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СПІВВІДНОШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ І ЛОКАЛЬНИХ МЕХАНІЗМІВ
РЕКОНСТРУКТИВНОГО РОЗВИТКУ1
Розкрито зміст інституційного підходу до формування механізмів реконструктивного економічного розвитку, спрямованих
на подолання деформацій існуючого механізму господарювання
та реалізацію соціально-економічного потенціалу України, що
відповідають вимогам інтровертності, інклюзивності та інноваційності. Запропоновано загальний алгоритм механізму реконструктивного розвитку економіки, який зв’язує формування
попиту і пропозиції в єдиний скоординований з монетарною і фіскальною політикою процес, та є основою специфікації локальних
механізмів соціально-економічного розвитку в окремих сферах
та на різних рівнях діяльності.
Ключові слова: реконструктивний розвиток, інтровертність,
інклюзивність, інноваційність, загальний алгоритм механізму розвитку.
В сучасних умовах починається формування реконструктивного
типу економічного розвитку, який являє собою поєднання двох
внутрішньо суперечливих процесів: 1) корінної перебудови несучих конструкцій економіки; 2) відновлення власної ідентичності,
самості і суб'єктності господарської системи країни, що змінює
міру економічної динаміки на основі домінування якісних перетворень над кількісними і відкриває можливість забезпечення соціально-економічного розвитку як в умовах економічного зростання,
так і за нульових (і навіть від’ємних) темпів приросту. Якщо, наприклад, українська економіка буде здійснювати свою реконструкцію
1

Стаття підготовлена в рамках наукового проекту «Загальні та локальні
механізми реконструктивного розвитку економіки» (№ ДР 0117U002825)
цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Реконструкція економіки України: історичні виклики та модерні проекти».
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таким чином, що скорочуватимуться експортно-сировинні виробництва (металургія, хімія і т. ін.), а будуть розвиватися галузі, що
працюють на внутрішній ринок (внаслідок чого зростуть доходи і
якість життя населення, зменшиться соціальна диференціація за
доходами), то ми матимемо розвиток економіки навіть у тому разі,
коли зростання внутрішнього ринку відбуватиметься темпами, які
не перекривають втрати від зменшення експорту, і загалом темпи
зростання економіки знизяться, або навіть будуть від’ємними2.
Забезпечити реконструктивний розвиток можливо на базі поєднання принципів інтровертности (спрямованості на власні інтереси
країни), інклюзивності (включеності у міжнародні економічні відносини для вирішення власних завдань) та інноваційності (застосування новітніх технологій, форм і методів господарювання). Тобто
необхідно перш за все з’ясувати, що потрібно Україні (яка має
певне географічне положення, природні ресурси, населення з відповідною соціальною стратифікацією, освітою і професійною кваліфікацією, структуру і рівень розвитку економіки, культуру, ментальність тощо) для того, щоб більш повно і якісно задовольняти
потреби громадян і всебічний розвиток суспільства. Потім потрібно вияснити, які міжнародні економічні, політичні та інші зв’язки
необхідно розвивати, щоб найкращим чином вирішити перше завдання. І, нарешті, все це потрібно забезпечити, використовуючи
новітні технології, інноваційні підходи, сучасні науково-технічні
досягнення. Це відрізняється від різних інтеграційних стратегій, які
не заперечуються, а використовуються для вирішення власних
інтересів країни.
Для реалізації реконструктивного типу розвитку необхідно перебудувати механізми господарювання, оскільки вони вже є неадекватними сучасним умовам. Така перебудова не може полягати в
автоматичній їх заміні ринковими механізмами, притаманними розвинутим економікам, внаслідок суттєво інших інституційних і соціально-економічних умов відтворення. Ринкові економіки розвинутих
2

Гриценко А.А. Реконструктивний економічний розвиток – нова парадигма
для України. Реконструктивний економічний розвиток: основні напрями,
ефективність і соціальна справедливість: монографічний збірник / за ред.
акад. НАН України Гейця В.М., чл.-кор. НАН України Гриценка А.А.; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». Київ, 2016. С. 6–24. URL:
http://ief.org.ua/docs/scc/2.pdf
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країн формувались за класичним типом, а ринкові трансформації в
Україні відбувалися за інверсійним типом, якому притаманний змінений порядок і зміст ринкових перетворень. Внаслідок цього Україна, не вибудувавши внутрішнього розвинутого ринку, відповідного
попиту і пропозиції, пристосувалася як окремі фрагменти до різних
частин світової економіки сировинним придатком. В цьому полягає
базова деструкція економіки України, яка проявляється в низці соціально-економічних диспропорцій. В таких умовах навіть економічне
зростання, яке відбувалося у 2000–2008 рр., мало деструктивний
характер, поглиблювало структурні диспропорції (підвищувало частку сировинних галузей економіки, розбалансовувало фінансовогрошові потоки тощо) і вело до чергової кризи.
Ці диспропорції проявляються у різних пастках, в які попадає
Україна і з які не можна подолати на традиційній основі. В Україні,
наприклад, «не працюють» так, як потрібно, традиційні грошовокредитні механізми. Банки, маючи надлишкову ліквідність, не кредитують економіку належним чином через те, що не мають достатньої кількості надійних позичальників, а підприємці не можуть
широко користуватися банківськими кредитами через неприйнятно
високі процентні ставки. Спроби Національного банку України розірвати це порочне коло традиційним шляхом рефінансування
банків у ситуації, що склалася, приводили лише до посилення девальваційного тиску.
В існуючих умовах не можуть бути застосовані в чистому вигляді ні неокласичні, ні кейнсіанські підходи. Перші з них (в тому
числі і рейганівська «економіка пропозиції») орієнтують на вивільнення ринкових сил і невтручання держави в економіку, на стимулювання сукупної пропозиції, а другі – на застосування грошовокредитної і бюджетної політики для стимулювання сукупного попиту, який потягне за собою економіку. В Україні, де сформувалася
базова деструкція, все це продовжить наявні деструктивні тенденції і посилить незбалансованість ринків.
Механізми реконструктивного розвитку повинні орієнтувати на
створення інституційних умов поєднання попиту та пропозиції.
Збільшення попиту має відбуватися скоординовано зі зростанням
відповідної пропозиції і створенням каналів їх з’єднання. Покажемо це на прикладі вирішення житлової проблеми в Україні, яку
6

можна віднести до типу недоспоживаних благ, тобто благ, споживання яких у нормальних умовах є більшим.
Є певна кількість громадян і сімей, які не мають належних житлових умов і певним чином розподілені за територіальними ознаками. Всі разом вони представляють нормальну сукупну, певним
чином структуровану, суспільну потребу в житлі. Але ця потреба
не монетизована, оскільки ці суб'єкти не мають достатньої кількості грошей для придбання житла. Тим часом існують будівельні
організації, здатні здійснювати будівельні роботи в значно більших
обсягах, але немає належного попиту. Інакше кажучи, є немонетизована потреба (що знаходиться поза ринковими механізмами) і є
ресурс, здатний задовольнити цю потребу, якщо вона перетвориться в попит. У цій ситуації самі по собі ринкові механізми не
можуть вирішити проблему. Потрібно підключити державу, яка за
своєю місією має представляти суспільні інтереси й коригувати
ринкові функціональні недосконалості.
Припустимо також, що держава у своєму бюджеті не має грошей для вирішення означеної проблеми, а це недалеко від дійсності. І згадаємо, що завданням Центрального банку є забезпечення
економіки грошима в тих обсягах, які потрібні для реалізації створеного продукту і не призводять до зростання інфляції. Якщо громадяни, які мають потребу в житлі, отримають гроші для його придбання і тим самим створять попит, а будівельні організації під
цей попит задіють ресурси і створять пропозицію, то залишиться
лише знайти інституційні механізми (тобто правила, умови, установи і т. ін.) для забезпечення реалізації цих процесів.
Це можна зробити таким чином. Створюється державногромадська неприбуткова кредитна установа (одна з форм інститутів розвитку), метою якої є кредитна підтримка реалізації важливих державних програм (в цьому випадку – житлової). Така кредитна установа отримує довгострокове рефінансування під
символічний відсоток (наприклад, 0,5%) і кредитує громадян через
банківські установи, обрані для реалізації програми, як через своїх
операторів (тобто банківські установи отримують лише компенсацію своїх витрат плюс нормальний прибуток на ці витрати). Кредитна установа також компенсує свої витрати через збільшення процентної ставки, за якою вона отримала рефінансування від
центрального банку, на величину, що компенсує лише його власні
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витрати. Зважаючи на масштаб рефінансування, це абсолютно
незначна величина.
Комерційні банки, діючи за угодою з кредитною установою, укладають тристоронні угоди (між банком, громадянином і будівельною організацією). Банк видає кредит громадянину, а громадянин
віддає гроші будівельній організації для будівництва житла. Все це
здійснюється прозоро, під суворим контролем наглядової ради
кредитної установи, в яку входять як фахівці, які користуються
суспільною довірою, так і журналісти, і представники громадськості. В таких умовах кредитні ставки для громадянина можуть становити 3–5%. Крім того, терміни виплати цих кредитів можуть бути
диференційовані залежно від заробітної плати та доходів позичальника без будь-яких негативних наслідків для економіки. Важливо
також те, що цей механізм є неінфляційним, адже гроші випускаються в обіг під реалізацію реального товару (житла); буде позитивно діяти в напрямі впливу на зниження загального рівня процентних ставок; не створюватиме конкуренції між кредитною
установою та комерційними банками; забезпечуватиме чіткі завдання і відповідальність всіх суб'єктів.
Такий механізм не відкидає ні неокласичних підходів (оскільки
орієнтує на ринкову взаємодію попиту і пропозиції, в тому числі і
на збільшення пропозиції шляхом вивільнення ринкових сил), ні
кейнсіанських (оскільки використовує інструменти державного
впливу на збільшення попиту), а застосовує їх як елементи більш
складного механізму. Застосування суто ринкових принципів до
економіки, яка не вирішила завдань попереднього етапу розвитку,
приводить до пастки ринкового попиту. Її суть полягає в тому, що,
з одного боку, існують реальні потреби населення, які не монетизовані (не перетворені в ринковий попит), а з іншого боку, існують
реальні ресурси для задоволення цих потреб, але товари не виробляються, бо на них немає попиту. Ця пастка утворюється в
результаті інверсійного типу ринкової трансформації, поєднаного з
глобалізаційними процесами, і подолати її суто ринковими методами неможливо. Необхідно задіяти регулюючу роль держави.
Натурально-господарські зв’язки в такому механізмі стають
основою для ринкових, а не ігноруються останніми. Реальна потреба і предмет її задоволення тут з’єднуються, але не безпосередньо через директивне планування, як це було в директивно8

плановій економіці, а через ринкову домонетизацію потреби (збільшення монетизації потреби до рівня її наукової обґрунтованості), ринкове стимулювання пропозиції цим попитом і створенням
ринкових каналів з'єднання попиту і пропозиції (в нашому прикладі покупець, використовуючи кредитний ресурс, виплачує будівельнику вартість житла, побудованого для нього). Все це реалізується через інституційні механізми (формування відповідних
правил, норм, законів, установ, які б забезпечували рішення розглянутих завдань). Отже, можна зробити висновок, що механізм
реконструктивного розвитку поєднує натурально-господарську
(планову) рефлексію (взаємовисвітлення потреби і предмета її
задоволення), неокласичні та кейнсіанські інструменти впливу на
попит і пропозицію на основі інституційних засобів корекції відповідності, з одного боку, потреби і попиту, з іншого – ресурсу і
пропозиції.
У наведеному прикладі загальний реконструктивний механізм
вирішення проблеми недоспоживаних благ (вплив на попит і
пропозицію та їх взаємозв'язок) поєднано з локальним механізмом, що втілює рішення специфічної проблеми житла. Але загальний механізм можна відокремити від локального – з тим, щоб
його можна було застосувати до вирішення інших локальних
проблем, що стосуються недоспоживаних благ. В цьому разі загальний реконструктивний механізм вирішення проблеми недоспоживаних благ включатиме такий алгоритм:
- з'ясування реальних обсягів споживання блага;
- з'ясування реальної потреби в благах (не попиту), на основі
визначення науково обґрунтованого (нормального) рівня задоволення потреби;
- розрахунок різниці між реальним споживанням і науково обґрунтованою потребою в благах;
- визначення фактичного рівня задоволення науково обґрунтованої потреби при існуючому попиті;
- аналіз характеру відмінностей між фактичним і науково обґрунтованим рівнями задоволення потреби;
- вибір варіанта приведення у відповідність науково обґрунтованих потреби і попиту;
- монетизація потреби до рівня попиту, що відповідає науково
обґрунтованій потребі;
9

- з'ясування обсягів ресурсів, необхідних для задоволення науково обґрунтованих потреб;
- розрахунки різниці між існуючими ресурсами і ресурсами,
необхідними для задоволення науково обґрунтованих потреб;
- вибір варіанта приведення наявної ресурсної бази відповідно
до пропозиції, обумовленої попитом;
- створення каналів і механізмів з'єднання попиту і пропозиції
щодо відповідного блага.
Цей алгоритм повинен спиратися на відповідні інституційні механізми, закріплені в законах та інших нормативних актах і неформалізованих правилах. Наприклад, діяльність неприбуткової державно-публічної
фінансової
установи
повинна
регулюватися
відповідним законом, порядок відбору банківських установ для реалізації загальнодержавних програм вирішення певних проблем –
постановами уряду, порядок укладення спеціальних угод – відповідними інструкціями й т. ін. Не для всього можна відразу знайти і
встановити відповідні норми, і практика буде продукувати неформальні правила, які за необхідності згодом можна буде формалізувати або нейтралізувати залежно від позитивної чи негативної оцінки їхнього впливу на загальний процес.
Що стосується інших матеріальних благ, які не належать до недоспоживаних, то відносно них діє звичайний ринковий механізм
взаємодії попиту і пропозиції. Крім того, існує виробництво нестандартних, інноваційних продуктів, попит на які ще не сформовано, і
співвідношення попиту і пропозиції не визначено. Для цього виду
економічної діяльності особливе значення має стимулювання високотехнологічних виробництв шляхом інституційного забезпечення
свободи економічної діяльності і страхування ризиків.
Для реалізації механізмів реконструктивного розвитку необхідно вибудувати інституційний комплекс, який би був здатним
поєднати натурально-господарські, товарно-ринкові та інформаційно-інноваційні відносини у здійсненні економічної діяльності
суб’єктами господарювання шляхом монетизації, з одного боку,
раціональних натурально-господарських потреб, з іншого боку,
руху матеріальних і трудових ресурсів, необхідних для задоволення цих потреб. Ці завдання вирішуються по-різному для недоспоживаних, звичайних ринкових та інноваційних благ.
10
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МЕХАНІЗМ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ЕКОНОМІЧНИХ ТА ПОЛІТИЧНИХ
ТРАНСФОРМАЦІЙ У РЕКОНСТРУКТИВНОМУ
РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ3
Розглянуто процес виходу з існуючого політичного циклу в
економічній політиці завдяки забезпеченню нового рівня розвитку соціального капіталу на основі вдосконалення людської
особистості, політичної конкуренціїі та конкуренції в бізнесі.
Проаналізовано питання ліквідації монопольного контролю над
власністю з використанням досягнень української економічної
науки, яка має історичні традиції в розвитку ринкових відносин, на засадах історико-логічного підходу, що дає підстави
для пошуку шляхів досягнення успіху в сучасних умовах, перш
за все в розвитку економіки.
Ключові слова: системні трансформації, політичний цикл,
соціальний капітал, людська особистість, демонополізація, ринковий фундаменталізм, мережеві системи, корпоративні інтереси, національні інтереси, еволюційно-інституційний підхід, демократичний капіталізм.
В умовах системних трансформацій сучасного світу паралельно з процесами децентралізації та посилення ролі національних держав щодо забезпечення захисту соціальних та економічних інтересів відбувається формування нової соціальної
реальності людиноцентричного характеру з новими економічними відносинами.
Вихід з існуючого політичного циклу має ключове значення як
для відновлення, так і для досягнення високих темпів економіч-

3 Стаття підготовлена в рамках наукового проекту «Загальні та локальні механізми реконструктивного розвитку економіки» (№ ДР 0117U002825) цільової
комплексної програми наукових досліджень НАН України «Реконструкція
економіки України: історичні виклики та модерні проекти».
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ного зростання, адже дозволить подолати спад в економіці, який
тривав багато років, і за рахунок цього досягти підвищення рівня
життя населення. В довгостроковому періоді ключовим має стати
процес піднесення на новий рівень, насамперед, соціального
капіталу на основі розвитку людської особистості, який у політико-економічному сенсі має бути здатним вивести на шлях розвитку і країну, і її економіку. Це по-перше. По-друге, важливо, щоб
держава створила умови для реалізації соціального капіталу на
шляху його розвитку, що забезпечить успіх державотворення.
По-третє, необхідно ліквідувати монопольний контроль над
власністю, який виник на попередньому етапі реформ у результаті вседозволеності, а по суті – домінування ідеології так званого ринкового фундаменталізму епохи первісного нагромадження
капіталу.
Демонополізація є доволі складним і тривалим процесом,
оскільки вимагає формування відповідних інститутів і забезпечення ефективності їх діяльності, яку можна істотно підвищити
шляхом активізації громадянських інститутів, довіра до яких в
українському суспільстві останнім часом дуже зросла4. Завдяки
громадському контролю можна і необхідно подолати в Україні так
званий «фундаменталізм свободи» існуючих монополій великого
капіталу, який багато в чому приватизував і державу. При цьому
слід мати на увазі, що тенденція посилення демократичних способів контролю над бізнесом для подолання ринкового фундаменталізму є доцільною та визнаною також у глобальному вимірі
сучасного капіталістичного світу з метою впорядкування існуючої
турбулентності у просторі мережевих систем, які внаслідок їх
відкритості за своєю природою характеризуються значною невизначеністю у просторі та часі5. На відміну від мережевого простору з його невизначеністю, ієрархія зумовлює стійкість і визначеність, тому їх взаємодія породжує «суперечність між ієрархічними
і мережевими зв’язками як основну структурно-організаційну
4

Геєць В.М. Довіра і розвиток в українських реаліях. Творення простору
суспільної довіри в Україні ХХІ сторіччя : матер. міжнар. наук.-практ. конф.
Львів: ДВНЗ «Університет банківської справи», 2016. 17–19 лютого. С. 15–31.
5
Артёмова Т.И., Гриценко А.А., Кричевская Т.А. и др. Иерархия и сети в институциональной архитектонике экономических систем ; [под ред. А.А. Гриценко]. Київ : Институт экономики и прогнозирования НАН Украины, 2013. 580 с.
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проблему розвитку суспільства у ХХІ столітті»6. Саме тому правомірною є думка П. Мейсона, що в сучасному капіталістичному
світі «все пронизане боротьбою між мережами та ієрархією»7. З
точки зору соціальної сили, капіталізм застряв у світі монополій і
неефективності, посеред розвалин вільного ринку, де панували
фінанси, і це повною мірою стосується України. Отже, для нормалізації капіталістичного устрою, принаймні на цьому етапі, важливо реалізувати таку політику, зміст якої дозволить уникнути
хоча б тих проблем, які мають тенденцію до посилення залежності від: зовнішнього фінансування, яке здійснюється міжнародними фінансовими організаціями та країнами-донорами; очікуваного підвищення рівня присутності іноземного капіталу, який
отримує таку можливість в умовах політики бюджетної консолідації, яка передбачає розширення впливу ринку.
За таких умов можна очікувати ще більшої залежності України
та її економіки від зовнішніх фінансових ресурсів і певної втрати
суверенітету. Останнє є досить важливим, оскільки обслуговування чистого зовнішнього боргу державного сектора з урахуванням його особливостей протягом найближчих 2–3 років вимагатиме додаткових зовнішніх запозичень, насамперед від МВФ
(зокрема, до кінця 2018 р. – 8,5 млрд дол.). Ситуація, яка збережеться найближчими роками, характеризується тим, що такий
ступінь залежності від зовнішніх запозичень не зменшуватиметься, а, скоріше за все, зростатиме. Крім того, за рекомендаціями
МВФ, в Україні додаткові зовнішні запозичення будуть неминучими для успішної боротьби з інфляцією шляхом таргетування в
умовах очікуваних низьких темпів економічного зростання (1,5–
2,5%) і дефіциту поточного рахунку платіжного балансу для виконання зовнішніх зобов’язань, накопичення необхідних резервів,
валютної лібералізації.
Проте такий сценарій не приведе до оздоровлення економіки
в довгостроковій перспективі, що дозволило б протистояти зовнішньому тиску, хоча окремі країни мають позитивний досвід у
цьому питанні. Таким прикладом може бути Польща, яка «не
6

Там само. С. 22.
Мейсон П. Посткапитализм: путеводитель по нашему будущему. Москва :
AdMarginem, 2016. 416 с. С. 207.
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кинулася приватизовувати все підряд і не ставила завдання знизити інфляцію вище за решту макроекономічних проблем. При
цьому вона зробила акцент на деяких питаннях, яким МВФ не
приділяв необхідної уваги, серед яких: важливість суспільної підтримки реформ, стримування зростання безробіття та індексації
пенсій, створення інституційної інфраструктури, необхідної для
функціонування ринкової економіки»8.
У переліку вказаних відмінностей у змісті реформ, проведених
у Польщі, на першому місці стоять питання, пов’язані з досягненням суспільного консенсусу щодо підтримки політики реформ,
які, на нашу думку, полягають у досягненні несуперечливого взаємозв’язку політичних та економічних дій у процесі трансформацій та функціонування таких основоположних суспільних
суб’єктів, як держава, особи, що приймають рішення, суб’єкти
ринку та, що найважливіше, громадяни. При цьому ми виходимо
з того, що «в усі часи та в усіх країнах спроможність, моральність
і діяльність громадян регламентувалися для процвітання країни, і
багатство збільшувалось або зменшувалось із цими якостями;
але ніколи праця та економія людей, дух винахідливості й підприємливості не створили нічого великого там, де вони не могли
спиратися на громадянську свободу, установи і закони, адміністрацію і зовнішню політику, особливо ж на національну єдність і
могутність»9. Цього вдалося досягти далеко не всім країнам, у
тому числі й через різноманітність можливих моделей функціонування капіталізму і механізмів їх реалізації.
Системна криза, що охопила капіталістичний світ, є результатом, перш за все, могутнього поступу капіталу, який у нинішній
його іпостасі призвів до надмірного розшарування в контролі над
багатством і до неспроможності це розшарування подолати, хоча, здавалося б, надмірна нерівність у перші три чверті ХХ ст.
відійшла в минуле. Разом з тим «нерівність завжди асоціюється з
украй високою концентрацією політичної влади, і ця влада завжди використовувалася для того, щоб збільшити розрив у дохо8

Stiglitz J.E. Globalization and its Discontents. N.Y. : W.W. Norton, 2012. 304 p.
Р. 181.
9
Лист Ф. Национальная система политической экономии ; [пер. с нем.] Москва : Европа, 2005. 379 с. С. 285.
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дах шляхом отримання ренти, та оренди, що істотно гальмує
економічне зростання»10. Без цього знайти відповіді на нові виклики сучасності неможливо. Сучасна світова капіталістична
система сформувалася внаслідок динамічного розвитку
конкурентних відносин і завдяки цьому досягла високих
результатів, продемонструвавши людству приклади
життя вищої якості. Та, незважаючи на це, на порядку денному постала проблема вибору: або йти далі шляхом, що зумовлюватиме поглиблення кризи і конфліктність, або відійти від ідеології космополітизму, оскільки впровадження (наприклад у США)
економічної політики під тиском ТНК або фінансового олігархату
глобального характеру в реальності є так званою фінансовою
експансією. Внаслідок цього фінансовий сектор економіки дедалі
більше віддаляється від її реального сектора, що, з одного боку,
обмежує інвестиції в нього, а з іншого – розширює на основі самовідтворення та поглиблює боргову залежність і держави, і корпорацій. Як говорить Дж. Фокс, глобальна тенденція такого характеру, зокрема у США, примусила лідерів і демократів, і
республіканців систематично жертвувати доходами і гарантіями
зайнятості трудящих в обмін на просування інтересів американських і міжнародних інвесторів11. У цьому контексті необхідним
стає надання пріоритету історицизму, характерному для системи
політичної економії Ф. Ліста, згідно з яким «економіка кожної країни має власну специфіку, яка зумовлена всією історією її розвитку, національно-культурною спадщиною, особливістю менталітету населення і географічним положенням»12.
Головне завдання нашої держави на найближчу перспективу –
забезпечити реалізацію політики, спрямованої на формування
такого рівня конкурентоспроможності національної економіки, який
би дозволив в умовах нового характеру трансформацій глобалізаційних економічних процесів бути гідним суб’єктом у системі міжнародних і міжекономічних відносин, здатним, на противагу корпо10

Williamson J., Milanovic B., Lindert P. Measuring Ancient Inequality. MPRA
Paper 5388. 2007. October. 86 p. Р. 30.
11
Фокс Дж. Торговельна політика США – час почати спочатку. Економіка
України. 2017. №5-6. С. 16–30.
12
Механик А. «Иное» все-таки дано. Эксперт. 2017. № 7 (1017). С. 39–40.
С. 39.
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ративним інтересам, які часто мають глобалізований характер,
захистити національні інтереси, всебічно орієнтуючись на політику
уникнення загрозливої заборгованості. Остання реалізується під
тиском сучасної світової фінансової архітектури, завдяки в тому
числі й використанню фінансових інновацій, які приносять більш
високі доходи. Отже, замість інвестицій у реальний сектор і підвищення темпів економічного зростання посилюється соціальне розшарування і мають місце низькі темпи економічного зростання,
підвищується ступінь залежності національної держави від міжнародних кредиторів. Серед основних системоутворюючих кредиторів, діяльність яких у першу чергу спрямована на розширення масштабів кредитування національних економік окремих країн та
фінансових інститутів, які формують глобальну фінансову систему, насамперед слід назвати МВФ та Світовий банк. При цьому
результативність їхньої діяльності неодноразово отримувала оцінки, які національні уряди окремих країн не можуть сприймати однозначно. Зокрема, Дж. Стігліц пише, що «коли проекти,.. рекомендовані Заходом, розроблені за допомогою західних радників і
фінансовані Світовим банком або іншими міжнародними організаціями, провалювалися, то тягар повернення кредитів, проте, лягав
на бідні верстви населення країн, що розвиваються, якщо, звичайно, не було в тій чи іншій формі угод про списання боргів»13. До
речі, останні дуже й дуже рідко дійсно списуються, проте досить
часто реструктуризуються на майбутнє з більш жорсткими вимогами. Саме тому поглиблення нерівності має глобальну тенденцію, отже, відповідальність національних урядів істотно зростає, а
це у свою чергу актуалізує ідеологію історицизму, в тому числі в
економічній теорії. Для України це також є актуальним, особливо з
урахуванням досягнень світового рівня, визнаних в українській
економічній науці. Розвиток історико-логічних основ ринкових відносин пов’язаний з ім’ям М. Туган-Барановського, тобто в українській економічній науці є доволі серйозні історичні традиції, які
створюють основи для пошуку шляхів досягнення успіху в сучасних умовах.
Найвідоміший у світі український учений-економіст М. Туган13

Стиглиц Дж. Глобализация: тревожные тенденции. Москва: Национальный общественно-научный фонд, 2003. 131 с. С. 11.
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Барановський презентує національну інтелектуальну традицію
саме в галузі економічних досліджень, якій притаманне критичне
ставлення до механістичного пояснення господарської взаємодії,
яка нібито є властивою для всіх часів і народів. У його теоретичній системі замість цього важливу роль відведено історикокультурним детермінантам форм економічного життя і соціальним факторам господарського розвитку. Розглядаючи історикологічні основи формування ринкових відносин, капіталістичної
організації виробництва і торгівлі, М. Туган-Барановський не
сприймав космополітичний універсалізм школи А. Сміта, проте
акцентував увагу на національних рисах формування та розвитку
господарського середовища. Внутрішні механізми та інституційні
умови, які визначають соціально-економічну динаміку, мають
становити предмет економічних досліджень та серцевину економічної політики.
М. Туган-Барановський стояв на позиціях еволюційноінституційного підходу до трактування господарського розвитку,
що передбачає вивчення історичних форм господарства в їх єдності із соціальними, політичними, духовними аспектами суспільного поступу. Визнаючи провідну роль держави як інституту, він
ще на межі ХІХ–ХХ ст. зауважив, що нестримуваний державною
владою капіталізм розгортає всю міць своєї руйнівної сили, тож
принцип laissez-faire втрачає довіру14. Це надбання прогностичного характеру відомого українського вченого-теоретика має фундаментальне значення для сьогодення, оскільки нинішня криза
довела справедливість його твердження. Докладно роль протекціонізму в системі господарського розвитку викладено в монографічній праці, присвяченій 150-річчю від дня народження М.
Туган-Барановського15.
Нині в Україні, взявши до уваги ментальні особливості українського народу та спираючись на розвиток історико-логічного підходу в сучасних економічних дослідженнях, які проводяться в
14

Туган-Барановский М.И. Избранные сочинения: в 2 т.Т. 1: Очерки из новейшей истории политической экономии и социализма ; [под ред. Л.И. Дмитриченко]. Донецк : ДонГУЭТ, 2004. 357 с. С. 191–192.
15
Геєць В.М., Небрат В.В., Супрун Н.А. та ін. Туган-Барановський М.І. –
вчений, громадянин, державотворець. Київ : Наукова думка, 2015. 364 с.
С. 211–227.
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Інституті економіки та прогнозування НАН України, необхідно на
практиці багато чого змінити у підходах до економічної політики.
Замість перегляду національних цінностей необхідно відстоювати національні традиційні цінності, властиві історичній школі в
економічній теорії, та водночас розвивати здатність сприймати й
інші цінності, переймаючи чужий досвід, але при цьому вести
господарювання в умовах такого середовища, в якому розвиваються українське суспільство та економіка країни.
З огляду на це особливо важливим є стратегічне бачення
майбутніх проблем і взаємопов’язаних суперечностей економічного та політичного характеру, які певною мірою вже проявилися
в Україні і від розв’язання яких залежатиме успіх. І навпаки, відсутність такого бачення може залишити нас серед тих країн, які
не тільки є аутсайдерами, а й перебувають під зовнішнім управлінням. На цьому шляху доведеться зробити вибір на користь
поглиблення конкурентних відносин і відповідного посилення як
горизонтального, так і вертикального їх регулювання.
В Україні зберігається деструктивний вплив корпорацій як на
конкурентні відносини в економіці, так і на зміст політики уряду,
який в існуючих умовах глобалізації втрачає суверенність. У світі
загалом і в Україні зокрема глобальні корпоративні структури
часто є значно потужнішими за окремо взяті уряди країн, і до того
ж вони слабо контролюються суспільними інститутами. Є спроби
(і навіть певні результати) із створення структур і стандартів,
спрямованих на глобальне регулювання саме в інтересах ТНК.
Як наслідок, відбувається розмивання державних суверенітетів у
контролі за діяльністю у кредитній, податковій, бюджетній сферах
та ін. Власне, ми не можемо не враховувати того, що на тлі системної кризи, яка вже понад 40 років характеризується турбулентністю в умовах тривалого спаду темпів економічного зростання, і
зниження норми прибутку корпорації, «маючи величезну кількість
надлишкових засобів виробництва, надвелике боргове навантаження, ... не схильні підвищувати зайнятість або розширювати
купівлю будівель, устаткування та програмного забезпечення, не
говорячи вже про те, щоб брати нові позики для їх фінансування,

18

незалежно від того, наскільки низькими були процентні ставки»16.
Турбулентність у першу чергу охопила високорозвинені країни і,
що особливо важливо, загострила процеси суверенізації всередині ЄС. Україна, яка проголосила курс на зближення з Європейським Союзом і майбутню інтеграцію, не може одночасно не турбуватися про таку власну ідентифікацію, яка б у кінцевому
підсумку дозволила застосовувати ідеологію «розвивального
протекціонізму, відповідно до національних економічних інтересів, на чому свого часу наголошували, наприклад, Ліст, Вітте, а
тепер і Трамп»17.
Згідно з домінуючою позицією адміністрації американського
президента та його прихильників, США – «це національна держава американського народу, і її головні інтереси є предметом
внутрішньої політики»18. Це відповідає так званому джексоніанському націоналістичному популізму, в основі якого лежать існуючі
проблеми уповільнення збільшення заробітної плати на тлі зростання продуктивності праці, втрати робочих місць через виведення бізнесу за кордон, неконтрольованого припливу мігрантів
та інші складові, які належать до проблемних питань розвитку
національної економіки в умовах неконтрольованої глобалізації.
Це суперечить космополітичним течіям, які домінували в державній ідеології попередніх («дотрампівських») часів, оскільки замість ідей глобального космополітичного майбутнього дедалі
потужніше формуватимуться ідеї вільного національного самовизначення згідно з національною ідентичністю та самобутністю.
Для США це не новина, оскільки і наприкінці ХІХ, і на початку ХХ
ст. державна політика неодноразово орієнтувалася на концентрацію першочергових зусиль на внутрішніх проблемах, що дозволило просуватися й добиватися реалізації національних інтересів у сферах безпеки та економіки. Така тенденція істотно
посилюватиме взаємодію національних країн на трансакційній
основі, а успіх кожного з учасників залежатиме в першу чергу від
16
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17
Механик А. «Иное» все-таки дано. С. 39–40.
18
Mead W.R. The Jacksonian Revolt. American Populism and the Liberal Order.
Foreign Affairs. 2017. № 2 URL: https://www.foreignaffairs.com/articles/unitedstates/2017-01-20/jacksonian-revolt.

19

мистецтва переговорів і потенціальних взаємозалежності та взаємодоповнюваності економіки кожної країни з урахуванням чи
без урахування інтересів «третіх» країн, а також того факту, що,
крім національних інтересів, завжди є і будуть проблеми спільних
благ для населення всіх країн, що може не братись до уваги у
двосторонніх трансакційних угодах.
Проте існуюча економічна нерівність між країнами загострить
проблеми взаємодії на рівні окремих країн, оскільки їхня слабкість штовхатиме, з одного боку, до формування нових шансів, а
з іншого – до намагання хоч якось послабити наслідки нерівності,
яка провокує міграцію і посилює напруженість. У таких умовах і
виникає національний популізм, який зустрічає спротив навіть
тих, хто виступає за розв’язання масштабних проблем за участю
світових лідерів – США, Китаю та ін. При цьому проблеми нерівності у глобальному вимірі нікуди не подінуться, оскільки в найближчі 10 років прискорення економічного зростання у світовій
економіці не очікується, а навіть можливе його ще більше уповільнення, адже в економіці розвинутих країн ще не знайдено пропозицій масштабного характеру, які б дозволили здолати їхню
слабкість перед викликами сучасності та нагромадженими дисбалансами, з якими механізми вільних ринків не справляються в
умовах так званого домінуючого мобільного корпоративізму.
Останнє означає, що Вашингтонський консенсус потрібно змінювати, чого поки що не робиться. Країни, в яких він народився і на
які спирався, самі почали «страждати» від внутрішньої зростаючої нерівності, коли навіть на нових робочих місцях пропонують
меншу порівняно з існуючою заробітну плату. Крім того, перед
багатьма країнами стоїть завдання уникати дуже великої залежності від експортних цін, оскільки у глобальному просторі через
досягнутий рівень надмірного нагромадження надлишкових потужностей є обмеження можливостей для їх підвищення. У свою
чергу, це підтримує тенденцію до зниження норми прибутку, отже, обмеження формування фінансових ресурсів для нових капіталовкладень, що гальмує темпи економічного зростання19.
Сказане мотивує до переорієнтації економічної політики на
першочергове розв’язання внутрішніх проблем розвитку, як це
19
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вже було неодноразово, наприклад, в економічній історії США,
хоча і за іншого характеру міжнародних відносин. У результаті в
глобальному економічному просторі, який функціонує на засадах
неолібералізму, для боротьби з негараздами і викликами народився та певним чином розвивається так званий економічний
націоналізм, який став вкотре в історії доктриною окремих політичних еліт. У їхьому середовищі отримання політичної влади в
результаті виборів декларується за рахунок ідентифікації національного протекціонізму в зовнішніх відносинах, який формує
можливу тенденцію до переформатування взаємодії у сфері торгівлі на засадах двосторонніх відносин, на відміну від існуючої
ідеології вільної торгівлі. Зрештою це ставить під сумнів існуючу
неоліберальну доктрину, замість якої допустимим може стати
втручання автократичного характеру, особливо економічно більш
потужних країн, в отримання преференцій у зовнішній торгівлі.
При цьому слід враховувати, що «глобальна еліта, глобальні
гравці ринку схильні до того, щоб скористатися можливостями
«безладу»20, а це означає лише те, що вони не прив’язані до певних ситуацій і не обмежені ними. Вони можуть у будь-який час
відмовитися від політики національних держав чи профінансованих договорів або спробувати це зробити, змінюючи різні види
діяльності на локальному рівні, вбачаючи в цьому нові можливості або ситуації, які вони здатні вбудовувати в найрізноманітніші
регіони світу»21. У сукупності наявність такої «взаємодії» породжує внаслідок глобалізації хаос, за якого через нерівність у доступі до ресурсів і несправедливість порушуються права великої
кількості людей. Зокрема, за даними МОТ, 73% населення планети не мають соціального захисту як такого. Не останню роль у
цьому відіграють транснаціональні компанії, які в багатьох відношеннях є могутнішими за уряди національних держав.
Вплив корпоративної політики на політику Уряду України неодноразово доведено на практиці в ході реалізації економічної
політики, зокрема, у плані неконтрольованого доступу корпорацій
20
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як до природних, так і до фінансових ресурсів. Істотного значення за таких умов набувають можливості контролю за співпрацею
корпорацій і держави з боку громадськості і суспільних інститутів,
перш за все, на суверенній території країни.
Сучасні дослідження з цієї тематики показують, що українське
суспільство порівняно з європейськими країнами стоїть на одному з перших місць щодо збереження своїх традицій, у контексті
яких роль держави завжди була історично важливою, а роль громадянського суспільства – малозначущою. Пояснення цьому,
ймовірно, можна знайти на психоемоційному рівні, адже значна
частина населення підсвідомо прагне зберегти колишнє розуміння і засади життя в авторитарній державі, незважаючи на події
2004 та 2013–2014 рр. На наш погляд, важливо виходити з того,
що це серйозний виклик, який стоїть і перед суспільством, і перед державою, і перед її політикою. З урахуванням двох Майданів, мотивованих на забезпечення в Україні демократичного
шляху розвитку, за підсумками 2016 р., тих, хто вважає, що в
управлінні економікою треба поєднати державне і ринкове
управління, було 51,4% (чи не найвищий показник з 2002 р.), тих,
хто вважає, що треба повернутися до планової економіки, –
25,8%, а тих, хто переконаний, що все регулює ринок, – 11,5%22.
В Україні інститути громадянського суспільства в умовах переходу до ринку і відкритості виявилися багато в чому непідготовленими і фактично несформованими для відповідної діяльності.
Спочатку з'явилися численні партії, не здатні до дії, оскільки масовість партій ще не забезпечує їхнього реального впливу в політично неструктурованому суспільстві, коли населення уникає
участі в них. Станом на 2016 р., після трьох років надзвичайних
політичних подій на Майдані, тільки 39,9% опитаних вважають,
що дуже важливо брати участь у громадських і політичних організаціях; не довіряють політичним партіям майже 75,4% респондентів, а цілком чи переважно довіряють усього 4,7% опитаних23.
У реальності принцип багатопартійності, на який покладали
стільки надій, у суспільній свідомості виявився недійовим. Отже,
22
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за умов, коли реформи мають здійснюватися на користь ринку
при одночасному скороченні можливостей держави з надання
соціальних послуг населенню, у середовищі якого поглиблюється нерівність і збільшується частка тих, хто не може
отримувати такі послуги на ринку, одним із завдань політичної
реформи є ініціювання в суспільстві об'єднувальних процесів. Це
вимагає партійного переформатування на ідеологічній основі з
використанням відповідної політико-економічної платформи, завдяки якій населення не відмовлятиметься від участі у виборах, а
займатиме активну позицію і матиме можливість відстоювати
свої інтереси. Формально зазначені процеси існують, але не охоплюють основних суспільних сил, оскільки багато чого відбувається поза відкритою суспільною дискусією. Це не дозволяє населенню розібратися в політичному виборі через низький рівень
політичної грамотності. За результатами досліджень Інституту
соціології НАН України, у 2016 р. кількість респондентів, які вважали, що їм вистачає сучасних політичних знань, було всього
26%. Разом з тим з року в рік їх ставало дедалі більше (у 1996 р.
– 12,1%). Слід зазначити, що спадна тенденція негативних оцінок
достатності сучасних політичних знань, яка існувала з 1996 р.,
двічі переривалася: у 2004 та 2015 рр., коли загострювалася політична криза. Це свідчить про те, що в такі періоди населенню
важко розібратися в політичній структуризації українського суспільства, що деструктивно впливає на перебіг подій і в економіці.
За таких умов у суспільстві різко зростає рівень довіри до волонтерів. Так, у 2016 р. тих, хто переважно і цілком довіряв їм, було
53,1%, або в 10 разів більше, ніж рівень довіри до політичних
партій. У такі часи виборець орієнтується, скоріше, на ментальні,
ніж на свідомі політичні знання та смаки. І не випадково 56,6%
опитаних у 2016 р. вважали, що на той час серед існуючих політичних партій і рухів не було таких, яким можна було довірити
владу, і тільки 18% дали позитивну відповідь на це запитання. За
20 років спостережень на цю тему у 2016 р. негативну відповідь
було отримано від найбільшої кількості респондентів, водночас у
цей період відзначалося зростання питомої ваги тих, хто давав
негативну відповідь. Наприклад, у 1994 р. таких респондентів
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було 28%. У 2016 р. 91% респондентів оцінювали політичну ситуацію в Україні як критичну і вибухонебезпечну24. Отже, постає
запитання: які політичні сили можуть стабілізувати ситуацію, щоб
мінімізувати негативний вплив політичних процесів на стан справ
в економіці? І хоча існує тенденція до зниження кількості респондентів, які оцінюють політичну ситуацію як напружену (96,4% у
2014 р.), проте вона все ж таки залишається високою.
На тлі таких суперечливих тенденцій у політичних процесах
53,1% респондентів залишалися, скоріше, задоволеними своїм
становищем у суспільстві25. Чисельність незадоволеного населення, як свідчить дослідження Інституту соціології НАН України,
мала тенденцію до скорочення, оскільки в українській економіці
спостерігалось економічне зростання, завдяки чому, перш за все,
згладжувалося розшарування за доходами. Природно, що за
існування проблем в економіці розшарування в політичному відношенні є потенціально дестабілізуючим фактором, який маргіналізує бідні прошарки населення, оскільки вони втрачають можливість одержати соціально значущі для кожного послуги з
охорони здоров’я, освіти тощо через розширення їх ринковості та
політику економії видатків бюджету, що особливо проявилось у
2015 р.
Свого часу очікувалося, що рівень життя населення підвищуватиметься в результаті політичного та економічного реформування,
а це означало, що середній клас, який існував у колишній системі,
одержавши в ході масової приватизації доступ до власності, не
тільки збережеться, а й розширятиметься, що відчутно впливатиме
на подальший розвиток. Проте цього не відбулось. Унаслідок надмірного соціального розшарування утворилася маса бідних і збіднілих людей на противагу невеликій кількості багатих і надзвичайно
багатих. Це призвело до витіснення середнього класу, оскільки політична доцільність і відсутність громадянських інститутів не дозволили реалізувати систему громадського контролю і відтворити суспільну мораль, яка б забезпечила надійний контроль над діяльністю
політичних, державних і бізнес-структур. Цьому, власне, заперечу24

Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Київ: Інститут соціології НАН України, 2016.С. 534–537.
25
Там само.

