рам-
ках багатьох ТНК, що працюють на українському ринку, технології, 
на відміну від пануючої думки, передаються зі Сходу на Захід. 

Водночас аналіз багатьох інвестиційних проектів показав, що пе-
реважно відбувається трансфер західних управлінських і підприєм-
ницьких методик, тоді як передача технологій відповідних виробни-
чих процесів досить обмежена. 

Певною загрозою для України є використання іноземними інвес-
торами механізму, коли передача технології здійснюється шляхом 
надання обладнання, яке, як правило, є морально застарілим, хоча 
витрати на один ліцензійний договір у середньому в 5 разів більші. 

Таким чином, удосконалення механізму державного регулювання 
міжнародного трансферу технологій має забезпечити активізацію ме-
ханізму двосторонніх міждержавних угод та розробку комплексного 
документа з міжнародного науково-технічного співробітництва. 

Більшість промислових підприємств України, що займалися 
НДДКР у 2007 р., обмежувалися розробками. Якщо розглядати ди-
наміку обсягу НДДКР по чотирьох секторах науки, співвідношення 
виконаних фундаментальних, прикладних досліджень та розробок 
становило у 2007 р. – 25 : 19 : 56, що не зовсім відповідає аналогіч-
ним пропорціям в економічно розвинених країнах – 15 : 25 : 60. 

З огляду на загальну кількість НДДКР, що виконувалися протя-
гом 2001–2007 рр., у заводському секторі науки України велика кі-
лькість робіт, спрямованих на створення нових видів виробів, техні-
ки й технологій, матеріалів, сортів рослин та порід тварин, методів 
і теорій, належить до категорії інших (табл. 5.41). Дані, наведені 
у табл. 5.41, свідчать, що в 2007 р. суттєво, у 2,4 раза, зменшилася 
частка технічних розробок, в яких використано винаходи (86 проти 
208 у 2006 р.), та частка розробок ресурсозберігаючих технологій – 
у 2,6 раза (21 проти 54 у 2006 р.). І це при тому, що в Україні про-
блема ресурсозбереження і особливо енергозбереження, є ключо-
вою, враховуючи її зовнішньоенергетичну залежність і нездатність 
через цей фактор підтримувати конкурентоспроможність хімії, ме-
талургії та інших галузей виробництва. 

Про нераціональність наукової та інноваційної діяльності в Укра-
їні свідчить і те, що Україна, скажімо, за величиною ВВП на душу 
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населення від багатьох європейських країн відстала в середньому  
в 4 рази. Для прикладу: в Україні в 2006 р. ВВП на душу населен-
ня у доларах США за ПКС становив 7800 дол. США, а у Німеччині – 
31900 дол. США. Але в той же час за відсотком високих технологій 
в обсязі експорту по таких видах діяльності, які в тому числі вважа-
ються досить добре представленими (а це, зокрема, космічна галузь, 
комп’ютерне та офісне обладнання, електроніка, інструменти, фарма-
цевтика, електричне та неелектричне машинобудування, хімія, вироб-
ництво зброї), Україна відстає від тієї ж Німеччини майже у 19 разів, 
а від Росії – у 3,3 раза, хоча від Росії за ВВП на душу населення від-
стає в 1,6 раза (див. докладно далі, табл. 5.42). 

Таблиця 5.41 
Кількість виконаних розробок у заводському секторі України, 

2001–2007 рр. 

Види  
розробок 

2001 2002 2005 2006 2007 

од. 
% до 
заг. 
к-ті 

од. 
% до 
заг. 
к-ті 

од. 
% до 
заг. 
к-ті 

од. 
% до 
заг. 
к-ті 

од. 
% до 
заг.  
к-ті 

Всього розробок 721 100,0 774 100,0 1147 100,0 1001 100,0 896 100,0 
у тому числі зі створення нових видів 
Виробів … … 357 46,1 438 38,2 389 38,9 448 50,0 
з них, в яких вико-
ристано винаходи 242 33,6 264 34,1 324 28,2 208 20,8 86 9.6 
у т. ч. техніки 23 3,2 21 2,7 15 1,3 33 3,3 195 21,8 

Технологій 174 24,1 176 22,7 408 35,6 350 35,0 253 28,2 
з них, ресурсозбері-
гаючих 59 8,2 52 6,7 70 6,1 54 5,4 21 2,3 

Матеріалів 10 1,4 1 0,1 15 1,3 10 1,0 12 1,3 
сортів, рослин, по-
рід тварин – – – – – – – – – – 
методів, теорій – – 3 0,4 6 0,5 10 1,0 13 1,5 

 Інші 295 40,9 237 30,6 280 24,4 242 24,2 170 19,0 
Джерело: Наукова та інноваційна діяльність в Україні : Стат. зб. / Держкомстат 
України. – К. (за 2004; 2005 і 2008 рр.). 

Таблиця 5.42 
Основні показники інтенсивності вкладання коштів  

у дослідження та розвиток у деяких країнах та в Україні  
у 2005–2006 рр. 

Країна ВВП на Видатки на дослідження та Частка бізнесу у Відсоток висо-
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душу насе-
лення,  

дол. США* 
(GDP – per 

capita (PPP))  
(2006 р.) 