24

вала політика орієнтації на вседозволеність і збагачення завдяки
надзвичайним свободам, які існували як ідеологія і політика руйнування системи минулого26. Через неконрольованість з боку суспільства виникло багато таких випадків, які, враховуючи моральні цінності, є далеко небездоганними.
Моральна нелегітимність чинних законів, які дозволяють збагачуватися тільки одним (обраним), ще довго гальмуватиме процес
перетворень і підтримуватиме високий рівень недовіри до законодавчого процесу, який реалізується відповідними політичними силами. Саме тому майбутня політична реформа, на додаток до сказаного, повинна сформувати основу для якнайшвидшого залучення
сил, здатних сконцентрувати законотворчу діяльність у руслі конструктивного співробітництва та масової заінтересованості в результатах реформ, на відміну від потреб монопольно організованих угруповань великого бізнесу, які масово
прагнуть зберегти доступ до ресурсів шляхом прямого контролю
над політикою держави та отримання пільг різного характеру. За
умов, що склалися, це буде своєрідним продовженням розширення
політики вільного ринку, який свого часу заклав економічну основу
формування великого капіталу і ринкових свобод, які дозволили
отримати контроль над власністю. У разі продовження на новому
етапі розширення ринкового обміну буде здійснено новий крок до
реструктуризації буржуазного прошарку національного бізнесу, який
завдяки ринковим механізмам вільної торгівлі буде здатний досягти
піднесення конкурентоспроможності свого бізнесу і навіть економічного зростання. Останнє, проте, супроводжуватиметься розшаруванням суспільства, одна частина якого, діставши можливість долучитися до діяльності корпоратизованих структур і відповідні доходи,
може задовольняти свої потреби на ринку, а друга – біднітиме через нездатність реалізувати себе у зростаючих секторах економіки
при паралельному скороченні бюджетних видатків і неможливість
отримувати необхідні послуги за рахунок держави.
За існуючого високого рівня недовіри до державних інститутів
в Україні поки що неможливо забезпечити функціонування інсти26
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туційних меж шляхом їх формування, узаконення та регулювання
з тим, щоб впливати на економічні процеси, уникаючи як економічних криз, так і соціальних конфліктів. Це видно з наведених у
табл. 1 функціональних ознак розподілу повноважень, намірів і
дій основоположних суспільних суб’єктів в існуючих моделях функціонування демократичного капіталізму. Аналіз праці К. Оффе
дозволив виокремити розподіл функціональних повноважень,
намірів і дій, які відповідають соціально-демократичній, соціально-ринковій економіці, теорії ліберального ринку в умовах демократичного та постдемократичного капіталізму. На перший погляд,
саме серед них доцільно здійснити вибір на користь тієї чи іншої
моделі функціонування демократичного капіталізму. В умовах
постдемократичного капіталізму центр ухвалення рішень зміщується в бік звуження простору для учасників забезпечення демократичного процесу, оскільки на їх місце, як видно з табл. 1, приходять державні комісії, фідуціарні і, що особливо важливо,
національні інститути.
У моделі ліберального ринку в умовах демократичного капіталізму теоретично має скластися ситуація, коли жодна з груп тиску
примусово не зможе накласти зобов’язання на політичну систему.
Вони нейтралізують одна одну так, щоб держава могла самостійно
вирішувати, якій групі догоджати і йти на поступки (див. табл. 1.).
Ліберальні начала як складові вільного розвитку особистості
обов'язково повинні реалізуватись у суспільстві, яке йде демократичним шляхом розвитку27. Проте їх втілення в технологічні, економічні, соціальні, політичні, психологічні, ментальні та інші реалії сучасного суспільства може давати різні результати, в тому числі й
такі, що суперечать ліберальним принципам, як і сталося, наприклад, в Україні.
Так, без лібералізації господарського життя на початку 1990-х
років неможливо було б сформувати ринкову економіку як основу
для подальшого економічного прогресу, а надмірне розшарування
суспільства, зростання розриву між бідними та багатими – це одночасно наслідок лібералізації, що суперечить її вихідним принципам.
Таблиця 1
27

Геєць В.М. Ліберально-демократичні засади: курс на модернізацію України. Економіка України. 2010. № 3. С. 4–20.
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Функціональний розподіл повноважень, намірів і дій
основоположних суспільних суб’єктів у моделях
функціонування демократичного капіталізму
Суб’єкти

Соціальнодемократична
і соціально-ринкова
економіка

Теорія ліберального
ринку в умовах демократичного капіталізму

Постдемократичний
капіталізм

Держава

Забезпечує функціонування інституційних меж шляхом їх
формування, узаконення та регулювання, завдяки чому
держава здатна
управляти економічним процесом, уникаючи як економічних
криз, так і соціальних
конфліктів

Забезпечення законних гарантованих
прав власності, дотримання контрактів і
доступ до інфраструктурних мереж та
послуг

Особи, які
ухвалюють
рішення
(ОПР)

Політична влада, що
дотримується принципів соціальної
справедливості, які
превалюють над
ринковими тенденціями, за логікою, має
право розподілу
економічних процесів, але не навпаки

Жодна з груп тиску не
може накласти примусові зобов’язання
на політичну систему.
Вони нейтралізують
одна одну так, щоб
держава могла самостійно вирішувати,
якій з груп догоджати
і йти на поступки

Ринкові
гравці

Перебувають у процесі безперервного
торгу між державою
та корпоративним
сектором згідно з
установленими законом правилами щодо
управління компаніями, оподаткуванням
та політичними обмеженнями

Ні держава, ні ринок
не є повністю автономними, взаємовідносини і необхідні
ресурси не можуть
привести до залежності або значного
переважання одного
над іншим

Держава реалізує політику в умовах фінансових
обмежень, які наклав на
неї ринок. Держава не є
універсальним постачальником товарів і послуг,
які можуть бути затребувані. Держава з «податкової держави» перетворюється на державу, яка
позичає. Держава сприймається громадянами як
агент інших держав або
міжнародних організацій
Центр ухвалення рішень
зміщується в бік, де немає місця учасникам
забезпечення демократичного процесу. Замість
них приходять державні
комісії, фідуціарні інститути, в тому числі наднаціональні, які проводять
політику «за зачиненими
дверима». Замість держави працюють рейтингові агентства та інші
гравці фінансового ринку
Економічні ресурси визначають порядок денний
і впливають на процес
прийняття рішень. Ті, хто
має ресурси, формують
результати їх розподілу і
не обмежені ні соціальними правилами, ні політичним втручанням.
Ринок формує порядок
денний і накладає обмеження (фінансові) на
державну політику
Над сферою громадянських прав, політичного
перерозподілу і сталого

Громадяни Впевнені у здатності У демократичній
держави наглядати країні громадянин
та управляти, а тому може вийти з полі-
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всі повноцінно вико- тичного діалогу не
ристовують свої
шляхом конфлікту з
політичні права
елітою, а завдяки її
заміні. Політична ж
аналогія – не проблема, а, скоріше,
цінність для системи,
оскільки добровільна
відмова від голосування – ознака задоволення нинішньою
ситуацією

розвитку переважають
накопичення, вигоди від
ефективної конкуренції
економіки і ринку. Громадяни мають звикнути до
того, що фінансове виснаження держави –
поганий посередник у
питаннях «дороговартісної політики».
Громадяни втрачають
упевненість у тому, що
громадський контроль
над державною політикою в принципі можливий. Власна країна в очах
громадян є агентом інших
держав або міжнародних
організацій. Люди навряд
чи просто відстороняться
від політики мовчання

Джерело: виокремлено на основі Оффе К. Нерівність участі в умовах
жорсткої економії. Березин М., Геншель Ф., Крауч К. и др. Политика в
эпоху жесткой экономии ; [пер. с англ.]. Москва: Высшая школа экономики, 2015. 392 с. С. 219–269.

Тому ліберальні начала мають бути реалізовані з урахуванням
інтересів усього суспільства. Це означає, що свобода особистості
повинна обмежуватися тоді, коли людина порушує інтереси суспільства, а інтереси суспільства мають обмежуватися непорушними
правами особистості. Пошук такого балансу є сутністю сучасного
демократичного розвитку. Поєднання ліберальних начал з демократичними інтересами більшості можна було б назвати демократичним чи суспільним лібералізмом. Саме до такої форми, на наш
погляд, еволюціонують сучасні ліберали. Під багатьма їх нетрадиційними вимогами могли б підписатись і соціал-демократи, а це
шлях до суспільного консенсусу, основаному на вимогах часу, що
особливо важливо для України.
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РОЗВИТКУ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД
Стаття містить історико-економічне обґрунтування можливостей та напрямів формування механізмів реконструктивного розвитку економіки України. Узагальнено досвід зміни механізмів економічної мотивації, інвестування, регулювання та
ін. у ході проведення економічних реформ упродовж XIX–XX ст.
Особливу увагу приділено фіскально-монетарним механізмам
управління економічним розвитком та ролі зовнішніх чинників у
модернізації господарства. Розкрито характер деформації механізмів економічного розвитку та визначені імперативи успішності стратегії реконструкції економіки на засадах відповідальності та інклюзивності.
Ключові слова: економічні реформи, історичний досвід, механізми економічного розвитку, інституційні деформації, інклюзивний розвиток.
Актуальність дослідження історичної ретроспективи формування та зміни механізмів економічного розвитку визначається
нагальними завданнями реконструкції національного господарства. Необхідність докорінних змін у структурній динаміці соціально-економічної системи України, подолання інституційної недостатності та деформації її базових конструктів передбачають
наукове осмислення та оцінку можливостей і шляхів реконструктивного економічного розвитку як нової парадигми «забезпечення єдності інтровертного, інклюзивного та інноваційного розвитку,
спрямованого на вирішення внутрішніх проблем країни шляхом
корінної перебудови структури економіки, зміни її несучих конструкцій і розгортання внутрішніх потенцій у рефлексивній взає-
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модії із зовнішнім середовищем для забезпечення добробуту
громадян та соціальної справедливості»28.
Економічні реформи зазвичай є наслідком загострення соціально-економічних суперечностей, зниження ефективності діючої
моделі господарювання та державного управління, наростання
соціальної напруги, що становить загрозу національній безпеці,
або принаймні діючій системі розподілу та реалізації влади. Разом з тим перетворення, що ініціюються та здійснюються в ході
підготовки та проведення реформ, мають на меті вдосконалення
та осучаснення економічної системи без кардинальної перебудови інституційної основи. Тому розгляд історії реформ має виявити можливості та обмеження прогресивних змін механізмів економічного розвитку, яких можна досягти в ході інституційної
реконструкції.
Перед Україною стоїть завдання пошуку шляху виходу з економічної кризи, що супроводжується деструктивними тенденціями інституційної та структурної динаміки, в руслі світового розвитку, з віднайденням і реалізацією своїх потенційних переваг.
Такий підхід здатен гарантувати їй економічну незалежність і
подолання розриву з економічно розвинутими країнами за принципом «обігнати, не наздоганяючи». При цьому варто враховувати той факт, що перетворення будуть успішними, якщо здійснюватимуться на ґрунті власних національних традицій, з
урахуванням вітчизняного історичного досвіду і внутрішнього
реконструктивного потенціалу суспільства.
Упродовж другої половини ХІХ ст. робилися спроби сформувати механізми розвитку на основі ринкових перетворень, зокрема таких: скасування кріпосного права та створення передумов
для формування ринку землі, робочої сили та капіталу; перетворення системи феодальних за своїм характером податей на податкову систему ринкового типу; розвиток транспортної, торговельної, фінансово-кредитної інфраструктури. Тобто формувалися
механізми економічної мотивації, інвестування, комунікації,
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убезпечення, регулювання тощо29. В основу техніко-економічної
модернізації за сценарієм так званого «наздоганяючого розвитку» було покладено принцип впровадження передових організаційно-економічних механізмів, запозичених із-зовні. Це обумовило певну контраверсивність дії ендогенних і екзогенних чинників,
невідповідність питомих та імплементованих інститутів, домінування імітаційних механізмів над адаптативними.
Політика протекціонізму, що мала на меті підтримку внутрішнього виробництва, технологічний розвиток, індустріальні перетворення господарства на основі збільшення інвестицій, включала комплекс захисних та заохочувальних механізмів і активно
здійснювалася у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. через законодавче та митно-тарифне регулювання шляхом надання всіляких
преференцій, податкових пільг і кредитів, казенних замовлень, позастатутних позик державного банку, пряме державне фінансування, тобто фактичного перерозподілу державного бюджету і, взагалі,
національного доходу на користь фінансово-промислових груп.
Діяльність уряду, спрямована на прискорення залізничного будівництва та розвиток стратегічних галузей важкої промисловості, призвела до стрімкого розширення державного фінансування останніх.
Форми такого фінансування як основи урядової підтримки зазначених галузей були досить різноманітними, проте найбільшого поширення набули такі: державні гарантії; вкладення бюджетних коштів у
створення капіталів підприємств; викуп державою підприємств і
продаж державних підприємств приватним власникам; позики та
авансування казначейських коштів; залишення податкових платежів
протягом тривалого часу в обороті підприємств; урядові субсидії, які
надавалися, як правило, у вигляді премій за кожну одиницю виготовленої продукції; закупівлі продукції за завищеними цінами;
надання дозволу на безмитне ввезення обладнання і матеріалів.
Позитивними наслідками урядової діяльності щодо стимулювання розвитку промислового підприємництва були такі процеси:
форсоване зростання великомасштабного виробництва у легкій
29
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та харчовій промисловості, вуглевидобуванні та металургії; активне формування підприємницького класу; підвищення рівня
механізації праці та технічної модернізації виробництва; концентрація промислового виробництва; формування регіональних
центрів торговельного та промислового підприємництва; зростання іноземних інвестицій; розвиток промислово-торговельної
інфраструктури, зокрема торговельних компаній, транспортних
товариств, торговельних і фондових бірж, страхових компаній,
контор оголошень, банків та банкірських домів тощо. Разом з тим
виявилися негативні наслідки механізмів урядового заступництва
та стимулювання імпорту капіталу, зокрема: формування незавершеного циклу промислового виробництва; поширення спекулятивних операцій та «засновницької гарячки»; висока вартість
продукції та незадоволеність внутрішнього попиту; падіння обсягів та темпів розвитку аграрного підприємництва; витіснення з
внутрішнього ринку вітчизняного виробника тощо. Фінансові механізми системи фаворитизму обумовили формування
олігархічної моделі економіки. Це призвело до втрати продуктивного, інноваційного та соціального потенціалу підприємництва,
блокування мотиваційних механізмів, властивих конкурентному
середовищу.
На початку ХХ ст., коли виявилося, що внаслідок незавершеності ринково-ліберальних перетворень механізми економічного
розвитку не сформовано, довелося проводити Столипінську
аграрну реформу, постало питання про бюджетну реформу, а
головне – запровадження демократичних інститутів у галузі державного
управління,
Конституції
та
Державної
думи.
Невідповідність (асиметрія) економічних та соціально-політичних
перетворень призвела до того, що ринкові механізми наштовхувалися на жорсткий інституційний каркас концентрованої влади-власності30, яка не допускала «творчого руйнування», включення інноваційних чинників економічного розвитку, блокувала
залучення нових економічних, фінансових і людських ресурсів та
їхнє ефективне використання.
30
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У процесі радикальних суспільно-політичних трансформацій
після жовтневого перевороту відбулося руйнування фіскальних і
монетарних механізмів, притаманних системі державного
капіталізму. У другій половині 20-х років минулого століття, коли
було прийнято рішення про перетворення СРСР на індустріально
розвинену державу, здатну самостійно виробляти необхідні для
економіки засоби виробництва та предмети широкого вжитку, гостро постали завдання економічної модернізації, реконструкції
народного господарства. На науково-теоретичному рівні обговорювались шляхи та механізми досягнення високих темпів економічного зростання. Партійне керівництво мало намір вирішити
це завдання за допомогою планового перерозподілу ресурсів між
сільським господарством та промисловістю. Саме централізовано-редистрибутивні механізми було прийнято за основу реконструктивного розвитку економіки у напрямі структурно-технологічних та соціальних змін. Джерелами фінансування модернізації
економіки за мобілізаційною моделлю були прямі реквізиції,
внутрішні та зовнішні державні запозичення, експорт сировини
(зерна, лісу, хутра, нафти), доходи від концесій, промисловий видобуток золота, діяльність Торгзіну та Інтуристу, продаж предметів
антикваріату та творів мистецтва. Більшість джерел фінансування
мали спонтанний та екстрактивний характер, не сповна враховували зовнішньоекономічну кон’юнктуру, вводились вже в процесі
виконання п’ятирічних планів, що знижувало життєвий рівень
населення, спричинило масовий голод на український землях,
зменшувало фізичний обсяг робочої сили та базу оподаткування в
майбутньому, утверджувало монопольні позиції держави в економіці.
Натомість окремі українські економісти 1920–1930-х років
вважали, що лише за рахунок вільного розвитку місцевості промисловості та її безпосереднього зв’язку із селянством можливе
нагромадження фінансових коштів для потреб індустріалізації31.
На той час це була дуже прогресивна думка, адже розвиток
місцевої промисловості формував ринок збуту і для продукції
31
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важкої промисловості. Такі вітчизняні науковці, як П. Фомін,
Я. Діманштейн, Л. Яснопольський, О. Новська, перспективи модернізації країни пов’язували з розвитком самоврядування та
самоокупності місцевої промисловості, її ефективною взаємодією
з місцевими бюджетами, припиненням негативної практики втручання центральних органів у місцеві справи. Пропонувалося для
завершення фінансової реформи та успішної індустріалізації
залучити іноземний капітал, ввести вільний обмін грошових
знаків на золото та іноземну валюту. Ці ідеї кореспондуються з
сучасними положеннями, аргументованими у відомій книзі «Чому
Азії вдалося». Автор доводить, що швидкий економічний розвиток і водночас трансформація економіки можливі на основі широкого використання місцевого дрібномасштабного виробництва в
аграрній сфері, що вирішує проблеми наповнення внутрішнього
ринку споживчими товарами, зайнятості населення та відкриває
можливості експорту, нагромадження та скорочення витрат бюджету. «Успішні країни Східної Азії, – зазначає Джо Стадвел, –
продемонстрували, що найліпший спосіб досягнення цього полягає в реструктуризації агрокультури на засадах трудомісткого
сімейного господарства, тобто більш масштабного варіанта городництва»32.
Спроба створити в радянській економіці альтернативні ринковим централізовано-розподільчі механізми, що не передбачають економічної свободи господарюючих суб'єктів, приватного
підприємництва та конкуренції, показала їхній величезний
мобілізаційний потенціал і ефективність у середньостроковому
періоді (50 років). Разом з тим ці механізми виявилися неспроможними забезпечити якісних прогресивних змін економіки за
рахунок внутрішніх рушіїв саморозвитку (ендогенного самопідтримуючого зростання). Формування радянської системи
управління економікою означало утвердження адміністративних
методів керівництва на основі жорсткого фінансового централізму. Економічні принципи та політичні установки єдиного господарського плану склалися у відповідну державну систему організаційних і фінансово-економічних заходів, що була
32
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спрямована на розвиток базових галузей промисловості. Ця система реалізовувалася на двох рівнях: по-перше, міжгалузевому
(програма розвитку енергетики, розрахована на десятьп’ятнадцять років); по-друге, галузевому (програми перспективних робіт і наукових досліджень у рамках окремих галузей промисловості). Розробка плану ГОЕЛРО та подальших планів партії
щодо індустріалізації не передбачали фінансової та ресурсної
автономії окремих регіонів.
Важливим інструментом державного впливу на економічний
розвиток визнавався кредит. Його особливий характер у планово-централізованій економіці визначався державною монополією
у сфері банківської діяльності, що утвердилася в результаті проведення кредитної реформи 1930 р. Ключове значення надавалося не прибутковості кредитування, а забезпеченню ефективного використання грошових коштів, маневрування резервами для
оптимального забезпечення підприємств фінансовими засобами
та створення додаткових можливостей для розвитку народного
господарства. Суттєвою перевагою державно-монопольної системи кредиту стало запровадження поряд із терміновістю та
обов’язковим поверненням загального принципу цільового призначення.
Плановий характер кредитування через державну банківську систему СРСР забезпечував дотримання пріоритетів економічного
розвитку, його збалансованість і надавав можливості контролю, що
своєю чергою сприяло зміцненню господарського розрахунку та
посиленню так званого соціалістичного нагромадження. Таким чином, нагромадження як основа розширеного суспільного відтворення та капіталовкладення як форма забезпечення відновлення основних фондів та розширення виробництва в централізованоплановій економіці відбувалися за прямої участі державних
фінансів. Модель фінансової системи, що сформувалась на середину ХХ ст., базувалась на принципі фінансового централізму, що
реалізувався через визначальну роль державного бюджету та не
передбачав функціонування фінансового ринку.
З 1950-х років почався пошук способів поєднання централізовано-редистрибутивних, планово-адміністративних управлінських
механізмів забезпечення ефективності виробництва з ціновими
та грошово-кредитними мотиваційними інструментами. Реформа
35

управління народним господарством (1957 р.) була спробою
віднайти оптимізуючі механізми економічного розвитку. Зокрема,
особлива увага приділялася проблемам фінансового планування, регулювання фінансових ресурсів, перерозподілу частини
прибутку та надлишків оборотних коштів підприємств, забезпечення виконання фінансових планів і створення фінансових резервів. Важливе значення надавалося кредитним важелям розвитку промисловості та сільського господарства, ролі фінансів у
підвищенні економічної ефективності виробництва та підвищенні
рентабельності підприємств. Фінансово-кредитні інструменти
розглядалися як потужний арсенал забезпечення прискорення
темпів технічного прогресу. Вирішенню цієї проблеми мало сприяти запровадження на підприємствах фондів освоєння нової техніки, однак система централізованого планування бюджетних
асигнувань на капіталовкладення слугувала гальмом технічного
прогресу.
Загальне спрямування на розвиток економічних важелів управління народним господарством і розширення самостійності господарюючих суб’єктів отримали втілення у прогресивних як для того
часу концептуальних ідеях господарської реформи (1965 р.), як-от:
гармонійне поєднання економічних і адміністративних методів
управління (за превалювання перших над другими), оптимальне
поєднання його галузевого і територіального принципів, а також
централізованого планового керівництва економікою та оперативногосподарської самостійності підприємств, зміцнення господарського
розрахунку тощо. Проте гальмівний характер моделі економіки, що
має у своїй основі механізми вилучення, консолідації та централізованого розподілу ресурсів і доходів33, обумовив інституційну несумісність основоположних принципів цієї мобілізаційнодистрибутивної моделі і реформаторських новацій – поєднання
жорсткого централізму, державної монополії з самостійністю та
відповідальністю господарських ланок.
Таким чином модернізація моделі економічного розвитку, що
базувалася на мобілізаційних механізмах залучення фінансових
ресурсів і домінуючій ролі централізованих грошових фондів,
33
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здійснювалася в ході економічних реформ останньої третини
1940-х, у 1960-х та 1980-х роках. Проте ані кредитна та грошова,
ані господарська реформи і розширення економічної самостійності підприємств не спроможні були подолати низки системних
вад механізму фінансового управління централізованою економікою, обумовлених об’єктивним відставанням процесів державного планування, тотального розподілу та перерозподілу ресурсів від стрімкого розвитку і зміни структури суспільних потреб.
Для сучасності цей феномен має значення як «траєкторія попереднього розвитку»34 – існує традиція інвестиційного забезпечення через механізми державних фінансів, прямого розподілу
державою ресурсів і доходів, що обумовлює, з одного боку, інституційну неспроможність ринкових механізмів капіталоутворення та перерозподілу інвестиційних потоків, а з іншого – відсутність мотиваційних механізмів економічної діяльності та
завищені очікування щодо соціального захисту і загалом соціальної політики держави. Сучасна інституційна структура національного господарства потребує зміни загальних і локальних механізмів розвитку саме через неспроможність укоріненої державномонополістичної / олігархічної моделі економіки.
Рецепти успішного використання внутрішнього потенціалу
національного господарства для його динамічного реконструктивного розвитку передбачають відродження дрібномасштабного
аграрного господарства та переспрямування інвестицій і
підприємницької активності у виробництво35. Розв’язання сучасних соціально-економічних проблем, інноваційна перебудова
економіки України за допомогою виключно ринкових механізмів,
чи повернення до централізовано-директивних інструментів
управління є однаково неможливими. Доцільним є застосування
широкого спектра заходів і важелів інвестиційного управління
економічним розвитком, що передбачає «збільшення інвестицій у
основні виробничі фонди та створення умов для значного примноження власних джерел і банківських запозичень у реальному
34
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секторі економіки, <…> державне регулювання поступу науки й
інноваційного переозброєння в перспективних для країни галузях»36.
Як свідчать комплексні системні дослідження з економічної
історії України37, формування та зміна механізмів економічного розвитку на всіх етапах організаційно-технологічних та соціальноекономічних перетворень вітчизняного господарства відбувалися
під дією зовнішніх чинників. Дослідження ролі міжнародних економічних відносин та впливу зовнішньоторговельної політики на
господарський розвиток дає підстави для висновку про необхідність
врахування вітчизняного досвіду модернізації економіки в контексті
вироблення механізмів реконструктивного розвитку та пошуку нової
моделі міжнародного торговельно-економічного партнерства. Позитивний історичний досвід другої половини ХІХ – початку ХХ ст. полягає в тому, що свою результативність у сприянні економічному
зростанню та індустріальній модернізації господарства виявили,
зокрема, такі механізми:
 система стимулювання експорту (зерна, цукру, технічних культур);
 модернізація транспортної інфраструктури (залізничне будівництво, розвиток морської торгівлі та портового господарства);
 регулювання обсягів і структури імпорту (заохочення ввезення обладнання, машин, механізмів та жорстке митне обмеження щодо інших товарів, що забезпечило становлення власної
промисловості);
 широке залучення іноземного капіталу в ключові галузі на
етапі становлення індустріальної економіки;
 політика імпортозаміщення (розвиток транспортного і сільськогосподарського машинобудування);
 формування інвестиційно-привабливого іміджу (проведення
реформ другої половини ХІХ ст. як вирішення внутрішніх суперечностей економічного розвитку та відповідь на зовнішні вимоги
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заради залучення іноземних приватних інвестицій та отримання
кредитів);
 створення сприятливого підприємницького середовища як
чинник збільшення експортного потенціалу країни (інституційноправове забезпечення, розвиток ринкової інфраструктури);
 поєднання примусово-репресивних (адміністративних) та
заохочувальних (економічних) заходів у забезпеченні зростання
обсягу зовнішньої торгівлі (митно-тарифне регулювання, вивізні
премії, вимога реінвестування прибутків від зовнішньої торгівлі,
дискримінаційне ціноутворення, що обмежувало внутрішній попит на товари, призначені для експорту);
 інформаційне забезпечення та діяльність щодо формування
громадської думки (покращення суспільного сприйняття зовнішньоекономічної політики та регуляторних заходів уряду).
Таким чином, на початку ХХ ст. українське господарство «через розвиток експортоорієнтованих високотоварних галузей (зернове рослинництво, цукрово-рафінадне виробництво, вуглевидобувна промисловість, металургія), імпорт закордонного
обладнання, машин, технологій та активне залучення іноземних
капіталів інтегрувалося в систему міжнародних економічних відносин»38. Разом з тим аналіз цілей та наслідків регуляторних
заходів уряду вказує на їхню невідповідність та негативні екстерналії державної торговельної політики, що становить не менш
важливий для усвідомлення та практичного врахування негативний досвід впливу на економічний розвиток зовнішньоторговельної політики держави у період ринково-індустріальних перетворень. Його можна узагальнити такими основними положеннями:
 орієнтація на швидкі фінансові результати обумовила сировинно-аграрну структуру вітчизняного експорту;
 залежне положення українських територій в складі інших
держав визначило спрямування поставок промислової сировини
та готової продукції не на зовнішні ринки, а на інші регіони в межах внутрішньоімперського єдиного ринку;
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 система преференцій та вибіркової підтримки пріоритетних
галузей та окремих економічних суб’єктів на межі ХІХ–ХХ ст. стала чинником деформації конкурентного підприємницького середовища, розвитку монополістичних тенденцій та зрощення фінансово-промислових кіл з урядовим апаратом;
 непослідовність торговельно-економічної політики (недостатній рівень реінвестування доходів від зовнішньої торгівлі, пасивність у формуванні конкурентних переваг та освоєнні нових ринків) визначили низьку конкурентоспроможність вітчизняної
промислової продукції та залежність від іноземних інвестицій;
 провідна роль держави у забезпеченні техніко-технологічної
модернізації економіки шляхом залучення зовнішніх чинників (капіталу, фахівців, технологій) сприяння індустріалізації господарства обумовила ослаблення внутрішніх механізмів економічного
розвитку та призвела до структурних дисбалансів економіки39.
Загалом стратегія сприяння експорту за умов підпорядкування
механізмів і засобів митно-торговельної політики держави корпоративним інтересам фінансово-промислових кіл не спроможна
забезпечити фінансову стабілізацію та структурно-технологічну
модернізацію економіки, а навпаки, слугує способом «каналізації» витрат бюджету та загальною передумовою розширення
боргового фінансування державних витрат шляхом внутрішніх і
зовнішніх урядових запозичень. Фінансова централізація в поєднанні з концентрацією власності, що веде до монополізації діяльності у промисловій та банківській сферах, обмежує дію ринкових механізмів і зменшує потенціал ендогенного економічного
розвитку. Реконструктивні механізми повинні пов’язати інтереси
приватного сектору з національним економічним розвитком, забезпечити реалізацію стратегічних пріоритетів економічної політики. Зокрема, доходи від зовнішньої торгівлі мають реінвестуватися у розвиток власного виробництва і створення нових робочих
місць, адже «сьогодні, попри те, що сектор сфери послуг почав
домінувати в економіці заможних країн, промисловість залишається критично важливою для прискореної економічної трансфо-
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рмації незаможних40. Надходження від експорту повинні забезпечувати розвиток національного виробництва на новій технологічній основі.
Актуальним завданням вироблення механізмів реконструктивного розвитку є спрямування підприємницьких зусиль на виробництво, а не на сферу послуг, і особливо – на широкомасштабне
виробництво, здатне до глобальної конкуренції. Проте, як уже
зазначалося, підтримка державою промислових підприємств
призводить до зростання ризиків переорієнтації підприємницького сектора на «пошук ренти»41. У країні, де квазіринкове середовище доповнюється правовою невизначеністю та домінуванням
екстрактивних інститутів, рентоорієнтована поведінка означає
схильність підприємців концентрувати свої зусилля на отриманні
преференцій і субсидій від держави без досягнення технологічного прогресу, підвищення конкурентоспроможності та збільшення експортного потенціалу. Перевіркою суспільної ефективності
заходів урядового протекціонізму може слугувати лише рівень
міжнародних продажів та його динаміка. Саме в цьому полягає
ідея експортної дисципліни42 як механізму зворотного зв’язку –
постійного випробування та порівняльного аналізу роботи підприємств, яким надаються виробничі субсидії та ринкова протекція, шляхом примусу до експортування їхніх товарів і таким чином, до участі в міжнародній конкуренції.
Іноземні інвестиції на межі ХІХ–ХХ ст., як і проектнотехнологічне співробітництво із Заходом у ході сталінської форсованої індустріалізації у 1920–30-х роках, не сформували інституційних механізмів саморозвитку. Запозичених організаційнотехнічних інновацій вистачило для переходу на один наступний
технологічний уклад, на цьому позитивна дія ефекту т. зв. «купленої модернізації» закінчилася. Крім того, побудова радянської
системи господарювання в СРСР на основі ліквідації базових
інститутів ринку та утвердження державного монополізму приз40

Стадвел Д. Чому Азії вдалося. С. 117.
Підприємництво як рушійна сила суспільного прогресу : матеріали
круглого столу (Київ, 1 грудня 2016 р.) / НАН України, ДУ «Ін-т екон. та
прогнозув.
НАН
України».
Київ,
2016.
С.
37.
URL:
http://ief.org.ua/docs/scc/1.pdf
42
Стадвел Д. Чому Азії вдалося. С. 121.
41

41

вела до дезінтеграції світового господарства внаслідок поділу
його на два «табори» та політичного й економічного протистояння між ними.
В останній третині ХХ ст. технологічний прогрес у світовій економіці привів до поглиблення внутрішньогалузевої спеціалізації,
що досягла такого рівня, за якого жодна, навіть дуже велика країна, не володіла обсягами ресурсів, достатніми для одночасного
розвитку всіх необхідних напрямів, видів і підвидів виробництва.
У результаті посилилися інтернаціоналізація виробництва, міжнародна виробнича кооперація та відбулося стрибкоподібне зростання обсягів міжнародного торговельного обміну. Радянський
Союз залишався осторонь цих пороцесів, що призвело до його
прискореного відставання за показниками ефективності виробництва від провідних економічно розвинених країн світу. Закріплення за СРСР переважно сировинної спеціалізації в економічному обміні з глобальною світогосподарською системою
стало провідною причиною гальмування інституційних трансформацій та реформ у системі соціально-економічних відносин,
необхідність яких вже доволі чітко означилася у 1960-х роках.
Нові механізми управління економікою, передбачені концепцією
економічних реформ Косигіна – Лібермана, не отримали належного впровадження та реалізації.
Органічним наслідком некритичного запозичення ідеології лібералізму на початку 1990-х років стала стратегія побудови відкритої
економіки, тобто політика швидкої інтеграції у світогосподарську
систему на ринкових засадах та відмови від використання інструментів державного протекціонізму на внутрішніх і зовнішніх ринках.
Безперечно, ця політика була пролобійована урядами провідних
економічно розвинених країн через міжнародні фінансові організації
в інтересах власних виробників, які отримали додаткові ринки збуту.
Як компенсацію Україні було надано «допомогу» у вигляді дешевих
кредитів, за рахунок яких у країні було тимчасово створено видимість відносної макроекономічної стабільності. Валютні вливання
в економіку України також дозволили державній владі певний час
уникати необхідних економічних реформ. За цей час імпорт набагато більш конкурентоспроможної продукції зарубіжних товаровиробників завдав непоправної шкоди вітчизняному виробництву і, по
суті, зруйнував промисловий потенціал України. У такій ситуації
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можливості для відтворення та розвитку зберегли лише окремі
підприємства та галузі, орієнтовані головним чином, на експорт
(металургія, хімічна промисловість, окремі підгалузі і напрями
сільськогосподарського виробництва тощо). Ці підприємства швидко були приватизовані, отримали від держави низку преференцій
(занижені ціни на енергоносії, невисокі транспортні тарифи, податкові пільги й субсидії тощо) і утворили в структурі вітчизняної економіки сегмент так званих стратегічних підприємств, від успішного
функціонування яких залежали прийнятний зовнішньоторговельний
баланс, наповнення бюджету, добробут населення великих промислових міст. Набуття цими підприємствами домінуючого положення
остаточно закріпило сировинну та низькотехнологічну спеціалізацію
України у міжнародному поділі праці, натомість сегмент перспективних високотехнологічних виробництв, які успадкувала незалежна
Україна від часів Радянського Союзу, було остаточно втрачено.
Тобто були створені й задіяні механізми деіндустріалізації економіки, закріплення за Україною статусу постачальника низькотехнологічної продукції та сировини, блокування перспективи економічної інтеграції на симетричних умовах.
Зі здобуттям державної незалежності України розпочався
процес розбудови національної економіки. В основу економічних
перетворень було покладено ідею відродження та розвитку індивідуальних і партнерських форм підприємництва на основі трансформації відносин власності, перехід від адміністративнопланової економіки до ринкової на основі розвитку приватної
ініціативи, яка мала забезпечити модернізацію виробництва і
наблизити його до потреб населення. Проте у результаті приватизації як системоутворюючого механізму формування підприємницького середовища в Україні відбулася монополізація економічної влади, сформувались асиметричні умови доступу до
інформації та економічних можливостей для потенційних інвесторів, унаслідок чого відбулося злиття політичної еліти з бізнеселітою та формування своєрідної приватно-бюрократичної власності, що цілком відповідає історичній траєкторії трансформації
та традиційному режиму функціонування власності в Україні (нелегітимність, невизначеність, неефективність). Неринковий за
своїм характером приватизаційний процес унеможливив конкурентний перерозподіл капіталів і заклав тим самим деформуючі
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рамкові умови для подальшого ефективного розвитку підприємництва в Україні.
З урахуванням попередньої траєкторії інституційних перетворень господарського середовища перспективи національної економіки пов’язані з можливостями мінімізації впливу історично
сформованих інституційних ризиків трансформації власності та
подоланням бар’єрів розвитку підприємництва. Перманентне
розмивання прав власності, відсутність або ж номінальний характер механізмів інфорсменту, вибірковість правозастосування,
стереотипи сприйняття приватної власності як нелегітимної, а
підприємництва – як способу отримання нетрудових доходів становлять інституційну основу економічної поведінки пересічного
українського громадянина. Для підприємця вагомими детермінантами його економічної активності й успішності додатково виступають несформованість оптимальної ринкової інфраструктури
ведення бізнесу; суперечливість та неузгодженість окремих правових актів та норм у сфері господарського та адміністративного
законодавства; нестабільність та непрозорість державної політики у сфері підприємництва; складність і забюрократизованість
регуляторно-дозвільної системи, існування значної кількості контролюючих органів, що дублюють окремі функції один одного,
недосконалість системи ліцензування підприємницької діяльності; непослідовність системи податкового адміністрування, що
створює значні перешкоди для розвитку легального підприємництва; неналежний рівень фахової підготовки, що унеможливлює
набуття відповідних сучасним викликам професійних компетенцій
та досвіду організації і ведення підприємницької діяльності43.
Істотними чинниками блокування механізмів економічного розвитку в Україні слугують домінування неформальних норм комунікації суб’єктів господарювання; високий рівень трансакційних
витрат, обумовлений корупційною складовою; правова невизначеність у розподілі повноважень і відповідальності різних рівнів
державної влади та вибірковість правозастосування.
За умов витіснення вертикальних (ієрархічних) зв’язків горизонтальними (мережевими) вирішального значення набувають фо43
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рмальні інститути – сукупність правових норм, які визначають
легітимне поле діяльності, встановлюють правила господарської
взаємодії та ділової комунікації, зменшують ризики для економічних контрагентів, забезпечують передбачуваність їх поведінки.
Норми права, що є прозорими й обов’язковими для всіх, забезпечують соціальну координацію в суспільстві, основаному на
особистій свободі в політичній сфері та приватній власності і товарно-грошових відносинах – в економічній44. Вищим рівнем будівництва інституційної структури суспільства є формування спеціального інструментарію, системи організацій та апарату
виконавців, призначенням яких є контроль за виконанням норм
закону, виявлення порушників, оцінка завданої суспільству шкоди
та покарання тих, хто уникає виконання норм закону або прямо їх
порушує. Універсальність юридичних норм має бути забезпечена
ефективними механізмами їхнього дотримання.
Реалізація потенційної здатності капіталу до розгортання нового виробництва, техніко-організаційних інновацій, залучення
продуктивних ресурсів у економічний кругообіг вимагає певних
інституційних умов, а саме – створення такої формалізованої
системи власності, «яка видобуває економічний потенціал активів і перетворює його на форму, зручну для трансакцій і контролю»45. Приватна власність у традиційному розумінні – закріплення майнових прав на землю та інші фактори виробництва – є
необхідною умовою формування ринкової системи, але недостатньою умовою для економічного розвитку. Інститут власності в
капіталістичній економіці – це, за визначенням Е. де Сото, «сфера, де ми ідентифікуємо й оцінюємо активи, комбінуємо й
пов’язуємо їх з іншими активами»46. У розвинених країнах формалізована репрезентація власності є засобом гарантування відповідальності – вона надає потрібну для цього інформацію, правила, норми і механізми примусу. Плюралізм форм власності при
цьому не допускає юридичного плюралізму у трактуванні норм і
вимог закону.
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Отже, синтезуючим чинником, що слугує гальмівним механізмом економічного розвитку в Україні, є аномія (відсутність соціального порядку). Згідно з концепцією Е. Дюркгейма, аномія як стан
неунормованості, діяльності без правил, соціальної дезорганізації
виникає тоді, коли держава і суспільство послаблюють свій контроль за поведінкою індивідів. Зазвичай це відбувається в періоди
економічних криз і соціальних потрясінь. За Р. Мертоном, аномія
як дисфункціональний стан суспільства супроводжує процеси зміни соціально-нормативних систем. В економіці України аномія
виявляється через суперечливість законодавства; нестабільність,
непрозорість і непослідовність державної економічної політики;
необов’язковість дотримання норм; нерівність доступу до ресурсів;
традиційно конвенціоналістський, а не універсально-знеособлений
характер інституційного регулювання та соціальної координації.
Економічні реформи задають умови, за яких змінюється поведінка суб’єктів економіки, механізми розподілу ресурсів і функціонування ринків. Зв’язок механізмів економічного розвитку з інституційними змінами виявляється в тому, що інститути – це
норми та механізми координації економічної взаємодії держави
та інших економічних суб’єктів. Тому інституційна реконструкція –
це зміна механізмів координації економічної діяльності, мотивації
господарюючих суб’єктів, управління суспільним розвитком.
Історико-економічний аналіз вітчизняного досвіду реформ у
контексті завдань створення механізмів розвитку економіки дозволяє виявити бар’єри та наслідки модернізаційних перетворень
(як способу осучаснення, вдосконалення системи без якісної зміни її основ, що завжди призводить до «незавершеного характеру» і загострення суперечностей) та чинників, що забезпечили
успіхи реконструкції (докорінних, системних, комплексних змін,
перебудови інституційної основи економіки). Успішними модернізаційними проектами стають ті, що мають не лише докорінний,
але комплексний, системний характер і забезпечують незворотні
зміни в інституційній структурі суспільства. Асиметричні та непослідовні перетворення за умов збереження традиційного у своїй
основі господарства не могли забезпечити комплексного характеру змін та призвели до закріплення інститутів тоталітарної по-
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літичної системи, комунітарної ідеології та редистрибутивної (роздатково-розподільчої) економіки47.
На теперішній час пріоритетними напрямами формування механізмів реконструктивного розвитку економіки України є досягнення високого рівня нагромадження капіталу та ефективнішого
розподілу ресурсів. З огляду на негативний досвід застосування
принципів Вашингтонського консенсусу такі заходи як використання ринкових відсоткових ставок, відсутність контролю за рухом капіталу, лібералізація торгівлі, відкритість для іноземних
інвестицій, приватизація державних підприємств та дерегуляція
економіки не можуть бути визнані ані необхідною, ані достатньою
умовою для забезпечення означених пріоритетів. Для успішності
соціально-економічних перетворень ключового значення набувають інституційні чинники, зокрема: ефективність системи державного управління; відповідність законодавства, норм і правил
соціальної взаємодії та ділової комунікації; підвищення рівня відповідальності держави (в особі органів державної влади), суспільства (громадських спілок та політичних організацій), господарських суб’єктів; забезпечення політичної та економічної
демократії через розвиток публічності, підзвітності, підконтрольності, зворотного зв’язку між суспільством і органами влади, залучення громадян до державного управління; формування візії
успішної країни та моделі її будівництва; зміна суспільних пріоритетів на основі трансформації особистісних цінностей.
Висновки. Стратегія реконструктивного розвитку економіки
України має бути орієнтована на поєднання ефективності ринково-конкурентних механізмів, цілеспрямованості державного регулювання в контексті обраної моделі економічного розвитку з соціальною відповідальністю політичної та економічної демократії.
На цьому базується обґрунтування необхідності та можливостей
реконструктивного розвитку як процесу формування інституційних механізмів заміщення неефективних форм господарювання,
системи координації економічної діяльності, екстрактивної моделі
економіки системою відносин та організаційних господарських
форм, які спроможні забезпечувати економічну ефективність та
соціальний прогрес шляхом залучення нових ресурсів (у тому
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числі – соціальних), додаткового потенціалу (у тому числі креативного), тобто на основі інклюзивного розвитку.
Загальні механізми реконструктивного розвитку економіки
України передбачають прийняття конкретних рішень щодо чіткої
постановки завдань для досягнення масштабних, однак досяжних цілей. Визначення пріоритетів, формулювання напрямів та,
головне, постановка завдань і вимірних цілей означатиме, що ми
можемо виміряти наші досягнення. Такий підхід суголосний стратегії «Європа-2020», проте специфіка України полягає в тому, що
вона, на відміну від Євросоюзу, не має у своєму розпорядженні
таких потужних інструментів. Тож вироблення фінансових, інституційних та адміністративно-організаційних механізмів управління розвитком, активізація соціально-інноваційного потенціалу, а
також координованість дій держави та громадянського суспільства, включення всіх ланок і суб’єктів економіки у процес конструктивних змін заради досягнення суспільно значущих цілей є
обов’язковою умовою реалізації економічної стратегії.
З урахуванням історичної траєкторії формування та розвитку
інституційної структури економіки України зміна її несучих конструкцій означає, насамперед, подолання інституційної неспроможності держави та невизначеності правового поля економічної
діяльності, зміцнення механізмів забезпечення виконання правил, що відкриває можливості зростання суспільно ефективного
підприємницького середовища, формування економіки, що ґрунтується на знаннях та інноваціях, розвитку більш екологічного та
конкурентоспроможного національного господарства, підвищенню рівня зайнятості, що сприятиме соціальній та територіальній
згуртованості та добробуту.
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Сучасні ціннісно-інституційні та технологічні зрушення розглядаються як такі, що поглиблюють розриви в соціальноекономічних системах та породжують нові виміри нерівності,
які не завжди можуть бути зафіксовані та ідентифіковані. Доведено, що нерівність перетворюється з зовнішнього фону
змін, які відбуваються, на одне з головних джерел невизначеності подальшого розвитку глобальної економіки. Обґрунтовано
висновок, що посилюється навантаження на інституційні механізми контролю та оптимізації нерівності, які склалися у суспільстві, зокрема, на систему доступної і якісної освіти та
соціальних послуг держави.
Ключові слова: економічна нерівність, інститути, цінності,
статус, ідентичність, соціальні ліфти, технологічний розвиток,
ефективність.
В економічній науці та практиці існують два різні, але не альтернативні, підходи до вирішення проблеми несправедливої нерівності у суспільстві. Перший підхід притаманний країнам, які
створюють економічні умови для достатньої продуктивності суспільного виробництва, що надає можливість залучення у сучасну
економіку широких верств населення та створення на цій основі
перерозподільних механізмів пом’якшення нерівності. В таких
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системах можуть спостерігатися одночасні процеси зростання
ефективності та зменшення нерівності. Як відмічають дослідники
і фахівці міжнародних інституцій, включення у глобальні ланцюжки створення вартості, навіть на найневигідніших ланках, сприяє
побудові більш справедливого суспільства.
Другий підхід, що притаманний країнам з високим рівнем економічного розвитку, виходить з визнання недостатності високої
економічної ефективності для вирішення проблем зростання нерівності у суспільстві і наполягає на необхідності цілеспрямованої політики обмеження небезпечних розривів у доходах та рівні
життя. В таких країнах відбуваються процеси подальшого соціально-економічного розшарування на тлі швидкого розвитку новітніх технологій. Багато відомих учених, таких як Дж. Острі, А. Берг,
Т. Пікетті, Дж. Стігліц49 та їхні послідовники, звертають увагу на
фундаментальні соціальні ризики економічного зростання в країнах розвинутими ринковими інститутами та ефективними інноваційними галузями. Такі ризики, на їхню думку, неможливо повністю ліквідувати, але можна обмежити шляхом інституційних
реформ, взявши умовно за зразок інституційне забезпечення
обмеження нерівності у скандинавських країнах.
Перший підхід можна визнати як соціально-оптимістичний:
прискорення розвитку для країн з ринками, що розвиваються,
означає поступове зниження нерівності, а другий підхід можна
визначити як більш песимістичний: якщо не змінити сучасну модель економічного зростання, то суспільство дійде до неприйнятних рівнів соціальних розривів. Слабким місцем обох підходів є
зведення економічної нерівності до розходжень у доходах та
майні і мовчазне припущення гарантованості (у певному сенсі)
суттєвих умов: у першому випадку – дотримання траєкторії зниження нерівності у разі більш-менш швидкого економічного зростання, у другому випадку – траєкторії інноваційного розвитку та
зростання ефективності у разі інституційних реформ соціальної
спрямованості.
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На наш погляд, ці припущення потребують додаткового аналізу
для виявлення об’єктивних меж ефективності сучасних підходів до
вирішення проблем нерівності з точки зору її історичної визначеності у контексті соціальної справедливості та ефективності.
Метою цієї статті є теоретична оцінка соціально-економічної
природи та чинників нерівності з точки зору її місії у структуруванні, функціонуванні та розвитку соціально-економічних систем.
Нерівність – це найпростіша (абстрактна) форма ускладнювання та структурування соціально-економічних систем. У стабільному стані соціально-економічної системи суспільні уявлення
про припустимий або бажаний ступінь нерівності є стійкими та
витікають з ціннісно-інституційних підвалин економіки. Завдяки
цьому взаємно обумовлене відтворення системи статусів та
структури суспільного виробництва супроводжується такою нерівністю, яка сприймається як припустима або природна. Для кожного суспільства межа «легітимної нерівності», яка не викликає
системного неприйняття, обумовлюється конкретно-історичними
умовами її формування, включаючи й інституційне середовище50.
Така нерівність не спонукає суб’єктів та суспільство цілеспрямовано витрачати ресурси на подолання розривів51. Більш низький рівень соціальних розривів обумовлює більш швидке та довговічне зростання52. Але такий прийнятний рівень розривів не
виникає та існує сам по собі, а забезпечується відповідними інституційними механізмами, як формальними, так і неформальними.
Як результат, розкид індивідуальних траєкторій суб’єктів не заважає системі витримувати єдину траєкторію руху (еволюції) у середовищі. Тому належним чином інституційно структурована господарська система має відносно низький рівень соціальної ентропії.
Дж. Стігліц відмітив, що сама по собі рівність не є абсолютною
соціальною цінністю: «Досягнення абсолютної рівності не є ціллю.
Деякі форми економічної нерівності сприяють економічному зростанню. А деяких проявів нерівності взагалі не варто торкатися,
оскільки це може бути розцінено як обмеження свобод, якими всі
50
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так дорожать»53. Межа, за якою нерівність стає руйнуючою, має
конкретно-історичний характер та відображає не лише досягнутий
рівень виробництва, а й взаємну адекватність цінностей та інститутів, які спонукають людей взаємодіяти та конкурувати в суспільстві та економіці.
Позитивний потенціал нерівності залежить від дієвості так
званих соціальних ліфтів (освіта, державна служба на засадах
раціональної бюрократії, доступ до малого та середнього бізнесу,
науки та інноваційної діяльності), які, чи прямо, чи у кінцевому
рахунку, знижують відносну цінність початкових умов та підвищують цінність диференційованих актуальних результатів діяльності суб’єкта. Соціально-економічні статуси суб’єктів, які сформувалися історично, є взаємно комплементарними, що є умовою
використання статусно детермінованої нерівності в адаптації,
функціонуванні та розвитку господарських систем як диференційованих органічним складним чином.
Головна умова формування та реалізації позитивного соціально-економічного потенціалу нерівності – відкритий доступ до якісної освіти. За зразок можна взяти сучасну Німеччину, де освіта,
включаючи вищу, є безкоштовною та гарантованою державою.
Нерівність у Німеччині є достатньо високою, але вона не є актуальною небезпекою для соціально-інституційного устрою, оскільки
доступність освіти та соціальних послуг держави поки що нівелює
нерівність початкових умов54. У такому разі стохастичні та детерміновані процеси розподілу та перерозподілу економічних активів
у кінцевому рахунку забезпечують оптимальне використання нерівномірно розподілених ресурсів (активів) у порівнянні з більш рівномірним, але менш ефективним розподілом, який є орієнтованим
на безпосередню рівність.
Умовами реалізації позитивного потенціалу соціальноекономічної нерівності є достатня глибина інституціоналізації
економіки та суспільства, що робить поведінку людини оптимально визначеною, а також похідні інституційні механізми, які за53
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безпечують свободу вибору у рамках діючих інститутів: відкрита
модель державної служби; інституційно забезпечений малий та
середній бізнес, що орієнтується на відносно стійкі, але обмежені
ринкові ніші; відносно високий суспільний статус інноваційної
діяльності та науки. Наявність інституційних альтернатив дає
можливість суб’єктам суспільної нерівності обирати відповідну
сферу застосування їхніх особистих активів. Завдяки цьому суспільна ефективність використання наявних активів підвищується.
Як показав В. Тарасевич, інститути здатні привласнюватися
одними суб’єктами без відчуження від інших55. Таким чином, за
інших рівних умов, у більш інституціоналізованій економіці нерівність має відносно ширший простір для реалізації позитивних
ефектів, ніж у менш інституціоналізованій. Інституційна складова
суспільного багатства виконує важливу функцію забезпечення
умов
використання
позитивного
потенціалу
соціальноекономічної нерівності.
Глибоко інституціоналізовані суспільства можуть мати значну
нерівність у розподілі ринкових активів, але це призводить до
позитивних ефектів розвитку та інновацій. Навпаки, у суспільствах з низькою інституціоналізацією, де велику роль відіграють
чинники примусу та легітимного/нелегітимного насильства, потенціал нерівності реалізується в основному у формі владних ієрархій, що обумовлює їхню більш високу соціальну значущість та
привабливість у порівнянні з інноваційно-інвестиційними статусами суб’єктів.
Належна глибина інституціоналізації економіки та суспільства
більшою частиною формується у процесі відносно довгої еволюції соціальних форм, яка більш схожа зі зростанням дерев, ніж з
будівництвом споруд. Небезпека так званої соціальної інженерії
полягає в тому, що ціннісно-інституційна коренева система суспільства, яка сформувалася історично, розглядається у цьому випадку як вада для ефективних реформ. Але у разі відрізання такої кореневої системи достатня глибина інституціоналізації
суспільства не може бути досягнута за визначенням. Тому не
слід дивуватися, що у результаті так званих «сміливих» реформ
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кожного разу в українському суспільстві зростає негативний соціальний потенціал нерівності, який не сприяє інноваційноінвестиційному розвитку економіки, а лише посилює невизначеність. Виникає своєрідне замкнуте коло, коли нерівність породжує нестабільність, а нестабільність генерує все більш сильну
та неприйнятну багатовимірну нерівність56.
Переваги глибоко інституціоналізованої економіки пов’язані з
багатоканальністю реалізації позитивного потенціалу нерівності,
що складається з диференціації здатностей та інституційної компетентності суб’єктів, які детерміновані ендогенними та екзогенними чинниками57.
Вкорінені в економічну систему та повсякденну поведінку інститути сприяють довірі, низьким трансакційним витратам, автоматизму більшості ринкових рішень. Для характеристики припустимої нерівності можна використати певну аналогію з критерієм
припустимої (бажаної) інфляції: інвестори та споживачі у своїх
рішеннях не враховують фактичну та очікувану динаміку цін.
Припустима нерівність є тлом, а не актуальним чинником ухвалення рішень. Для царини практичного використання оцінок рівності та нерівності це означає, що відтворення та закріплення
існуючого статусу домогосподарств надає можливість максимізації поточної корисності та довгострокової стабілізації (як мінімум,
непогіршення) умов їхньої життєдіяльності. Якщо ж таке погір56
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шення відбувається або очікується, частка ресурсів та активів
домогосподарств може спрямовуватися на зусилля щодо зміни
інституційного статус-кво. Найбільш деструктивною з цієї точки
зору є ситуація, коли очікування погіршення розповсюджується
на статус наступного покоління членів домогосподарств.
Традиційні чинники нерівності, які уявляються в основному
подоланими, за певних умов можуть несподівано активізуватися.
Наприклад, у Сполучених Штатах Америки вже в наші часи знову
стає актуальним расовий зріз нерівності, який не може бути
з’ясованим в існуючий системі вимірів. Як відмічають дослідники,
збільшення розриву в заробітній платі між чорношкірими і білими
працівниками стає все важче пояснити. Якщо у 1979 р. темношкірий працівник у середньому заробляв близько 80% від погодинної заробітної плати білого працівника, то у 2016 г. – близько
70%. Серед жінок з 1979 р. по 2016 р. це співвідношення рухалося від 95 до 82%. При цьому частка негативної динаміки, яка не
ототожнюється з дією відомих чинників (освіта, професія, сфера
виробництва) постійно зростає. Це означає, що диспропорція в
доходах, які ніяк не пов'язані з певним місцем, освітою, годинами
роботи, типом роботи або віком, поширюється58.
Санкціонована ціннісно-інституційним базисом економіки соціальна нерівність як мінімум не заважає розвитку технологій та
інститутів. Але саме в цьому полягає серйозне внутрішнє протиріччя: інституційна система у процесі еволюції поступово вичерпує свій адаптивний та інтегративний потенціал і потребує корінних змін відповідно до суттєвих змін у зовнішньому та
внутрішньому технологічному й інституційному середовищі. У цих
умовах нерівність втрачає деякі канали реалізації позитивного
потенціалу, що надає їй переважно деструктивні риси.
Технологічно обумовлена нерівність може змушувати навіть
уточнювати підстави та взаємні обов’язки й повноваження учасників такої фундаментальної інституції як суспільний договір,
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Social Contract59. Це свідчить про те, що реальний розподіл ресурсів та влади не відповідає його формальним регламентам та
процедурам. У такому інституційно незбалансованому суспільстві нерівність завжди знаходить для себе якусь лакуну в економічній системі, де вона знову починає неконтрольоване зростання.
Це змушує державу відволікати економічні та соціальні ресурси
на нейтралізацію нових небезпек у цій сфері.
Зміни та зрушення ціннісно-інституційних і структурнотехнологічних підвалин економічної системи знижують рівень
керованості динаміки рівності та нерівності та породжують додаткові виміри нерівності, які ще не мають надійних інструментів та
критеріїв оцінки. Сьогодні такими вимірами можуть слугувати
доступ до віртуальних та мережевих активів, що здатні генерувати більш високі доходи.
Ціннісно-інституційні зрушення, що сьогодні відбуваються під
впливом низки ендогенних та екзогенних чинників, суперечать
сталій природі інститутів та посилюють невизначеність економічних суб’єктів щодо їхнього статусу. Готовність до компромісів
послаблюється, довіра знижується.
Структурно-технологічні зміни породжують новий вимір рівності/нерівності через неоднаковий доступ економічних суб’єктів до
нових суспільних технологічних активів, що впливає на зайнятість, доход та фактичний статус. Така динаміка може сприйматися як соціально значуща та несправедлива. Через зростання
технологічного безробіття посилюється вплив невизначеності у
функціонуванні господарської системи, що призводить до масової міграції найбільш кваліфікованих працівників. Завданням
держави у таких умовах є мінімізація (оптимізація) суспільних
втрат та максимізація рівня використання позитивного потенціалу інституційних та структурно-технологічних зрушень.
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Якщо витрати збереження (підтримання) статусу60 є відносно
незначними у сукупних витратах суб’єкта, то максимізація корисності знаходиться у межах існуючої системи статусів. Якщо ж в
умовах падіння доходів витрати на статус відчутно заважають
максимізації корисності, то суб’єкт постає перед вибором: або
збереження статусу, або збереження рівня споживання; втрата
статусних обмежень призводить до негативного спрощення критеріїв соціально прийнятних дій, що полегшує нелегітимну надконцентрацію багатства у невеликої кількості суб’єктів.
Майже 200 років тому про це писав Г.В. Гегель: «У тих випадках, коли життя великої маси людей виявляється нижче відомого
рівня існування, який сам собою встановлюється як необхідний
для члена суспільства, а це веде до втрати відчуття права, правомірності й честі забезпечувати своє існування власною діяльністю
і власною працею, виникає чернь, що у свою чергу сприяє концентрації незліченних багатств у деяких руках61». І далі Гегель підкреслював, що бідність сама по собі нікого не робить черню. Чернь –
це особливий внутрішній стан людини, яка має претензії, а не права, заздрість, а не стимули. Наявність черні (у розумінні Гегеля) є
умовою наявності вузького прошарку безвідповідальних і тому
несвобідних нуворишів. Відсутність ціннісно-інституційної санкції
на багатство у таких суб’єктів компенсується «демонстративним
споживанням», про яке писав Т. Веблен. Це, у свою чергу, посилює поширення настроїв відчуження, знижує цінність праці, кваліфікації, освіти. Перманентний перерозподіл приватизованого (захопленого) державного майна паралізує інвестиційні процеси.
Таке суспільство втрачає частину свого людського капіталу лише
внаслідок погіршення суспільної атмосфери.
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У трактуванні поняття статус ми вважаємо за доцільне використовувати
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З іншого боку, занадто активна (популістська) соціальна політика
та так звана позитивна дискримінація, якщо вони нівелюють інституційно санкціоновану статусну диференціацію доходів, можуть
означати приховане пригнічення суб’єктних підстав функціонування
інституційної системи та активізацію джерел невизначеності.
Таким чином, актуальна нерівність для суб’єктів означає наявність від’ємних розривів, які є суттєвими для прийняття рішень.
Якщо за даних структурно-інституційних умов суб’єкти здатні подолати такі розриви за рахунок використання доступних для них
ресурсів, активів, здатностей, то така нерівність впливає на оцінки функції корисності та граничної ефективності ресурсів. Подолання такої нерівності, яка знаходиться у межах «досяжності»
суб’єктів, сприяє підвищенню загальної ефективності. При цьому
необхідно зробити припущення, що узагальнена функція корисності включає до себе у латентному вигляді критерій підтвердження, закріплення або підвищення статусу суб’єкта62. Якщо ж
за даних структурно-інституційних умов розриви не можуть бути
подолані у результаті особистих зусиль суб’єктів, то у цьому випадку діяльність спрямовується на ігнорування або зміни таких
умов, що знижує загальну корисність рішень.
Системи з глибокою та сильною ціннісно-інституційною ідентичністю є більш стійкими по відношенню збурюючих впливів,
включаючи і чинник зростання нерівності. Це досягається за рахунок вкорінених статусів суб’єктів, які можуть зберігатися на
широкому діапазоні коливань їх доходів та динаміки відносних
розривів по відношенню до інших статусів. Такі коливання нерівності впливають на економічну поведінку суб’єктів в межах функції максимізації корисності.
Навпаки, статуси суб’єктів, що мають ситуативне походження
та пов’язані з стохастичними процесами у сфері розподілу доходів та економічної влади, є дуже чутливими по відношенню до
будь яких негативних (для них) змін доходів, і тому система з
переважанням таких статусів схильна впадати у хаотичну динаміку за умови подолання відносно низького бар’єру зростання
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58

загальної нерівності. У свою чергу незахищені належним чином
статуси схильні до дифузії та деградації. Перехідний (трансформаційний) стан соціально-економічної системи має ознаки безстатусного стану внаслідок інтенсивного стирання інформації про
попередній стан системи, тому у такому суспільстві фактична
нерівність може сягати будь-яких величезних значень, але це не
означає, що система є стійкою.
Для системи з глибокими статусами, тобто вкоріненими завдяки інституційно-ціннісним підставам, бар’єр прийнятної нерівності є високим, але і він не є гарантовано високим: існує таке
значення нерівності, при досягненні якого конкретна система
може перейти до хаотичної динаміки перерозподілу активів та
влади, інакше кажучи, до переформатування системи статусів.
Суттєвими чинниками соціально-економічної нерівності є
складність інституційної системи та детерміновані нею вимоги до
інституційної компетентності суб’єктів. Якщо система є занадто
простою щодо складності суспільного розподілу праці та існуючих соціально-економічних та владних залежностей у суспільстві,
то така зайва простота компенсується зовнішнім примусом (прямим або латентним) суб’єктів до виконання вимог суспільного
розподілу праці. Якщо інституційна система є занадто складною
стосовно можливостей суб’єктів щодо з’ясування та виконання
інституційних вимог, то баланс досягається шляхом відсікання
аутсайдерів (наприклад, шляхом ув’язнення «недосоціалізованих» субєктів у місцях позбавлення волі), та можливості для так
званої еліти уникати жорсткого слідування вимогам за рахунок
використання практик подвійної моралі та подвійних стандартів.
Будь-яка система на певному етапі своєї еволюції може вступити у фазу деструктивного ускладнення, яке знаходить себе у
неухильному зростанні прошарку інституційних аутсайдерів –
людей, які не ототожнюють себе та умови своєї життєдіяльності з
виконанням інституційних вимог через стійкий розрив між їхніми
особистими можливостями до засвоєння інституційної інформації
та ускладненням норм та правил доступу до суспільних ресурсів.
Наприклад, в Україні багато пенсіонерів не використовують можливості отримання пільг, тому що вони не знають, як це зробити,
або не хочуть зв’язувати себе з ризиками стягнення у разі невимушеного порушення складних умов доступу до державних пільг.
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Коли державні органи запевняють людей у абсолютній простоті
та легкості доступу до пільг, вони не приймають до уваги фактичний рівень інституційної компетентності більшості людей, яким
реально потрібні ці пільги.
Якщо виходити з конкретно-історичної природи інститутів, то
важливою умовою коректного використання інституційного підходу є врахування чинника часу у виникненні, розвитку та стагнації
інституційних систем. Стосовно проблеми інституційних чинників
нерівності це означає, що з часом інституційна компетентність
учасників господарської діяльності зростає, і тому, за інших рівних умов, нерівність за цією ознакою знижуватиметься. Як гіпотезу можна обрати так званий нормальний розподіл ймовірності
(розподіл Гауса) достатнього оволодіння необхідними інституційними навичками у часі:

Слідуючи цій гіпотези, графік функції ймовірності можна розподілити на три часових відрізки: на першому ( t 0 ,t1 ) внесок чинника інституційної компетентності у нерівність буде максимальним, тому що лише відносно незначна частка суб’єктів встигла
оволодіти необхідними інституційними знаннями та навичками і
тому отримує відносні переваги; на другому відрізку ( t1 , t 2 ) його
внесок у нерівність буде від’ємним, тому що більшість населення
стає інституційно компетентною, і переваги, що отримали компетентності лідери на першому етапі, нейтралізуються; на третьому
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відрізку ( t 2 , t 3 ) динаміка соціального розшарування за ознакою
інституційної компетентності буде незначною, тому що прошарок
інституційних аутсайдерів може бути упродовж тривалого часу
відносно стабільним.
Якщо нормальний розподіл є симетричним, то він відповідає
максимальній ентропії, тобто не можна сказати, що саме буде
відбуватися з конкретним суб’єктом на всьому часовому відрізку
життєвого циклу системи. Якщо ж графік є зміщеним, наприклад,
унаслідок сильних впливів попереднього стану (ефект QWERTY),
то симетрія порушується внаслідок збереження у прихованому
вигляді попередньої ієрархії суб’єктів. Інакше кажучи, на актуальну нерівність певним чином накладаються рештки старих історичних нерівностей. Як наслідок, ентропія системи знижується у
порівнянні з «чистими» системами, а розкид індивідуальних траєкторій є відносно меншим. Стан системи з успадкованими перевагами представників старих ієрархій є більш детермінованим,
але іноді така детермінованість є невигідною для суспільства,
оскільки обмежує та знижує цінність сьогоднішніх зусиль та сьогоднішніх суспільних інституційних ресурсів.
Чинник інституційної компетенції суб’єктів реалізується як їхня
економічна свобода. Саме сфера економічної свободи створює
простір позитивної реалізації соціально-економічної нерівності.
Формування інституційних умов економічної свободи суб’єктів є
однією з найважливіших функцій держави, яка намагається мати
результативну соціальну політику щодо оптимізації нерівності у
суспільстві. В іншому випадку попередні (успадковані) ієрархії
спричинятимуть сильний негативний вплив на використання суспільних ресурсів через надмірну та неефективну нерівність. Навантаження на соціальну політику буде зростати, але вона не
зможе давати очікувані результати63.
Що стосується впливу технологічних чинників на значення динаміки рівності/нерівності для економіки і суспільства, то найбільшого значення набуватимуть наслідки впровадження так званих цифрових технологій у виробництво товарів та послуг, які
іноді описуються багатозначним та недостатньо визнаним термі63

Див.:Ostry, J. D., A. Berg, and C. Tsangarides (2014 ). “Redistribution,
Inequality, and Growth.”IMF Staff Discussion Note 14/02.
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ном «смарт-промисловість» (див. Вишневський, Князєв). У першому наближенні ризики таких технологічних змін складаються у
дефляції та зростанні безробіття, яке, за словами Дж. Стігліца, є
найстрашнішим провалом ринку та найважливішим джерелом
соціально-економічної нестабільності64.
Як відмічає огляд Всесвітнього економічного форуму «Доповідь про розвиток людського капіталу 2017», технології, що спрямовані на скорочення використання людської праці, останнім
часом зростають випереджаючими темпами. Глобальні продажі
промислових роботів у 2014 році досягли 225 000, що на 27%
більше, ніж у 2013 році. Загальний обсяг трудових доходів у відсотках від ВВП знижується в усіх напрямках. З 1975 по 2015 рік
частка доходу від праці у ВВП скоротилися з 61% до 57% ВВП в
США; з 66% до 54% в Австралії; з 61% до 55% в Канаді; з 77% до
60% в Японії; і з 43% до 34% в Туреччині65.
В знаменитій Силіконовій долині у США контрасти між бідністю та багатством вже привертають увагу не лише політичних
популістів, а серйозних дослідників. Як відмічає Д. Ротман з Масачусетського технологічного інституту, у сфері високих технологій в Каліфорнії працюють 20–25% населення, і саме в них зосереджено майже весь приріст багатства. Саме вони визначають
платоспроможний попит та цінову динаміку, в той час як заробітні
плати більшості населення навіть знижуються66. У Північній Каліфорнії 31% робітників отримують за годину 16 доларів або менше, що вважається дуже низькою заробітною платою. Медіанне
значення доходів у США сьогодні таке ж, як у 1995 році. Динаміка
цифрової економіки сприяє монополізації ринків з боку таких велетнів як Facebook, Google, Apple и Amazon67. Дифузія високих
технологій може означати розповсюдження цих проблем на все
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більш широке коло регіонів та країн. Світова економіка за останні
десятиліття відчула реальність таких ризиків розвитку новітніх
технологій. Автори The Global Human Capital Report 2017 вважають, що саме високотехнологічні сектори є джерелом зростаючих
ризиків вивільнення робочої сили68.
При цьому виявилося, що теоретичне та інструментальне забезпечення регуляторної політики держави не відповідає глибині
та змісту цих процесів на початку ХХІ століття. Наприклад, політика кількісного пом’якшення після кризи 2008–2009 років у Сполучених Штатах Америки упродовж декількох років виявилася неспроможною нейтралізувати дефляційні тенденції та збільшити
занятість. Японія, використовуючи всі доступні регулятивні важелі,
вже майже 20 останніх років не може подолати дефляційні процеси зі всіма небезпечними фінансовими та соціально-економічними
наслідками, що випливають з цих процесів. Як відмічають фахівці,
корпорації в умовах глобальної ринкової та фінансової невизначеності не наважаються на підвищення заробітних плат, що, у свою
чергу, здатне тримати економіку у «дефляційній ямі» упродовж
довгого періоду69. Зрозуміло, що наслідком цього буде зростання
бюджетних проблем та обмеження перерозподільного соціального
потенціалу держави.
Однак масштаби та соціально-економічні наслідки таких вже
відомих явищ можуть бути набагато серйознішими, ніж це ми
бачили до останнього часу. Справа у тому, що будь-які виробництва, що не перебудовуються на «цифрових» підставах, будуть
неконкурентоспроможні щодо смарт-виробників. Перемога
смарт-промисловості може бути тотальною, і, відповідно, надасть такого ж характеру всім ризикам, включаючи й таки, які
сьогодні є прихованими. Наступ на соціальну державу буде вестися по усіх фронтах: потреби у соціальній підтримці зростатимуть унаслідок масового безробіття; можливості кредитної підтримки населення стискуватимуться під впливом загального
падіння його кредитоспроможності; податки внаслідок загальної
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дефляції різко падатимуть, бюджетні дефіцити зростатимуть. Як
свідчить досвід, суспільства, які потрапляють у тривалий кризовий стан, починають використовувати практики виживання за
рахунок слабких. Це означатиме, що нерівність може швидко
досягнути руйнуючих масштабів стосовно соціуму як такого.
Особливо слід зупинитися на такій екзотичній інституційнофінансовій новації, як безумовний базовий дохід. Вона може
принести додаткові ризики та проблеми вже тільки через свою
принципову невідповідність засадам ринкової системи як такої.
Сама наявність безумовного базового доходу означає для людини, що вона не потрібна суспільству як носій певних здатностей,
умінь, знань, соціальних якостей. Руйнація звичного діяльного
способу життя породжуватиме масове соціально-економічне відчуження. Посилання на те, що за умови зміни кон’юнктури людина може бути знову потрібна суспільству та економіці і отримає
можливість відновити стереотипи діяльного (трудового) способу
життя, є недостатньо сильним аргументом для того, щоб таку
систему вважати прийнятним та надійним виходом.
Зовні такі люди матимуть ознаки прийнятного благополуччя.
Так звана «економіка щастя» отримає наочний доказ своєї можливості та бажаності. Але безумовний, тобто не обумовлений
діяльністю людини, базовий дохід означатиме виникнення нового
виміру нерівності за ознакою доступу до діяльного способу життя. Фактично, це спроба вивести зайвих людей за межі розвитку
та збагачення виробничих сил людства. Втрачання соціальних
навичок пошуку свого місця у житті призведе до згасання багатьох соціальних якостей людини. Це може започаткувати лінію
соціальної еволюції, що призведе до виникнення раси «елоїв»,
про яку писав Г. Уеллс у романі «Машина часу», і це може відбутися на багато раніше, ніж це уявлялося письменнику. Альтернативою цьому є лише внутрішнє ускладнення форм та структур
людської взаємодії, яка не може зводитися до цифрових технологій.
Висновки. 1. Економічна нерівність є загальною формою
структурування складних соціальних систем. Для сьогоднішньої
економічної науки та практики доцільно розрізняти випадкові та
детерміновані зрушення нерівності під впливом інституційних та
структурно-технологічних змін. Безпосереднім проявом нерівнос64

ті є ієрархічна система повноважень та обов’язків суб’єктів господарювання. Така система здатна знімати невизначеність зовнішніх та внутрішніх умов функціонування соціуму на досить широких інтервалах коливань доступних ресурсів та природних і
соціальних шоків.
2. Існує прийнятний («легітимний») рівень нерівності, який не
потребує спеціальних зусиль для свого подолання з боку суспільства та суб’єктів. Його передумовою є адекватність ціннісноінституційним основам господарської системи, що надає можливість суб’єктам у процесі реалізації своїх інтересів включатися у
траєкторію інституційно-технологічного розвитку економіки загалом. Перевищення межі прийнятного рівня нерівності надає
останній характеру соціально-економічних розривів та навіть
тріщин. Система стає більш ентропійною, її розвиток уповільнюється та стає нестійким.
3. Сучасні ціннісно-інституційні та технологічні зрушення під
впливом низки ендогенних та екзогенних чинників поглиблюють
розриви у соціально-економічних системах та породжують нові
виміри нерівності, які не завжди можуть бути зафіксовані та ідентифіковані. Сьогодні нерівність перетворюється з фону змін, які
відбуваються, на одне з головних джерел невизначеності подальшого розвитку глобальної економіки. Це покладає додаткове навантаження на інституційні механізми контролю та оптимізації нерівності, що склалися у суспільстві, зокрема, на систему доступної
і якісної освіти та соціальних послуг держави. Враховуючи активізацію інституційно-технологічних та ринкових чинників зростання
нерівності у світі, українська держава повинна уникати будь-яких
дій, що здатні посилювати соціально-економічні розриви.
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БАЗОВІ МЕХАНІЗМИ РЕКОНСТРУКТИВНОГО РОЗВИТКУ
АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Наголошується, що процеси реконструктивного розвитку
аграрного сектора економіки в значній мірі зумовлюватимуться
відносинами власності та господарювання, що базуються на
взаємодії сільських виробників з природою, формуванні збалансованої системи природокористування, адекватної структурної
політики та підвищенні суспільної відповідальності за використання ресурсів. Базовими механізмами переходу до реконструктивного розвитку визначено гармонізацію земельних відносин
відповідності специфіки землі як особливого, невідтворюваного
ресурсу; організація сільськогосподарського виробництва на
засадах біодинаміки; розумне сільське господарство «Farming
4.0». Акцентовано, що суспільним результатом запровадження
механізмів реконструктивного розвитку в аграрному секторі
економіки є формування продовольчої незалежності (суверенності) країни, яка є суспільним благом, правом і можливістю для
громадян створити самодостатню продовольчу систему, яка
відповідає національним вподобанням, смакам і звичаям.
Ключові слова: аграрний і сільський розвиток, реконструктивний розвиток, біодинамічне сільське господарство, розумне сільське господарство.
Вихідною методологічною основою формування механізмів
реконструктивного розвитку в аграрному секторі економіки є усвідомлення різниці між поняттями «економічне зростання» і
«економічний розвиток», які часто використовуються в однаковому контексті, хоча мають істотні відмінності. Вперше цю відмінність на початку минулого століття відмітив Йозеф Шумпетер,
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використавши для цього простий приклад з поштовими каретами:
якщо поставити в ряд багато поштових карет – залізниці не вийде. Економічне зростання – це збільшення виробництва і споживання одних і тих же товарів і послуг (зокрема, поштових карет) у
часі. Економічний розвиток – це передусім поява чогось нового,
невідомого раніше (наприклад, залізниць).
Термін «економічний розвиток» як процес суспільного розвитку фактично не вживався до Другої світової війни. Натомість,
після її закінчення зросла кількість нових незалежних країн в Азії,
Африці та Латинській Америці, які мали однакову економічну
характеристику – бідність. Незважаючи на відмінності в історичному, культурному та політичному контекстах, новостворені країни демонстрували суттєвий розрив між ВНП на душу населення
проти розвинених країн, і цей розрив постійно збільшувався. Розробка концептуальних засад скорочення бідності у країнах Третього світу стала метою теорії економічного розвитку.
Економіка розвитку почалася з заходів, спрямованих на подолання всеосяжної відсталості. Економічний розвиток передбачає
зростання доходів громадян – причому, як і у випадку з ВВП, в
реальному, а не номінальному вираженні: в темпах, які випереджають інфляцію. Таким чином, економічне зростання передбачає кількісне збільшення обсягів виробництва економічних благ.
Економічний розвиток – більш широке поняття, оскільки охоплює
не тільки розширення, але й інколи звуження масштабів виробництва, а також змін у сфері економічних відносин (в тому числі
відносин власності і господарювання).
Іншою важливою методологічною базою формування механізмів реконструктивного розвитку в аграрному секторі економіки є
задекларована Організацією економічного співробітництва та
розвитку (далі – ОЕСР) концепція „невідворотності” взаємозв’язку між різними ролями та функціями сільського господарства у трьох взаємопов’язаних сферах: економічній, соціальній та
екологічній70. Виробництво продуктів харчування, а також інших
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сировинних та енергетичних продуктів можливе лише шляхом
поєднання цих трьох сфер, кожна з яких виконує певні соціальноекономічні та екологічні функції та одночасно з виробництвом
забезпечує збереження сільських спільнот, традиційних знань,
національних продуктів, технологій обробітку та охорони сільськогосподарських земель у гармонійній взаємодії з живою природою. Ця концептуальна рамка визначає сільське господарство
специфічною сферою економічної діяльності, унікальною за різноманітними суспільними результатами, які вона може продукувати одночасно з виробництвом сільськогосподарської продукції.
У процесі сільськогосподарського виробництва створюються не
тільки продукти харчування, корми, волокна, агропаливо, лікарська та декоративна продукція, тощо, а й продукуються суспільні
блага нетоварного характеру, такі як екологічні послуги, красоти
ландшафтів, культурна спадщина, які є чинниками економічного
зростання не менш важливими, ніж виробництво і експорт сільськогосподарської сировини.
Таким чином, реконструктивний розвиток аграрного сектора
економіки України значною мірою зумовлюватиметься відносинами власності та господарювання, які базуються на взаємодії
сільських виробників з природою, формуванні збалансованої
системи природокористування, адекватної структурної політики
використання виробничого потенціалу сільського господарства та
підвищення суспільної відповідальності виробників різних організаційних форм господарювання на землі. Базовими механізмами
досягнення цих цілей, які успішно використовуються розвиненими країнами світу і які можуть відповідним чином бути адаптовані
до вітчизняних умов, є: гармонізація земельних відносин відповідно до специфіки землі як особливого, невідтворюваного ресурсу; біодинамічне сільськогосподарське виробництво; розумне
сільське господарство «Farming 4.0».
Гармонізація земельних відносин
В аграрному секторі земельні ресурси становлять базову основу сільськогосподарського виробництва і одночасно виступають основним джерелом матеріального благополуччя сільського
населення. Для переходу до реконструктивного розвитку аграр68