розвиток, % до ВВП видатках  
на дослідження 

та розвиток 
(BERD), % 

ких технологій 
у обсязі експор-

ту** (2004 р.) загальні 
(GERD as % 

of GDP) 

за рахунок 
державного 

бюджету 
(GBAORD) 

США 44000 2,67 
(2004 р.) 1,06 61,4  

(2003 р.) 27 

Японія 33100 3,2 
(2003 р.) 0,71 74,5  

(2003 р.) 22 

Ірландія 44500 1,25 0,42 58,7 29 

Фінляндія 33700 3,48 1,03 69,3  
(2004 р.) 18 

Франція 31100 2,13 0,93 51,7  
(2004 р.) 20 

Швеція 32200 3,86 0,89 65,0  
(2003 р.) 14 

Німеччина 31900 2,51 0,77 66,8  
(2004 р.) 15 

Велика 
Британія 31800 1,73 

(2004 р.) 0,72 44,2  
(2004 р.) 23 

ЄС–25 29900 1,85 0,74 54,5 18 

Росія 12200 1,29 0,55 31,0  
(2003 р.) 

2,65 
(2006 р.) 

Україна 7800 1,17 0,39 65 0,8  
(2006 р.) 

* За ПКС. 
** Космічна галузь, комп’ютери та офісне обладнання, електроніка, інструменти, фар-
мацевтика, електричне та неелектричне машинобудування, хімія, виробництво зброї. 
Джерело: Наукова та інноваційна діяльність в Україні : Стат. зб. / Держкомстат 
України. – К. (за 2004; 2005 і 2008 рр.). 

Якщо наведені вище дані (табл. 5.38) демонструють, що участь 
іноземних держав у фінансуванні наукових досліджень становить 
20% і вище по окремих міністерствах, то дані табл. 5.43 – про над-
звичайну пасивність іноземних інвесторів в інноваційній діяльності – 
їх частка в 2007 р. становила всього 3%, що менше від фінансування 
наукових досліджень у понад 6 разів. Враховуючи, що Україна реа-
лізовує наукових послуг за кордон більше, ніж купує, і водночас ім-
портує більше, ніж продає нової техніки і технологій, то складається 
неадекватна система стосунків із зовнішнім світом. У сфері розвитку 
науки зовнішній світ "експлуатує український інтелект", а у сфері те-
хнологій від такої експлуатації одержує доходи і не зацікавлений роз-
вивати в Україні конкурентне виробництво, що має спонукати україн-
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ський державний істеблішмент до зміни інноваційної моделі як в 
Україні в цілому, так і в її розвитку за рахунок зовнішнього фактора. 

Таблиця 5.43 
Порівняльна роль іноземних інвесторів у фінансовому сприянні 

здійсненню інноваційної діяльності в Україні у 2000–2007 рр. 

Показник Обсяг, млн грн Частка, % 
2000 2005 2006 2007 2000 2005 2006 2007 

Всього 1757,1 5751,6 6160,0 10821,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
з них за 
рахунок 
коштів:                 
держав-
ного бю-
джету  7,7 28,1 114,4 144,8 0,4 0,5 1,9 1,3 
вітчизня-
них інвес-
торів 49,4 79,6 26,3 26,2 2,8 1,4 0,4 0,2 
інозем-
них інве-
сторів 133,1 158,0 176,2 321,8 7,6 2,7 2,9 3,0 
кредитів 110,0 409,7 522,3 2000,1 6,3 7,1 8,5 18,5 

П р и м і т к а . У розподілі фінансових ресурсів забезпечення інноваційної дія-
льності в економіці України структурна частка іноземних дер-
жав, з огляду на показник ресурсу іноземних інвесторів, постає 
третім за величиною (після власних коштів підприємств та 
отриманих кредитів) джерелом фінансового сприяння реалізації 
інноваційних процесів в національній економіці. 

Джерело: Наукова та інноваційна діяльність в Україні, 2007 : Стат. зб. / Держком-
стат України. – К., 2008. – С. 219. 

Зазначене вище підтверджується станом справ у сільському гос-
подарстві, зокрема щодо сільськогосподарської техніки, і це при то-
му, що Україна в аграрній сфері потенційно є конкурентною, в тому 
числі і для багатьох розвинених в аграрному відношенні країн, во-
лодіючи третиною світових запасів чорноземів. Так, у період 2001–
2007 рр. сільськогосподарськими підприємствами України ввезено 
іноземної техніки на 10 млрд грн, а всього придбано на 15 млрд грн. 
Тобто це фактично означає, що в сільському господарстві ми техно-
логічно вже на сьогодні майже повністю залежні (табл. 5.44). 

Ще одна частина – це експорт і імпорт племінної худоби та насін-
нєвого матеріалу (табл. 5.45). Аналіз даних свідчить, якщо експорт 
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чисто племінних тварин становив 1300, а в 2008 р. за 9 міс. – понад 
2500 одиниць, то по імпорту ми закупляли майже 15 тис. в 2007 р., 
за 9 міс. 2008 р. – 11 тис. голів худоби. Фактично імпорт за 9 міс. 
2008 р. перевищив експорт у 4,4 раза. Те саме стосується насіннєвого 
матеріалу. Водночас, для довідки, в об’єднання державних племінних 
заводів України входить 40 племінних господарств. У господарствах 

Таблиця 5.44 
Динаміка вартості придбаної техніки  

сільськогосподарськими підприємствами, млн грн 

Роки Усього 
придбано 

у тому числі: 
з частковою 
компенса-

цією вартості 

на умовах 
лізингу 

за пільго-
вими кре-

дитами 

ввезено 
іноземної 
техніки 

% 

2001 501 0 144 0 357 71,0 
2003 527 85 115 0 327 62,0 
2006 2573 106 53 829 1585 62,0 
2007 7487 293 191 795 6209 83,0 

Усього в 
2001–2007 15332 1214 1036 2931 10152 66,0 

Джерело: розраховано за даними Держкомстату України. 