ного сектора необхідно удосконалити систему управління земельними ресурсами, у тому числі її купівлею-продажем. При цьому
слід керуватися принципами раціонального використання землі з
точки зору економічної, соціальної та екологічної результативності. Економічні аспекти пов’язані з використанням землі як просторового ресурсу розвитку всіх галузей національної економіки і
перш за все її аграрного сектора. Соціальні засади відображають
суспільний характер використання землі для виробництва продовольства для задоволення життєво важливих потреб сільського населення і всіх громадян у продуктах харчування та забезпечення здорового життя та добробуту населення. Екологічний
контекст орієнтується на дотримання екологічної рівноваги у навколишньому середовищі.
Цей триєдиний підхід обґрунтовує дію об'єктивно існуючого закону раціонального використання землі, або закону раціонального
землекористування. Сутність закону відображає об’єктивну необхідність забезпечення принципу розширеного відтворення земельних ресурсів шляхом сталої інтенсифікації їх використання. Ідея
сталої інтенсифікації – це інноваційний підхід до стратегій підвищення врожайності та забезпечення продуктами харчування зростаючого населення планети за умови сталого господарювання,
підтримки природньої ресурсної бази і навіть покращення її для
наступних поколінь. Стала інтенсифікація передбачає зміну парадигми сприйняття цього явища, оскільки орієнтується не на «потужні індустріальні технології», а на «зелені технології», що є екологічно ефективними та дозволяють нарощувати сільськогосподарське виробництво, зменшуючи при цьому негативний
вплив на довкілля. Стала інтенсифікація супроводжується поліпшенням землі та підвищенням її родючості у процесі використання. Тобто це таке використання родючості ґрунтів, за якого природним чином відбувається не тільки її збереження, а й нарощення.
Реконструктивний розвиток аграрного сектора, що базується
на принципах раціонального землекористування, орієнтується
також на гарантування доступу широкого кола сільських жителів
до сільськогосподарських земель як місця прикладання праці і
джерела доходів з відповідною системою захисту прав власності,
вільного доступу до фінансових, матеріально-технічних ресурсів,
69

ринків збуту та соціальних мереж. Це передбачає унормування
широкого кола питань соціально-економічного характеру, а саме:
 збереження господарств сімейного типу, як основи сільського укладу життя, хліборобської культури та виробництва безпечного продовольства;
 забезпечення доступу до землі як засобу існування значної
частини сільського населення, яке формує основу сільських громад, відповідальних за локальні екосоціосистеми;
 убезпечення суспільства від негативних наслідків надурбанізації, обезлюднення значних територій, соціальних проблем на
ринку праці і деградації сільських територій;
 зниження рівня бідності та справедливість розподілу економічних вигод між різними соціальними групами населення від
нарощення валового виробництва та експорту сільськогосподарської продукції та сировини.
Біодинамічне сільське господарство
Біодинамічне сільське господарство – це форма альтернативного сільського господарства, яка лежить в основі сучасного органічного землеробства. Проте на відміну від органічного сільського
господарства, біодинамічне розглядає родючість ґрунту, урожайність рослин та догляд за тваринами як екологічно і духовно взаємопов'язані процеси. Прихильники біодинамічного сільського господарства розглядають його існування як взаємопов’язану природничу і «духовну» науку, оскільки сільськогосподарське
виробництво – це не тільки земля і її правильний обробіток, а й
невидимі сили, енергії життя та росту, які проникають в усі живі
організми.
Біодинаміка71 – це суспільно свідомий підхід до сільського господарства, який упродовж майже століття перетворився на все71

Термін " біодинамика" є товарним знаком асоціації біодинамічних виробників" Demeter ",створенної у 1924 р. з метою збереження стандартів біодинамічного виробництва, захистуспоживачів і виробників біодинамічних продуктів. Demeter – один з найвідоміших і найвпливовіших екологічних
сертифікатів біодинамічного господарювання. МаркаDemeter представлена
в усіх країнах світу і широко відома на усіх континентах. На сьогодні асоціація біодинамічних виробників «Demeter» – це анклав біовиробників не тільки
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світній рух, що постійно набирає нових обертів. Сьогодні біодинамічне сільське господарство практикується в більш як 50-ти
країнах світу починаючи від багатогалузевогоо сільськогосподарського виробництва до спеціалізованого виноградарства у Франції, виробництва бавовни в Єгипті, вирощування шовкопрядів у
Китаї. Німеччина охоплює майже половину світового біодинамичного сільського господарства.
В Австралії перші біодинамичні препарати були зроблені Ернесто Геноні
в Мельбурні в 1927 році. Боб Вільямс презентував першу публічну лекцію в
Австралії про біодинамічне сільське господарство 26 червня 1938 року,
Вальтер Берлі Гріффін та Маріон Махоні Гріффін – в Сіднеї. Починаючи з
1950-х рр. дослідницька робота продовжувалась в Інституті біодинамики
(BDRI) в Пауелтаун, поблизу Мельбурна під керівництвом Олексія Подолінського. У 1989 році було створено Асоціацію біодинамичного сільського
господарства Австралії як некомерційне об'єднання.
У 1928 році в Англії було створено Антропософський сільськогосподарський фонд, який зараз називається Біднамічною сільськогосподарською
асоціацією. У 1939 році на фермі лорда Нортборна в Кенті відбулася перша
в Британії конференція з біодинамічного сільського господарства. Пізніше
тут була створена Літня школа.
В США Біодинамічна сільськогосподарська та садівнича асоціація була
заснована в 1938 році як державна корпорація штату Нью-Йорк.
У Франції Міжнародна федерація руху органічного сільського господарства (IFOAM) була створена в 1972 році з п'ятьма членами-засновниками,
одним з яких була Шведська біодинамична асоціація.
У Німеччині у державному університеті землі Гессен у м. Кассель працювала кафедра біодинамічного сільського господарства протягом 2006 2011 р.р.

Сучасні послідовники біодинамічного сільського господарства
небезпідставно обґрунтовують його зростаючу важливість в умовах зміни клімату. Протягом майже 20 років в Ройдел Інституті
(Rodale Institute) вивчався процес зміни ґрунту залежно від типу
агротехніки: біодинамічна та із застосуванням хімікатів. Резульсільськогосподарської продукції, а й косметики, компаній з випуску біологічних миючих засобів і фермерів, які вирощують для них натуральну рослинну
сировинутощо. Особливе ставлення до ведення біоорганічного виробництва, строгий контроль якості та постійне дотримання стандартівставлять цей
сертифікат на найвищий рівень по чистоті і турботі про навколишнє середовище, збереження ґрунту, флори та фауни загалом.
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тати доводять, що при біодинамічному землеробстві в ґрунті накопичується вуглець. Було прораховано, що якби більшість сільгоспугідь оброблялося органічним способом, це дозволило б
вирішити сучасні кліматичні проблеми. За результатами досліджень Ройдел Інституту72 біодинамічне землеробство сприяє
акумулюванню парникових газів з повітря, протидіючи таким чином глобальному потеплінню. В результаті ж застосування пестицидів, навпаки, ґрунт збіднюється, послаблюється, і з кожним
роком з більшими труднощами переносить посуху й повені, адже
хімікати вбивають всі мікроорганізми, які живуть у грунті. У «здорових» грунтах, які формуються при біодинамічних технологіях,
мешкає безліч мікроорганізмів, які вбирають кисень і виділяють
вуглекислий газ. У такому ґрунті зберігаються значні запаси вуглецю, подібно як у деревах, які утримують вуглець в стовбурах і
гілках. Таким чином, із застосуванням хімікатів у виробництві
сільськогосподарської продукції, особливо в індустріальному
сільському господарстві, відбувається насильницьке втручання в
функціонування грунту, що супроводжується сильним викидом
вуглекислого газу в атмосферу, і це в прямому сенсі «душить»
людство. Іншими словами порушується природний баланс між
планетою і людьми, людьми і природою, ґрунтом і рослинами.
При цьому хімічному зараженню піддаються не тільки ґрунти, а й
повітря, вода. Коли вода використовується в індустріальному
сільському господарстві, хімічні сполуки потрапляють в ґрунт,
ґрунтові води, питну воду і в підсумку – в організм людини.
Сучасні біодинамічні ферми, як правило, мають культурний
компонент і підтримують місцеву громаду як шляхом розвитку
місцевих продажів, так і через диверсифіковану діяльність фермерських господарств, що охоплює поза аграрні види діяльності.
Вперше на початку минулого століття відомий австрійський
мислитель і вчений Рудольф Штайнер на основі багаторічних
досліджень розробив систему землеробства і організував у Німеччині (Сілезія) курс з восьми лекцій з біодинамічного сільського
господарства, які об’єднали більше сотні учасників з шести країн
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світу (переважно Німеччини та Польщі)73. Біодинамічне сільське
господарство з’явилось у відповідь на запити фермерів, які стикнулися з процесами деградації ґрунтів, зниженням якості сільськогосподарських культур та погіршенням здоров'я тварин, що
вперше виникли внаслідок широкого використання хімічних добрив у двадцятих роках минулого століття.
Біодинамічне сільське господарство базується на концептуальних поглядах Рудольфа Штайнера щодо «цілісного розуміння
аграрних процесів». Автор біодинаміки, як учений природознавець і філософ, наголошував на багатогранності науки та її важливості для відновлювальної культурної і соціальної еволюції.
Високо оцінюючи вклад дисциплінарних і точних методів, що використовуються у природничих науках, він у подальшому перейшов до цілісного наукового підходу, що, за його словами, «охоплює як зовнішньо пережиті матеріальні явища, так і внутрішньо
пережиті інтелектуальні реальності». Вислови Р. Штайнера ілюструють наукові погляди, які започаткували його ідею біодинамічного сільського господарств.
«Рослини і тварини Землі… не можуть бути зрозумілі нами в
ізоляції від усього живого… це є нонсенсом шукати у стрілці компасу причини її спрямування на північ… Оскільки ми повинні дивитись на всю Землю при намаганнях пояснити поведінку стрілки
компасу, так само ми повинні охопити розумінням увесь світ коли
йдеться про розуміння рослин»74.
«Коли буде знайдено шлях не лише експериментувати та спостерігати зовнішні результати експериментів, а й справді вдатися
до внутрішнього феномену природних явищ, тоді ці результати
можна плідно інтегрувати в культурну еволюцію людини»75.
73
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Курс лекцій офіційно опублікували в листопаді 1924 року і донинівін
вважається енциклопедією біодинамічного господарювання. Перший англійський переклад з'явився в 1928 році як «The Agriculture Course».
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Р. Штайнер підкреслив, що запропоновані методи повинні бути перевірені експериментально. Для перевірки впливу біодинамичних методів на життя та здоров'я ґрунтів, рослин та тварин
була створена «Асоціація досліджень в антропософському землеробстві» (Versuchsring anthroposophischer Landwirte), очолювана німецьким агрономом Ерхардом Бартчем і об’єднувала науковців різних сфер знань76.
Дослідження відіграли важливу роль для поширення біодинамики з моменту її започаткування. Під час курсу лекцій Р. Штейнера з сільського господарства у 1924 р. фермери, які були присутніми на ньому, заснували Експериментальне Коло, представники
якого працювали у тісній співпраці з «Асоціацією досліджень в
антропософському землеробстві». Практичні експерименти біодинамічного господарювання проводились на численних фермах та
дослідницьких станціях. До 1929 р. Експериментальне Коло мало
свої центри в більшості країн Європи та Азії, Австралії, Нової Зеландії, Америки та Африки.
У біодинаміці Штейнера тварини, рослини, фермери та оточуюче соціально-економічне середовище утворюють унікальну
взаємодію, яку біодинамичне сільське господарство намагається
активно підтримувати та формувати за допомогою різноманітних
управлінських практик. Наприклад управління хворобами та шкідниками вирішується через різноманітність ботанічних видів,
середовище проживання хижаків, збалансоване харчування рослин та проникненням світла та потоків повітря. Управління боротьбою з бур'янами спрямоване на запобігання їх поширенню,
включаючи строки посадки, мульчування тощо.
Ферма розглядається як єдиний живий організм, цілісно задуманий суб'єкт господарювання з власною індивідуальністю і самодостатністю. Біодинамічний фермер зобов’язується підсилювати і підтримувати сили природи у веденні сільського
господарства, сприяти різноманітності рослин і тварин, а також
76

У 1933 р. «Асоціація досліджень в антропософському землеробстві» була
перейменована в "Імператорську асоціацію з біодинамічного сільського
господарства" (Reichsverband für biologisch-dynamische Wirtschaftsweise). В
1941 р. ця впливова організація булаліквідована націонал-соціалістичним
режимом.
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підвищувати біологічні цикли та біологічну активність грунтів.
Біодинаміка відкидає практику управління господарством, що
шкодить навколишньому середовищу, рослинам, ґрунту, здоров'ю тварин чи людей.
Одним з основних принципів біодинамичного сільського господарства є системність господарювання на землі, що виходить
за межі тільки економічних цілей. Цей принцип підкреслює, ту
важливу обставину, що люди несуть відповідальність за розвиток
екологічного та соціального середовища у процесі господарської
діяльності.
Біодинамічне сільське господарство відрізняється від багатьох
форм органічного сільського господарства своєю астрологічною
спрямованістю та духовною наповненістю. Духовна складова –
поліпшення людства – формується природоохоронними практиками та відношенням до живої природи. Основна мета біодинамічного сільського господарства – забезпечувати здорові умови
для життя на землі на основі природної родючості грунтів, здоров'я людей, рослин та тварин, а також високої якості та безпечності продукції.
Біодинамічне сільське господарство – це система господарювання, яка на практиці реалізує цілісність процесу сільського життя: виробництва сільськогосподарської продукції, збереження
екосистем та людських спільнот. Біодинамічне сільське господарство є самодостатньою системою господарювання на основі
взаємодії ґрунту, рослин і тварин і забезпечує реально безпечне
сільськогосподарське виробництво при постійному природному
збереженні і підвищенні його продуктивності.
Біодинамічне сільське господарство використовує методи
управління, які призначені для відновлення, підтримки та підвищення екологічної гармонії в природі у процесі господарювання. Основні принципи біодинамічного управління включають диверсифікацію врожаю, уникнення хімічного обробітку ґрунту та
врожаю на усіх технологічних стадіях (на фермі й поза фермою),
вплив космічних природних процесів на біологічні організми, деконцентроване виробництво та просторовий розподіл продукції.
На біодинамічній фермі як мінімум десять відсотків загальної
площі земель сільськогосподарського призначення використову75

ється для збереження біорізноманіття. Це може включати (але
не обмежується) лісові та водно-болотні угіддя, прибережні природні коридори та спеціальні насадження. Обов’язковим є дотримання сівозмін та використання багаторічних насаджень. Забороняється висаджувати та одночасно вирощувати одну й ту ж
культуру протягом більше двох років; земля повинна отримувати
адекватне зелене покриття.
У Європі найбільшого поширення біодинаміка набрала у Німечинні, Великій Британії, Франції, поширюється у польському сільському господарстві. Біодинамічні технології широко використовуються в Австралії. Найпотужніша асоціація біодинамічного
сільського господарства функціонує у США і нараховує 1200 членів. Сучасні біодинамічні ферми США, як правило, мають культурний компонент і підтримують місцеву громаду як шляхом розвитку місцевих продажів (CSA), так і через диверсифіковану
діяльність фермерських господарств, що охоплює поза аграрні
види діяльності.
Розумне сільське господарство «Farming 4.0»
Доступ до практики біодинамічного господарювання значно
розширюється з огляду на сучасні цифрові технології, які можуть
формувати цифрові мережі доступу до новітніх науковообґрунтованих, розумних технологій управління фермою на основі концепції «Farming 4.0» (сільське господарство 4.0).
Термін «Farming 4.0» відображає оцифровування виробничих
процесів у сільському господарстві і є логічним продовженням
концепції «Індустрія 4.0», яка була вперше озвучена в Німеччині
у 2011 р. Подальша «цифровізація» промисловості відбувається
розширенням рамок застосування: від промислового виробництва на сфери енергетики, логістики, обробної промисловості, сільського господарства. Найбільш швидкими темпами у складі «Індустрії 4.0» розвивається роботехніка; до числа країн-лідерів у
цій царині належать Німеччина і США. Ключовими гравцями у
сфері роботехніки в найближчі роки стануть Китай, Південна Корея, Японія, США. Чехія також демонструє стрімку динаміку – з
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2010 по 2015 р. кількість вироблених у цій країні роботів зросла
на 40%77.
З 2015 р. практика свідчить про новітню трансформацію сільського господарства за моделлю «Індустрії 4.0». Хоча цифрове
сільське господарство структурно подібне до концепції «Індустрія
4.0», проте параметри аграрних виробничих процесів суттєво
відрізняються від промислових, оскільки сільське господарство
опирається на природні і біологічні фактори. Впровадження кіберфізичних систем на сільськогосподарських об'єктах може гарантувати безпеку виробництва, зниження впливу сезонних погодних
коливань на урожайність сільськогосподарських культур і вищих
врожаїв, кращого захисту навколишнього середовища. Застосування біодинамічних принципів землеробства і тваринництва з
використанням цифрових технологій може забезпечити виробництво безпечного продовольства, здешевлення вартості продуктів
харчування і зменшення кількості неврожаїв, обумовлених природними катаклізмами та кліматичними факторами. Виробничий
процес виглядав би таким чином: датчики заміряють рівень вологості ґрунту і ступінь достатності поливу, поживних речовин, стану обмінних процесів висаджених культур тощо, відправляють
отримані дані на супутник, де інформація обробляється і звідки
потім приходить відповідь щодо втручання у виробничий процес
з урахуванням космічних циклів. У тваринництві сенсорні датчики
використовуються для зчитування інформації з тварин для оцінки
стану їх здоров’я, продуктивності, задоволення від утримання
тощо для коригування технологічних процесів.
Сільське господарство 4.0 уже є реальністю у певних технологічних сферах сільськогосподарського виробництва. Перші результати застосування цифрових технологій у німецькому сільському господарстві свідчать про отримані вищі врожаї з гектара із
одночасним суттєвим зменшенням рівня азоту, зниженням антропогенного навантаження на ґрунти за рахунок зменшення
кількості обробітку посівів, скороченням внесення гербіцидів на
10% та зменшенням використання палива на 20%.
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Наразі застосування ІТ у сільському господарстві досягло такого рівня, коли можливо не лише збирати широке різноманіття
великої кількості даних, але також використовувати досить недорогі, малі процесори для використання інформації для контролю
за ростом рослин, нагляду за окремими тваринами або контролю
за різними частинами обладнання на фермі і отримання управлінських рішень, які продукуються з обробки великих масивів
даних з різних джерел (рис. 1).

Рис. 1. Управління фермою за моделлю «Farming 4.0»
Джерело: Digital Farming: what does it really mean? URL: http://www.cemaagri.org/page/digital-farming-what-does-it-really-mean

Завдяки цифровому зв’язку сільськогосподарські машини та
обладнання можуть під’єднуватись до різних «точок» даних під
час робочого процесу і розподіляти їх у розумному і оптимізованому порядку для надання консультацій. Наприклад, дані про
погоду; замовлення сировини, матеріалів, запасних частин або
насіння; доступ до специфічної інформації, отриманої з поля за
допомогою програмного забезпечення, що базується на хмарних
технологіях; потенціал у вигляді автоматизованої обробки даних
про повністю інтегровані виробничі процеси; побудова розумних
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цифрових екосистем (SDEs), автоматизований випуск готової
продукції на фермі тощо.
Хоча потенціал розвитку цифрових технологій у сільському господарстві безсумнівно високий, їх розповсюдження здійснюється
повільним темпом. Поки що галузь сільського господарства значно
відстає від тих прогнозів, які робилися декілька років тому; загальне прийняття і розповсюдження програмних рішень у сільському
господарстві є повільним і набагато нижчим від очікуваного, а потенціал цифрових систем часто недооцінюється фермерами.
Проте, враховуючи зростаючий інтерес роздрібної торгівлі та
споживачів до походження продовольства, яке вони продають і
споживають, здатність збирати дані про те, як вирощувались
культури і тварини, може стати неоціненним активом для фермерського господарства. Це може їм допомогти забезпечувати
високоякісне виробництво, що повністю відстежується на місцях і
дозволить супермаркетам пропонувати ширший і кращий вибір
продукції споживачам. Водночас автоматизована цифрова документація може знизити адміністрування продажів, демонструючи
відповідність законодавству.
На практиці все більше сільськогосподарської інформації буде
накопичуватися у хмарних платформах, що дозволить полегшити
їх обробку, аналіз та упорядкування потоків. При цьому дуже
важливо, щоб фермери отримали додаткове підтвердження безпеки та контролю даних про ферму. Інформація, накопичена на
фермі, є власністю фермера, і цей принцип повинен бути належним чином відображений у законодавстві. Фермер повинен мати
можливість вирішувати, чи давати право доступу до цих даних і
кому. Тим самим зберігати право власності на дані.
Завдяки «Farming 4.0» фермери можуть управляти своїм господарством на абсолютно нових рівнях автоматизації, стабільності та продуктивності, зберігаючи при цьому повний контроль на
фермою. Цифрова революція у сільському господарстві створює
реальні можливості для залучення молоді, яка більше підготовлена до цифрових змін. Важливим є забезпечення наявності
комп’ютерної обізнаності і цифрових навичок та відкритості до
використання нових можливостей ведення малого аграрного біз79

несу і його моделей, що можуть виникнути після цифрових трансформацій.
Держава та уряд перш за все повинні гарантувати наявність
фундаментальної цифрової інфраструктури для швидкого потоку
даних з точки зору покриття мережею і її пропускною спроможністю у сільській місцевості.
Висновки і рекомендації
Суспільним результатом реконструктивного розвитку аграрного сектора економіки є формування продовольчої незалежності
(суверенності) країни, яка при цьому не свідчить про ізоляцію чи
закритість національної агроподовольчої системи. Продовольчий
суверенітет – це суспільне благо, право і можливість громадян
створити власну продовольчу систему, яка відповідає національним вподобанням, смакам і звичаям у конкретному географічному просторі з урахуванням його культурно-історичних і природноландшафтних особливостей та традицій громадянського суспільства. Сучасна вітчизняна продовольча система великою мірою
уніфікована (монокультуризована) відповідно до вимог зовнішнього ринку, що несе певну небезпеку для харчування громадян,
їх здоров’ю і терміну життя. Продовольча суверенність базується
на тому, що агропродовольча система має бути різноманітною і
відповідати вітчизняним харчовим вподобанням. Якщо система
знаходиться у владі агропромисловості, тобто декількох десятків
надвеликих аграрних корпорацій, самодостатність практично
недосяжна.
Реконструктивний розвиток аграрного сектора, що базується
на принципах раціонального землекористування, орієнтується
на гарантування доступу широкого кола сільських жителів до
сільськогосподарських земель як місця прикладання праці і джерела доходів з відповідною системою захисту прав власності,
вільного доступу до фінансових, матеріально-технічних ресурсів,
ринків збуту та соціальних мереж. Це передбачає унормування
широкого кола питань соціально-економічного характеру, а саме:
 збереження господарств сімейного типу як основи сільського укладу життя, хліборобської культури та виробництва безпечного продовольства;
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 забезпечення доступу до землі як засобу існування значної
частини сільського населення, яке формує основу сільських громад, відповідальних за локальні екосоціосистеми;
 убезпечення суспільства від негативних наслідків надурбанізації, обезлюднення значних територій, соціальних проблем на
ринку праці і деградації сільських територій;
 зниження рівня бідності та справедливість розподілу економічних вигод між різними соціальними групами населення від
нарощення валового виробництва та експорту сільськогосподарської продукції та сировини;
Біодинамічне сільське господарство, як форма альтернативного сільського господарства, яка лежить в основі сучасного
органічного землеробства на відміну від нього, розглядає
родючість ґрунту, урожайність рослин та догляд за тваринами як
екологічно і енергетично взаємопов'язані процеси. Біодинамічне
сільське господарство використовує не тільки землю і її
правильний обробіток, але й потужні сили, енергії життя та росту,
які проникають в усі живі організми, створюючи особливу якість і
енергетичну
корисність
сільськогосподарської
продукції.
Біодинамічна продукція може вироблятися на фермах сімейного
типу і зайняти певний сегмент на ринку продовольства, особливо
для дітей, школярів та споживачів, які прагнуть здорового
харчування при сучасному способі життя.
Доступ до практики біодинамічного господарювання значно
розширюється з огляду на сучасні цифрові технології, які можуть
формувати цифрові мережі доступу до новітніх науковообгрунтованих, розумних технологій управління фермою на
основі концепції «Farming 4.0» (сільське господарство 4.0).
Завдяки «Farming 4.0» фермери, будь-яких розмірів, можуть
управляти своїм господарством на абсолютно нових рівнях
автоматизації, стабільності та продуктивності, зберігаючи при
цьому повний контроль на фермою. Цифрова революція у
сільському господарстві створює реальні можливості для
залучення молоді, яка більше підготовлена до цифрових змін.
Важливим є забезпечення наявності комп’ютерної обізнаності і
цифрових навичок та відкритості до використання нових
можливостей ведення малого аграрного бізнесу і його моделей,
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що можуть виникнути після цифрових трансформацій. Держава
та уряд перш за все повинні гарантувати наявність
фундаментальної цифрової інфраструктури для швидкого потоку
даних з точки зору покриття цифровою мережею і її пропускною
спроможністю у сільській місцевості.
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Запропоновано методичну схему і проведено розрахунок місткості внутрішнього продовольчого ринку України, її фактичного і бажаного розміру. Аналізом динаміки макроекономічного і
галузевого розвитку національної економіки доведені значні
антикризові можливості агропродовольчого комплексу, що виправдовує зростання його питомої ваги в періоди післякризової
відбудови.
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Прагнення забезпечити повноцінним харчуванням населення
країни отримало назву національної продовольчої безпеки, категорії з комплексом показників різного рівня. Катастрофічно низька
межа продовольчої безпеки – людська смерть від голоду. Українська історія останнього століття фіксує три трагічні періоди масової смертності своїх громадян через голод. В 1932–1934 рр. Голодомор забрав майже 4 млн людських життів, близько до
мільйонної цифри людські втрати від голоду у 1921–1923 рр. і у
1946–1947 рр.79.
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Сьогодні масовий голод Україні не загрожує, але випадки голодної смерті як невтішне та компрометуюче країну соціальне
явище повністю не зникло. В українській статистиці діє
обов’язкова медична звітність, яка містить розподіл померлих за
причинами смерті. Вона має позицію «голод, недостатність харчування». На жаль, і наразі ця позиція не нульова, щорічно реєструється певна кількість смертельних випадків. Так, у 2013 р. –
27, у 2014 і 2015 рр. по 37 випадків голодної смерті. Цифри незначні, але тривожні через відсутність покращання.
Ідеальний рівень продовольчої безпеки – можливість нормативного харчування для всіх громадян, повна відсутність продовольчої бідності. З таким завданням не можуть справитися навіть
багаті країни. США – лідер світової економіки, держава з широкомасштабною продовольчою допомогою, не приховує значного
розповсюдження продовольчої недостатності, публікує дані вибіркових опитуваннь населення щодо бажаної доступності харчування (табл. 1).
Таблиця 1
Стан продовольчої безпеки в США
Показник
2000 р.
2014 р.
% до всього населення
– в стані продовольчої безпеки
89,9
86,3
– низький рівень продовольчої безпеки
7,3
8,5
– дуже низький рівень продовольчої безпеки
2,8
5,2
Джерело: Statistical Abstract of the United States 2017. The National Data
Book. Bernan. Р. 138.

Наведена американська статистика свідчить, що більшість населення США вважають своє харчування повноцінним і доступним. Це зрозуміло, бо середній американець витрачає на продовольство лише 10% свого доходу. Але одночасно майже 14%
населення країни, тобто майже 45 млн осіб, визнають обмеженість забезпечення своїх продовольчих бажань через брак коштів. Те, що більшість населення США не мають труднощів з продовольчою доступністю (великий вибір при відносно малих
витратах), породжує негативну ситуацію, притаманну багатим
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країнам. За даними 2009–2012 рр., близько 65% дорослих жінок і
73% чоловіків мають надлишкову вагу або ожиріння80.
Продовольчі проблеми України значно складніші: низький рівень продовольчої безпеки поширюється на більшість її населення (табл. 2). В даних таблиці перш за все звертає на себе
увагу недостатня енергетичність харчового раціону середньостатистичного українця: 2,8 тис. ккал на добу, що суттєво менше
медичної норми. В розвинених країнах цей показник – 3,5 тис.
ккал, а в США навіть 4 тис. ккал.
Таблиця 2
Споживання продуктів харчування в Україні
(на душу населення за рік, кг)
Продукти

1960 р.

1990 р.

2016 р.

Медична
норма

2016 р. у %
до медичної
норми

М'ясопродукти
42
68
51
80
63,8
Рибопродукти
9,7
17,5
9,0
20
48,5
Молокопродукти
230
373
210
380
55,5
Яйця (штук)
137
272
285
290
91,4
Хлібопродукти
163
141
103
101
100,0
Картопля
174
131
138
124
116,1
Цукор
27
50
36
38
86,8
Олія
6,0
11,6
12,3
13
95,4
Овочі
89
102
161
161
101,2
Плоди, ягоди, виноград
…
44
51
90
53,3
Калорійність добового на2955
3592
2818
3370
82,0
бору, ккал
Питома вага у калорійності,
%
- хлібопродуктів
47,3
33,7
31,4
25,8
121,3
- продуктів тваринництва
24,1
32,9
28,4
38,1
75,3
Джерело: Народне господарство Української РСР в 1960 р.: стат. щорічник. Київ, 1962. С. 18. Статистичні щорічники України за відповідні роки.

Інформація таблиці свідчить також про болісні структурні негаразди масового харчування в Україні. Якщо споживання картоплі
перевищує медичну норму, то недоїдання до норми становить по
м’ясопродуктах – понад 35%, молокопродуктах і фруктах – 45%,
рибопродуктах – більше половини.
80

Журнал «США, Канада». Москва, 2017. № 4. С. 50.
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Сумною є і динамічна інформація наведеної таблиці: у 1990 р.
продовольче споживання перевищувало сьогоденні рівні по
м’ясопродуктах – на третину, молокопродуктах – на три чверті,
калорійності – на 30%.
Соціальну загостреність проблеми загальної недостатності
харчування посилює значна диференціація норм продовольчого
споживання по групах населення з різними рівнями доходів
(табл. 3). Хоча у біднішому децилі на харчування витрачається
76% всіх сімейних доходів, а у найвищому – лише 38%, найвищий дециль перевищує нижчий щодо душових витрат на харчування в 2,2 раза. Але різниця у калорійності харчування крайніми
децилями зменшується до 40%, оскільки бідні верстви населення
змушені придбавати найбільш дешеві харчові енергоносії.
Таблиця 3
Споживання продуктів харчування в домогосподарствах
за децильними групами залежно від розміру
середньодушових доходів у 2015 р.
Продукти

За місяць на одну особу, кг
перший (нижчий
десятий (вищий
дециль)
дециль)

Вищий
дециль, % до
нижчого

Картопля
5,9
6,7
113,6
Олія
1,4
1,6
114,3
Хлібопродукти
7,5
8,6
114,7
Яйця (штук)
17
21
123,5
Сало
0,4
0,5
125,0
Цукор та кондитерські
2,2
3,2
145,5
вироби
Овочі
6,4
11,2
175,0
Молокопродукти
13,4
25,5
190,3
М’ясопродукти
2,7
5,9
218,5
Фрукти
2,0
4,8
240,0
Джерело: Витрати і ресурси домогосподарств України у 2015 р.: стат. зб.
Київ, 2016. С. 372.

Табл. 4 дає уявлення про сучасну ринкову вартість енергетичної цінності харчових продуктів. Чітко формуються два набори
продовольчих енергоносіїв, де вартість одиниці калорійності відрізняється більш ніж триразово. Відповідно до медично рекомендованої норми дешеві енергоносії повинні забезпечувати 55%
калорійності раціонального харчування. Наразі в Україні цей по86

казник дорівнює 66% раціону харчування в середньому по всьому населенню, а у бідних верств населення (нижчий дециль)
становить 73%. Тобто загальна нестача харчування призводить і
до його структурних недоліків.
Недостатність продовольчого споживання пояснюється не нестачею продуктів харчування, а їх обмеженою доступністю при
існуючому рівні доходів більшості населення України. В умовах
інфляції пропорції доходів населення і споживчих цін постійно
змінюються, викликаючи підйоми і спади купівельної спроможності покупців. Наразі основні джерела доходів населення – зарплати і пенсії. Для того щоб визначити їхню реальну купівельну
спроможність, номінальна динаміка зіставляється з динамікою
ціни окремого товару або набору товарів, зокрема іноземної валюти (табл. 4).
Таблиця 4
Калорійність і вартість продовольчого споживання в Україні
Продукти

Калорійність 1 кг,
ккал

Споживча ціна 1
кг у 2016
р., грн

Споживча ціна
1 тис.
ккал,
грн

Споживання на одну
добу у 2016 р.
калорійвага, г ність,
ккал

особу за
вартість,
грн

Картопля
590
5,56
9,42
392
231
2,18
Олія
9009
32,03
3,56
34
306
1,09
Хлібопродукти
3138
21,32
6,79
276
866
5,88
Сало
7970
42,21
5,30
16
128
0,68
Цукор та кондитерські
вироби
4033
31,96
7,75
89
359
2,78
Разом
по
набору
Х
х
6,67
х
1890
12,61
Овочі
276
5,37
19,46
445
123
2,39
Фрукти
637
18,59
29,19
131
83
2,42
Яйця (штук)
134
1,75
13,05
0,72
97
1,27
Молокопродукти
570
14,79
25,95
575
328
8,51
М’ясопродукти
2491
60,18
24,16
140
349
8,43
Разом
по
набору
Х
х
23,49
х
980
23,02
Джерело: Індекси споживчих цін за 2016 р.: стат. зб. Київ, 2017. С. 108–150.
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Перерахунок зарплат і пенсій в доларовий еквівалент за офіційним курсом свідчить про катастрофічне збідніння населення
України у перше десятиліття її незалежності (табл. 5). Наслідок
для національного харчування: подвійне скорочення душової
норми споживання продуктів тваринництва між 1990 р. і 2000 р.
Наступна відбудовна тенденція, на жаль, знову була зруйнована
кризою останніх років.
Для визначення реальних доходів населення в національній
валюті в умовах її перманентної девальвації, окрім валютних,
використовуються і продуктові вимірники. Широкої відомі такі
методи приблизного, але швидкого визначення інфляції, як «борщовий набір», «Біг-Мак» фірми «Макдональдс». Офіційна статистика з цією метою використовує більш складні методи, підвищуючи їхню репрезентативність.
Таблиця 5
Динаміка заробітних плат і пенсій в Україні
Роки

В середньому на місяць,
грн*
заробітна
пенсія
плата

В доларах США
офіційний курс
1 дол., грн

заробітна
плата

1990* 244
97
0,6070
402
2000
230
76
5,4402
42
2010
2239
1092
7,9356
288
2013
3265
1508
7,9930
408
2014
3480
1554
11,8867
293
2015
4195
1640
21,8447
192
2016
5183
1700
25,5513
203
)
Примытка.* у 1990 р. – в карбованцях
Джерело: статистичні щорічники України за відповідні роки.

пенсія

160
14
138
189
131
75
67

З 1993 р. по 1998 р. Міністерство статистики України обчислювало і опубліковувало вартість набору з 22 найважливіших
продуктів харчування, розглядаючи такий набір додатковим методом визначення рівня інфляції. В ті ж роки офіційна статистика
за допомогою динаміки цін окремих продовольчих продуктів надавала уявлення про реальну купівельну спроможність грошових
доходів населення81.

81

Статистичний щорічник України за 1998 р. С. 86, 406.
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Сьогодні найбільш точне уявлення про реальну купівельну спроможність доходів населення, на наш погляд, дає статистика національних рахунків (табл. 6). Аналіз довготермінової динаміки виявляє
серйозні недоліки сучасного стану продовольчої безпеки – нестійкість
навіть недостатнього рівня продовольчого споживання. Криза 2014–
2015 рр., піднявши ціни на продукти харчування майже вдвічі, скоротила обсяг їхньої купівлі домогосподарствами на третину.
Таблиця 6
Кінцеві споживчі витрати домогосподарств України

продукти харчування

Індекси-дефлятори
(відсоток до попереднього року)
всі кінцеві споживчі
витрати

продукти харчування

Індекси фізичного
обсягу (відсоток до
попереднього року)
всі кінцеві споживчі
витрати

Продукти харчування
та безалкогольні
напої, млрд грн *)

Роки

Всі кінцеві споживчі
витрати, млрд грн

В фактичних цінах,
млрд грн

2001
112,3
55,2
…
…
…
…
2002
124,6
57,8
109,5
105,1
101,3
99,6
2003
146,3
62,5
111,5
100,9
105,3
107,2
2004
180,4
68,0
113,1
100,0
109,0
108,9
2005
252,6
99,0
120,6
111,7
113,5
119,6
2006
319,4
121,1
115,9
115,9
109,1
105,5
2007
423,2
159,1
117,2
115,3
113,0
113,9
2008
582,5
227,3
113,1
104,9
121,7
136,2
2009
581,7
231,4
85,1
92,2
117,3
110,4
2010
680,2
260,0
107,0
106,0
110,1
112,0
2011
858,9
320,3
115,7
113,9
109,1
108,2
2012
950,2
353,0
108,4
111,0
102,1
99,3
2013
1047,1
399,9
106,9
107,6
103,1
105,1
2014
1120,9
430,4
91,7
87,0
116,7
123,9
2015
1317,1
519,4
79,3
75,9
148,1
158,2
2016
1538,0
620,5
101,8
104,6
114,7
114,2
*)
Примітка. Без витрат на харчування поза домом.
Джерело: Національні рахунки України. Статистичні збірники за
відповідні роки.

Статистика доходів і витрат населення дозволяє визначити
місткість внутрішнього ринку продовольчих товарів і послуг. У
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2016 р. річний наявний грошовий дохід в розрахунку на 1 особу
дорівнював в Україні 30,5 тис. грн, з яких 53% витрачалося на
продовольчі товари, до складу яких статистика включає харчування, алкогольні напої та тютюнові вироби. Отже, річні продовольчі витрати однієї особи 16,2 тис. грн, чисельність населення
країни – 42,7 млн осіб, місткість внутрішнього продовольчого
ринку – майже 700 млрд грн.
Згідно з офіційними даними у 2015 р. за кордон виїжджали 23
млн громадян України. Витрати харчування на чужині теж треба
включати в місткість продовольчого ринку, але відповідна статистика відсутня. В тому ж році Україну відвідало більше 12 млн
іноземців, що теж збільшує продаж продовольства. Врахування
цих напрямів харчування дещо збільшує наведену цифру місткості внутрішнього продовольчого ринку.
Зіставлення фактичних і медично рекомендованих норм продовольчого споживання дозволяють оцінити потенційно бажану
місткість внутрішнього продовольчого ринку. Для забезпечення
задоволення харчових потреб на рівні медичних норм витрати
населення України на харчування повинні були б бути більші на
40%. Тобто імсткість потенційно необхідного внутрішнього продовольчого ринку країни оцінюється в цінах 2016 р. у 1 трлн грн.
Особливість внутрішнього продовольчого ринку – значна питома вага продуктів вітчизняного виробництва. Так, у 2015 р. частка товарів власного виробництва у товарообороті продовольчих товарів – 85,2%, непродовольчих – 39,3%. Частка
продовольчого імпорту хоч і неспішно, але неухильно зростає: у
2000 р. вона станвоила близько 7%, на сьогодні – 15%. Теоретично бажана імпортна політика має бути спрямована на забезпечення національному споживачу доступу до всього найкращого у
світі. Але жодна можливість імпортозаміщення не повинна бути
згаяна. Продовольчий ринок має розвиватися і власною, і імпортною частками, але перша випереджальними темпами.
Суттєвий недолік сучасного ринку продовольчих товарів і послуг – слабкий розвиток його після аграрних галузей. У світовій
статистиці існує показник – «фермерська частка», тобто питома
вага фермерської ціни в кінцевій споживчій ціні продовольства. В
США – фермерська частка в усьому продовольчому наборі –
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23%, найменша по хлібопродуктах – 6%, найбільша по м’ясу птиці – 40%. В Україні ці показники майже вдвічі більші, що свідчить
про недостатню переробку сільськогосподарської продукції і відповідних втратах доданої вартості.
В розвинених країнах провідною галуззю агропродовольчого
комплексу, де створюється найбільш значний розмір доданої
вартості, є громадське харчування, яке у світовій статистиці
отримало назву «ресторанного господарства», а також «харчування поза домом». Наприклад, у США в ресторанному господарстві зайнято вдвічі більше працівників, ніж у сільськогосподарському виробництві. В Україні ця складова продовольчого
комплексу поки що розвивається недостатньо.
Кількість в якість продовольчого споживання – переконливий
результативний індикатор загальноекономічного розвитку. Чим
розвиненіша країна – тим менша частка: а) ринкової вартості
продовольства в сумі споживчих витрат населення; б) аграрної
праці в усіх трудових ресурсах суспільства; в) витрачених на кухарство годин у загальному обсязі вільного часу громадян.
Перші кроки української державності були періодом глибокої
рецесії: між 1990 р. і 2000 р. душовий ВВП зменшився більше ніж
на половину. В продовольчій сфері наслідок цього занепаду –
змушене вегетаріанство: душове споживання м’ясопродуктів у
1990 р. – 68 кг, у 2000 р. – 33 кг. Харчування поза домом для багатьох споживачів стає недоступним: його частка у продовольчих
витратах за 90-ті роки зменшилася у 6 разів. В поточному столітті
сформувалася відбудовна тенденція. Хоча за перших 16 років
цього століття споживчі ціни зросли 6-разово, випереджаюче
зростання доходів населення забезпечило реальне підвищення
придбання товарів та послуг, зокрема, фізичний обсяг харчування поза домом зріс у 2,3 раза. Така динаміка – безумовний доказ
перспективності цього сегмента продовольчого ринку в періоди
споживчого зростання.
Частка доходів, яка проїдається, тобто витрачається на харчування, важливий вимірник рівня національного добробуту. Міжнародні порівняння визначають бідною країну, населення якої
проїдає більше 60% своїх доходів. В Україні цей показник мав
хвильову динаміку: у 1980 р. – 39%, 1990 р. – 31, 2000 – 62,
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2016 р. – 51%. Наразі в Україні споживчі витрати – 88% доходів
населення, а питома вага харчових потреб у цих витратах – 58%.
Для порівняння: в США харчування забирає 12% споживчих витрат середнього громадянина, хоча його продовольчий кошик
більший та структурно багатший, ніж український.
Дороговказом для України може стати приклад США, де у
продовольчих витратах населення 45% – оплата послуг і продукції ресторанного господарства. Порівняно з домашнім харчуванням ця форма продовольчого споживання американця в 1,5 раза
дорожча, але при значному рівні доходів економія часу виправдовує витрати. Масштаби розвитку ресторанного бізнесу США
яскраво характеризує статистика зайнятості в галузях продовольчого комплексу: харчова промисловість – 2,4 млн працівників,
продовольча торгівля – 2,9 млн, фермерське господарство –
близько 5 млн, ресторанне господарство – майже 10 млн працівників, у тому числі 2,4 млн кухарів та 2,1 млн офіціантів. Тобто в
США на 30 осіб населення – один працівник ресторанного господарства, в Україні забезпеченість населення рестораторами нижча, більш ніж 20-разово.
Сучасні українські показники харчування поза домом: 1,7%
споживчих витрат та 2,8% витрат на харчування – лише залишки
минулих досягнень. У 1990 р. витрати на громадське харчування
становили 8,5% загальної вартості харчування.
Слід сказати, що в радянський період громадське харчування
розвивалося як відомча і допоміжна галузь, її суб’єкти здебільшого
не мали власних приміщень, знаходилися при різного роду підприємствах, установах, освітніх закладах. Лише 30% підприємств громадського харчування були загальнодоступними. Таке становище
зменшувало галузеві витрати: у 1990 р. націнка ресторанного господарства становила 16% від його товарообороту, нині – 46%.
Статистика радянського періоду поділяла товарооборот громадського харчування на продукцію власного виробництва та куповані товари. Якщо у 1950 р. пропорція цих частин дорівнювала
27:76, то у 1990 р. вона вже оцінювалася 62:38, тобто громадське
харчування з підгалузі торгівлі перетворилася в підгалузь харчової
промисловості. Наразі відповідна інформація не публікується, але
враховуючи, що нині в товарообороті ресторанного господарства
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вартість алкогольних (включаючи пиво) напоїв і тютюнових виробів займає менше 20%, можна визнати домінуючу роль власного
виробництва в цьому виді сучасного бізнесу.
Для ретроспективного аналізу цікаві деякі показники роботи
громадського харчування, які відсутні в сучасних статистичних
публікаціях. Так, у 1972 р. ресторанне господарство України продало 6,5 млрд страв, або ж 11 страв на місяць у душовому розрахунку. Середня ціна однієї страви – 28 коп., середня тогочасна
заробітна плата – 122 крб на місяць.
Головний фактор розвитку вітчизняного ресторанного господарства – рівень купівельної спроможності його відвідувачів, що
породжує помітну соціальну проблему – дуже значну стратифікацію покупців послуг цієї галузі. При децильному групуванні домогосподарств України за показниками середньодушового доходу у
вищому децилі порівняно з нижчим витрати на харчування мали
дворазову різницю, а витрати на харчування поза домом – шестиразову. Таке групування підтверджує закономірність: найбільш
забезпечені верстви населення витрачають на продовольство
меншу частку своїх доходів, але у витрачених на харчування коштах набагато більша частка послуг ресторанного господарства.
Серед тих, хто користується послугами ресторанного господарства значна диференціація спостерігається по лінії «місто-село».
Наразі середній душовий дохід у містах України не перевищує відповідний показник сільських мешканців, а душовий показник витрат
на харчування поза домом у містах і селах різниться більш ніж удвічі. В географічному розрізі високим рівнем розвитку ресторанного
господарства вирізняється столиця: за офіційною статистикою середньодушовий дохід в м. Києві перевищує загальноукраїнський
показник на чверть, а пропорція відповідних показників товарообороту ресторанного господарства – 2,7 раза.
Головне завдання програм післякризової відбудови – підвищення стандартів життя. Зростання рівня продовольчої безпеки
шляхом розвитку ресторанного господарства (ознака розвиненої
країни) – доцільний напрямок здійснення програмних сподівань.
Відставання України від розвинених країн у цій галузі гнітюче
значне. Це вимагає особливої уваги до її розвитку і значних преференцій на його початковому етапі.
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Хоча 2016 р. був післякризовим, тобто мав позитивний темп
зростання випуску ВВП, показники продовольчого споживання на
національному рівні не поліпшилися. Справа в тому, що у 2016 р.
номінальний наявний дохід у розрахунку на одну особу збільшився на 14,7%, але інфляція нівелювала це зростання і реальний
наявний дохід за рік збільшився лише на 0,3%. Падіння і наступна стагнація рівня доходів населення – результат не тільки кризи,
але і недоліків розподілу ВВП.
В розвинених країнах збереження за можливостями споживчого попиту – антикризовий захід. Тому частка фонду споживання у
ВВП в кризові періоди підвищується. В Україні, на жаль, мала
місце альтернативна політика. Частка споживчих витрат домогосподарств у валовому внутрішньому продукті в 2013 р. – 72,2%, в
2014 р. – 70,6, в 2015 р. – 67,0, в 2016 р. – 64,5%. Цю тенденцію
треба розвернути у протилежному напрямку.
Важливіша складова аграрної політики розвинених країн –
широкомасштабна бюджетна підтримка і виробників, і споживачів
продовольства. Особливо значних розмірів продовольча допомога нужденним прошаркам населення набула в США, де вона
вважається частиною не соціальної, а аграрної політики, оскільки
підвищує платоспроможний попит на фермерську продукцію.
Уяву про розвиток і розміри програм продовольчої допомоги в
США дає табл. 7.
Таблиця 7
Федеральні продовольчі програми США
Показник

Учасники програм,
млн
2000 р.
2015 р.

Вартість програм,
млрд дол.
2000 р.
2015 р.

Продовольчі талони (SNAP)
17,2
45,8
15,0
Шкільний ленч (NSLP)
29,9
34,1
5,5
Шкільний сніданок (SB)
7,6
14,1
1,4
Жінки, немовлята, діти (WIC)
7,2
8,0
2,9
Діти та літні(CACFP)
2,7
4,1
1,5
Продовольча допомога Пуер- …
…
1,3
то-Ріко
Джерело: Statistical Abstract of the United States 2017. Р. 380.

69,7
11,7
3,9
4,2
3,0
2,0

За період 2000–2015 рр. в США душовий розмір ВВП у зіставних цінах зріс на 15% і це, безумовно, зменшило рівень продово94

льчої бідності. Але зростаючі соціальні стандарти і вимоги спонукали до розширення програм продовольчої підтримки споживачів. За період, що аналізується, обсяги спожитого учасниками
програм безоплатного продовольства збільшилися у 2,5 раза.
Наразі близько 5% національного продовольчого споживання в
США сплачується коштами державного бюджету як допомога
неспроможнім верствам населення.
В сучасній Україні програма бюджетних дотацій споживачам
діє в енергетичній сфері. Будуючи наздоганяючу економіку, Україна повинна розпочати і поступово розвивати бюджетну програму
підтримки споживачів продовольства.
Підсумовуючи викладене, слід сказати, що найбільш складна і
болюча проблема сучасного продовольчого забезпечення в Україні
– недостатність виробництва і споживання продуктів тваринництва.
В радянські часи необхідна рентабельність для виробників забезпечувалася ціновими надбавками для збиткових і малорентабельних господарств, а доступність для споживачів – бюджетними дотаціями в системі роздрібних цін. Наразі ціни виробників на продукцію
тваринництва не забезпечують достатньої рентабельності, а роздрібні ціни занадто високі для більшості споживачів.
Результат таких цінових негараздів – різке скорочення виробництва і споживання продуктів тваринництва в Україні. Станом на
2016 р. проти 1990 р. виробництво яловичини зменшилося більше ніж п’ятиразово, свинини – удвічі, баранини – у 3,5 раза, молока – у 2,4 раза, майже зникло виробництво вовни. Успіхів за
цей період домоглося лише птахівництво: збереглися обсяги виробництва яєць, а виробництво пташиного м’яса зросло на дві
третини. При зіставленні 2016 з 1990 р. виробництво рослинницької продукції в Україні зросло більш ніж на чверть, виробництво
тваринницької продукції – скоротилося наполовину.
Занепад виробництва – недостатність споживання. У 2016 р.
споживання продуктів тваринництва в Україні на чверть нижче
медично рекомендованої норми (табл. 2).
Необхідна широкомасштабна державна програма розвитку
національного тваринництва із значною бюджетною підтримкою
як виробників, так і споживачів продуктів тваринного походження.
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Визначено і систематизовано комплекс механізмів реконструктивного розвитку транспортної інфраструктури України.
Показано, що він має включати, окрім загально визнаних джерел фінансування транспортної інфраструктури (кошти державного бюджету, використання цільових позик для прискорення вирішення питань пов’язаних з вузькими місцями і створення
відсутніх ланок в опорній мережі), застосування інструментів
емісії боргових цінних паперів (інфраоблігації, єврооблігацій);
проектного і мезонінного фінансування; синдикованих або консорціальних кредитів, лізинг тощо. Визначено ряд необхідних
змін у законодавчому забезпеченні реконструктивного розвитку транспортної інфраструктури України: щодо гармонізації
концесійного законодавства України відповідно Директив ЄС;
щодо стимулюючих програм розвитку; щодо захисту інтересів
приватних інвесторів тощо. Аргументовано необхідність надходження концесійних та інших видів платежів від діяльності
транспортних об’єктів до Держбюджету з метою їхнього перерозподілу на пріоритетні державні інвестиційні проекти.
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Якщо «змістовно реконструкція економіки України означає не
просто її перебудову відповідно до якогось проекту, а таку корінну перебудову, яка покликана реалізувати сутнісні особливості та переваги України (її самість) в усіх аспектах (географічному, геополітичному, природному, господарському, історичному,
ментальному, поведінковому і т.ін.) в тій мірі, в якій вони впливають на економічний розвиток і відповідно до логіки історичного
прогресу», то реконструкція транспортної інфраструктури покликана реалізувати геополітичне та геостратегічне положення України в контексті найефективнішого використання її просторових
данних для транзитних перевезень та включеності в глобальні
логістичні ланцюги, створивши зручні, безпечні, якісні умови для
сфери обігу матеріальних потоків як для внутрішнього споживання, так і постачання на зовнішні ринки.
Наразі Україна майже випадає з глобальних логістичних ланцюгів, її транспортна інфраструктура використовується опосередковано і, в першу чергу, через низьку якість транспортних мереж.
Необхідно зазначити, що Світовий банк, який проводить експертний аналіз за багатьма напрямами діяльності, здійснює також оцінку логістики та умов транспортування за країнами. Індекс логістичної ефективності – Logistics Performance Index (LPI) – та
його індикатори, який був розрахований спеціалістами-експертами
Світового банку, пропонує комплексний підхід до оцінки інтегрованого ланцюга постачань у країнах світу, а саме оцінюючи критичні фактори для торговельної логістики, включаючи якість інфраструктури та логістичного сервісу, безпеку власності і захисту
від крадіжок, прозорість державних процедур, макроекономічні
умови, підкреслюючи при цьому якість інституцій83. Цей індекс
розраховується шляхом агрегування таких субіндексів:
1. Митниця (customs) – ефективність проходження митних
процедур.
2. Інфраструктура (infrastructure) – якість логістичної (транспортної й інформаційної) інфраструктури.
3. Міжнародні відвантаження (international shipments) – легкість експортних відвантажень.
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4. Якість логістики та компетентність (Logistics quality and
competence) – витрати на логістичні операції та рівень компетентності персоналу місцевого ринку логістичних послуг84.
5. Контроль (tracking & tracing) – здатність відстеження поставки.
6. Своєчасність (timeliness) – обов’язковість і надійність місцевих контрагентів.
Порівняння України з іншими країнами, які входять до складу
СНД (колишні країни СРСР), показує, що ці країни починають займати свої рейтинги тільки з другої півсотні. Проте якщо у 2010 р.
Україна займала 102 місце, то у 2012 р.– вона піднімається в рейтингу майже наполовину до 66 місця, що свідчить про цілеспрямовані дії державних органів щодо розвитку транспортно-логістичних
операцій в Україні, що, на нашу думку, пов’язано насамперед з поліпшенням у межах підготовки до проведення фінальної частини
чемпіонату з футболу Євро-2012, підняття рейтингу відбувається і
за результатми розрахунків й у 2014 р., але вже 2016 р. – рейтинг
падає до 80 місця. Отже, за міжнародним Індексом ефективності
логістики (Logistics Performance Index (LPI), значення якого для
України у 2016 р. становить 2,74, вона займає 80 місце серед 155
країн світу (табл. 1).
Таблиця 1
Місце України в Глобальному індексі
логістичної ефективності
Країни за LPI
Значення
Значення
Значення
Значення
Ранг. Країна
Ранг. Країна
Ранг. Країна
Ранг. Країна
LPI 2010
LPI 2012
LPI 2014
LPI 2016
1. Німеччи1. Німеччина
4,11
4. Німеччина
4,03
1. Німеччина
4,12
4,23
на
17. Франція
3,84
12. Франція
3,85
13. Франція
3,85
16. Франція
3,90
22. Італія

3,64

24. Італія

3,67

20. Італія

3,69

21. Італія

3,76

30. Польща

3,44

30. Польща

3,43

31. Польща

3,49

33. Польща

3,43

102. Україна

2,57

66. Україна

2,85

61. Україна

2,98

80. Україна

2,74

Джерело: за даними Світового банку.
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У методику оцінки рівня торговельної логістики другого (2010 р.) і третього
(2012р.) рейтингів були внесені деякі зміни – виключено шостий субіндекс
«Логістичні видатки», а четвертий – трансформовано в «Якість логістики і
компетентність» (Logistics quality and competence).
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Сукупність методів розвитку транспортної інфраструктури. Здійснення аналізу транспортних стратегій і спеціалізованої літератури дозволило узагальнити методи по модернізації і розвитку транспорту (рис. 1): методи стратегічного
управління, у тому числі: а) методи опосередкованого впливу
через економічну підтримку: надання субсидій і податкових
пільг, тарифне регулювання, введення в дію режиму вільних економічних зон для об'єктів інфраструктури, наприклад у портах,
державні інвестиції в розвиток транспортно-логістичних систем.
До цієї ж групи методів можна віднести й введення додаткових
податків для акумулювання коштів для федеральних і регіональних програм розвитку транспортної інфраструктури; б) методи
прямого управління окремими елементами інфраструктури як
природними монополіями: контроль за ціноутворенням і тарифне
регулювання.

Рис. 1. Система методів з модернізації та управління транспортної інфраструктури
Джерело: систематизовано на основі Federal transport infrastructure plan
2003. URL: http://www.bmvbs.de/en/Transport/Integrated-transport-policy/ С.
134–136; Scenarios of European Transport Futures in a Global Context Project
"Technology Opportunities and Strategies towards Climate friendly" transport
URL:
http://www.toscaproject.org/FinalReports/TOSCA_WP6_Scenarios.pdf/;
Transportation Vision for 2030. Ensuring personal freedom and economic vitality
for a Nation on the move. U.S. Department of Transportation Research and
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Innovative
Technology
Administration.
URL:
http://www.rita.dot.gov/publications/transportation_vision_2030/pdf/entire.pdf/; Sessa C. and Enei R.
(2009) EU transport demand: Trends and drivers ISIS, paper produced as part of
contract ENV.C.3/SER/2008/0053 between European Commission DirectorateGeneral
Environment
and
AEA
Technology
plc.
URL:
www.eutransportghg2050.eu/; National infrastructure plan 2011. New Zeland.
URL: http://www.infrastructure.govt.nz/plan/2011/nip-jul11.pdf/; Транспортна
стратегія України на період до 2020 року, ухвалена Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2010 р. N 2174-р. Офіційний вісник
України. №92. 2010 (10.12.10). URL: http://ovu.com.ua/articles/8664-proshvalennya-transportnoyi-strategiyi-ukrayini-n

Держава визначає правила визначення й введення тарифів,
призначає обов'язковий рівень тарифів і встановлює максимальний
рівень рентабельності для окремих видів діяльності. Методи фінансового менеджменту, у тому числі: а) організація системи платежів для користувачів об'єктами транспортної інфраструктури, у
першу чергу для вантажних машин великої вантажопідйомності,
здійснення на практиці принципу «користувач повинен платити»; б)
залучення інвестицій через використання інструментів публічноприватного партнерства й розвиток системи державних гарантій і
покриття ризиків фінансування в об'єкти транспортної інфраструктури. Нормативно-правові і ліцензійні методи: науково-методичне
забезпечення функціонування суб'єктів інфраструктури.
Вони дозволяють організувати ринок за допомогою визначення прав і відповідальності його суб'єктів, формування мінімальних вимог до кваліфікації співробітників і самих транспортних
перевізників, використовуваним стандартам діяльності і якості
послуг, що надаються. Сюди ж налужить необхідність узгодження
планів розміщення й розвитку транспортної інфраструктури з
політикою прогнозування потреб і планування землекористування, соціальної й освітньої системи. Інформаційні методи: проведення досліджень для розвитку технологій і наступної передачі
їхнім транспортним організаціям з метою підвищення безпеки
руху й поліпшення умов експлуатації устаткування. Сюди ж відносять залучення зовнішніх експертів для аналізу місцевих проблем і визначення ефективності заходів діючої транспортної політики з урахуванням закордонного досвіду за рішенням
аналогічних ситуацій, а також для надання технічного сприяння
100

при впровадженні інституціональних й організаційних реформ,
різних заходів щодо поліпшення роботи регулювальних органів й
існуючих норм ділової активності. Для практичної реалізації інструментарію цього виду дуже важливе створення єдиного інформаційного простору й ведення відповідної статистики, а також
залом постійна аналітична діяльність.
Логіка розвитку й світова практика свідчать, що для досягнення цілей транспорту, як і будь-якого іншого об'єкта управління,
необхідні чіткі принципи й діючі механізми їхньої реалізації. Крім
того, для комплексного подолання інфраструктурних обмежень
на транспорті недостатньо використовувати тільки один інструментарій. Координація дій, як правило, здійснюється на основі
розробки й здійснення стратегій розвитку транспорту й відповідних програм, які є дієвим інструментом модернізації інфраструктури при їхньому виконанні.
Доступ до фінансових джерел і механізмів розвитку. Загалом сукупність можливих джерел і механізмів одержання державою та бізнесом коштів, що можуть залучатися для фінансування розвитку транспортної інфраструктури виглядає в такий
спосіб (табл. 2): загальні податки (наприклад, частина податків
на прибуток іде на фінансування транспортної інфраструктури);
спеціальні податки (податки на бензин, збір за реєстрацію автомобіля, податок на транспортні засоби, податок на користувачів
автодоріг і т.д.); збори за користування об'єктами транспортної
інфраструктури (перспективною сферою для організації ринків є
продаж на аукціонах прав на посадку повітряних суден у перевантажених аеропортах); регульовані тарифи; штрафи, які стягуються за порушення раніше встановлених правил і процедур;
страхові премії, які частково витрачаються на зниження ймовірності виникнення страхових ризиків на транспортній інфраструктурі; публічно-приватне партнерство – основними цілями його
використання на транспорті є вирішення фінансових проблем і
модернізація транспортної інфраструктури, державне керування
й підвищення якості сектора через проектне фінансування85.
85

Одним із класичних прикладів «чистого» ПФ є проект «Євротунелю», що
з'єднав Велику Британію з європейським континентом. Це перший випадок
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Таблиця 2
Сукупність можливих джерел та інструментів фінансування
модернізації і розвитку транспортної інфраструктури
№

Можливі джерела інвестування

І

Кошти державних і
місцевих бюджетів,
які формуються з
таких стягнень:
загальнодержавні
податки та збори
спеціальні збори

А
Б
В
ІІ

Коротка характеристика

Надання безкоштовного фінансування з бюджету
для важливих інфраструктурних об’єктів.
наприклад, податок на прибуток підприємств

збори, наприклад, за користування об’єктами
транспортної інфраструктури (плата за користування залізничною інфраструктурою)
Штрафи
стягуються за порушення при користуванні
об’єктами транспортної інфраструктури
Власні кошти тран- тарифи, прибуток, аморизаційні відрахування,
спортних підпринакопичені грошові кошти
ємств і їх структурних підрозділів, які
формуються в ос-

реалізації такого великого проекту, що належить до розряду інфраструктурних,
на основі приватного капіталу навіть без залучення державних гарантій. Була
створена спеціальна проектна компанія, акціонерний капітал якої в розмірі 10
млрд франц. фр. був мобілізований за рахунок емісії франко-британських цінних паперів. Проектній компанії був наданий міжнародний кредит у сумі 50 млрд
франц. фр. (Основний кредит – 40 млрд франц. фр. і резервний кредит на умовах "Stand-by" – 10 млрд франц. фр.). Загальний обсяг фінансування проекту
становив 60 млрд франц. фр. Синдикований кредит надавали 198 банків, гарантами виступали 50 міжнародних банків. Кредит наданий на умовах обмеженої
відповідальності позичальника, і погашення його передбачається тільки за
рахунок надходжень від доходів проекту. За ризики за основним кредитом (термін погашення якого 18 років) передбачається виплата маржі в розмірі 1,25%
річних понад базову ставку в період до завершення будівництва об'єкта, 1%
річних – після введення об'єкта в експлуатацію; 1,25% річних – після 3 років
функціонування об'єкта в тому випадку, якщо не будуть виконані умови кредитної угоди за показниками окупності проекту. Кредитна угода набула чинності
лише після підписання на прийнятних для банківського консорціуму умовах
основних договорів і угод (концесія, підряд на будівництво, про банківські гарантії, з питань експлуатації об'єкта і т.д.). Ряд зобов'язань за ризиками за кредитним договором було покладено на компанію-позичальника (за термінами введення об'єкта; щодо забезпечення додаткового фінансування з інших джерел у
разі виходу за межі кошторису і т.д.).
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новному з
Тарифи
ІІІ
А
Б
ІV
А

Б

V

VІ

VІІ.
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регульовані тарифи мають включати інвестиційну
складову, яка закладена саме для потреб інвестування об’єктів транспортної інфраструктури
Кредити банків та мають поділ на зовнішні та внутрішні джерела
інших фінансових
установ
Банківські
інвести- в Україні мають широке застосування для фінанційні кредити
сування транспортної інфраструктури
Синдиковані
надаються на умовах угоди двох і більше кредиабо
консорціальні тних інститутів між собою спільно надати кредит
кредити
позичальнику
Облігаційні позики
Сек’юритизація акти- 1) відбувається через емісію цінних паперів для
вів, а саме випуск:
розміщення на внутрішньому фондовому ринку;
1) облігацій;
2) єврооблігації випускаються позичальником
2) єврооблігацій
при отриманні кредиту на євроринку: суверенні,
(євробондів);
банківські, корпоративні, муніципальні;
3) інфраструктурних 3) облігації, що випускаються спеціально для
облігацій
фінансування об’єктів інфраструктури, зі строком
обертання від 15 до 20 років
Проектне і мезонінне проектне фінансування є різновидом інвестиційфінансування
ного кредиту. Це інструмент кредитування проектів, за якого велика частина повернення позикових коштів здійснюється за рахунок грошового
потоку, який виробляється самим проектом.
Мезонінне фінансування надається в невеликих
обсягах (10–20 %) від загального проектного
фінансування. Це одне з джерел фінансування,
за якого інвестор надає кошти у вигляді боргового фінансування з одночасним придбанням опціону на залучення акцій позичальника в майбутньому за визначеною ціною за певних умов
Акціонування
залучення акціонерного капіталу. Через продаж
акцій забезпечується найбільший ефект відносно
обсягів залучення коштів. Створення акціонерних
товариств в Україні продиктовано потребою в акумуляції коштів для вирішення господарських питань
Лізинг
у ситуації недоступності середньострокових та
довгострокових кредитів лізинг дає реальну можливість вирішенні проблеми інвестицій у модернізацію об’єктів транспортного сектора
Публічно-приватне є механізмом інвестування транспортних проекпартнерство
тів

Джерело: складено автором на основі: Податковий кодекс України, який
набрав чинності з 1 січня 2011 року // Відомості Верховної Ради України
(ВВР), 2011, № 13-14, 15-16, № 17, ст. 112. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws; Закон України «Про транспорт» від 10.11.1994 № 232/94-ВР.
URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws; Закон України «Про залізничний транспорт» від 4 липня 1996 року № 273/96-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 40, ст. 183. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws; Закону
України «Про особливості утворення публічного акціонерного товариства
залізничного транспорту загального користування», від 23.02.2012 № 4442VI. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws; Закон України «Про державноприватне партнерство» від 01.07.2010 № 2404-VI. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws; Доценко-Білоус Н. Чи потрібен державі партнер. URL:
http://www.epravda.com.ua/columns/2011/10/6/300711/

До основних інструментів залучення коштів на довгостроковій і
короткостроковій основі відносять: банківські інвестиційні кредити; синдиковані кредити; єврооблігації; вексельні позики; залучення акціонерного капіталу (IPO); сек'юритизація майбутніх доходів від експлуатації об'єктів інфраструктури; лізинг; мезонінне
фінансування; інфраструктурні облігації.
Більшість з цих інструментів мають практику застосування,
деякі закріплені на законодавчому рівні, в тому числі в Україні.
Однак, незважаючи на різноманіття інструментів, поки що українські компанії транспортного сектора надають перевагу такому
класичному виду позичання фінансів, як банківський кредит. Основними потенційно доступними джерелами для проектів в транспортному секторі є місцеві банки, міжнародні банки й інвестори,
місцеві інституційні інвестори (пенсійні фонди, страхові компанії).
Перспективним інструментом залучення довгострокового фінансування масштабних інфраструктурних проектів є емісія боргових цінних паперів (облігації, єврооблігації, інфраструктурні
облігації) під конкретні інфраструктурні проекти. Поки що цей
інструмент не отримав широкого розповсюдження в Україні, ця
практика тільки набуває поширення. Однак, враховуючи переваги цього інструменту в порівнянні з іншими кредитними продуктами, можна розглядати його як перспективне джерело додаткових інвестиційних ресурсів як для України як суверенної держави,
так і для банків України й корпоративного сектора. Інфраструктурні облігації (інфраоблігації) мають перспективи для нового
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будівництва інфраструктурних об’єктів в Україні86. Вони можуть
бути випущені спеціальною проектною компанією (SPV) на основі
концесійних угод між державою і компанією-концесіонером (емітентом) у вигляді боргових зобов’язань окремих і синдикованих
інвестиційних проектів з гарантією держави, регіону або великого
фінансового інституту. Експерти відзначають, що для інфраоблігацій характерні наявні переваги, які роблять їх більш привабливими для інвесторів в порівнянні з іншими цінними паперами, що
випущені на той самий довгий або навіть більш короткий строк,
але при цьому вони приносять інвесторам більш високі доходи.
Привабливість таких облігацій проти інших інструментів може
бути досягнута за рахунок податкових пільг або інших гарантій
держави, які надаються як по основній сумі боргу за облігаціями,
так і доходах з облігацій, які отримують інвестори за надання
коштів на реалізацію проекту.
Для поліпшення кредитної якості інфраоблігацій державні органи можуть: прийняти увесь ризик дефолту; обмежити свою відповідальність частиною податкових надходжень (доходів); застрахувати випуск облігацій або придбати акредитив, якщо такі
інструменти економічно доступні, або здійснювати внески для фінансування багаторічних резервів, що створюються для обслуговування боргу або субсидування процентних рахунків облігацій.
Публічно-приватні партнерства як базовий механізм фінансування розвитку транспортної галузі
Механізми державної підтримки модернізації галузей інфраструктури, як це показано вище, різноманітні. Основою цього
механізму є бюджетне фінансування й раціональна система податків.
Державна підтримка модернізації виробничої інфраструктури
здійснюється за такими основними напрямами:
– надання державних гарантій за залученими для фінансування інвестиційних проектів капіталів вітчизняних та іноземних
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інвесторів у рамках бюджету та за рахунок коштів гарантійнозаставних фондів;
– фінансування з бюджету:
– капітальні вкладення на модернізацію особливо важливих
об'єктів виробничої інфраструктури;
– витрати на проведення фундаментальних наукових досліджень та інноваційних науково-технічних проектів, пов'язані із
реалізацією програм модернізації і які мають загальнодержавне
та загальногалузеве значення;
– поточні витрати на реалізацію програмних заходів, у тому
числі на утримання та експлуатацію об'єктів, що перебувають у
державній власності та забезпечують безпечне функціонування
об'єктів виробничої інфраструктури.
Іншими механізмами державної підтримки є: різні форми заохочення інвестиційної активності й прогресивних технологій. Однією з
таких форм, наприклад, може бути венчурне фінансування державою ризикових проектів, реалізація яких дозволяє створити лідируючі технології, раціоналізація структури державного попиту з метою досягнення рентабельності державних замовлень на рівні не
нижче рентабельності ринкового попиту; виділення в системі податків екологічного податку, що стимулює розвиток екологічно чистих
виробництв та екологічно чистої продукції; дотаційне регулювання
попиту, що стимулює високе завантаження потужностей і за рахунок цього зростання обсягу прибутку, а отже, і збільшення обсягу
реінвестицій.
Підтримка державою інвестиційних проектів з модернізації виробничої інфраструктури забезпечить формування стійкої системи залучення коштів приватних інвесторів і кредитних ресурсів у
такі проекти.
Можливі заходи державної підтримки:
– участь держави у фінансуванні проекту – не більше 50% від
загальної вартості проекту;
– участь у статутному капіталі компанії, що створюється для
реалізації проекту – не більше 50% мінус 1 акція, але не менше
частки участі у фінансуванні проекту;
– надання довгострокових позик;
– надання державних гарантій;
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– надання податкових і митних преференцій у рамках
існуючого законодавства;
– забезпечення необхідною інфраструктурою та/або участь у
проекті державних інфраструктурних компаній;
– сприяння в здійсненні експортних операцій, у тому числі
політична підтримка в рамках торговельних угод;
– надання прав надрокористування на профільні сировинні
родовища в обсягах, необхідних для реалізації проекту та
подальшого функціонування компанії, або організація розробки
необхідних родовищ і надання сировини для реалізації проекту
та подальшого функціонування компанії;
– усунення (зниження) адміністративних бар'єрів, зокрема
щодо спрощення процедур надання ліцензій та інших дозволів на
здійснення діяльності, проходження митних процедур та
податкового адміністрування, що перешкоджають реалізації
проекту та подальшого функціонування виробництва;
– забезпечення кваліфікованими трудовими ресурсами, в
тому числі за рахунок розвитку об'єктів освіти, організації курсів з
підготовки та перепідготовки кадрів, формування умов для
залучення висококваліфікованої іноземної робочої сили;
– розвиток науково-дослідної інфраструктури, в тому числі
співфінансування науково-дослідних і дослідно-конструкторських
робіт, необхідних для реалізації проекту;
– надання державних замовлень;
– придбання ліцензій і патентів з метою їхньої подальшої
передачі у користування учаснику Програми;
– виділення земельних ділянок, необхідних для реалізації
проекту.
Брак фінансових коштів в українських державних структурах
до теперішнього часу визначав низький рівень розвиненості виробничої й транспортної інфраструктури зокрема. Внаслідок цього необхідно передбачити заходи щодо підвищення ефективності державного управління цими галузями. Для цього слід
забезпечувати скорочення в розумній мірі державної власності у
виробничій інфраструктурі, що стимулює розвиток конкурентних
начал. Разом з тим необхідно, як це відбувається у розвинених
західних країнах, шукати ефективні форми партнерства дер107

жавного і приватного бізнесу у фінансуванні виробничої інфраструктури.
Співвідношення державного і ринкового секторів виробничої інфраструктури формується, з одного боку, державною політикою, а з іншого – підприємницькою активністю суб'єктів ринку.
Слід розуміти, що кожна із сторін має власні цілі, вирішує свої
конкретні завдання, сторони мають різні мотивації. Держава зацікавлена в зростанні обсягів та поліпшенні якості послуг, які надаються інфраструктурними галузями. Приватний сектор прагне
стабільно отримувати і збільшувати прибуток. При цьому обидві
сторони зацікавлені в успішному функціонуванні виробничої інфраструктури. Однак інтереси держави і бізнесу можуть не тільки
не збігатися, а й бути суперечливими.
Як механізм узгодження економічних інтересів господарювання виступає інститут консенсусу позицій та інтересів
суб'єктів виробничої інфраструктури. Він являє собою технологію переговорів, пов'язаних із пошуком компромісного рішення з
урахуванням балансу інтересів усіх сторін угоди, їхніх ринкових
позицій у конкурентному середовищі і кон'юнктури ринку, що
склалася на тепер.
У системі інструментів механізму узгодження економічних
інтересів суб'єктів господарювання виділяються такі групи:

інструменти прямого узгодження (законодавчі та підзаконні акти, державного замовлення, гарантії, медіаторство та ін.);

непрямого погодження (податковий і митний режим, інвестиційний клімат, якість інституційного середовища);

процедури узгодження позицій економічних суб'єктів з
приводу формування та використання об'єктів власності на основі консенсусу їхніх інтересів;

інструменти інформаційного узгодження (конференції,
форуми, листування, погоджувальні комісії тощо);

лобіювання (пряме й непряме, ситуаційне та стратегічне).
Використання цього інструментарію в режимі взаємодоповнення забезпечує консенсус позицій суб'єктів ринку й узгодження
їхніх інтересів і взаємодій.
На сьогоднішній день у світі накопичено значний досвід реалізації проектів державно-приватного партнерства (ДПП) для мо108

дернізації виробничої інфраструктури. Проекти на основі ДПП
розробляються в понад 60 країнах світу.
Державно-приватне партнерство у світовій практиці трактується у двох аспектах: по-перше, як система відносин держави
й бізнесу, що широко використовується як інструмент економічного й соціального розвитку на міжнародних, національних,
регіональних, місцевих рівнях; по-друге, як конкретні проекти,
реалізовані спільно державними органами й приватними компаніями на базі об’єктів державної й муніципальної власності,
застосовуючи певні форми ДПП. Дані про те, які форми ДПП,
використовуються в галузях інфраструктури, в тому числі у
сфері транспортної інфраструктури, наведено в табл. 3.
Таблиця 3
Механізми реалізації проектів ДПП в галузях інфраструктури
станом на кінець 2015 р.
Показник

Всього
проекти, од.

частка, %

Проекти
транспорту,
од.