Таблиця 5.45 
Експорт та імпорт племінної худоби  

та насіннєвого матеріалу, тис. дол. США 

Показник 
Експорт Імпорт Відношення ім-

порт/експорт, разів 

2007 р. 9 міс.  
2008 р. 2007 р. 9 міс. 

 2008 р. 2007 р. 9 міс.  
2008 р. 

Чистопородні 
племінні тварини 1318,0 2562,5 14668,3 11331,2 11,13 4,42 
Насіннєвий  
матеріал 36174,1 26897,0 157825,3 191316,6 4,36 7,11 
Джерело: Зовнішня торгівля України товарами та послугами, 2007 : Стат. зб. / 
Держкомстат України. – К., 2008; Зовнішня торгівля України товарами, 2007 : Екс-
прес-випуск / Держкомстат України. – К., 2007. 
Об’єднання зосереджено найкращий генофонд вітчизняних і зарубіж-
них порід великої рогатої худоби – 56 тис. голів, у тому числі 20 тис. 
корів, свиней – 45 тис., основних свиноматок близько 4 тис. і т. д. Та-
ке саме спостерігається і щодо насіннєвого матеріалу – імпорт пере-
важив експорт за 9 міс. 2008 р. у 7,1 раза. 
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З наведеного випливає, що навіть у все-таки слабкому інновацій-
ному процесі значну частину коштів, витрачених на інновації, отри-
мав іноземний інноватор. І це є певним закономірним результатом 
сучасного стану справ, в якому існує прискорена динаміка зростання 
частки високотехнологічного виробництва у промисловості всього 
світу. Так Сполучені Штати Америки збільшили (за питомою вагою) 
високотехнологічний експорт фактично за 20 років (1985–2005 рр.) 
вдвічі – з 10% приблизно до 15 і 20%, а по окремих країнах – і до 
25%. Експорт високотехнологічної продукції у світі взагалі зріс 
у 3 рази за період тільки останнього десятиріччя.  

Якщо зіставляти з наведеними даними, то в динаміці й участі в 
цьому процесі поставок і продажу високотехнологічної продукції на 
світовий ринок ми фактично не зрушили ні на йоту. І це тому, що 
були допущені помилки в стратегічних підходах до інвестиційної, 
інноваційної та економічної політики. Якщо подивитися на структу-
ру наших інвестицій (табл. 5.46), то побачимо, що інвестиції в осно-
вний капітал високотехнологічних галузей становлять 0,5–0,6% від 
усіх сфер діяльності. Склався парадоксальний механізм: зовнішній 
попит домінує в наших галузях, які традиційно належать до 2-го – 3-го 
технологічних укладів; вони поставляють продукцію на експорт; ми 
вкладаємо ті гроші, які заробили, в підтримку цих виробництв; а все, 
що пов’язано з високотехнологічними сферами, залишається не-
змінним. Як результат – в Україні постійно залишається незмінною 
частка високотехнологічної продукції в загальному її експорті і пос-
тійно падає коефіцієнт покриття експорту імпортом. Щодо товарів 
він знизився за 2003–2007 рр. з 0,57 до 0,19 (табл. 5.47), а щодо пос-
луг, то ситуація теж погіршилась: у 2003 р. вказаний коефіцієнт був 
0,91, а у 2007 р. він уже став 0,74, хоча було й гірше – 2005-го він 
упав до 0,39 (табл. 5.48). Підсумовуючи, можна стверджувати, що 
технологічна залежність України зростає з року в рік, отже, потрібна 
докорінна зміна в підходах до інноваційного оновлення і забезпе-
чення тим самим руху в бік економіки і суспільства знань. 

Якщо проаналізувати динаміку й структуру українського експор-
ту тих видів продукції, які відносять до сфери високих технологій, 
то побачимо, що тільки електричне та електронне обладнання отри-
мало за чотири останні роки гарні динамічні характеристики, решта 
ж перебуває на "точці замерзання". І це при тому, що й літаки, й ко-



Суспільство, держава, економіка: феноменологія взаємодії та розвитку 

846 

смічні кораблі, й механічні апарати, й фармацевтичні продукти 
в Україні є, і на них подані і захищені патенти.  