ВСЬОГО
5 314
1 397
100%
Концесії
1 306
795
25
14
BROT
725
463
1
RLT
61
50
10
ROT
520
282
Приватизація
722
69
14
3
Повна
175
12
10
Часткова
547
57
Проекти нового будівництва
3 029
449
57
0
BLT
15
3
27
BOT
1 434
426
17
BOO
882
8
12
Комерсант
645
12
1
Оренда
53
0
Контракти на управління та аренда
257
84
5
2
Оренда
102
31
3
Контракти на управління
155
53
Джерело: “Report” World Bank PPI Database, 2015. URL:
http://ppi.worldbank.org/explore/Report.aspx?mode=1

109

частка,
%

100%
7
33
4
20
5
1
4
32
0
30
1
1
0
6
2
4

Дані табл. 3 показують, що такі механізми ДПП, як концесії і
BOT, є найбільш придатними для розвитку об'єктів транспортної
інфраструктури, виходячи зі світової практики. При цьому тенденції застосування певних механізмів ДПП мають виражену галузеву специфіку (табл. 4).
Таблиця 4
Механізми ДПП в розрізі галузей транспорту у світі,
на кінець 2015 р.,
Показник

Всього

Аеропорти

148

Частка,%

Залізниця

Частка,%

Автодороги

100%

121

100%

744

Частка, %

Порти

Частка,%

100%

386

100%

183

47%

51
30
102
21

13
8
26
5

6
15

2
4

157

41

2
141
6
8

1
37
2
2

0
25

0
6

Концесії,
74
50
66
55
473
64
з них:
BROT
53
36
14
12
345
46
RLT
5
3
16
13
0
0
ROT
16
11
36
30
128
17
Привати- 19
13
10
8
19
3
зація, з
них:
Повна
4
3
2
2
0
0
Частко15
10
8
7
19
3
ва
Проекти
35
24
33
27
225
30
нового
будівництва, з
них
BLT
0
0
1
1
0
0
BOT
31
21
30
25
225
30
BOO
1
1
1
1
0
0
Комер3
2
1
1
0
0
сант
Оренда
0
0
0
0
0
0
Контрак20
14
12
10
27
4
ти на
управління та
оренду
Джерело: “Report” World Bank PPI Database, 2015. URL:
http://ppi.worldbank.org/explore/Report.aspx?mode=1
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Як видно з табл. 4, понад 80% проектів ДПП у сфері транспорту реалізуються відповідно до трьох типів ДПП: BROT (33%),
ROT (20%), а також BOT (30%) для проектів нового будівництва.
Зокрема для дорожнього господарства частка підтипів BROT,
ROT, і BOT становить у сукупності 94%.
Що ж стосується практики впровадження державноприватного партнерства в Україні, то слід визнати, що вона перебуває на досить ранній стадії становлення.
За даними Світового банку щодо проектів ДПП у сфері інфраструктури, в Україні протягом 1992–2015 років було реалізовано
58 проектів, в які інвестовано 14652 млн дол. США, з яких на
транспорті лише 1 проект в галузі портового господарства на
суму 130 млн дол. США (табл. 5).
Таблиця 5
Проекти ДПП в Україні в 1992–2015 рр.,
за оцінкою Світового банку
Кількість проекОбсяг інвестицій,
тів, одиниць
млн дол. США
Енергетика
30
2 262
Телекомунікації
14
12009
Транспорт (морські порти)
1
130
Водопостачання та каналізація
2
202
Природний газ
11
38
Всього
58
14652
Джерело: за даними: Ukraine – Private Infrastructure Projects. The World
Bank & PPIAF. URL: http://ppi.worldbank.org/snapshots/country/ukraine
Сфера реалізації проекту

Взаємодія влади і бізнесу сьогодні гальмується через низку недоліків, які обмежують діяльність і ефективність ДПП в Україні,
серед яких – відсутність і нерозвиненість законодавчої бази; недовіра влади до бізнесу, а бізнесу до влади; відсутність досвіду й
культури співробітництва управлінських рівнів бізнесових і державних структур; корумпованість державних інститутів і процедур
створення партнерств; відсутність концепції управління державною власністю, відсутність спеціально навчених висококваліфікованих і досвідчених управлінських кадрів, які володіють специфічними управлінськими технологіями та інструментами; непрозорість
податкової системи, необґрунтованість податкових ставок і тарифів для ДПП тощо.
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З іншого боку, не можна не зауважити, що процес популяризації ідеї державно-приватного партнерства в Україні набирає
силу. Законодавчу базу розвитку ДПП становлять: Конституція
України, Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, законодавчі акти України.
Розуміння необхідності законодавчого забезпечення, з одного
боку, такого активного звернення до запровадження в різних сферах національної економіки державно-приватної форми господарювання, а з іншого – практична відсутність можливості її використання, стало важливим стимулом рішення Президента України
щодо підписання в липні 2010 р. Закону України «Про державноприватне партнерство»87. Хоча низка експертів вважають його
«рамковим», навіть у такому вигляді він потенційно може і сприятиме розвитку співробітництва держави і бізнесу, адже економічний потенціал ДПП в Україні можна оцінити як високий.
У 2011–2014 рр. ухвалено низку нормативних документів щодо методик і процедур, пов’язаних із реалізацією ДПП, проте
дискусії та подальше удосконалення законодавства продовжує
наразі відбуватись.
Міжнародна практика виділяє такі основні типи державноприватного партнерства у ході реалізації інфраструктурних проектів: концесія, оренда державного майна, аутсорсинг, лізинг,
франчайзинг, про розподіл продукції, про управління державним
майном, про спільну діяльність тощо. На сьогодні концесії – це
одна з найбільш розвинених й комплексних форм партнерства.
Правовою підставою для запровадження концесійного механізму є Закон України «Про концесії»88, ухвалений свого часу з
метою підвищення ефективності використання державного та
комунального майна та забезпечення потреб громадян України у
товарах, роботах і послугах, який визначив головні поняття та
правові засади регулювання умов і порядку передачі в концесії
державного та комунального майна.
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Закон України «Про державно-приватне партнерство» від 01.07.2010 р. №
2404-VI.
Офіційний
сайт
Президента
України.
URL:
http//
www.president.gov.ua/documents/12134.html
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Закон України «Про концесії» від 16.07.1999 року № 997-XIV. Відомості
Верховної Ради України (ВВР). 1999. № 41. С. 372.
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З ухваленням Закону України «Про концесії» були створені
нормативно-правові передумови для розширення практичної
взаємодії держави і бізнесу у сфері фінансування та реалізації
спільних проектів. Незважаючи на це, концесійні угоди так і не
стали в Україні ефективним механізмом залучення інвестицій.
Практичне застосування закону «Про концесії» показало, що він
не реалізує тих очікувань, які на нього покладалися.
По-перше, договір концесії не надає потенційним інвесторам
будь-яких додаткових прав чи будь-якого додаткового захисту
своїх інтересів чинним законодавством.
По-друге, складною залишається процедура формування та
укладання самої угоди, відбувається різне тлумачення умов зміни та розірвання договору. Крім того, для успішної реалізації інвестиційного проекту державні органи повинні, окрім підготовки
конкурсної документації, проекту концесійної угоди, провести
велику організаційну роботу: провести аудит, реєстрацію об'єктів
нерухомості, аудит тарифів, оцінку платоспроможного попиту
споживачів, визначити цільові показники якості й ефективності,
яких повинен досягти концесіонер, розробити проекти нормативних актів та інших документів, необхідних для реалізації інвестиційного проекту. Всі зазначені заходи вимагають від держави не
лише істотних матеріальних і часових витрат, але і можуть бути
проведені лише із залученням кваліфікованих фахівців. Тому
питання браку засобів для фінансування підготовки й проведення
конкурсу на укладення концесійного договору часто є стримуючим аргументом при виборі концесійної моделі.
Таким чином, потрібен розвиток і вдосконалення законодавства у сфері концесій, формування підзаконної нормативної бази,
покликаної усунути існуючі прогалини і стати правовою основою
державно-приватного партнерства, адже переваги очевидні.
Актуальність досліджень концесійних відносин та адаптації законодавства України до вимог ЄС підтверджується Директивою
2014/23/ЄС від 26 лютого 2014 року щодо укладання договорів
концесії. Також одним із завдань Плану виконання Програми дія-
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льності КМУ та Стратегії сталого розвитку “Україна–202089 визначено «залучення приватних інвестицій для розвитку стратегічних
об’єктів портової інфраструктури на умовах, визначених Законом
України «Про морські порти» У ст. 26 цього Закону передбачено
«здійснення приватного інвестування в об’єкти портової інфраструктури на основі договорів концесії, договорів про спільну діяльність, оренди, інших видів інвестиційних договорів»90.
Становлення українського концесійного законодавства відбувалося протягом останніх років. На сьогодні, окрім Закону «Про
концесії», в Україні є чинними такі Закони: «Про концесії на
будівництво та експлуатацію автомобільних доріг», «Про особливості оренди чи концесії об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності» та інші нормативно-правові акти.
Необхідно зазначити, що до лютого 2016 р. в Україні діяла загальна методика розрахунку концесійних платежів, затверджена
Постановою КМУ від 12.04.2000 № 639, відповідно якої розмір
концесійних платежів розраховувався залежно від показників:
вартість основних фондів об'єкта концесії, фондовіддача конкретної галузі та фондовіддача економіки загалом. 04.02.2016 р.
КМУ ухвалив Постанову №130 про зміни методики визначення
розміру концесійних платежів, затвердженої Постановою КМУ
№639. Нова методика передбачає розмежування способів розрахунку платежу залежно від виду концесійного договору. Так,
концесійні платежі при експлуатації або реконструкції наявних
об’єктів (brown-field) розраховуються залежно від показників: вартості наданого у концесію об’єкта або чистого доходу, індексу
інфляції, ставки концесійного платежу та фіксованого концесійного платежу, визначеного за результатами концесійного конкурсу.
Розмір ставки концесійного платежу визначається концесієдавцем за результатами концесійного конкурсу з урахуванням пока89

Розпорядження КМУ від 04.03.2015 №213-р. «Про затвердження плану
заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та
Стратегії сталого розвитку “Україна-2020” у 2015 році». URL:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/213-2015-%D1%80
90
Закон України від 17.05.2012 №4709-17 «Про морські порти України».
URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4709.
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зників рентабельності відповідної сфери господарської діяльності, в якій об’єкт державної або комунальної власності надано у
концесію (чим вищий показник рентабельності, тим вищий відсоток концесійного платежу), та розміру інвестицій концесіонера в
наданий у концесію об’єкт (чим більше концесіонер інвестує в
об’єкт, тим нижчий відсоток концесійного платежу). Концесійні
платежі при будівництві нових об’єктів (green-field) відповідно до
методики, затвердженої Постановою КМУ №130, розраховуються
залежно від чистого доходу, ставки концесійного платежу та фіксованого концесійного платежу.
Мінімальний розмір ставки концесійного платежу визначає Мінекономрозвитку України залежно від сфери господарської діяльності, в якій об’єкт державної або комунальної власності надано в концесію, на підставі статистичних даних щодо залишкової
вартості основних засобів та чистого доходу від реалізації продукції. Розмір концесійного платежу є одним із критеріїв визначення
переможця концесійного конкурсу.
Ці підходи до визначення концесійних платежів дозволяють
подолати маніпуляцію з концесійними платежами, яка мала місце, коли діяла попередня методика їх визначення, що призводило до необґрунтованого завищення вартості основних фондів з
метою отримання максимального значення концесійного платежу
та перемоги на конкурсі. Якщо у 2000 р. вартість основних засобів транспорту становила 14% вартості основних засобів усіх
галузей економіки України, то у 2015 р. – близько 61%91.
Проте, як ми бачимо, у новій методиці розрахунку концесійних
платежів при будівництві нових об’єктів (green-field) не враховується міжнародний досвід їх визначення на основі показників
вартості території або площі та вантажообігу. Тобто відсутні механізми, які стимулюють концесіонера підвищувати ефективність
роботи порту (збільшувати обсяги вантажообороту) та гарантують державі отримання мінімального рівня платежів за рахунок
фіксованої складової, яка не залежить від зовнішніх факторів, а
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Статистичний щорічник України за 2015 рік. Київ: Державна служба статистики України. 2016. 575 с.
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визначається на основі вартості території під забудову або площі, яку буде займати об’єкт концесії.
На нашу думку, методологія визначення розміру концесійних
платежів при будівництві портів або їхніх окремих об’єктів залежно від показників вартості території/площі та вантажообігу є найбільш прозорою і зрозумілою, ніж методологія, яка спирається на
показники майбутньої вартості об’єкта концесії та рентабельності. У нинішніх нестабільних економічних та політичних умовах
спрогнозувати отримання прибутку, а також рівент рентабельності, дуже складно. Так, якщо проаналізувати рентабельність діяльності підприємств транспорту, то вона дуже коливається: якщо
у 2012 р. вона становила 1,3%, то у 2014 р. мала від’ємне значення -10,5%, тобто у 2014 р. замість чистого прибутку галузь
закінчила фінансовий рік із збитками92.
Необхідно також відмітити, що одним із напрямів удосконалення концесійного законодавства України є страхування ризиків
концесійної діяльності, розробка економічних механізмів, які стимулюють інвесторів вкладати кошти у розвиток портів. У ст. 10
нової редакції Закону України «Про концесії» передбачено, що
однією з істотних умов договору про концесію є «страхування
концесіонером об'єктів концесії»93. Проте це положення має поки
що декларативний характер.
Справді, однією з ключових особливостей концесії є можливість державного сектора передати комерційні ризики приватній
стороні. Окрім обов’язків з інвестування, приватна сторона також
бере на себе ризик, пов’язаний із забезпеченням достатньої кількості коштів для окупності інвестицій та створення достатнього
прибутку. Відповідно, при реалізації інфраструктурних проектів
прийняття приватною стороною комерційних або ринкових ризи-
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ків – нормальна практика. При цьому обсяг таких ризиків, безперечно, залежить від умов договору94.
Слід відмітити, що Постановою КМУ від 16.09.2015 № 71395
затверджено методику виявлення ризиків здійснення державноприватного партнерства, де наведені основні види ризиків, принципи їх розподілу, заходи щодо зменшення ймовірності виникнення ризиків, методи кількісної оцінки ризиків державноприватного партнерства (аналіз чутливості; сценарний аналіз;
метод Монте-Карло).
Проте, слід відмітити, що ці рекомендації мають загальний характер. Вважаємо, що потрібно розробити та прийняти підзаконні
акти, в яких будуть прописані конкретні механізми страхування
ризиків у сфері концесійних відносин, отримання компенсацій
приватному інвестору у разі порушення умов концесійного договору, детально регламентовано порядок укладання, змін та розірвання концесійних угод.
Система механізмів фінансового забезпечення реконструктивного розвитку транспортної інфраструктури на середньострокову перспективу має включати, окрім загально визнаних джерел
фінансування транспортної інфраструктури, кошти державного
бюджету, використання цільових позик для прискорення вирішення питань, пов’язаних з вузькими місцями, і створення відсутніх ланок в опорній мережі: застосування таких джерел як емісія боргових цінних паперів (інфраоблігації, єврооблігацій);
проектне і мезонінне фінансування, синдиковані або консорціальні кредити, лізинг тощо. Для вивчення можливостей застосування інфраструктурних облігації в Україні для будівництва
об’єктів транспорту, світового досвіду їх використання, та в подальшому підготовки законопроекту про інфраструктурні облігації
та особливості їх застосування на транспорті, який розширить
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можливості Закону України про «Державно-приватне партнерство», доцільно, на нашу думку, створити робочу групу з науковців,
юристів, експертів Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України, Мінінфраструктури, Укрзалізниці. Адже наразі, на відміну від прогресивного досвіду Західної Європи та Росії в цій сфері,
український законодавець побачив державно-приватне партнерство лише у формі договору, а не у формі комплексного фінансово-правового механізму, що допускає використання різних фінансових інструментів, інститутів, а також організаційно-правових
об'єднань.
Важливими питаннями удосконалення концесійного законодавства України відповідно Директиви 2014/23/ЄС від 26 лютого
2014 р. є визначення терміну дії концесійної угоди та розподіл ризиків у сфері концесійних відносин. На основі вивчення міжнародного досвіду концесійних відносин у портах можна стверджувати,
що розрахунок суми концесійних платежів на будівництво доцільно здійснювати, спираючись на показники вартості наданої у концесію території/площі та вантажообігу об'єкта концесії.
Такий підхід, по-перше, стимулює інвестора до вкладення інвестицій у будівництво об'єкта концесії, по-друге, передбачає
прозорий і легко контрольований механізм розрахунку концесійних платежів з прив'язкою до об'єктивного показника вантажообігу, по-третє, у разі серйозного падіння вантажообігу з об'єктивних
причин державі гарантується мінімальний рівень платежів за
рахунок фіксованої складової, яка не залежить від зовнішніх факторів і є стабільною.
З метою залучення концесіонерів у розвиток транспортних
об’єктів необхідно внести зміни у законодавство України, які будуть цьому сприяти. До таких положень можна віднести: податкові канікули; зниження ставок податків; пільги зі сплати митних
зборів; надання інвестиційного податкового кредиту тощо. Для
захисту інтересів приватних інвесторів при порушенні умов концесійних договорів необхідно розробити механізми страхування
ризиків, які мають місце у сфері концесійних відносин.
Концесійні та інші види платежів від діяльності транспортних
об’єктів повинні надходити до Держбюджету. Для сталого розвитку держави важливим є передбачення перерозподілу коштів від
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концесійних платежів з метою спрямування їх на конкретні інвестиційні проекти.
Впровадження концесійних відносин повинно дати поштовх до
розвитку транспортної галузі зааглом, підвищення рівня конкурентоспроможності портів на міжнародному ринку. Вважаємо, що
врахування міжнародного досвіду у сфері концесійних відносин є
важливим напрямом удосконалення українського законодавства
на шляху створення сприятливого інвестиційного клімату у транспортній галузі, вигідного та ефективного як для інвесторів, так і
для держави.
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місця діючої в Україні системи планування, відбору, фінансування
і контролю інвестиційних проектів, що здійснюються за рахунок
коштів Державного бюджету. Сформульовано пропозиції щодо
визначення пріоритетних галузей для вкладення бюджетних
інвестицій в Україні, а також вдосконалення інституційного забезпечення планування, відбору та реалізації інвестиційних проектів у державному секторі економіки.
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Домінуючим фактором конкурентоспроможності і головною
рушійною силою стійкого економічного зростання є продуктивні
інвестиції, оскільки саме вони забезпечують відтворення робочої
сили, оновлення основних фондів виробничої і невиробничої
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сфер і, взагалі, весь відтворювальний процес в економіці. Ключову роль при цьому відводять бюджетним інвестиціям, адже
виділена державою або органами місцевого самоврядування з
бюджетів відповідного рівня частина асигнувань направляється
на реалізацію різноманітних програм науково-технічного, галузевого, регіонального та соціально-економічного розвитку, ін., що в
подальшому може приваблювати приватні інвестиції та слугувати
джерелом активізації інвестиційної діяльності загалом.
Потенціал і сила впливу бюджетних інвестицій як інструменту
бюджетної політики держави на соціально-економічний розвиток
країни визначається обсягами і структурою капітальних видатків,
а також діючими механізмами їх реалізації. В Україні упродовж
2010–2016 рр. спостерігалася значна волатильність бюджетних
інвестицій як в абсолютному вимірі, так і в співвідношенні з ВВП.
Після суттєвого збільшення бюджетних інвестицій у 2011–
2012 рр., пов’язаного в основному з підготовкою та проведенням
чемпіонату Європи з футболу (41,9 млрд грн, або 3,2% річного
ВВП, і 40,7 млрд грн, або 2,9% ВВП відповідно), відбулося помітне їх зменшення. Цілком справедливо можна вважати, що
2014 р. став своєрідним «дном» бюджетного інвестування: тоді
величина капітальних видатків зведеного бюджету впала до рівня 1,27% ВВП. Падіння обсягів бюджетних інвестицій більш ніж у
два рази обумовлювалося перш за все загостренням економічної, суспільно-політичної кризи в Україні та початком збройного
конфлікту на Донбасі. Починаючи з 2015 року, мало місце відновлення бюджетних інвестицій, а їхні обсяги відносно ВВП перевищили докризові, зокрема, 46,8 млрд грн, або 2,35% ВВП у 2015
р. та 73,1 млрд грн, або 3,07% ВВП у 2016 р. (рис. 1).
Про низький рівень бюджетного інвестування в Україні свідчить і його незначна частка в структурі всіх джерел фінансування
капітальних видатків, включаючи банківські кредити і власні кошти підприємств. Так, за аналізований період частка бюджетних
інвестицій становила всього 8–10% від їхнього загального обсягу
(винятком є 2013 і 2014 роки, де сумарна частка коштів державного і місцевого бюджетів становила ще менше – 5 і 3% відповідно). Питома вага капітальних видатків у сукупному обсязі видат121

ків зведеного бюджету також є незначною: вона коливалася від
3,86% у 2014 р. до 8,75% у 2016 р.

Рис. 1. Динаміка капітальних видатків зведеного бюджету
України у 2010–2016 рр.
Джерело: складено авторами на основі даних Державної казначейської
служби та Державної служби статистики України.

Порівнюючи обсяги бюджетних інвестицій в Україні з аналогічними показниками у країнах з перехідною економікою, відзначимо, що вони є надзвичайно низькими як відносно ВВП, так і відносно сукупних бюджетних видатків. Відносно ВВП Україна
витрачає на бюджетні інвестиції майже у два рази менше коштів,
ніж сусідні східноєвропейські країни – Угорщина, Польща, Румунія, Болгарія, ін., та на 20% менше, ніж країни-ядра ЄС, які вже
мають якісну та розгалужену інфраструктуру та, відповідно, потребують значно менших інвестицій на ці цілі.
В середньому рівень бюджетних інвестицій у країнах з перехідною економікою коливався від 4,0% у 2010 р. до 4,6% ВВП у
2015 р. Найвищі показники при цьому було зафіксовано у країнах, які порівняно недавно стали членами ЄС: Угорщині – 6,7%
ВВП, Болгарії – 6,6%, Словаччині – 6,4%, Естонії – 5,2%, Чехії –
5,1%. В Україні упродовж досліджуваного періоду рівень державного інвестування був суттєво нижчим від середніх значень, які
склалися в цих країнах. Прикметно, що в 2014 р. бюджетні інвестиції в Україні (1,3% ВВП) відставали від середнього показника
по країнах з перехідною економікою більше, ніж у три рази. Їх
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зростання у 2015–2016 рр. до 2,4% ВВП і 3,1% ВВП відповідно
дещо зменшило наявний розрив, але не змінило ситуацію принципово. У міжнародному контексті менші, ніж в Україні, обсяги
бюджетних інвестицій спостерігалися лише в Чилі і Мексиці.
Щодо галузевого розподілу державних інвестицій в Україні, то
загалом варто відмітити, що галузева структура формувалася під
впливом негативних тенденцій у інвестиційній сфері загалом.
Найбільш суттєвими компонентами у структурі бюджетного інвестування залишаються інвестиції в економічну діяльність та освітню сферу, на які в 2016 р. припадало, відповідно, 40,3% і 15,7%
сукупних капітальних видатків зведеного бюджету, а їх обсяг відносно ВВП становив 1,24 і 0,48%. У 2016 р. в політиці державного
інвестування пріоритети змістилися на користь забезпечення
громадського порядку, безпеки та судової влади (9,8% у загальній структурі капітальних видатків, або 0,3% ВВП), а також житлово-комунального господарства (9 і 0,28%, відповідно). Натомість інвестиції у сферу охорони здоров’я суттєво скоротилися: із
15,1% капітальних видатків і 0,36% ВВП у 2015 р. до 8,8% таких
видатків і 0,27% ВВП (див. рис. 2).

Рис. 2. Структура капітальних видатків зведеного бюджету Україні у 2013–2016 рр.
Джерело: складено і розраховано авторами на основі даних Державної
казначейської служби України.

Таким чином, оцінюючи ситуацію з бюджетним інвестуванням
державних інвестицій у міжнародному контексті, слід відмітити,
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що практично по всіх параметрах Україна нині перебуває на найнижчих щаблях. Фактично така ситуація відображає неспроможність нашої держави інвестувати належним чином у розвиток
людського капіталу і активізацію економічної діяльності, що пригнічує темпи економічного зростання країни і негативно впливає
на перспективи соціального розвитку.
Однією з основних причин такого стану речей є те, що якість
державного управління інвестиціями, які фінансуються з державного та місцевих бюджетів, все ще залишається доволі низькою.
Так, у 2014 р. МВФ проводив оцінку управління державними інвестиціями за якістю інвестиційної стратегії та планування, процедур відбору проектів, їх упровадження, оцінювання та аудиту у 71
країнах з низьким і середнім рівнем доходу. Україні було присвоєно оцінку 1,93 з максимальних 4. Хоча Україна зайняла 21-е
місце в рейтингу МВФ, вона залишилася позаду таких постсоціалістичних країн, як Вірменія, Білорусь, Казахстан та Молдова97.
На сьогодні в системі управління державними інвестиціями
України залишаються суттєві недоліки, які потребують усунення у
середньостроковій перспективі, зокрема:
1) відсутність стратегічного планування суспільних інвестицій на загальнодержавному рівні, що ускладнює формування
пріоритетів і робить процес відбору інвестиційних проектів вразливим до впливу лобістських атак і кулуарних домовленостей.
За визнанням багатьох експертів, на сьогодні не забезпечено
стратегічного планування та не визначено пріоритетність державних інвестицій у спосіб, що забезпечував би ефективну реалізацію як нових, так і раніше розпочатих проектів98;
2) брак єдиних процедур розгляду та відбору інвестиційних
проектів, які підтримуються або повністю фінансуються з державного бюджету, що впливає на обґрунтованість прийняття рішень
щодо вибору певних проектів і на можливість їх завершення та
забезпечення ефективного функціонування у майбутньому;
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3) відсутність вичерпних методологічних настанов для розробників проектів з оцінки інвестиційних проектів, що впливає на
їхню інституційну спроможність здійснювати таку оцінку; основними причинами недоробок у сферах економічної оцінки та розгляду інвестиційних проектів є обмежені кадрові можливості на
державній службі та відсутність єдиних технічних стандартів;
4) непроведення активного моніторингу і контролю показників реалізації проектів на центральному рівні (з боку Кабінету
Міністрів України), відсутність єдиної бази даних інвестиційних
проектів, що суттєво знижує транспарентність інвестиційного
процесу держави і негативно впливає на ефективність державних інвестицій загалом;
5) недостатнє ресурсне забезпечення системи координації
управління державними інвестиціями, невизначення механізму управління проектами, нестворення кадрового резерву професійних менеджерів з реалізації масштабних проектів у системі органів влади, що здебільшого зумовлюють низьку якість
підготовки інвестиційних проектів та труднощі з їх реалізацією.
На думку експертів Світового банку, основними недоліками
процесу управління державними інвестиціями в Україні є:

відсутність структурованої і повної системи планування
та управління державними інвестиціями;

відсутність погодженого юридичного визначення державного інвестиційного проекту, що призводить до нечіткої і
суб’єктивної класифікації проектів і створює різні підходи до фінансування державних інвестиційних проектів;

часта зміна урядом стратегії економічної політики та напрямів витрачання коштів, що створює додаткові труднощі для
установ, які впроваджують проекти і програми в умовах відсутності будь-якої визначеності;

майже не застосовується концепція встановлення цілей
інвестиційного проекту, орієнтованих на результати, та економічна оцінка різних альтернатив досягнення бажаного результату;

процес відбору є надзвичайно заполітизованим і слабким у площині економічних показників;
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корупція впливає на ступінь ефективності при виконанні
державних інвестиційних проектів та призводить до збільшення
затрат на будівництво;

плинність кадрів державної служби створює інституційну
нестабільність, яка обмежує побудову реальної спроможності
якісного управління державними інвестиційними проектами в
найближчому майбутньому99.
Інвестиційні проекти розробляються або самими галузевими
міністерствами, або організаціями, які їм підпорядковані. Однак
вимоги до змісту проектних пропозицій визначаються в кожному
міністерстві окремо, а не за допомогою узгодженого шаблону або
формату, розробленого централізовано. Обсяг і наповнення
проектних пропозицій, як правило, є адекватним з точки зору
вхідних даних і фізично-технічного оцінювання, проте поверхневими у контексті прогнозування результативності проекту на основі цілей і цільових показників. У результаті економічна оцінка
інвестиційного проекту у більшості випадків є недостатньою.
Правове регламентування відбору інвестиційних проектів
виробничого призначення тривалий час передбачало застосування системи таких критеріїв оцінки:

відповідність проекту стратегії економічного і соціального розвитку або пріоритетним напрямкам структурної перебудови
економіки;

фінансово-економічні показники ефективності (вартість,
рентабельність, технічний рівень нових виробничих фондів, термін окупності тощо);

відповідність вимогам санітарно-гігієнічних, радіаційних,
екологічних, архітектурних та інших норм, встановлених законодавством;

рівень використання місцевих матеріальних і трудових
ресурсів;

фінансово-економічний стан суб’єкта господарської діяльності та інші показники;
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Україна. Оцінка управління державними інвестиціями. Міжнародний банк
реконструкції та розвитку. 2013. 54 с.
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відповідність вимогам енергозбереження, встановленим
законодавством100.
Але фактично попередній відбір у галузевих міністерствах
проектів, запропонованих суб’єктами нижчого рівня, є поверхневим і не передбачає застосування визначеного набору критеріїв.
Так, процес відбору складається в основному з перевірки повноти документації та забезпечення виконання адміністративних
процедур. Здебільшого відбір проектів проводиться тільки з політичних міркувань і не дає відповіді на питання про те, чи пропонований проект є кращим серед набору альтернатив, які можуть
бути використані для досягнення певної цілі, або навіть відповіді
на питання про те, чи є цей проект першочерговим (пріоритетним) для держави.
Велика кількість нових проектів, які конкурують між собою, чинить тиск на державні органи, включені до процесу планування
інвестицій щодо виділення фінансування. Політики для підняття
власного рейтингу намагаються постійно «оголошувати» нові
проекти, не враховуючи реальний стан бюджету та необхідність
завершення раніше розпочатих проектів. Відволікання обмеженого бюджетного фінансування на нові об’єкти неминуче обмежує
можливості фінансування проектів, затверджених у попередніх
періодах. Затримки при реалізації проектів в умовах галопуючої
інфляції є одним із чинників збільшення бюджетних витрат у порівнянні з плановими. Нарощування вхідних витрат і затягування
термінів завершення будівництва/здачі об’єктів в експлуатацію
тільки погіршують економічні показники державних інвестицій.
Слабкість системи управління державними інвестиціями тісно
пов’язана і з вадами бюджетного процесу в Україні. Так, зазвичай низький рівень виконання запланованих капітальних видатків
бюджету відображає недостатню спроможність розпорядника
бюджетних коштів правильно планувати власні надходження і
капітальні видатки, внаслідок чого відбувається часовий зсув
фінансування бюджетних інвестицій на кінець року. Загалом ме100

Постанова Кабінету Міністрів України № 384 від 1 червня 1995 р. «Про
Концепцію регулювання інвестиційної діяльності в умовах ринкової трансформації економіки».
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ханізми планування капітальних вкладень і виділення бюджетного фінансування не гарантують завершення реалізації розпочатих інвестиційних проектів. Унаслідок цього спостерігається феномен відволікання обмежених бюджетних ресурсів в об’єкти
незавершеного будівництва, що має доволі значні масштаби.
Бюджетні ризики є доволі суттєвими при реалізації кілька- та
багаторічних інвестиційних проектів. Щорічні зміни у бюджеті є
доволі частими, а продовження фінансування розпочатих
об’єктів у наступні періоди не є гарантованим, тому бюджетні
установи зазвичай очікують проблем із виділенням запланованого бюджетного фінансування. Це створює невизначеність щодо
досягнення поставлених цілей інвестиційного проекту для установ-виконавців, а також невизначеність щодо платежів між контрагентами. Цей ризик зазвичай враховується у тендерних цінах і
збільшує вартість інвестиційних проектів.
Проведений фахівцями Міністерства економічного розвитку і
торгівлі аналіз свідчить про те, що процес планування і фінансування 10-ти державних інвестиційних проектів у 2016 р. характеризувався такими вадами:

більшість інвестиційних витрат у 2016 р. було заплановано на 4-й квартал;

з передбачених інвестиційних витрат на січень-грудень
2016 р. фактично було використано 748,3 млн грн, або 75 % запланованої суми.
На сьогодні в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі функціонує спрощена система оцінки реалізації проектів за системою «світлофора», яка передбачає градацію стану впровадження кожного інвестиційного проекту за набором кольорів: від
зеленого до червоного. Зелений колір означає, що реалізація
проекту проходить успішно з точки зору бюджету, строків, масштабів та вигід, а значні проблеми, які могли б порушити план реалізації проекту, відсутні. Червоний колір на іншому краї спектра
оцінки означає, що успішна реалізація проекту потребує змін у
бюджеті, строках, масштабах та вигодах; існують значні проблеми із бюджетом, строками, якістю або результатами, які неможливо вирішити без проведення радикальних змін.
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Після завершення інвестиційних проектів оцінка чи аналіз їх
результатів зазвичай не проводяться. Рахункова палата України
час від часу намагається проводити деякий аналог аудиту ефективності, але він є недосконалим і не поширюється на більшість
інвестиційних проектів. У дійсності проведення оцінки ефективності державних інвестицій є досить складним завданням за відсутності чітко визначених цілей проекту із включенням показників
ефективності.
У 2015 р. Уряд прагнув покращити процес відбору інвестиційних проектів, які будуть фінансуватися з державного бюджету,
шляхом внесення змін до Бюджетного кодексу України (Закон
№288-VIII) і прийняття спеціальної Постанови (№571 від
22.07.2015 р.). Ухвалені законодавчі і нормативно-правові зміни
передбачають обов’язкове проведення економічної оцінки всіх
інвестиційних проектів; прозорий відбір проектів Міжвідомчою
комісією з питань державних інвестиційних проектів для бюджетного фінансування з урахуванням установленого Мінфіном загального обсягу державних капітальних вкладень; стабільне фінансування раніше початих проектів шляхом установлення вимоги
щодо спрямування на них не менше 70% загального обсягу державних капіталовкладень.
Однак окремі питання все ще залишаються невирішеними,
наприклад, не до кінця є зрозумілою відповідальність Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів у разі провалу проектів, секторальні пріоритети для здійснення державних
інвестицій є розмитими, а критерії відбору проектів не є чітко визначеними. Наприклад, з 2013 р. перелік «пріоритетних» галузей
для державних інвестицій включає сільське господарство, житлово-комунальні послуги, машинобудування, транспортну інфраструктуру, металургію, туризм та рекреацію (Розпорядження Кабінету Міністрів № 843-р від 14.08.2013 р.).
Проведене дослідження практики планування капітальних видатків в Україні доводить існування цілої низки проблем,
пов’язаних з відсутністю чіткого алгоритму оцінки доцільності
здійснення державних інвестицій; недостатньою прозорістю процесу їх планування та відсутністю чітко визначених стратегічних
пріоритетів у сфері інвестиційної політики держави.
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Відсутні чіткі керівні принципи і прозорі критерії для відбору інвестиційних проектів, що відкриває шлях для значної кількості
політично мотивованих проектів щодо виділення фінансування
часто без необхідного попереднього аналізу, попередньої техніко-економічного або вартісного оцінювання.
Узагальнюючи, можемо стверджувати, що існуючі вади та недосконалості процесу управління державними інвестиціями породжують значні проблеми. Тому нині в Україні нагальною є потреба посилення інститутів, які забезпечують процес планування
інвестицій, виділення бюджетних коштів, реалізацію інвестиційних проектів і контроль за їх виконанням. Упровадження з 2018 р.
середньострокового бюджетного планування з високою вірогідністю створить передумови для формування більшої впевненості
щодо фінансування проектів у середньостроковій перспективі, а
програмно-цільове бюджетування сприятиме посиленню взаємозв’язку між цілями державної політики та очікуваним результатами, створюючи тим самим умови для ефективнішого розподілу
витрат. Вказані зміни бюджетного процесу позитивно впливатимуть на планування і фінансування державних інвестиційних
проектів, а також визначатимуть підвищення ефективності
управління державними інвестиціями загалом.
Основне призначення державних інвестицій – це сприяння
економічному розвитку країни задля досягнення вищого рівня
добробуту її населення, що по суті відповідає парадигмальній
формулі реконструктивного розвитку, який полягає у поєднанні
інтровертного, інклюзивного та інноваційного розвитку, спрямованого на вирішення внутрішніх проблем країни для забезпечення
добробуту громадян шляхом корінної перебудови структури економіки і розгортання її внутрішніх потенцій у рефлексивній взаємодії із зовнішнім середовищем101.
Як іноземні, так і вітчизняні науковці погоджуються, що роль
держави в організації інвестиційної діяльності полягає не просто
у фінансуванні капітальних видатків із державного та/або місцевих бюджетів, а й у визначенні пріоритетних цілей, які відповіда101
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ють суспільним інтересам. Тобто значення мають не тільки обсяги інвестування, які виділяються з бюджетів різних рівнів, а й напрями та сфери їх спрямування.
Сьогодні не піддається сумніву пріоритетність інфраструктурних проектів для спрямування державних інвестицій, особливо
для країн з низьким та середнім рівнем доходів. Зокрема, на Світовому економічному форумі у 2013 р. була озвучена цифра у
розмірі, щонайменше, 60 трлн дол. США, які необхідно інвестувати у глобальну інфраструктуру протягом 2013–2030 рр. для
підтримки зростаючих потреб населення. Станом на 2015 р. із
цієї суми на інфраструктурні галузі було виділено близько 24
трлн дол. США. При цьому зазначалося, що у країнах, що розвиваються, рівень інвестицій у інфраструктуру повинен бути принаймні у два рази вищий за поточний102.
Відповідно до розрахунків МВФ, для країн, що розвиваються,
збільшення інвестицій в інфраструктуру на 1 в.п. ВВП сприяє
додатковому зростанню виробництва на 0,25% у перший рік і до
0,5% – протягом наступних чотирьох років, тоді як для розвинених країн на 0,4 і 1,5% відповідно. Дослідження Світового банку
показали, що сприятливим для економічного розвитку постсоціалістичних країн є обсяг державних інвестицій в інфраструктуру,
який відповідає щонайменше 4% ВВП103.
Ідея державного інвестування в інфраструктурні проекти активно просувалася також і в розвинених країнах після Великої депресії. У своїй фундаментальній праці Розенштейн-Родан
(1943 р.) обґрунтував теорію «великого поштовху», відповідно до
якої збільшення державних інвестицій дозволяє бідним країнам
послабити обмеження, зумовлені нестачею капіталу, отримати
вигоди від економії на масштабі та згенерувати необхідний попит. Такі ефекти запускають у дію механізм прискорення темпів
102
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зростання доходу на душу населення в країні. Ця ідея знайшла
свій розвиток у подальших дослідженнях макроекономічних ефектів державного інвестування в інфраструктурні галузі104.
Державні інвестиції можуть бути суттєвим важелем фінансування як у сферу економічної інфраструктури, так і соціальної
інфраструктури. Під економічною інфраструктурою прийнято розуміти сфери, капітальні видатки в які дозволяють економіці функціонувати ефективніше (а саме: дороги, залізниці, порти, телекомунікації, енергетичні системи, водне господарство). Інвестиції
в соціальну інфраструктуру передбачають фінансування основних фондів об’єктів (таких як школи, університети, лікарні), які
забезпечують надання базових соціальних послуг, а також інвестиції в людський капітал.
У сфері фінансування економічної діяльності пріоритет повинен
надаватися державним інвестиціям у транспортний сектор (будівництво і утримання автомобільних шляхів, залізничних колій, аеропортів) та мережі розподілу енергії. Розширення та підвищення
якості об’єктів інфраструктури з часом сприяє зниженню витрат на
ведення бізнесу та підвищенню привабливості периферійних регіонів для приватного капіталу. Ефективність інвестицій в інфраструктуру може бути підвищена при поєднанні державного фінансування з активним залученням приватного капіталу через
концесійні схеми та державно-приватні партнерства.
Державне інвестування в науку і освіту зазвичай забезпечує
виробництво інноваційними продуктами, технологіями, машинами, механізмами, що здатні сформувати якісно нові конкурентні
переваги національної економіки на світових ринках товарів, робіт і послуг. Варто відзначити, що в багатьох країнах світу інвестування у наукомісткі галузі значною мірою покладається на плечі держави, оскільки найчастіше такі інвестиції потребують
акумуляції значного обсягу фінансових ресурсів, що не може
бути здійснено за рахунок приватних інвесторів, адже скоріш за
все такі проекти не мають комерційної спрямованості і не зорієнтовані на максимізацію поточного прибутку, натомість вони є дов104
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гостроковими та ризикованими. Саме тому у країнах з ринковою
економікою держави інвестують значні кошти у проведення наукових досліджень, освіту, інформатику, а також заохочують інноваційну активність приватних суб’єктів. При цьому державне регулювання не послаблює ролі підприємництва, а забезпечує
необхідні передумови для активізації інвестиційно-інноваційної
діяльності приватних суб’єктів.
Важлива роль держави у здійсненні інвестицій в галузь охорони здоров’я пов’язана із соціальними ефектами, адже завданням
держави є передусім збереження та покращення здоров’я населення, збільшення тривалості життя, у тому числі трудових ресурсів, повноцінна реабілітація та попередження інвалідності. Інвестиції у здоров’я, на думку Світового банку, – це основоположні
елементи економічного зростання, бо тільки фізично, психологічно та соціально здорова людина здатна створити якісний конкурентоздатний продукт. Тобто державні інвестиції в сектор охорони здоров’я сприяють покращенню якості життя населення, а
отже, й підвищенню продуктивності праці та ефективному зростанню капіталу й робочої сили.
Таким чином, держава, враховуючи першочергові завдання і
функції, які стоять перед нею, формує свій набір інвестиційних
пріоритетів, які фінансує через державний або місцевий бюджети.
Ключовими сферами інвестування з боку держави при цьому є ті,
які мають обмежені можливості залучення альтернативних джерел фінансування та високу соціально-економічну значимість. Така пріоритизація галузей для державних інвестицій доведена економічною теорією та підтверджена світовою практикою.
В Україні державні інвестиції мають спрямовуватися у ті сфери, які впливатимуть на формування сприятливого для функціонування суб’єктів ринку загальноекономічного середовища,
а також підтримуватимуть конкурентоспроможні галузі (з використанням інструментів прямої і непрямої підтримки), які здатні
стати локомотивами відновлення національної економіки. На
нашу думку, першочерговою галуззю для державного інвестування в Україні має стати інфраструктура, оскільки вигоди від її
розвитку та модернізації є очевидними. По-перше, якщо говорити
про транспортний сектор, то без бюджетних коштів не здійсню133

ється будівництво вокзалів, станцій, портів, пристаней, аеропортів, пішохідних мостів, тунелів, пасажирських платформ, метрополітенів; утримання і впорядкування шляхів сполучення та інших об’єктів, пов’язаних з обслуговуванням пасажирів і
перевезенням вантажів. Таким чином, без бюджетних інвестицій
ця галузь не може розвиватися в принципі. У свою чергу модернізація транспортної інфраструктури сприятиме зменшенню транспортних витрат, скороченню термінів постачання товарів та
економії часу для пасажирів.
На рис. 3 зображено основні напрямки для вкладення державних інвестицій у транспортну інфраструктуру.

Рис. 3. Основні напрямки державного інвестування
у транспортну інфраструктуру
Джерело: Командровська В.Є., Любезна І.І. Проблеми залучення іноземних інвестицій у транспортну інфраструктуру України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні
відносини та світове господарство. Випуск 5. 2015. С. 61–66.
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Як вказує О.П. Кириленко, вигідне географічне розташування
України сприяє розвитку транзитних потужностей, тому перспективним можна вважати спрямування бюджетних інвестицій у
створення розвинутої транспортної інфраструктури. Формування
сучасної потужної мережі трубопроводів, автомобільних доріг,
залізниць, облаштування шляхів водного і повітряного сполучення суттєво покращить реалізацію транзитного потенціалу, що
позитивно вплине як на бюджетні надходження, так і на стимулювання сукупного попиту105.
По-друге, бюджетне інвестування в соціальну інфраструктуру
та людський капітал сприяє формуванню значного потенціалу
для економічного зростання та є запорукою прогресу у будь-якій
країні. Оскільки ці галузі надають переважно некомерційні послуги, вони є недостатньо привабливими для приватних інвесторів і
на державу часто покладається роль основного інвестора. В
Україні рівень капітальної оснащеності закладів освіти, охорони
здоров’я, лікування є вкрай низьким, особливо у сільських та віддалених територіях, та потребує матеріально-технічного переоснащення, ремонту приміщень, закупівлі транспортних засобів,
техніки тощо.
Деякі установи, наприклад вищі навчальні заклади, теоретично можуть спрямовувати на капітальні видатки кошти зі своїх
спецфондів (зокрема, гроші, отримані як плату за навчання від
студентів). Натомість професійно-технічні, загальноосвітні та
дошкільні навчальні установи, деякі лікувальні заклади таких
можливостей практично не мають. Водночас умовою покращення
якості освіти є суттєва реструктуризація мережі навчальних закладів та пов’язані з нею інфраструктурні рішення, зокрема відкриття нових дитсадків, перевезення учнів та вчителів, переоснащення шкіл та професійних навчальних закладів. На вирішення
цих завдань потрібні значні державні кошти.
У галузі охорони здоров’я склалася практично аналогічна ситуація. Ступінь зношеності основних фондів становить близько
50%, в той час як рівень капітальних видатків з бюджетів усіх
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рівнів у цю сферу зменшується протягом останніх років. На нашу
думку, сфера застосування інвестицій у галузі охорони здоров’я
повинна включати в себе проектування, будівництво, експлуатацію і управління інфраструктурою медичних установ, модернізацію та оновлення закладів охорони здоров’я, особливо на регіональному рівні шляхом забезпечення новітньою медичною технітехнікою, інструментами, устаткуванням тощо.
Окремим напрямком бюджетного інвестування у галузі охорони здоров’я в Україні, який набув особливої актуальності після
початку військового конфлікту в 2014 р., можна вважати створення ефективної системи соціальної, професійної та фізичної реабілітації. З цих міркувань, пріоритетним завданням публічних
інвестицій має бути розбудова сучасної, проєвропейської системи реабілітації на основі створення центрів медичної реабілітації
в госпіталях і медичних центрах силових міністерств і відомств,
лікарнях та, неодмінно, в санаторно-курортних закладах з використанням природних лікувальних ресурсів.
Ще одним актуальним напрямком бюджетного інвестування в
Україні може стати реальний сектор. Інвестиційний консерватизм, який посилився в останні роки в Україні, ще більше поглибив проблему деформованої галузевої структури національної
економіки, яка в основному зорієнтована на примітивні сировинні
галузі. Тому в цьому разі не всі галузі можна вважати пріоритетними. Перевага пересіммає віддаватися так званим «молодим»
інноваційним галузям, тобто таким, які здатні диверсифікувати
структуру національного виробництва та сприяти підвищенню
його конкурентоспроможності, в тому числі за рахунок появи нових високотехнологічних та наукомістких видів. Зокрема, серед
таких галузей можуть бути: машинобудування, а саме виробництво авіаційної та ракетно-космічної техніки, екологічне, сільськогосподарське, енергетичне машинобудування, виробництво
складної побутової техніки та електроніки тривалого користування; приладобудування, де особливу увагу можна приділити виробництву апаратури для вітчизняних закладів охорони здоров’я;
фармацевтична промисловість, яка дозволить зменшити імпорт
лікарських засобів та ін.
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Отже, в умовах України саме активізація інвестиційного процесу на рівні держави може стати базою оздоровлення як реального сектора економіки, так і фінансової системи країни. Комплексний вплив інвестицій на різні сфери господарювання
пов’язаний з синергетичний ефектом, який їм властивий. Так,
реалізація інвестиційних проектів у виробничій або фінансовій
сфері країни призводить до збільшення кількості робочих місць і,
відповідно, підвищує добробут населення; у розрізі інфраструктурного розвитку країни зумовлює пришвидшення комунікаційних
зв’язків між суб’єктами господарювання; в межах розвитку фінансового сектора країни активізує попит та пропозицію на кредитному і фондовому ринках і забезпечує ефективний розподіл капіталу.
Таким чином, пріоритетними напрямами бюджетних інвестицій
в Україні відповідно до ролі держави у соціально-економічному
розвитку країни мають бути:

розвиток економічної інфраструктури, що включає транспортну галузь, енергетику, зв’язок – сприятиме залученню приватних інвестицій, створенню нових робочих місць та забезпеченню нормального функціонування інфраструктури як базису
для ефективної реалізації регуляторних функцій держави в інвестиційній сфері;

забезпечення належного рівня розвитку галузей соціальної інфраструктури – охорони здоров’я, освіти, медицини –
впливатиме на розвиток людського потенціалу та поліпшення
якості трудових ресурсів;

активізація державної політики для стимулювання НТП
та інноваційно-інвестиційних процесів у реальному секторі економіки, а саме у молоді наукомісткі галузі (виробництво авіаційної та ракетно-космічної техніки, екологічне, сільськогосподарське, енергетичне машинобудування, виробництво медичного
діагностичного і лікувального обладнання та апаратури для вітчизняних закладів охорони здоров’я, фармацевтична промисловість та ін.), керуючись принципом раціонального розподілу бюджетних
коштів
на
користь
підтримки
потенційно
конкурентоспроможних молодих галузей, які можуть стати «точками» економічного зростання.
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Становлення належних процедур і правил планування державних інвестицій, виділення фінансування та імплементації проектів, які в комплексі забезпечуватимуть підвищення ефективності
державних інвестиційних проектів, мають незаперечне значення
для активізації економічної діяльності у країні.
Ефективне управління державними інвестиціями повинно відповідати трьом цілям, які є загальноприйнятими в практиці менеджменту державних фінансів:
1) фіскальна стійкість – узгодження загального обсягу державних інвестиційних витрат її цілям у довгостроковій перспективі;
2) алокативна ефективність розподілу – відібрані проекти відповідають галузевим пріоритетам уряду, а ресурси направляються у сектори із вищою продуктивністю;
3) операційна ефективність – впровадження тих проектів і програм, які сприяють досягненню визначених результатів з мінімальними витратами106.
Відповідно до положень сучасної фінансової теорії та згідно з
найкращою міжнародною практикою для ефективного планування державних інвестицій Україна повинна мати:

національні і секторальні плани, покликані забезпечувати прийняття рішень щодо здійснення державних інвестицій на
основі чітких та реалістичних пріоритетів, економічних розрахунків та цільового характеру для кожного сектора;

фіскальні принципи або правила, які б забезпечували
адекватність обсягів державних інвестицій, їхню стійкість і передбачуваність;

механізми координації між центральними та місцевими
інститутами, які б об’єднували державні інвестиційні плани на
різних рівнях управління, надавали гарантії щодо фінансування з
боку центрального уряду та сприяли формуванню стійких обсягів
субнаціональних запозичень;
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чітко визначені засади управління державно-приватного
партнерства, що забезпечують ефективну оцінку, відбір та моніторинг проектів ДПП та зобов’язань;

систему регулювання компаній, які здійснюють діяльність у галузі інфраструктури, що сприяє формуванню відкритих
та конкурентних ринків для забезпечення інфраструктурними
послугами, об’єктивного ціноутворення на «продукти» такої діяльності, ефективного нагляду за інвестиційними планами вищевказаних компаній107.
Таким чином, Уряд повинен передусім розробити кількарічний
стратегічний інвестиційний план для того, аби зробити його повністю функціональним інструментом планування і реалізації державних інвестицій. Дуже важливо забезпечити інтеграцію державних національних і секторальних інвестиційних
стратегій із діючою системою управління державними
фінансами (або системою фіскального менеджменту), яка б забезпечувала виділення достатнього обсягу фінансових ресурсів,
моніторинг і звітність за кожним великим проектом.
Стратегією реформування управління державними фінансами України на 2017–2020 рр., яка затверджена Розпорядженням Кабінету Міністрів України №142-р від 08.02.2017, ставиться
завдання запровадження стратегічного планування державних
інвестицій і передбачено ряд заходів для виконання цього завдання. Відзначаючи своєчасність і адекватність передбачених
Стратегією змін у національній системі управління інвестиціями
маємо вказати на неповний перелік завдань і звужений формат
заходів, який повинен забезпечити підвищення ефективності
планування державних інвестицій в Україні і наближення вітчизняної практики до найкращих світових стандартів.
Згідно з найкращою міжнародною практикою адекватна система планування державних інвестицій передбачає виконання
таких умов:
1)
національні і секторальні стратегії державних
інвестицій розробляється та публікуються Урядом;
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2)
державна інвестиційна стратегія включає вартісні
обсяги основних агрегуючих показників державних інвестицій загалом або в рамках секторальних планів; інвестиційні
стратегії можуть також включати оцінку вартісних обсягів за
кожним інвестиційним проектом;
3)
секторальні стратегії державних інвестицій вміщують
кількісні цільові показники-результати (англ. output
indicators) (наприклад, кілометри побудованих доріг). До таких
стратегій можуть включатися також цільові показники впливу
державних інвестицій на соціально-економічні процеси (англ.
outcome), наприклад, зниження рівня аварійності на дорогах;
4)
уряд здійснює нагляд за інвестиційними планами
державних підприємств у галузях інфраструктури та проводить моніторинг фінансових результатів цих підприємств;
консолідована звітність державних підприємств із зазначених
питань контролюється державними органами і підлягає опублікуванню;
5)
стратегія розвитку державно-приватного партнерства (ДПП) розробляється урядом, публікується, при цьому
на початковому етапі застосовуються чіткі прозорі критерії для
вибору між традиційним бюджетним фінансуванням інвестицій і
схемами ДПП;
6)
всі плановані угоди ДПП аналізуються у контексті
вартості грошей (value for money) спеціалізованим підрозділом у складі відповідального державного органу;
7)
всі прямі та умовні зобов’язання за проектами ДПП
підлягають належному обліку, існує адекватна система звітності і застосовується спеціальний ліміт на накопичення таких зобов’язань.
Спрямування бюджетних ресурсів на інвестиції в найбільш продуктивні сектори і проекти вимагає наявності всеосяжного, уніфікованого і середньострокового бюджетування інвестицій, а також розробки чітких об’єктивних критеріїв і конкурентних процедур для
відбору і схвалення конкретних інвестиційних проектів.
Стратегією реформування управління державними фінансами
України на 2017–2020 рр. одним із завдань визначено уніфікацію
підходів для оцінки та відбору пропозицій щодо фінансування
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інвестиційних проектів. З метою виконання цього завдання Стратегією передбачено окремі нововведення. Слід зазначити, що
плановані зміни у разі їх успішної реалізації впритул наблизять
Україну до найкращої міжнародної практики відбору та схвалення
державних інвестиційних проектів. Однак у Стратегії недостатньо
ґрунтовно було опрацьовано і сплановано комплекс заходів щодо: а) оцінки вартості великих інвестиційних проектів загалом та
із щорічною розбивкою потреб у бюджетних коштах; б) оцінки та
врахування всіх можливих потенційних ризиків, які можуть виникнути у процесі реалізації інвестиційного проекту.
Як свідчить передова міжнародна практика, формування дієвої системи спрямування державних інвестицій у правильні сектори і ефективні проекти неможливе без виконання таких умов:
1)
кожне міністерство планує власні капітальні видатки на період 3–5 років і оприлюднює відповідні показники;
2)
у рамках загальної системи середньострокового бюджетного планування фіксуються граничні обсяги капітальних
видатків для кожного міністерства;
3)
готуються оцінки вартості великих інвестиційних
проектів загалом на період будівництва (спорудження) відповідних об’єктів, а також щорічні потреби у бюджетному фінансуванні;
4)
кожне міністерство готує бюджетний запит на проведення поточних і капітальних видатків як єдиний документ з
використанням діючої програмної класифікації;
5)
для кожного державного інвестиційного проекту проводиться стандартизований аналіз вигід-витрат, результати
якого у разі погодження проекту підлягають опублікуванню;
6)
для процесів розгляду і затвердження інвестиційних
проектів існує стандартна методологія і єдиний централізований підхід;
7)
у процесі розгляду інвестиційних проектів до уваги
приймаються всі потенційні ризики, які можуть виникнути у
процесі реалізації, а бюджет проекту містить резервний фонд
для покриття можливих ризиків;
8)
для прийняття рішення щодо фінансування інвестиційного проекту з бюджету він підлягає централізованій перевірці
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уповноваженого органу (Міністерства економіки, Міністерства
фінансів або Міжвідомчої групи) з використанням фахових знань
зовнішніх експертів;
9)
існують чіткі об’єктивні критерії для відбору державних інвестиційних проектів, а сам процес і правила відбору
проектів регламентується нормативно-правовими актами.
Вчасна реалізація державних інвестиційних проектів з найменшими витратами вимагає наявності інститутів, які гарантують
фінансування проекту відповідно до затвердженого графіка, ефективне управління спорудженням відповідних об’єктів, транспарентність і регулярний моніторинг ходу реалізації проектів.
Стратегією реформування управління державними фінансами України на 2017-2020 рр. поставлено завдання удосконалення організаційних аспектів та підвищення прозорості реалізації інвестиційних проектів. Відзначаючи своєчасність і
важливість таких новацій у національній системі управління державними інвестиціями, маємо вказати на звужений формат заходів і недостатню опрацьованість питань щодо: а) можливості перенесення невикористаних планових асигнувань уподовж року на
наступні періоди, б) моніторингу і ex post оцінки інвестиційного
проекту після введення в експлуатацію об’єкта із включенням
компонентів фактичної вартості проекту, досягнутих результатів
(їх відповідності плановим показникам) і впливу цих результатів
на соціально-економічний розвиток.
У міжнародній практиці управління державними інвестиціями
вважається, що ефективна реалізація державних інвестиційних
проектів потребує виконання таких умов:
1)
бюджетні кошти для фінансування інвестиційного
проекту виділяються вчасно, згідно із затвердженими планами;
2)
при кількарічному фінансуванні інвестиційних проектів
невикористані планові асигнування упродовж року можуть
переноситися на наступний рік;
3)
на стадії фінансування (імплементації) інвестиційного
проекту проводиться централізований моніторинг фізичних
параметрів (прогресу) спорудження об’єкта, а також розміру
фактичних витрат та їхньої відповідності плановим показникам;
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4)
міністерства мають у своєму розпорядженні ефективні
механізми для управління інвестиційними проектами, спеціально
призначені державні службовці високого рангу відповідають за реалізацію певних інвестиційних проектів і мають
чіткі плани впровадження проектів;
5)
великі інвестиційні проекти після завершення стадії
спорудження об’єкта підлягають обов’язковому зовнішньому
аудиту, результати якого передаються на розгляд законодавчої влади і оприлюднюються перед громадськістю;
6)
уповноважені державні органи систематично проводять моніторинг і ex-post оцінку інвестиційного проекту
після введення в експлуатацію відповідного об’єкта; така оцінка фокусується на питаннях вартості проекту, досягнутих
результатів і (при можливості) впливу цих результатів на
соціально-економічний розвиток.
Загалом в Україні вкрай актуальним є питання розробки національних та секторальних планів, які б забезпечували прийняття
рішень щодо державних інвестицій на основі чітких та реалістичних пріоритетів, економічних розрахунків та цільового характеру
в області кожного сектора. Для ефективного розподілу державних інвестицій в Україні необхідним є впровадження об’єктивних
критеріїв та конкурсних процедур оцінювання та відбору конкретних інвестиційних проектів, а також всеосяжного, уніфікованого
та середньострокового капітального бюджетування.
Міністерство економічного розвитку і торгівлі повинно розробити стандартизовану методологію оцінювання проектів та аналізу ризиків, а також взяти на себе функції централізованої підтримки вказаних процесів. Усі результати повинні бути
оприлюднені, а критерії відбору проектів мають бути чіткими та
прозорими.
Ефективна реалізація проекту потребує достатніх бюджетних
асигнувань для покриття загальних витрат проекту та захисту інвестицій від дій виконавчої влади; моніторингу під час імплементації проекту та незалежного аудиту; визначення підзвітного керівника проекту, який би працював відповідно до схвалених
планів реалізації. Крім того, під час імплементації проекту Уряд
отримуватиме вигоду від застосування стандартизованих проце143

дур коригування проектів, які проводяться систематично і у разі
необхідності дозволяють здійснити фундаментальний аналіз доцільності проекту, його витрат та очікуваних результатів. Ex-post
оцінювання проектів повинно проводитися задля удосконалення
процедур реалізації майбутніх інвестиційних проектів.
У свою чергу Міністерство фінансів повинно приділяти значну
увагу захисту інвестиційних витрат у рамках бюджетів міністерств
та відомств, шляхом визначення загальної суми витрат на проект
на початку його реалізації, не допускаючи при цьому розпорошування цих бюджетів на інші цілі та забезпечуючи перерозподіл
невитрачених асигнувань на майбутні роки. Для того щоб стимулювати виконання проектів своєчасно та в повному обсязі (згідно
з плановими асигнуваннями), а також забезпечити раціональне
використання бюджетних коштів з позиції вартості грошей у часі,
необхідним є підвищення прозорості та підзвітності процесів
управління проектами, їх моніторингу та оцінки.
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ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ В КОНТЕКСТІ
СПІВВІДНОШЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ
РІВНОСТІ ТА НЕРІВНОСТІ108
Стаття присвячена розгляду аспектів співвідношення економічної рівності та нерівності у забезпеченні соціальної справедливості. Перший аспект пов'язаний із поділом загальної нерівності на «природну» і надмірну. Оцінки співвідношень між
виокремленими типами нерівності дозволяють зробити висновки про справедливість або несправедливість умов соціальноекономічного розвитку. Другий з цих аспектів полягає в аналізі
економічної нерівності з точки зору впливу на неї диференціації
різних джерел доходів населення. Розрахунок відповідних структурних співвідношень дозволяє, з одного боку, визначити позитивний або негативний вплив окремих драйверів на показники
нерівності і бідності. З іншого боку, окреслити можливі шляхи
та інструменти усунення соціально-економічних диспропорцій, в
тому числі альтернативні шляхи зниження масштабів бідності не лише за рахунок підвищення обсягів соціальних трансфертів,
а за рахунок узгодженого підвищення різних видів доходів.
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Стаття підготована в рамках наукового проекту ”Співвідношення економічної рівності та нерівності у забезпеченні соціальної справедливості” (№
ДР 0117U002882) відповідно до результатів конкурсу наукових проектів за
цільовою комплексною програмою наукових досліджень НАН України «Економічна ефективність vs соціальна справедливість: пріоритети розвитку
України на етапі подолання кризи».
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Ключові слова: соціальна політика, економічна нерівність,
доходи населення, соціально-трудові відносини, соціальна справедливість.
Термін «нерівність» має різко негативні асоціації, хоча з точки
зору економічної теорії вона спонукає до активності, розвитку, і в
результаті, на переконання вчених-економістів, що займаються
питаннями нерівності, національні економіки навіть отримують
користь. Так, на думку Т. Пікетті, не варто називати економічну
нерівність повністю негативним явищем, адже в теорії вона такою
не є, без неї, наприклад, неможливі економічне зростання та інновації. Проблема полягає в масштабах нерівності: сьогодні капітал
найбільш забезпечених людей планети зростає в три рази швидше середніх доходів іншої частини населення. Така нерівність
зводить нанівець соціальну мобільність і серйозно загрожує майбутньому демократії109. Власні спостереження формують уявлення кожної людини про справедливість. Тож завжди існуватиме
суб’єктивний, психологічний вимір економічної нерівності.
Дослідженню питань, пов’язаних з проблемами соціальної
справедливості, економічної нерівності та бідності, присвячені
праці таких класиків, як А. Аткінсон, Дж. Роулз, А. Сен, А. Сміт,
Д. Рікардо, Т. Мальтус, Н. Поддер, В. Тран-Нам, А. Шоррокс та ін.
Питання трактування соціально-економічної нерівності в сучасному суспільстві глибоко вивчають також українські соціологи та
економісти:
В. Антонюк,
О. Балакірєва,
О. Васильєв,
А. Гвелесіані, Е. Лібанова, В. Семенов та інші. В їхніх роботах
опрацьовані питання щодо формування доходів населення, джерел їх походження, методичних підходів до оцінювання ступеня
диференціації тощо. Проте окремим аспектам співвідношення
економічної рівності та нерівності у забезпеченні соціальної
справедливості у сучасній Україні приділено недостатньо уваги.
Мета статті. Дослідження тенденцій формування економічної нерівності в сучасному українському суспільстві. Обґрунтування співвідношення економічної рівності та нерівності шляхом
визначення масштабів економічно виправданої, «природної»
нерівності, що відчувається населенням як соціально справедли109
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ва, та надлишкової обумовленої бідністю нерівності, яка сприймається як соціально несправедлива.
Крім того, важливою є аналітична оцінка факторів, що впливають на диференціацію доходів населення, визначення еластичності індексу Джині до різних компонент грошового доходу, що дозволить обґрунтувати пропозиції щодо формування ефективної
державної політики подолання бідності та забезпечення соціальної справедливості.
Нерівність існує у будь-якому суспільстві, відмінності спостерігаються у ступені нерівності, що створює відчуття соціальної
справедливості або несправедливості. Встановлення співвідношення економічної рівності та нерівності, що відчуватиметься
населенням як справедливе, є компетенцією держави, яка, враховуючи всі можливі соціальні наслідки, має досягти компромісу
між рівністю та необхідністю винагороджувати людей за працю.
Найбільш яскраво потреба в соціальній справедливості виявляє
себе в періоди соціально-економічних, політичних перетворень,
не менш актуальною вона є і за часів пережитих суспільством
криз. У зв'язку з падінням якості і рівня життя населення, зростанням бідності, зниженням доходів, знеціненням соціальних
виплат і допомог дослідження питань економічної нерівності та
соціальної справедливості представляється особливо актуальним. Економічна нерівність відображає диференціацію між окремими людьми і певними групами людей, насамперед, за розмірами доходів і за накопиченим багатством, що згодом
призводить до формування різних рівнів витрат і споживання.
Диференціація (поляризація) населення за рівнем доходів характеризує ступінь нерівномірності розподілу доходів, одержуваних різними групами населення залежно від роду занять, демографічних, професійних, територіальних чинників тощо. Існує
низка показників для оцінки диференціації доходів населення,
які, з одного боку, дозволяють побачити, наскільки інтенсивним
виявляється цей процес, а з іншого – мають прозору економічну
інтерпретацію. Найбільш поширеними показниками нерівності
доходів є коефіцієнт Джині (індекс концентрації доходів) і коефіцієнт диференціації доходів (коефіцієнт фондів).
Соціальні відмінності між багатими і бідними групами населення віддзеркалює коефіцієнт диференціації доходів і спожи147

вання (децильний коефіцієнт фондів) – це співвідношення доходів 10% найбагатшого населення до доходів 10% найбіднішого
населення (або середньодушових обсягів споживання товарів та
послуг). В Україні за офіційними даними у 2016 р. 21,2% доходів
отримано 10% найбагатшого населення (або 10-ю децильною
групою з високими доходами). Приблизно таку ж частку доходів
отримали в Україні вісім найбідніших груп населення разом.
Коефіцієнт диференціації доходів населення за період 1988–
2016 рр. в нашій країні змінювався нерівномірно. Найбільш різке
зростання цього показника характерно для періоду 90-х років
ХХ ст., що було обумовлено впливом на вітчизняну соціальноекономічну систему наслідків розриву сформованих економічних
зв’язків та перерозподілом наявних фінансових активів. У 2009–
2012 рр. спостерігалась деяка стабілізація цього показника, викликана поступовим подоланням кризових явищ в економіці. Разом з
тим в 2013–2016 рр. коефіцієнт диференціації доходів населення
знову досяг значень майже тридцятирічної давнини. Тенденції змін
коефіцієнту диференціації доходів представлено на рис. 1.
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Рис. 1. Співвідношення загальних доходів 10 відсотків
найбільш та найменш забезпеченого населення
(децильний коефіцієнт фондів)
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Як показано на рис. 1 в Україні у 1995 р. доходи верхніх 10%
населення (найбільш забезпечених) були в 12,8 раза вище проти
доходів нижніх 10% населення (найменш забезпечених). Менш
ніж за п'ять років це співвідношення зменшилось у 2 рази: у
1999 р. цей показник становив 6,4 раза. У 2016 р. децильний коефіцієнт фондів скоротився до значення 4,2 раза. При цьому слід
зазначити і те, що за цим показником Україна істотно випереджає
значну більшість держав: наприклад, у Польщі він становив 7,6, в
Румунії – 5,9, у Франції – 8,7, в Болгарії – 13,7 раза.
Основним інструментом вимірювання рівня нерівності доходів
за соціальними групами служить індекс концентрації доходів,
або коефіцієнт Джині, який обчислюється за формулою:
(1)
де xi – частка населення, що належить до i-ої соціальної групи, в загальній чисельності населення; yi – частка доходів, зосереджена в i-й дохідній групі населення; n – кількість дохідних груп
населення; cum yi – кумулятивна частка доходу в і-ій групі.
Індекс концентрації доходів служить для вимірювання відхилення фактичного розподілу доходів за чисельно рівними групами населення від їх рівномірного розподілу і показує ступінь нерівності в розподілі доходів населення. За офіційними даними
Державної служби статистики України нерівність доходів і бідність населення після досягнення своїх максимумів відповідно в
1995–1996 рр. знижувались з певними коливаннями (рис. 2).
Індекс концентрації доходів вимірюється в межах від 0 (досконала рівність) до 1 (досконала нерівність), тобто чим ближче індекс до 1, тим більш нерівномірно розподілені доходи в суспільстві. Значення коефіцієнту Джині в Україні за даними вибіркового
обстеження умов життя домогосподарств є одним із найнижчих
серед країн Європи, так, наприклад, у 2016 р. цей показник в нашій країні становив 0,244, тоді як в Чехії – 0,251, в Польщі –
0,298, в Болгарії – 0,383. В країнах ЄС поляризація доходів населення значно вища, ніж в Україні.
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Рис. 2. Індекс концентрації доходів – коефіцієнт Джині
Лауреат Нобелівської премії з економіки в 2015 р. англоамериканський економіст Ангус Дітон, що отримав винагороду за
аналіз проблем споживання, бідності та добробуту, акцентує увагу
на недостатній об'єктивності і достовірності інформації, одержуваної в процесі соціологічних досліджень, і з офіційної статистики з
досліджуваних питань. У суспільстві існує величезна кількість людей, рівень життя яких незначною мірою вище або нижче «межі
бідності», і будь-яке її переміщення може істотно вплинути на офіційну статистику. Бідність значної частини населення нашої країни
актуалізує питання надмірної нерівності, зокрема розшарування за
доходами в Україні набуває соціальної гостроти.
Однією із методологічних проблем адекватної оцінки нерівності в Україні можна назвати особливості формування вибірки для
обстеження умов життя домогосподарств, яка проводиться відповідно до вимог міжнародних стандартів, тобто за принципами
добровільної згоди домогосподарства на участь в обстеженні.
Домогосподарства, що включаються до вибіркового обстеження,
можуть відмовитися від участі в ньому, і, як правило, вірогідність
відмови тим вища, чим вищим є дохід домогосподарства. При
формуванні вибірки для обстеження умов життя домогоспо150

дарств кожне домогосподарство має однакову імовірність потрапити до вибірки, але вірогідність, з якою домогосподарства з різними рівнями доходів погоджуються на опитування, буде різною.
Репрезентативна із статистичної точки зору вибірка домогосподарств фактично відхиляється у бік менш забезпечених верств
населення, тому результати офіційного вибіркового обстеження
умов життя домогосподарств України надають занижені оцінки
нерівності у порівнянні із даними, які могли б бути отримані при
суцільному обстеженні.
Разом з тим існують й інші соціально-економічні індикатори,
що свідчать про певне зниження рівня економічної нерівності в
Україні за період 2008–2016 рр., а саме:
 частка населення із середньодушовими еквівалентними
загальними доходами на місяць нижче прожиткового мінімуму
скоротилася з 18,1 до 3,8%;
 середній розмір нарахованої пенсії збільшився за період
2000–2017 рр. з 31,8 до 141,1 % від величини прожиткового мінімуму осіб, які втратили працездатність (цей показник досягав і
вищих значень, наприклад, в 2013 р. він становив 163,7%);
 збільшилася забезпеченість населення житлом (у середньому на одного жителя, за оцінкою Держстату, в 1990 р. припадало 17,8 кв. м, у 2013 р. – 23,8 кв. м, у 2016 р. – 23,1 кв. м) і благами тривалого користування.
Однак спостерігається тенденція погіршення самооцінок домогосподарствами рівня своїх доходів: 44,0% домогосподарств у
2016 р. постійно відмовляли в найнеобхіднішому, крім харчування110, у 2015 р. цей показник становив 43,2%, у 2014 р. – 41,4%
домогосподарств111. Соціологічні опитування продовжують переконувати в поглибленні відмінності між доходами багатих і бідних, адже всього 5% опитаних українців не вбачають сильної
диференціації доходів у країні. За оцінкою матеріального добробуту населення України 74,0% домогосподарств у 2016 р. відно110
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сили себе до бідних, у 2015 р. частка таких домогосподарств
становила 72,3 %112, у 2014 р. – 70,7 % домогосподарств113.
Сьогодні боротьба з бідністю займає провідне місце в політичному порядку денному багатьох держав, які ставлять собі чіткі
цілі щодо подолання цієї соціальної недуги. У «Порядку денному
для Європи на період до 2020 р.» (Europe 2020 Agenda) Європейський союз поставив собі за мету знизити (як мінімум на 20
млн осіб) кількість людей, які перебувають під загрозою бідності
та соціального відчуження. Варто нагадати, що на сьогодні загальна чисельність населення ЄС становить приблизно 500 млн
осіб114. Відповідно до Цілей сталого розвитку (2015–2030 рр.),
схвалених на саміті ООН у вересні 2015 р., розв’язання проблем
подолання бідності та зменшення нерівності, підвищення рівня
життя та забезпечення доступу до базових послуг для всіх верств
населення, розвиток соціальної інфраструктури та розширення
можливостей для самореалізації в безпечному середовищі є
першочерговими завданнями світової спільноти.
У світі спостерігається тенденція до зростання як заробітної
плати, так і нерівності доходів, що викликає питання, як ці два
тренди пов'язані. Деякі останні дані дійсно свідчать про те, що
зменшення частки доходів від трудової діяльності у загальних
доходах корелює зі зростанням нерівності доходів115. Навіть якщо інші дослідження вказують, що зростання нерівності в оплаті
праці є основним фактором збільшення диференціації в доходах,
зменшення частки оплати праці в розвинених країнах відіграє
певну роль116. Це зменшення зумовили різні чинники, в тому числі прийняття працезберігаючих технологій, глобалізація торгівлі,
тиск з боку фінансових ринків для збільшення дивідендів, змен112
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шення вагомості впливу найманих працівників та їхніх представників на результати переговорів із роботодавцями, а також ослаблення інститутів ринку праці.
У країнах з економікою, що розвивається, фактори, які зменшують частку доходів від трудової діяльності у загальних доходах, також включають у себе структурні перетворення в бік більш
капіталомістких галузей і приватизацію державних підприємств.
Хоча існує певна усталеність списку факторів, які призводять до
зменшення частки доходів від праці, різні дослідження обґрунтовують різні ваги для кожного із цих факторів, імнує також відмінність між країнами. За даними Міжнародної організації праці
(МОП), у багатьох країнах для зменшення нерівності та підвищення рівня життя всіх верств населення нещодавно прийнято
або підсилено інститут мінімальної заробітної плати117.
Досягнення позитивних результатів на цьому шляху можливе
за умови, що мінімальна заробітна плата встановлюється на достатньому рівні – такому, який врівноважує потреби працівників
та їхніх сімей з економічними факторами. Крім того, зміцнення
мінімальної заробітної плати не є панацеєю для зниження високої нерівності, і повинно бути доповнено іншими заходами, в тому
числі і соціального захисту, створення сприятливих умов для
сталого розвитку підприємств, а також укладання колективних
договорів, що забезпечуватимуть соціально справедливі умови
праці для ефективної економічної реалізації трудового потенціалу найманих працівників в безпечному середовищі.
Економічно обґрунтовані системи соціального захисту є ключовими для створення базового рівня безпеки доходів, який у
свою чергу допоможе подолати нерівність, зменшити і запобігти
бідності, а також розширити можливості впровадження принципів
гідної праці. Забезпечення права на захист від бідності та соціального відчуження також є одним із головних напрямів Європейської соціальної хартії (переглянутої), що ратифікована у 2006 р.
Верховною Радою України.
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International Labour Office, “Global Wage Report 2016/17: Wage inequality in
the workplace” (2016). URL: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_537846.pdf.
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В Україні діє державна програма «Стратегія подолання бідності», затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від
16 березня 2016 р. № 161-р. Крім того, наша країна долучилася
до реалізації програми ООН «Цілі розвитку тисячоліття», яка висуває боротьбу з бідністю на перше місце. Згідно із взятими на
себе зобов’язаннями, до 2015 р. в Україні планувалося ліквідувати абсолютну бідність за критерієм 5,05 дол. США на добу, зменшити в 10 разів частку тих осіб, чиє споживання є нижчим за
рівень фактичного прожиткового мінімуму (з 71,2% у 2000 р. до
7% у 2015 р.). В Україні частка осіб, чиї грошові доходи нижчі
прожиткового мінімуму, в останні роки зменшилася з 20,2% у
2008 р. до 9,3% у 2016 р. (табл. 1).
Таблиця 1
Частка населення із середньодушовими еквівалентними
грошовими доходами на місяць нижче
прожиткового мінімуму118,
% у чисельності населення відповідної групи
Показник

2008 2009 2010

2011

2012

2013

Всі домогосподарства
20,2 24,6 13,3 11,4 12,1 11,4
у тому числі
проживають у:
міських поселеннях 14,1 19 9,3
8
8,6
8,5
великих містах
10,8 13,6 5,9
5,3
5,8
5,8
малих містах
19,5 28,1 15,2 12,6 13,5 12,9
сільській місцевості 33,6 37,2 22
18,9 19,7 18,2
Джерело: дані Державної служби статистики України

2014

2015 2016

12,0

9,4

9,3

10,0
6,6
15,0
16,2

7,7 7,9
5,3 5,8
11,0 10,8
13,0 12,2

Дані табл. 1 показують, що частку людей, що живуть в умовах
бідності або соціального відчуження, можна зменшити, Україна
демонструє прогрес в досягненні своїх цілей щодо викорінення
бідності. У 2008 р. середньодушові грошові доходи на місяць
нижче прожиткового мінімуму мав майже кожен п’ятий українець,
до 2016 р. цей показник зменшився більше ніж у 2 рази. Таким
чином, при дослідженні диференціації доходів населення в контексті співвідношення економічної рівності та нерівності акцент
118

Середньомісячний розмір прожиткового мінімуму у 2008 р. – 607,50 грн, у
2009 р. − 626 грн у 2010 р. − 843,17 грн, у 2011 р. − 914,08 грн, у 2012 р. −
1042,42 грн, у 2013 р. − 1113,67 грн у 2014 р. − 1176,0 грн, у 2015 р. −
1227,33 грн, у 2016 р. − 1388,08 грн на одну особу на місяць.
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слід робити не на розподілі доходів і не на ступені нерівності взагалі, а на боротьбі з бідністю.
Для визначення диференціації доходів населення в контексті
найбільш ефективного і раціонального співвідношення економічної рівності та нерівності пропонуємо, по-перше, використовувати
показники економічно виправданої («природної») нерівності, при
розрахунку яких виключено нерівність, пов’язану з бідністю, подруге, визначити перевищення показників фактичної над природною нерівністю, тобто визначити нерівність, обумовлену бідністю.
Розкладання фактичної нерівності як суми економічно виправданої та надмірної (пов’язаної із бідністю) нерівності базується
на відомих формулах Іцхакі і Лернера119. Основна формула Іцхакі-Лернера для обчислення і інтерпретації індексу Джині, яка використовується для побудови різних розкладів загального нерівності на компоненти, має такий вигляд (2):
G=2 cov F (X,F(X))/m,

(2)

де cov F (X,F(X)) – коваріація між рівнем доходу X і часткою
F(X) населення з доходом не вище ніж X, які розглядаються як
випадкові змінні з однією і тією ж функцією розподілу F(x), m –
середньодушовий дохід у всій розглянутій сукупності.
Для неперервної функції розподілу F(x) її середнє значення F
= 0,5; для вибірки обсягу n і вибіркової функції розподілу F =
0,5(n+1)/n; для зваженої вибірки F ≥ 0,5(n+1)/n.
Показники, які обрано для оцінки нерівності (коефіцієнт Джині,
децильний коефіцієнт фондів), скорегуємо таким чином, щоб усі
середньодушові еквівалентні грошові доходи на місяць нижче
прожиткового мінімуму підвищити до цієї межі. Таке корегування
доходів у напрямі досягнення основного державного соціального
стандарту при подальших розрахунках виключить вплив фактору
бідності на показники економічної нерівності. На рис. 3 представлено динаміку фактичних та скоригованих показників нерівності в
Україні.
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Lerman R.I., Yitzhaki S. Income Inequality Effects by Income Source: a New
Approach and Applications to the United States. The Review of Income and
Wealth. 1991. № 37. Р. 313–329.
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Співвідношення грошових доходів найбільш та найменш
забезпечених 10% населення (децильний коефіцієнт фондів), разів
Співвідношення 9-ої децилі розподілу грошових доходів до 1-ої,
разів
Індекс концентрації доходів – коефіцієнт Джині

Рис. 3.а. Динаміка показників нерівності в Україні
Джерело: дані Держстату України

Як бачимо, фактичні показники нерівності за період 2008–
2016 рр. зменшувалися, скориговані показники диференціації
доходів, при розрахунку яких був виключений вплив бідності,
демонстрували коливання «природної» нерівності, а починаючи з
2012 р. – навіть збільшувались. Ступінь економічної нерівності
населення не пов'язаний безпосередньо із рівнем бідності, тому
зростання нерівності не обов’язково призводить до збільшення
рівня бідності.
Диференціація доходів за рахунок підприємницької діяльності,
самозайнятості та власності є об’єктивною реальністю функціонування ринкової економіки. Показники, представлені на рис. 3.б,
підкреслюють значущість у вирішенні проблеми подолання нерівності, яка не підкріплена активною економічною діяльністю
суб’єктів ринку праці, питань скорочення бідності населення.
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Рис. 3.б. Динаміка скорегованих показників нерівності
в Україні (при виключенні бідності)
Джерело: розрахунки автора на основі даних Держстату України

Виключення впливу фактору бідності на показники економічної
нерівності дозволило виокремити із фактичної нерівності «природну» і надмірну нерівність. Нерівність доходів при виключенні нерівності, обумовленої бідністю, можна трактувати як соціально
справедливу, а надмірну нерівність, обумовлену бідністю, – як
соціально несправедливу. Це трактування залежить від визначення межі бідності і стосується, в першу чергу, «природної» нерівності доходів за рахунок оплати праці та підприємницької діяльності.
Оцінка співвідношень між «природною» і фактичною нерівністю
дозволяє робити висновки про масштаби надмірної нерівності,
обумовленої бідністю, та відповідно про соціальну справедливість
диференціації доходів населення (табл. 2).
За нашими розрахунками, фактична економічна нерівність могла б бути зменшена у 2–6 разів (за даними періоду 2008–2016
рр.) при повному подоланні бідності в нашій країні. Наскільки
виправданою та соціально справедливою є наявна диференціа157

ція доходів різних груп населення України, залежить від їхнього
економічного внеску в розвиток національної економіки.
Таблиця 2
Динаміка співвідношення фактичних та скорегованих
показників нерівності в Україні
Показник

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Коефіцієнт Джині
(G/GN)
2,9
2,7
1,9
1,7
2,8
2,7
2,6
2,2
Децильний коефіцієнт фондів (F/FN) 5,8
6,7
3,4
2,8
2,9
2,7
2,8
2,2
Джерело: розрахунки автора на основі даних Держстату України

2016

2,0
2,1

Розглянемо основні фактори посилення нерівності в доходах
населення за період 2008–2016 рр. в Україні на основі офіційних
даних Держстату за результатами вибіркового обстеження умов
життя домогосподарств. При цьому слід відзначити зміну структури доходів домогосподарств (табл. 3).
Таблиця 3
Структура грошових доходів домогосподарств,
у % до грошових доходів
Показник

2008

Оплата праці
55,31
Доходи від підприємницької діяльності та самозайнятості
5,87
Доходи від продажу сільськогосподарської продукції
3,62
Доходи від власності (дивіденди від
акцій та інших цінних паперів, відсотки по вкладах, доходи від здачі
внайми нерухомості тощо)
0,63
Соціальні трансферти
26,0
у тому числі:
Пенсії
23,14
стипендії
0,48
допомоги, пільги, субсидії та компенсаційні виплати, надані готівкою
2,39
Грошова допомога від родичів та
інших осіб
4,98
Аліменти
0,31
Інші грошові доходи
0,88
Грошові доходи
100,0
Джерело: дані Держстату України.
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2010