Таблиця 5.46 
Інвестиції в основний капітал високотехнологічних  

галузей України 

Показник  2006 2007  2008 
млн грн % млн грн % млн грн % 

Обсяг інвестицій в осно-
вний капітал промисло-
вості України,  44804 100,0 64341 100,0 76618 100,0 
у тому числі:       
Обсяги інвестицій в ос-
новний капітал високо-
технологічних галузей  1639,5 3,7 2084,7 3,2 2690,5 3,5 

з них:       
виробництво літальних 
апаратів, включаючи 
космічні 244,6 0,5 352,6 0,5 338,2 0,4 
виробництво офісного 
устаткування та елект-
ронно-обчислювальних 
машин 85,3 0,2 38,7 0,1 39,7 0,1 
виробництво електрич-
них машин та устатку-
вання 688,2 1,5 906,0 1,4 1409,5 1,8 
виробництво апаратури 
для радіо, телебачення 
та зв’язку 176,1 0,4 209,8 0,3 335,2 0,4 
виробництво медичної 
техніки, вимірюваль-
них засобів, оптичних 
приладів та устатку-
вання, годинників 81,6 0,2 140,3 0,2 139,8 0,2 
фармацевтичне  
виробництво 363,7 0,8 437,3 0,7 428,1 0,6 

Джерело: розраховано за даними Статистичних бюлетенів Держкомстату України 
"Капітальні інвестиції в Україні за 2006 р." (с. 30–32); "Капітальні інвестиції в Україні 
за 2007 р." (с. 32–34); "Капітальні інвестиції в Україні за 2008 р." (с. 31–33).  

Таблиця 5.47 
Динаміка зовнішньої торгівлі України  

високотехнологічними товарами, млн дол. США 

Роки Обсяг експор-
ту високотех-

Частка ви-
сокотехно-

Обсяг імпо-
рту високо-

Частка ВТТ 
високотехно-

Сальдо у 
торгівлі 

Коефіцієнт 
покриття 
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нологічної 
продукції 

логічної 
продукції в 
загальному 

експорті 
продукції, % 

техно-
логічної 

продукції 

логічної 
продукції в 
загальному 
імпорті, % 

високотехно-
логічною 

продукцією 

експортом 
імпорту 

2003 556,5 2,41 981,1 4,26 -424,6 0,57 
2004 788,8 2,41 1339,1 4,62 -550,3 0,59 
2005 366,6 1,07 1569,2 4,34 -1202,6 0,23 
2006 482,7 1,26 2110,6 4,69 -1627,9 0,23 
2007 582,9 1,18 2998,8 4,94 -2415,8 0,19 

Джерело: розраховано за даними Держкомстату України (статзбірник "Зовнішня 
торгівля України товарами та послугами" за 2004–2006 рр.; Експрес-випуск за 
2007 р. "Зовнішня торгівля України товарами"). 

Таблиця 5.48 
Динаміка зовнішньої торгівлі України  

високотехнологічними послугами, млн дол. США 

Роки 

Обсяг екс-
порту висо-

котех-
нологічних 

послуг 

Частка ви-
сокотехно-
логічних 
послуг в 
експорті 

послуг, % 

Обсяг імпо-
рту високо-

тех-
нологічних 

послуг 

Частка ви-
сокотехно-
логічних 
послуг в 

імпорті пос-
луг, % 

Сальдо (ек-
спорт-

імпорт) 

Коефіцієнт 
покриття 
експортом 

імпорту 

2003  69,3 1,63  76,5  5,25 -7,2 0,91 
2004 123,8 2,33 184,8  8,98 -61,0 0,67 
2005 142,5 2,32 368,3 12,5 -225,8 0,39 
2006 213,4 2,84 403,6 10,9 -190,2 0,53 
2007 318,7 3,54 432,5 8,87 -113,8 0,74 

Джерело: розраховано за даними Держкомстату України (статзбірник "Зовнішня 
торгівля України товарами та послугами" за 2004–2006 рр.; Експрес-випуск за 
2007 р. "Зовнішня торгівля України товарами"). 

Визначаючи перспективні технологічні напрями з точки зору па-
тентної активності, слід враховувати, що за експертними оцінками 
будь-який винахід може продаватися на одній з трьох стадій освоєн-
ня: "ідея" винаходу – запатентований технічно застосовний винахід – 
упроваджений (промислово освоєний) винахід. 

Однак фахівці стверджують, що нині співвідношення між кількі-
стю "ідей", технічно здійснених рішень на їх базі, патентів і запатен-
тованих винаходів, що впроваджуються у виробництво, становить 
540 : 98 : 8 : 1. При цьому від 50 до 80% продукції, що випускається 
на ринок, не дають очікуваних комерційних результатів. 

Оцінюючи місце України щодо патентування в галузях машино-
будування відзначимо, що безумовним лідером з подачі заявок по 
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всіх восьми класах є Японія, яка випереджає другу за кількістю по-
дач країну – США – у 2–3 рази. У свою чергу, заявники США є 
більш активними по шести класах (крім механічних елементів та 
транспорту), ніж заявники Німеччини. До кола лідерів також вхо-
дять Республіка Корея, Франція, Китай, Велика Британія, Російська 
Федерація, Нідерланди, Швейцарія, Канада, Австралія, Італія і Шве-
ція. У цих країнах кількість подач заявок перевищує одну тисячу. 
Україну можна віднести до кола індустріально розвинених країн за 
рівнем подач заявок на патент (табл. 5.49).  

Поряд з класом машинобудування в контексті розвитку високотех-
нологічного виробництва (табл. 5.48) заслуговують на увагу дані порів-
няльного аналізу кількості подач заявок на патенти галузей електротех-
ніки (табл. 5.50). Серед безумовних лідерів – Японія і США. Далі зі ве-
ликим відривом ідуть Республіка Корея, Німеччина, Китай і Франція, 
проте кількість подач по більшості класів вимірюється десятками ти-
сяч. Україна має лише двозначні показники по класу цифровий зв’язок 
та ІТ-методи управління. Загалом позиції України по галузях електро-
техніки є набагато гіршими, ніж по галузях машинобудування. 

Аналізуючи галузі хімії (табл. 5.51), можна підтвердити лідерство 
США і Японії та їх чималий відрив від Німеччини, у свою чергу відрив 
Німеччини від наступних у списку країн. Позиції України у топ-списках 
по кожній галузі можна оцінити як такі, що належать до третього десят-
ка. Проте кількість поданих заявок у десятки і сотні разів є меншою, ніж 
у країн-лідерів. Особливо наочним є розрив України та Японії за окре-
мими сучасними високотехнологічними видами діяльності. 

Дані щодо патентної активності провідних у цій сфері країн, 
у тому числі й України, дозволяють також зробити висновок про 
можливість групування країн. Україну можна віднести до групи з 
рівнем подач нижче середнього, проте не найнижчого (27-ме місце 
згідно з даними табл. 5.52). 

Оцінки попередньої таблиці корелюють з оцінками щодо кількос-
ті реєстрацій заявок на патент резидентами щодо вкладень країни в 
R&D (табл. 5.53). 

Таблиця 5.49 
Заявки на патент за класами машинобудування та країнами 

походження: середнє за 2001–2005 рр. 
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Японія 108658 81143 95878 133669 108772 59643 110412 148429 
США 46671 39556 39210 38417 57821 18826 42643 57180 
Німеччина 26327 27935 37326 23657 30761 13659 45284 64113 
Республіка  
Корея 8935 10973 13227 8369 12873 17334 10674 28177 
Франція 9746 5604 8429 4631 10264 3413 10807 19876 
Китай 3872 6707 5413 5912 9555 8591 4949 5806 
Велика Британія 7432 3511 4838 3211 6648 2294 6824 7231 
Російська  
Федерація 2264 5570 6671 1050 9614 2886 4643 5835 
Нідерланди 3966 1633 1005 2098 4151 1220 1798 2408 
Швейцарія 7997 3331 2388 4461 5338 1560 2745 2086 
Канада 2589 2381 2447 828 4417 1466 2511 4567 
Австралія 3138 1865 1403 3341 4060 1217 2391 3194 
Італія 6249 3331 2916 2735 5396 1798 4018 4930 
Швеція 2135 3158 1882 1419 2275 1063 3674 4207 
Фінляндія 2132 1267 460 3236 1463 978 927 913 
Бельгія 1080 375 647 1668 1694 437 695 819 
Данія 995 491 1030 461 1291 595 1058 441 
Іспанія 1802 777 609 559 1878 572 978 2099 
Австрія 1197 1517 1029 1114 1550 733 1390 1838 
Бразилія 1113 465 774 421 1220 508 801 1219 
Україна 416 865 924 180 1387 519 647 610 
Ізраїль 442 754 281 324 930 230 238 355 
Норвегія 594 292 440 81 761 328 838 953 
Індія 81 50 62 70 178 59 54 73 
Ірландія 386 216 57 78 491 143 178 231 
Польща 388 304 321 160 541 320 395 538 
Сінгапур 157 278 105 133 208 113 85 113 
Нова Зеландія 587 240 176 97 695 133 310 370 
Гонконг (SAR), 
Китай 234 248 56 106 163 125 91 103 
Інші 4899 8444 3823 3428 6533 3094 5585 6977 
Джерело: Patent applications by field of technology and country of origin: 2001–2005 average.  

Таблиця 5.50 
Заявки на патент за класами машинобудування та країнами  
походження: середнє за 2001–2005 рр. (галузі електротехніки) 
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Японія 271029 278958 206626 63195 256879 65040 219804 
США 79890 65750 110999 77898 195085 39383 70207 
Республіка 
Корея 46710 52953 66682 20860 45345 4839 63183 
Німеччина 45298 15550 20679 12516 26145 2909 19165 
Китай 16270 10561 19960 12497 19186 853 8478 
Франція 14183 8792 15861 10097 11707 1182 4273 
Велика  
Британія 7970 5891 9294 5118 10602 2035 2652 
Нідерланди 6064 12810 8164 3844 9553 835 5439 
Російська  
Федерація 4704 1075 1885 484 1522 215 746 
Швейцарія 4358 1796 2058 898 2638 775 1099 
Канада 4260 2274 5940 4522 6186 1199 683 
Австралія 2503 2253 3212 1702 4978 1480 797 
Італія 3851 806 1607 836 1788 198 1035 
Швеція 2156 1250 6680 3968 2983 437 484 
Фінляндія 1489 1363 9704 5749 3950 572 426 
Австрія 1887 637 338 148 422 85 470 
Іспанія 1221 443 802 378 364 76 103 
Бельгія 800 521 420 175 738 110 571 
Данія 688 849 342 188 437 66 103 
Ізраїль 701 708 1697 1048 2013 241 378 
Сінгапур 486 631 691 455 1162 191 1733 
Гонконг 
(SAR), Китай 755 570 421 131 331 57 236 
Бразилія 1005 417 378 77 295 51 40 
Норвегія 429 324 462 228 729 91 216 
Нова Зеландія 326 196 197 101 313 118 33 
Польща 533 181 229 73 138 17 78 
Україна 829 138 143 20 247 19 112 
Індія 131 61 183 107 438 44 32 
Ірландія 312 222 320 247 585 217 157 
Інші 16846 14772 9259 3574 16498 1306 20460 

Джерело: Patent applications by field of technology and country of origin: 2001–2005 average.  

Таблиця 5.51 
Заявки на патент за класами хімії та країнами походження:  

середнє за 2001–2005 рр. 
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Країна 
Чиста  

органічна 
хімія 

Біотехно-
логії 

Фармацев-
тика 

Макромоле-
кулярна 

хімія, полі-
мери 

Хімія про-
довольства 

Хімія  
основних 

матеріалів 

США 97301 92254 134682 41932 22804 57352 
Японія 57587 32416 36521 81571 26855 78500 
Німеччина 43336 17540 30887 24274 5451 29807 
Республіка 
Корея 6197 6050 5290 7159 10591 8930 
Китай 11263 11175 26730 7063 13729 15667 
Франція 20157 7274 14359 6419 2646 6401 
Велика 
Британія 14892 10135 17805 2806 2462 7961 
Швейцарія 12382 4491 13205 3424 3763 5432 
Російська 
Федерація 2488 7083 6227 1433 10909 5334 
Нідерланди 5700 3490 4679 3124 4191 6028 
Канада 2777 4270 5892 1140 1064 1626 
Австралія 2388 4374 5122 949 1433 2094 
Італія 4502 1744 5578 2503 1195 1347 
Швеція 6714 1968 8129 346 392 686 
Бельгія 3006 2136 3616 1677 726 1307 
Данія 3020 3011 4139 314 1629 859 
Іспанія 2281 1106 2693 261 906 732 
Індія 3127 714 2872 182 393 547 
Ізраїль 2033 1683 3484 202 495 647 
Фінляндія 748 828 1127 967 483 610 
Австрія 707 862 1166 624 225 597 
Україна 255 227 1129 217 887 771 
Бразилія 363 325 677 220 497 703 
Норвегія 364 546 834 186 379 440 
Ірландія 572 344 1233 137 287 217 
Польща 622 187 229 207 242 452 
Сінгапур 100 372 256 109 63 61 
Нова Зела-
ндія 222 544 649 57 522 198 
Гонконг 
(SAR),  
Китай 115 154 213 52 79 75 
Інші 5751 3332 8046 1803 2146 3749 

Джерело: Patent applications by field of technology and country of origin: 2001–2005 average.  

Таблиця 5.52 
Реєстрація патентів резидентами на мільйон населення, 2006 р. 
Місце Країна Кількість реєстрацій патентів 

1 Японія 2720,65 
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Місце Країна Кількість реєстрацій патентів 
2 Республіка Корея 2591,51 
3 США 741,78 
4 Німеччина 582,59 
5 Нова Зеландія 521,89 
6 Фінляндія 345,57 
7 Велика Британія 289,66 
8 Данія 276,87 
9 Австрія 275,61 

10 Швеція 270,40 
11 Норвегія 247,43 
12 Багами 244,54 
13 Франція 238,03 
14 Швейцарія 233,82 
15 Ірландія 199,08 
16 Російська Федерація 195,86 
17 Канада 169,61 
18 Ісландія 150,52 
19 Словенія 143,67 
20 Сінгапур 142,49 
22 Австралія 138,25 
23 Нідерланди 132,43 
24 Білорусь 122,27 
25 Казахстан 93,61 
26 Китай 93,24 
27 Україна 74,60 
28 Іспанія 71,44 
29 Хорватія 71,43 
30 Угорщина 71,40 
31 Вірменія 63,85 
32 Чеська Республіка 62,73 
33 Польща 56,60 
34 Люксембург 56,27 
35 Грузія 53,20 
36 Греція 50,03 
37 Латвія 49,85 
38 Бельгія 46,73 
39 Молдова 39,85 
40 Ізраїль 36,51 
41 Словаччина 35,84 
42 Болгарія 31,56 
43 Кіпр 28,74 
44 Естонія 26,84 
45 Гонконг (SAR), Китай 24,53 
46 Бразилія 20,19 
47 Литва 19,14 
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Місце Країна Кількість реєстрацій патентів 
48 Португалія 17,38 
49 Чилі 17,69 
50 Туреччина 14,70 
51 Таїланд 14,14 
52 Боснія і Герцеговина 14,07 
53 Узбекистан 12,17 
54 Ямайка 7,88 
55 Сірійська Арабська Республіка 6,36 
56 Марокко 5,84 
57 Мексика 5,51 
58 Саудівська Аравія 5,03 
59 Індія 4,07 
60 Таджикистан 3,91 
61 Беліз 3,36 
62 Філіппіни 2,73 
63 В’єтнам 2,18 
64 Гватемала 2,17 
65 Алжир 1,74 
66 Перу 1,37 
67 Індонезія 1,26 
68 Кенія 1,08 
69 Мадагаскар 0,21 
70 Бангладеш 0,15 

Джерело: Table A3. Resident Patent Filings Intensity, 2006. 

Таблиця 5.53 
Реєстрація заявок на патент резидентами 

Місце Країна Реєстрація заявок на патент резидентами  
на 1 млн дол. США вкладень в R&D 

1 Білорусь 12,34 
2 Вірменія 11,24 
3 Таджикистан 10,52 
4 Грузія 9,60 
5 Казахстан 8,77 
6 Монголія 8,03 
7 Республіка Корея 5,60 
8 Російська Федерація 3,38 
9 Ямайка 3,24 

10 Японія 2,64 
11 Китай 2,44 
12 Україна 2,33 
13 Нева Зеландія 2,19 
14 Латвія 1,23 
15 Туреччина 1,02 
16 Польща 0,99 
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Місце Країна Реєстрація заявок на патент резидентами  
на 1 млн дол. США вкладень в R&D 

17 Таїланд 0,95 
18 Болгарія 0,87 
19 Німеччина 0,82 
20 США 0,78 
22 Угорщина 0,66 
23 США 0,61 
24 Словенія 0,60 
25 Словаччина 0,59 
26 Хорватія 0,56 
27 Ірландія 0,56 
28 Бразилія 0,52 
29 Алжир 0,51 
30 Франція 0,41 
31 Норвегія 0,41 
32 Австрія 0,40 
33 Індія 0,40 
34 Данія 0,38 
35 Фінляндія 0,35 
36 Греція 0,35 
37 Чилі 0,33 
38 Чеська Республіка 0,32 
39 Іспанія 0,31 
40 Канада 0,30 
41 Австралія 0,29 
42 Швеція 0,25 
43 Нідерланди 0,25 
44 Швейцарія 0,24 
45 Естонія 0,24 
46 Ісландія 0,22 
47 Литва 0,21 
48 Мексика 0,18 
49 Перу 0,18 
50 Мадагаскар 0,17 
51 Сінгапур 0,17 
52 Португалія 0,13 
53 Бельгія 0,09 
54 Гонконг (SAR), Китай 0,09 
55 Люксембург 0,06 
56 Ізраїль 0,04 

Джерело: Table A3. Resident Patent Filings Intensity, 2006. 
Лідерами за кількістю реєстрацій, поряд із лідерами патентування 

у світі, виявилися країни СНД. На нашу думку, це пов’язано з низь-
ким рівнем фінансування країнами СНД витрат на НДДКР за умови 
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збереження достатньо високого потенціалу винахідництва у порів-
нянні з іншими країнами світу (табл. 5.54). 

Таблиця 5.54 
Кількість реєстрацій заявок на патент на 1 млрд дол. ВВП 

по країнах світу 
Місце Країна Реєстрація заявок на патент на 1 млрд дол. ВВП 

1 Республіка Корея 121,56 
2 Японія 86,53 
3 Узбекистан 85,87 
4 Білорусь 63,91 
5 Російська Федерація 32,45 
6 Нова Зеландія 25,60 
7 Китай 23,65 
8 Монголія 22,83 
9 Україна 21,76 

10 США 19,60 
11 Німеччина 19,41 
12 Грузія 18,16 
13 Казахстан 16,62 
14 Вірменія 14,41 
15 Фінляндія 11,20 
16 США 10,13 
17 Данія 8,90 
18 Австрія 8,44 
19 Франція 8,34 
20 Швеція 8,61 
22 Словенія 7,81 
23 Таджикистан 6,85 
24 Швейцарія 6,74 
25 Хорватія 6,06 
26 Туреччина 6,05 
27 Ірландія 5,97 
28 Норвегія 5,95 
29 Ісландія 5,66 
30 Угорщина 5,61 
31 Канада 5,00 
32 Австралія 4,81 
33 Латвія 4,31 
34 Польща 4,27 
35 Нідерланди 4,24 
36 Болгарія 3,89 
37 Бразилія 3,30 
38 Чеська Республіка 3,11 
39 Іспанія 3,08 
40 Сінгапур 3,07 
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Місце Країна Реєстрація заявок на патент на 1 млрд дол. ВВП 
41 Словаччина 2,49 
42 Ямайка 2,23 
43 Боснія та Герцеговина 2,21 
44 Індія 2,12 
45 Таїланд 2,07 
46 Сірійська Арабська Республіка 2,01 
47 Греція 1,92 
48 Чилі 1,77 
49 Естонія 1,76 
50 Ізраїль 1,66 
51 Бельгія 1,56 
52 Марокко 1,53 
53 Литва 1,33 
54 В’єтнам 1,27 
55 Гватемала 1,20 
56 Філіппіни 1,06 
57 Португалія 1,00 
58 Люксембург 0,88 
59 Алжир 0,78 
60 Мексика 0,65 
61 Гонконг (SAR), Китай 0,57 
62 Індонезія 0,57 
63 Мадагаскар 0,36 
64 Саудівська Аравія 0,32 
65 Перу 0,23 
66 Бангладеш 0,13 

Джерело: Table A3. Resident Patent Filings Intensity, 2006.  

Все зазначене дозволяє стверджувати, що нині в Україні існує 
суттєвий розрив між тим, що відбувається на ринках високотехноло-
гічної продукції, і тим, що сьогодні розробляється і досліджується в 
нашій науковій та інноваційній сферах. Постає стратегічного харак-
теру завдання з’ясувати, як і яким чином відбуватиметься іннова-
ційне оновлення країни, її суспільства і економіки. Виходячи з того, 
що відбувається і особливо відбуватиметься у світі, можна засвідчи-
ти, що на розвиток світового ринку високотехнологічної продукції 
та послуг вплинули такі організаційні й інституційні фактори:  

 підтримка високого рівня фінансування НДДКР та інновацій 
в економіці розвинених країн і зосередження фінансових ресурсів у 
високотехнологічних галузях; 

 трансформація структури фінансування та виконання НДДКР 
у бік підвищення ролі приватного сектора; 
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 підвищення ролі транснаціональних корпорацій у зростанні 
конкурентоспроможності високотехнологічної продукції та послуг 
окремих країн; 

 активізація процесу прямого іноземного інвестування високо-
технологічного сектора світової економіки; 

 інтернаціоналізація інноваційної діяльності за рахунок прямо-
го іноземного інвестування НДДКР; 

 розповсюдження процесу роздержавлення та приватизації на 
підприємствах високотехнологічного сектора; 

 поширення практики об’єднання високотехнологічних компа-
ній з різних країн на договірній основі для реалізації окремих науко-
во-виробничих проектів (науково-технологічної кооперації); 

 зростання патентної активності та інтернаціоналізація патент-
ної діяльності; 

 зростання венчурного бізнесу; 
 зростання обсягів торгівлі роялті та ліцензійними послугами; 
 диверсифікація методів державного стимулювання НДДКР; 
 вичерпання традиційних ресурсів і необхідність більш ефекти-

вного використання і розширення ресурсної бази за рахунок утилі-
зації відходів, упровадження нових матеріалів, ресурсо- та енергоз-
берігаючих технологій; 

 виникнення жорсткіших екологічних обмежень. 
Україні, якщо вона матиме інноваційні підходи і реалізовуватиме 

їх у своєму розвитку на перспективу, доведеться здійснити кроки у 
вказаних напрямах, а не тільки досліджувати інноваційний шлях ро-
звитку, що є технологічною основою для нової економіки, яка одер-
жала назву економіки знань, і яка не зможе формуватися і розвива-
тися без обов’язкового домінування і суспільства знань.  
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В епоху нинішніх докорінних змін і викликів стоїть зав-

дання трансформації сучасного суспільства, оскільки по-

трясіння, що можуть відбутися в майбутньому, нарос-

татимуть по експоненті для слабких країн (які не всти-

гатимуть за інноваційним оновленням) і до того ж бу-

дуть безперервними, як то є в Україні в даний час – час 

фінансової, економічної, демографічної, соціальної, полі-

тичної і технологічної криз. Якщо такі кризи тривати-

муть, то в Україні постане проблема гуманітарної кризи 

та кризи державності, про що вже відкрито говорять 

окремі експерти.  

Настав час забути про політичні чвари і реалізувати 

соціодержавно-приватне партнерство в країні, де і кожна 

людина, і кожний державний службовець, і кожний підпри-

ємець, не жаліючи "живота свого", працюють на країну, 

на її суспільство, і зрештою – на самих себе. В такому 

суспільстві, в такій державі і в такому бізнесі не повинно 

бути місця для тих, хто сам по собі та збайдужілий не 

тільки до всіх і до всього, а й до самого себе. Ми всі  має -

мо крокувати вперед, соціолог ізуючи своє жи ття 

і  життя своїх  д ітей.  

Такий підхід і такого характеру трансформації суспіль-

ства і економіки дозволять здолати сучасні труднощі 

шляхом, як пише В.Храмова1, самотворення особистості 

з метою благодатного переродження душі під впливом не-

баченої чутливості й жертовної любові до ближнього, через 

те, що знак Божого благовоління – то не зовнішній успіх, як 

у лютеранській Реформації, а сумлінність, духовність 

буття, що допомагало здолати занесену західним вітром 

жадобу наживи.  

                                                                 
1 Храмова В.Л. Личность как духовный феномен. – К. : Феникс, 2009. – 648 с. 
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Україна, за оцінками Міжнародного центру перспектив-

них досліджень та Conference Brave of Canada, за кількіс-

тю населення з вищою освітою та часткою студентів 

з інженерних спеціальностей, випереджає конкурентів се-

ред країн, які є кращими у світі з формування і розвитку 

економіки знань, хоча якість підготовки українських сту-

дентів недостатня. Саме тому, з огляду на відому фор-

мулу "кадри вирішують усе", для України ключовим пи-

танням на шляху до економіки і суспільства знань є полі-

тика реформації, що має відповідати ментальності нації, 

котра виражається через її етнокультуру.  

Якщо сьогодні політики не усвідомлять глибинні причи-

ни безперервних криз часів реформації в Україні кінця ХХ 

початку ХХІ ст., закладені в особливостях психології укра-

їнців, то можемо погодитися з В.Храмовою, що наявна 

у нас радикальна установка з орієнтацією на самоцін-

ність і справді здатна привести до втрати заінтересова-

ності в майбутньому. В такому разі, на нашу думку, 

в черговий раз постане питання державності України піс-

ля майже двадцяти років самостійності. Відсутня і єд-

ність еліти, бо і їй, як і більшості українців, притаманна 

філософія малих груп, чи так званих "малих товариств". 

Завданнями ж еліти є здолати власну групову відчуже-

ність і наполегливо вершити зміни, використовуючи твор-

чий потенціал високоосвіченого народу. 
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