2012

51,93

54,03

2014

53,6

2016

54,3

6,71

4,39

5,7

6,0

3,72

3,02

3,6

3,5

0,65
28,1

0,86
28,7

1,1
29,5

1,7
26,8

24,73
0,69

24,91
0,66

25,1
0,7

22,6
0,6

2,70

3,13

3,7

3,6

5,02
0,30
0,85
100,0

4,53
0,29
1,04
100,0

4,9
0,3
1,3
100,0

6,0
0,2
1,5
100,0

Дані табл. 3 ілюструють, що частка соціальних трансфертів у
структурі доходів домогосподарств відносно стабільна, вона становила у 2008–2016 рр. 26,0–26,8 %, незначне зростання відбулося головним чином за рахунок збільшення частки допомог,
пільг, субсидій та компенсаційних виплат. Однак розподіляються
соціальні трансферти нерівномірно. Низький рівень пенсійних
виплат (співвідношення середнього розміру призначеної місячної
пенсії та середньомісячної заробітної плати становило в 2016 р.
32,8%) зрушує основну масу їхніх одержувачів у групи малозабезпечених: залежно від розміру середньодушових еквівалентних
грошових доходів в найбідніших 1-й та 2-й децильних групах частка непрацюючих пенсіонерів становила в 2016 р. 20,9 й 34,8%
відповідно, тоді як найбільш забезпечена 10-а децильна група
включала тільки 10,2% населення цієї соціальної групи. Те ж стосується й інших соціальних трансфертів.
Значна частина доходів стабільно формується за рахунок
оплати праці. Так, частка оплати праці в грошових доходах домогосподарств знизилася з 55,3% у 2008 р. до 54,3% у 2016 р., незначною мірою скоротилася частка доходів від продажу сільськогосподарської продукції з 3,6 до 3,5%. Питома ж вага доходів від
підприємницької діяльності зросла з 5,9 до 6,0%, а доходи від власності відповідно з 0,6 до 1,7%, при цьому необхідно враховувати,
що ці показники можливо занижені за рахунок тінізації даних джерел доходів.
Визначення економічно виправданої диференціації доходів
населення можливо здійснити методом розкладання індексів
нерівності та бідності за різними доходними групами на складові,
що відповідають компонентам доходів: оплаті праці, доходам від
підприємницької діяльності та самозайнятості, доходам від продажу сільськогосподарської продукції, доходам від власності і
соціальним трансфертам, що включають пенсії, стипендії, допомоги, пільги, субсидії та компенсаційні виплати, надані населенню готівкою (рис. 4).
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Рис. 4. Розподіл грошових доходів у середньому
за місяць на домогосподарство за квінтельними групами
(1 – найбідніші, 5 – найбагатші) в Україні
у 2009 та 2016 рр.
Джерело: розрахунки автора на основі даних Держстату України

Аналіз тенденцій нерівності доходів був зосереджений на розподілі доходів між домогосподарствами, що належать до різних
дохідних груп. За період з 2009 по 2016 р. відносно незмінними
залишалися частки лише «серединних» (третьої та четвертої)
квінтильних груп населення за розподілом різних джерел доходів. У 20% найбагатших в 2016 р. сконцентрувалося більше половини (52,0%) доходів від підприємницької діяльності та самозайнятості. Частка 4-ї та 5-ї квінтильних груп також збільшилася в
акумуляції доходів від продажу сільськогосподарської продукції,
доходів від власності та доходів, що формуються за рахунок
оплати праці.
Перерозподіл вищезгаданих джерел доходів спонукає найбіднішу частку населення звертатися до держави по допомогу, пільги, субсидії тощо. З 2009 по 2016 р. спостерігалося істотне зростання частки 1-ї найбіднішої групи населення України в
отриманні соціальних трансфертів, як джерела грошових доходів,
також збільшилася, хоча і неістотно, частка 2-ї та 3-ї квінтильних
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груп щодо отримання соціальних трансфертів. На тлі цих тенденцій бідні з кожним роком стають все біднішими: відчуття фінансової неспроможності серед найбіднішої частини населення призводить до зростання відчуття соціальної несправедливості.
Зростаюча вага доходу від підприємницької діяльності та самозайнятості, доходу від власності може впливати на розвиток
нерівності доходів серед фізичних осіб або домогосподарств.
Дійсно, асоціація між змінами у доходах від підприємницької діяльності та самозайнятості, у доходах від власності та розподілом
доходів є дуже актуальним предметом дослідження, оскільки
стосується таких питань, як соціальна справедливість та бідність.
Для вирішення проблем соціальної справедливості необхідно
акцентувати увагу на диференціації різних джерел доходу. В багатьох країнах при дослідженні формування доходів домогосподарств акцентується увага на тому, що, оскільки трудові доходи
більш рівномірно розподілені по домогосподарствах, ніж доходи
від капіталу і власності, зниження частки праці концентрує сукупний дохід у верхній частині розподілу. Так, А. Глин стверджує, що
функціональні питання розподілу доходів людей існують принаймні з двох причин. По-перше, незважаючи на більш широкий доступ до капіталу серед домогосподарств, власність і особливо
високоприбутковий капітал, як і раніше, вкрай нерівномірно розподілені і, отже, перерозподіл джерел доходів значно впливає на
підвищення нерівності доходів домогосподарств. По-друге, той
факт, що прибуток може зростати набагато швидше, ніж оплата
праці, та призводити до соціальних конфліктів та поширення соціальної несправедливості120.
Тому важливо більш чітко виокремити драйвери функціонального розподілу доходів і співвідношення між різними видами нерівності. Для цього проведемо розкладання індексу Джині по
компонентах доходів. Припустимо, що Y представляє загальний
дохід деяких дохідних одиниць (окремих осіб або домогосподарств), який розраховується по формулі:
120

Glyn, Andrew. "Functional Distribution and Inequality." In The Oxford
Handbook of Economic Inequality. : Oxford University Press, 2011-02-03. URL:
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199606061.001.0
001/oxfordhb-9780199606061-e-5.
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(3)
де Y – загальний дохід деяких дохідних одиниць (окремих осіб
або домогосподарств); K – кількість компонентів доходу; y1, y2, …
yK, – компоненти доходу.
Розподіл у-ків є розподілом кожної компоненти доходу відповідно до порядку загального доходу. Однак ці розподіли необов'язково відповідають принципам розподілу загального індексу
концентрації доходів (Джині), оскільки група з мінімальним доходом необов'язково має найменший дохід по компоненті (наприклад, соціальні трансферти можуть бути вище в домогосподарствах, що мають низькі доходи). У разі, якщо частку певної
компоненти доходу, розташовану відповідно до порядку загального доходу, при побудові кривої Лоренца нанести проти частки
дохідних одиниць, то ми отримаємо криву концентрації, і ця крива може лежати як нижче, так і вище лінії 45°. Індекс концентрації
по такому розподілу обчислюється також, як і індекс Джині. Це –
відношення площі між кривою концентрації і діагоналлю до площі
під діагоналлю. Вважається, що будь-яка частина площі, що лежить вище діагоналі, має негативний знак121.
Розглянемо найбільш широко використовуваний спосіб декомпозиції загальної нерівності доходів всередині різних джерел
доходу, який використовує властивості індексу Джині. Тоді коефіцієнт загальної нерівності можна представити у вигляді:
(4)
де, G – індекс Джині для загального доходу;
концентрації для k-ої компоненти доходу;

– коефіцієнт

– середнє значення

загального доходу;
– середнє значення k-ої компоненти доходу.
Динаміка коефіцієнтів концентрації доходів на душу населення за джерелами доходів та порівняння їх диференціації із змі121

Lambert, Peter J. The distribution and redistribution of income : a
mathematical analysis. Manchester University Press : Distribution exclusively in
the USA and Canada by St. Martin's Press Manchester, UK ; New York 1993.
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ною загального індексу Джині (коефіцієнту концентрації грошових
доходів) представлено на рис. 5.

Рис. 5. Динаміка коефіцієнтів концентрації доходів на душу
населення за джерелами доходів у порівнянні із зміною
загального індексу Джині (коефіцієнту концентрації
грошових доходів)
Джерело: розрахунки автора на основі даних Держстату України.

Зміна коефіцієнту концентрації грошових доходів була обумовлена головним чином диференціацією оплати праці й зростанням диференціації доходів від підприємницької діяльності та самозайнятості, доходів від продажу сільськогосподарської
продукції. За рахунок скорочення диференціації соціальних трансфертів у 2009–2016 рр. індекс Джині (коефіцієнт концентрації
грошових доходів) зменшувався, тобто соціальні виплати сприяли зменшенню диференціації доходів населення та забезпеченню соціальної справедливості в країні. Але проблема подолання
бідності в країні не зводиться лише до проблеми нестачі соціальних трансфертів. Завдання ліквідації бідності може бути вирішене також шляхом підвищення доходів найбідніших груп населення за рахунок різних джерел. Вирішення проблеми подолання
бідності некоректно проводити шляхом компенсації дефіциту
грошових доходів бідних сімей соціальними трансфертами: такі
сім’ї відчувають дефіцит доходів із різних джерел.
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Із формули (4) випливає, що

– одна зі складових G, ві-

дображає частину загальної нерівності внаслідок впливу k-ої
компоненти доходу. Відсоткова частка k-ої компоненти доходу в
загальній нерівності може бути розрахована таким чином:
(5)
Для декомпозиції загальної нерівності за джерелами доходу
використано метод, вперше викладений Н. Поддером і В. ТранНамом122. Західні економісти, дотримуючись методології
А. Шоррокса123, визначили чотири можливі інтерпретації вкладу
k-го джерела доходу:
1) відсоток нерівності в розподілі доходів внаслідок k-го джерела доходу;
2) зміна нерівності внаслідок того, що це джерело доходу було
б виключено;
3) величина нерівності в розподілі доходів при умові, що специфічне джерело доходу було би єдиним джерелом диференціації, а всі інші доходи були розподілені рівномірно;
4) зменшення нерівності, яке відбулося б при усуненні відмінностей в k-м джерелі доходів.
Перевірка сенсу індексу концентрації, обчисленого для компонент доходу, показує, що жодна з наведених інтерпретацій для нього не підходить. Якщо k-а компонента доходу постійна для всіх доходів, то її індекс концентрації буде дорівнювати нулю і з
математичної точки зору ця компонента не робить жодного внеску в
загальну нерівність. Однак додавання константи до всіх компонент
доходів зменшує загальну економічну нерівність у розподілі доходів.
Метод декомпозиції загальної нерівності за джерелами доходу
дозволяє більш коректно виявити складові коефіцієнта Джині в
структурі доходів з урахуванням як позитивного, так і негативного
внеску різних компонент доходу в загальну нерівність, визначивши
частку кожної компоненти доходу в загальному доході (табл. 4).
122

Podder N. and Tran-Nam B. Uses and Abuses of the Decomposition of Gini
Index by Factor Components, he University of New South Wales, mimeo.,1991.
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W.(ed), Measurement in Economics, Physica-Verlag, 1988.

164

Таблиця 4
Відсоткова частка k-ої компоненти доходу
в загальній нерівності
Показник

2009

2010

2011

2012

2013

Оплата праці
62,94 60,45 67,18 71,91 72,71
Доходи від підприємницької
діяльності та самозайнятості
8,51 10,81 9,59 6,97 6,55
Доходи від продажу сільськогосподарської продукції
1,45 1,79 2,27 1,65 1,58
Доходи від власності (дивіденди
від акцій та інших цінних паперів, відсотки по вкладах, доходи
від здачі в найм нерухомості
тощо)
0,48 0,46 0,18 0,43 0,34
Соціальні трансферти
19,60 18,61 12,20 14,25 12,26
у тому числі:
Пенсії
19,84 19,63 13,01 15,20 13,53
стипендії
0,52 0,34 0,16 0,39 0,24
допомоги, пільги, субсидії та
компенсаційні виплати, надані
готівкою
-1,00 -1,77 -1,04 -1,42 -1,58
Грошова допомога від родичів
та інших осіб
5,05 4,83 5,52 3,09 3,81
Аліменти
-0,01 0,04 0,04 -0,09 0,07
Інші грошові доходи
0,57 0,73 0,61 0,72 0,70

2014

2015

2016

68,72 66,48 73,20
9,99 12,47 11,33
3,03

4,28

3,21

1,01
11,62

0,84
8,91

1,34
2,81

13,60 10,08
0,03 -0,09

3,78
0,32

-2,12 -1,14 -1,31
3,90 5,55 6,05
0,13 -0,05 -0,02
1,06 0,90 1,29

Джерело: розрахунки автора на основі даних Держстату України

Такий підхід може бути використаний для регулювання рівня
дохідної нерівності в суспільстві. Н. Поддер і В. Тран-Нам показали, що неможливо визначити точний внесок будь-якої компоненти доходів однозначно. Єдиний шлях інтерпретації рівняння
(4) – в його трансформації як:
(6)
– знак різниці визначає позитивний або негативний
ефект впливу k-ої компоненти на загальну нерівність і вказує на
те збільшує чи зменшує k-а компонента загальну нерівність. Якщо k-а компонента пропорційна загальному доходу, то вона не
чинить ніякого ефекту на загальну нерівність. З іншого боку, коли
компонента зростає швидше, ніж загальний дохід, то індекс концентрації k-го доходу буде вище індексу Джині для загального
доходу і, отже, різниця
буде позитивною, і k-а компонента
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відповідно збільшить загальну нерівність. Аналогічно для негативного ефекту k-а компонента зростає повільніше загального доходу.
– відношення зваженої різниці для кожної компоненти доходу до загального доходу може бути інтерпретовано як
еластичність індексу Джині щодо k-ої компоненти доходу. Еластичності демонструють важливість різних компонент доходу по
відношенню до загального рівня економічної нерівності суспільства загалом і можуть бути представлені у такому вигляді:
(7)
Розкладання коефіцієнту концентрації грошових доходів дозволило проаналізувати роль та зміну впливу факторів, що обумовлюють нерівність та бідність. Певний інтерес становить аналіз динаміки нерівності щодо компонент грошових доходів у
розрахунку на душу населення, який ми здійснили за 2009–
2016 рр. В табл. 5 представлена інформація про еластичність
значення індексу Джині щодо кожної компоненти доходу.
З даних табл. 5 видно, що 10-відсоткова зміна оплати праці
населення збільшила коефіцієнт Джині на 0,88% у 2009 р. та на
1,89% у 2016 р., а збільшення доходів від підприємницької діяльності та самозайнятості на таку ж величину підвищило загальну
диференціацію грошових доходів на 0,27% та на 0,53% відповідно. За аналізований період частка цих статей доходу зросла в
загальній нерівності на 10% і майже на 3%, відповідно змінився і
їхній внесок у загальну нерівність. Динаміка показників еластичності вказує на те, що зміни в цих статтях сімейних доходів ведуть до зростання загальної дохідної нерівності.
Упродовж аналізованого періоду помітно зросла роль соціальних трансфертів у зменшенні нерівності в розподілі доходів.
Зростання пенсій зумовило зменшення коефіцієнту Джині на
0,58% у 2009 р. та 1,88% у 2016 р., збільшення соціальних трансфертів у вигляді допомог, пільг, субсидій та компенсаційних виплат, наданих готівкою, зменшило нерівність в розподілі доходу
(при 10-відсоткових змінах в їх обсязі) на 0,38 % у 2009 р. та на
0,49 % у 2016 р. Вплив держави на перерозподіл доходів можна
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аналізувати щодо різних типів грошових допомог, що одержує
населення.
Таблиця 5
Еластичність індексу Джині щодо окремих компонент
грошового доходу у розрахунку на душу населення
Показник

Оплата праці
Доходи від підприємницької
діяльності та самозайнятості
Доходи від продажу сільськогосподарської продукції
Доходи від власності (дивіденди від акцій та інших
цінних паперів, відсотки по
вкладах, доходи від здачі в
найм нерухомості тощо)
Пенсії
Стипендії
Допомоги, пільги, субсидії та
компенсаційні виплати, надані готівкою
у тому числі:
допомога по безробіттю
допомога малозабезпеченим сім'ям
допомоги на дітей
субсидії та пільги готівкою
на оплату житловокомунальних послуг, електроенергії та палива
Інші
Грошова допомога від родичів та інших осіб
Аліменти
Інші грошові доходи
Грошовий дохід

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

0,088 0,074 0,123 0,163 0,170 0,152 0,136 0,189
0,027 0,040 0,044 0,024 0,021 0,043 0,064 0,053
-0,019 -0,020 -0,013 -0,015 -0,015 -0,005 0,005 -0,003

-0,002 -0,002 -0,006 -0,005 -0,005 -0,001 -0,004 -0,003
-0,058 -0,057 -0,118 -0,105 -0,120 -0,115 -0,138 -0,188
-0,003 -0,004 -0,005 -0,003 -0,004 -0,007 -0,008 -0,003
-0,038 -0,045 -0,039 -0,046 -0,051 -0,058 -0,048 -0,049
-0,005 -0,003 -0,003 -0,004 -0,003 -0,003 -0,003 -0,003
-0,003 -0,004 -0,005 -0,004 -0,006 -0,007 -0,009 -0,010
-0,055 -0,060 -0,057 -0,069 -0,078 -0,078 -0,068 -0,055

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,001 -0,003
-0,002 -0,001 -0,001 -0,001 -0,002 -0,001 0,002 -0,001
-0,005 -0,003 0,001 -0,016 -0,009 -0,010 -0,006 0,000
-0,004 -0,003 -0,003 -0,004 -0,002 -0,002 -0,003 -0,002
0,001 -0,001 -0,003 -0,003 -0,002 -0,003 -0,004 -0,002
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Джерело: розрахунки автора на основі даних Держстату України

Упродовж аналізованого періоду помітно зросла роль соціальних трансфертів у зменшенні нерівності в розподілі доходів.
Зростання пенсій зумовило зменшення коефіцієнту Джині на
0,58% у 2009 р. та 1,88% у 2016 р., збільшення соціальних трансфертів у вигляді допомог, пільг, субсидій та компенсаційних виплат, наданих готівкою, зменшило нерівність в розподілі доходу
(при 10-відсоткових змінах в їх обсязі) на 0,38 % у 2009 р. та на
0,49 % у 2016 р. Вплив держави на перерозподіл доходів можна
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аналізувати щодо різних типів грошових допомог, що одержує
населення.
Зміни в доходах від продажу сільськогосподарської продукції
не приведуть до суттєвих зрушень у нерівності населення внаслідок їх практично рівномірного розподілу. Зміна доходів від
власності також чинить несуттєвий вплив на нерівність, зважаючи на незначну їхню частку в загальному обсязі доходів. Хоча
слід зазначити, що підвищення цих компонент доходу веде до
зменшення у 2009–2016 рр. загальної нерівності.
Отже, представлено низку теоретичних аспектів аналізу вкладу різних компонент доходу в загальну економічну нерівність, яка
вимірюється за допомогою коефіцієнта концентрації доходів
Джині. При розкладанні загальної нерівності по компонентах важливо звертати увагу на те, що позитивний знак коефіцієнта концентрації окремої компоненти доходу необов'язково означає її
позитивний внесок у загальний показник нерівності. Ефект компоненти в загальній нерівності є нейтральним у разі, якщо коефіцієнт концентрації окремої компоненти доходу в точності збігається з коефіцієнтом Джині для загального доходу.
Аналіз даних вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України, проведеного Державною службою статистики,
продемонстрував можливість практичного використання методу
декомпозиції показників нерівності за джерелами доходів для
формування соціальної політики. Так, визначено, що при державному перерозподілі доходів населення загрози для подолання
бідності та надмірної нерівності не зводяться до недостатньої
кількості або розміру соціальних трансфертів. Вирішення проблеми бідності в країні не має обмежуватися повною компенсацією дефіциту коштів у найбідніших домогосподарствах соціальними трансфертами, існують й інші джерела доходів, за рахунок
розширення використання яких можливо зменшити економічну
нерівність.
Висновки. Оцінка співвідношень між «природною» і фактичною нерівністю дозволила зробити висновки про масштаби надмірної нерівності, обумовленої бідністю. За нашими розрахунками фактична економічна нерівність могла б бути зменшена у 2–6
разів (за даними періоду 2008–2016 рр.) при повному подоланні
бідності в нашій країні.
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Значний розрив між значеннями фактичного та скорегованого
(за умови виключення бідності) децильного коефіцієнта фондів
(максимальні значення розриву 5,8–6,7 раза у 2008–2009 рр.)
показує, наскільки глибокою була бідність у зазначений період.
Порівнюючи коливання скорегованих показників економічної нерівності із зміною ВВП в Україні, можна констатувати той факт,
що бідність значної частки бідних у нашій країні обумовлена нестабільними економічними умовами.
При зменшенні фактичних показників нерівності за період
2008–2016 рр. коливання, а починаючи з 2012 р. – навіть зростання показників «природної» нерівності, віддзеркалювало той
факт, що ступінь економічної нерівності населення не пов'язаний
безпосередньо із рівнем бідності. Тому зростання нерівності і
вплив держави на перерозподіл доходів необхідно аналізувати
щодо різних джерел доходу, що одержує населення.
Аналіз диференціації економічної нерівності за рахунок різних
джерел доходів населення виявив, що найменша частка в загальній нерівності належала в 2016 р. диференціації соціальних
трансфертів (2,81%) та доходів від власності (1,34%). Проблема
дефіциту соціальних трансфертів важлива, але їхній вплив на
економічну нерівність у країні зменшився за останні сім років у 7
разів (з 19,60 до 2,81%). Така тенденція спонукає до пошуку інших факторів впливу на диференціацію доходів населення. Найбільш впливовим драйвером, чия вага у формуванні загальної
нерівності максимальна, є диференціація оплати праці: у 2009 р.
ця компонента доходів на 62,94% відповідала за нерівність грошових доходів, а у 2016 р. – на 73,2%. Другим за впливовістю на
масштаби загальної нерівності є драйвер, пов'язаний із обмеженням можливостей отримувати дохід від підприємницької діяльності та самозайнятості. Він обумовлював у період 2009–2016
рр. від 8,51 до 11,33% диференціації доходів населення. Разом
ці два фактори детермінували від 71,5 до 84,5% економічної нерівності в Україні.
Подолання бідності та надлишкової економічної нерівності не
може бути здійснено лише за рахунок підвищення обсягів соціальних трансфертів, що вимагає підвищення ставок податків.
Трансформація соціальної політики держави щодо подолання
бідності та економічної нерівності має спиратися на розрахунки
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еластичності індексу Джині до зміни диференціації доходів за
окремими компонентами, що дозволить проводити розподіл приросту між джерелами доходу максимально ефективно.
Варіативність державної політики у розподілі доходів забезпечить досягнення соціальної справедливості, створивши можливості для бідних верств населення реалізувати свою економічну
активність та отримати додатковий дохід. Ця політика передусім
має бути спрямована на підвищення оплати праці та зменшення
її диференціації, нівелювання диференціації доходів від підприємницької діяльності та самозайнятості, збільшення диференціації
доходів від продажу сільськогосподарської продукції та від власності. І тільки після реалізації цих цілей можливою вбачається
політика підвищення соціальних виплат, яка реалізується при
збільшенні обсягів податків, обумовленому зростанням доходів
населення за рахунок активної економічної діяльності.
Отже, проблема подолання бідності та забезпечення соціальної справедливості, по-перше, пов’язана із механізмом розподілу
доходів та співвідношенням економічної рівності та нерівності, а
по-друге, із ефективністю економіки загалом.
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Уже чимало років не втрачає актуальності соціальний дискурс
понять справедливості та несправедливості в суспільному житті.
Науковці пояснюють це тим, що ідеї справедливості, у т.ч. соціальної, входять до числа найбільш значущих, споконвічно притаманних свідомості людини архетипів, і з часом стали в суспільстві
своєрідними кодами довіри, схвалення, підтримки, громадянського та загальнолюдського обов'язку слідувати їм125. При цьому,
попри поширеність і актуальність тем соціальної справедливості/несправедливості, не існує універсального визначення змісту
цих понять і найчастіше їх характеризують як антонімічні і водночас пов’язані між собою соціокультурні феномени.
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Так, соціальна несправедливість в енциклопедичному визначенні трактується як невідповідність між суспільним внеском, об'єктивною роллю індивіда (групи) у суспільстві та його соціальним
становищем, між діянням і відплатою, якістю (кількістю) праці і винагородою, злочином і покаранням126. У контексті суспільних відносин соціальна несправедливість характеризується як навмисне чи
ненавмисне порушення принципу соціальної справедливості – міри
суспільної користі законів й інших формальних і неформальних
нормативних приписів, що встановлюють та підтримують на договірній основі такий порядок життєдіяльності людей і організацій,
фізичних і юридичних осіб, який сприяє виживанню та розвитку
соціуму, а також забезпечує інтеграцію та достойне існування членів суспільства127. З наведеного визначення є зрозумілою ідеалістичність спроб забезпечення у суспільстві абсолютної соціальної
справедливості, тобто справедливості повної, повсякчасної та всеосяжної. Це обумовлено об’єктивною складністю самих суспільних
відносин, унаслідок яких вона, власне, й формується. Так, описуючи природу феномена соціальної несправедливості, експерти розглядають його як результат взаємодій індивідів, структур громадянського суспільства та органів влади, котрий часто стає викликом
усталеним інститутам управління й самому суспільству128.
У глобальному вимірі явища соціальної справедливості/ несправедливості традиційно пов'язують з дотриманням/ порушенням прав і свобод, визначених Загальною декларацією прав людини (в т.ч. права на життя, свободу і громадянство, права на
свободу думки, совісті та релігії, права на працю, освіту, права на
харчування та житло, права на участь в управлінні), а також Міжнародним пактом про економічні, соціальні та культурні права та
126
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Міжнародним пактом про громадянські та політичні права. Цей
підхід відображає, в тому числі, і ухвалений Генасамблеєю ООН у
2015 р. порядок денний у галузі сталого розвитку на період до
2030 р., в якому справедливий і вільний від соціальних бар'єрів
світ визначається як «світ, де забезпечуються загальна повага до
прав людини та людської гідності, верховенство права, справедливість, рівність і недискримінація, повага до расового, етнічного
та культурного розмаїття; світ рівних можливостей, що дозволяє
повною мірою розкрити людський потенціал і сприяє загальному
процвітанню»129. У цьому ракурсі всі 17 ухвалених ООН Цілей
сталого розвитку на період до 2030 р. орієнтовані саме на подолання соціальної несправедливості та забезпечення соціальноекономічного прогресу для нинішніх і майбутніх поколінь.
Формування та реалізація урядами стратегій і механізмів скорочення соціальної несправедливості здійснюються з урахуванням сфер її проявів у суспільстві. Ключовими з них традиційно
називають130 неадекватний розподіл і перерозподіл матеріальних
благ й інших ресурсів, відсутність однакового для всіх доступу до
отримання освіти, медичної та соціальної допомоги, а також порушення низки базових принципів: рівності прав і свобод людей,
їх однакової відповідальності перед законом і загальнолюдськими
моральними нормами, рівнодоступності культурних цінностей та
ін. Проте в останні роки можна виділити кілька більш узагальнюючих концептуальних підходів, які демонструють провідні міжнародні інституції щодо подолання соціальної несправедливості у
глобальному та національному масштабі, а саме:

зменшення уразливості та сприяння сталості суспільного
розвитку;
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скорочення соціальної нерівності, зокрема, шляхом удосконалення систем соціального захисту населення;

сприяння інклюзивному соціально-економічному розвитку.
Подолання соціальної несправедливості шляхом зменшення уразливості та сприяння сталості суспільного розвитку. У 2014 р. ПРООН опублікувала Доповідь про стан людського розвитку з назвою «Забезпечення сталого прогресу людства:
зменшення уразливості та формування життє-стійкості»131, в якій
уразливість індивідів і суспільств було представлено як багатовимірне явище охоплення тими чи іншими видами ризику, зокрема,
пов’язаними з можливостями отримувати якісну освіту, медичні
послуги, задовольняти культурні потреби, мати гідний рівень життя та відчувати себе у безпеці (рис. 1).
ХТО?

Бідняки, особи,
зайняті у неформальному секторі, соціально
виключені особи

Жінки, інваліди, мігранти, групи
меншин, діти, люди
похилого віку, молодь

Цілі громади,
регіони

УРАЗЛИВІСТЬ
ПЕРЕД ЧИМ?

Економічні
потрясіння, пов’язані зі
здоров’ям

Стихійні лихі,
зміни клімату, промислові ризики

Конфлікти,
суспільні заворушення

ЧОМУ?

Обмежений
потенціал

Місце проживання, стан у суспільстві, чутливі періоди життєвого циклу

Низька соціальна згуртованість,
інститути, глухі до потреб населення, погане
державне управління.

Рис. 1. Характеристики уразливості індивідів і суспільств
Джерело: Human Development Report 2014. Sustaining Human Progress:
Reducing Vulnerabilities and Building Resilience. New York: UNDP, 2014. Рр. 19.

У сучасному світі вразливість людей, громад, суспільств перед
різними видами ризиків є надто масштабною (за даними Доповіді,
зараз у світі майже 1,5 млрд людей страждають від багатовимірної бідності і 800 млн з них можуть опинитися за межею крайньої
злиденності), соціально несправедливою і стримуючою людський
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розвиток. Для її подолання ПРООН було запропоновано національним урядам здійснювати розробку й упровадження державної
політики на основі таких 4 керівних принципи:
1) дотримання принципу загальності (усі люди мають право
на захист і підтримку, однак тим із них, хто найбільше піддається
соціальним ризикам і загрозам, може знадобитися додаткова підтримка);
2) «висунення людей на перший план» (розробники державної політики зобов'язані давати відповіді на ключові питання, зокрема, стосовно того, чи сприяє економічне зростання поліпшенню
життя людей – у т.ч. в частині доходів, охорони здоров'я, освіти,
безпеки тощо; чи ефективним є вплив на зменшення уразливості
та нерівності в суспільстві);
3) відданість колективним діям (колективні дії як людей, так
і держав посилюють їхні життєстійкість і сприяють більш сталому
розвитку);
4) координація дій між країнами та соціальними інститутами (вкрай важливими є політичні заходи з поглиблення соціальної згуртованості, удосконалення соціальних норм і розширення соціальних компетенцій).
Реалізація цих керівних принципів державної політики має
сприяти виявленню найбільш соціально незахищених груп населення й адресно впливати на зменшення їхньої суспільної вразливості, обумовленої такими структурними причинами, як соціальна маргіналізація, низький соціальний статус чи незадовільна
якість державних інститутів.
Широкі можливості для боротьби з соціальною несправедливістю на глобальному і національному рівні передбачені у рамках
досягнення схвалених ООН Цілей сталого розвитку132 на період
до 2030 р., які прийшли на зміну Цілям розвитку тисячоліття, що
ставилися на 2000–2015 рр. Глобальні Цілі сталого розвитку
(табл. 1) віддзеркалюють справедливість як цінність, що проявляється у загальності та досяжності: належного рівня та якості жит132

З матеріалів Конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку
(1992р.), сталий розвиток збалансовано поєднує екологічну, економічну й
соціальну складову та характеризує такий розвиток суспільства, який задовольняє потреби нинішніх поколінь, не ставлячи під загрозу здатність наступних поколінь задовольняти свої власні потреби.
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тя людей, повної зайнятості та гідної праці, сталого інноваційноорієнтованого зростання економік, енергетично забезпеченого та
екологічно прийнятного розвитку суспільств, а також міждержавного співробітництва в інтересах усіх.
Таблиця 1
Цілі сталого розвитку на період до 2030 року,
схвалені Генасамблеєю ООН
Ціль 1. Повсюдна ліквідація бідності
в усіх її формах
Ціль 2. Ліквідація голоду, забезпечення продовольчої безпеки і поліпшення харчування та сприяння сталому розвитку сільського
господарства
Ціль 3. Забезпечення здорового способу життя та сприяння благополуччю для всіх у будь-якому віці
Ціль 4. Забезпечення всеохоплюючої
та справедливої якісної освіти і заохочення можливості навчання протягом усього життя для всіх
Ціль 5. Забезпечення гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок і дівчат
Ціль 6. Забезпечення наявності та
раціонального використання водних
ресурсів та санітарії для всіх
Ціль 7. Забезпечення загального
доступу до недорогих, надійних, сталих і сучасних джерел енергії для всіх
Ціль 8. Сприяння поступальному,
всеохоплюючому та сталому економічному зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для
всіх
Ціль 9. Створення стійкої інфраструктури, сприяння всеохоплюючій і сталій індустріалізації та інноваціям

Ціль 10. Скорочення нерівності всередині країн та між ними
Ціль 11. Забезпечення відкритості,
безпеки, живучості та екологічної
сталості міст і населених пунктів
Ціль 12. Забезпечення переходу до
раціональних моделей споживання
Ціль 13. Вжиття термінових заходів з
боротьби зі зміною клімату та її наслідками
Ціль 14. Збереження і раціональне
використання океанів, морів і морських ресурсів в інтересах сталого розвитку
Ціль 15. Захист і відновлення екосистем суші та сприяння їх раціональному використанню, раціональне лісокористування, боротьба з
опустелюванням, припинення і повернення назад процесу деградації земель і припинення процесу втрати
біорозмаїття
Ціль 16. Сприяння побудові миролюбного та відкритого суспільства в
інтересах сталого розвитку, забезпечення доступу до правосуддя для всіх
і створення ефективних, підзвітних і
заснованих на широкій участі установ
на всіх рівнях
Ціль 17. Зміцнення засобів здійснення та активізація роботи у рамках
Глобального партнерства в інтересах
сталого розвитку
Джерело: Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Резолюция ГА ООН от 25 сентября
2015 г., принятая на 70-й сессии ГА ООН. Нью-Йорк: ООН, 2015. С. 17.
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Україною, ураховуючи власну специфіку, було розроблено національну систему Цілей сталого розвитку, що містить 86 завдань
національного розвитку, 172 індикатори для їхнього моніторингу
та відповідні бенчмаркінгові орієнтири за період 2015–2030 рр.133.
Зокрема, досягнення в Україні такої цілі як «Подолання бідності»,
передбачає реалізацію трьох ключових завдань (табл. 2):
Таблиця 2
Національні завдання України для досягнення
Цілі сталого розвитку № 1 «Подолання бідності»
Ціль 1. Подолання бідності
Завдання
Індикатор

Дезагрегування

Цільові
значення
2015 р. – 58,3
2020 р. – 30,0
2025 р. – 20,0
2030 р. – 15,0

1.1.1.Частка населен- • За віком
1.1 Скоротити в 4
рази рівень біднос- ня, чиї середньоду- (до 18 років, 18–34 роки,
ті, зокре- ма шля- шові екві- валентні
35–59 років, понад 60
хом ліквідації її
сукупні витрати є
років)
крайніх форм
нижчими за фактичний
• За статтю
(розрахунковий) прожит- ковий мінімум, %• За наявністю дітей у домогосподарстві
1.1.2. Частка осіб,
2015 р. – 2,2
добове споживання
2020 р. – 0,5
яких є ниж- чим за
2025 р. – 0,0
5,05 дол. США за
2030 р. – 0,0
ПКС, %
1.2 Збільшити охоплен- 1.2.1. Частка бідних, • За віком (до 18 років, 18–34 2015 р. – 56,33
ня бідного насе- які охоплені держав- роки, 35–59 років, понад 60 2020 р. – 65,0
лення адресними ною
років)
2025 р. – 75,0
програ- мами
соціальною підтрим2030 р. – 85,0
•
За статтю
соціальної підкою, в загальній
• За наявністю дітей у домотримки
чисельності
бідного населення, господарстві
%
1.3 Підвищити життє- 1.3.1. Співвідношення • За типом місцевості про- 2015 р. – 1,77
стійкість соціально рівнів бідності домогос- живан- ня (міська / сільська) 2020 р. – 1,60
вразливих верств по- дарств з дітьми та
2025 р. – 1,40
• За статтю голови домо- 2030 р. – 1,27
на- селення
домогос- подарств без
господарства
дітей, рази
1.3.2. Частка витрат • За типом місцевості про- 2015 р. – 54,6
на харчування в
живання (міська / сільська) 2020 р. – 50,0
сукупних витратах
• За децильними групами 2025 р. – 40,0
домогоспо- дарств,
2030 р. – 30,0
%

Джерело: Цілі сталого розвитку: Україна. Національна доповідь за 2017
рік. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, 2017. С. 128.
133

Цілі Сталого Розвитку: Україна. Нац. доповідь за 2017 рік. Міністерство
економічного розвитку і торгівлі України, 2017. 174 с.
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1) скорочення рівня бідності в 4 рази (передбачено, що частка населення, чиї середньодушові сукупні витрати не перевищують фактичний розмір прожиткового мінімуму, скоротиться з
58,3% у 2015 р. до 15,0% у 2030 р., а частка осіб, добове споживання яких є нижчим за 5,05 дол. США за ПКС, зменшиться з
2,2% у 2015 р. до нульового значення в 2030 р.);
2) збільшення охоплення бідного населення адресними програмами соціальної підтримки (планується, що частка бідних, які
охоплені державною соціальною підтримкою, в загальній чисельності бідного населення, зросте з 56,3% у 2015 р. до 85,0% у 2030 р.);
3) підвищення життєстійкості соціально вразливих верств
населення (у т.ч. передбачено, що частка витрат на харчування в
сукупних витратах домогосподарств зменшиться з 54,6% у
2015 р. до 30,0% у 2030 р.).
Подолання соціальної несправедливості шляхом скорочення соціальної нерівності, зокрема, завдяки удосконаленню систем соціального захисту населення. Важливість розвитку національних систем соціального захисту як одного з
найдієвіших механізмів зниження соціальної несправедливості
підкреслюється багатьма міжнародними структурами. Так, ООН
визначила встановлення ефективної політики соціального захисту
населення одним із завдань, необхідних для досягнення Цілей
сталого розвитку № 1 «Подолання бідності», № 2 «Ліквідація голоду» та № 10 «Скорочення нерівності всередині країн і між ними».
Спеціальна Стратегія на 2012–2022 рр. щодо розширення соціального захисту та зайнятості в країнах, що розвиваються, була
ухвалена та нині реалізується Світовим банком134. Примітно, що
основними її цілями було визначено такі три: сталість (завдяки
страхуванню від ризиків зниження добробуту в результаті різноманітних кризових явищ), справедливість (шляхом надання допомоги для захисту від злиденності та незворотних і катастрофічних втрат людського капіталу) і можливості (через сприяння
поліпшенню здоров’я, освіти та розвитку умінь і навичок людей,
а також надання їм допомоги у пошуках продуктивної праці).

134

Устойчивость, справедливость, возможности. Стратегия социальной
защиты и занятости: краткое содержание. Всемирный банк, 2012. 24 с.
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МОП у виданій у 2015 р. доповіді наголосила, що ключем до
відновлення економік, інклюзивного розвитку та соціальної справедливості є розширення соціального захисту, оскільки саме це
забезпечує вагомий внесок у скорочення бідності, ізоляції та нерівності, одночасно сприяючи політичній стабільності та соціальній
згуртованості суспільств135. Першочергове завдання для національних урядів полягає в забезпеченні населенню гарантованого
мінімуму соціального захисту, який МОП визначає на основі положень Конвенції № 102 про мінімальні норми соціального забезпечення (1952 р.) і Рекомендації № 202 про мінімальні рівні соціального захисту (2012 р.). Конкретніше, відповідно до підходів
МОП, національні мінімальні рівні соціального захисту повинні
включати, як мінімум, такі чотири основні соціальні гарантії136:
(a) доступ до основних медичних послуг, зокрема з охорони
материнства;
(b) основні гарантовані доходи на дітей, які дозволяють забезпечити їх доступ до харчування, освіти, догляду та будь-яких
інших необхідних товарів і послуг;
(c) основні гарантовані доходи для осіб економічно активного
віку, не здатних одержувати достатній дохід, зокрема через хворобу, безробіття, вагітність та пологи чи інвалідність;
(d) основні гарантовані доходи для осіб похилого віку.
У 2016 р. Україна ратифікувала Конвенцію МОП № 102 про мінімальні норми соціального забезпечення (закон № 1024 від
16.03.2016), взявши на себе міжнародні зобов’язання за 9-ма її
розділами: "Медичне обслуговування"; "Допомога у зв’язку з хворобою"; "Допомога по безробіттю"; "Допомога по старості"; "Допомога у випадку трудового каліцтва або професійного захворювання"; "Родинна допомога"; "Допомога у зв’язку з вагітністю і
пологами"; "Допомога по інвалідності"; "Допомога у зв’язку з втра135

Доклад о социальной защите в мире 2014/15: обеспечение экономического
восстановления, инклюзивного развития и социальной справедливости. Группа
технической поддержки по вопросам достойного труда и Бюро МОТ для
стран Восточной Европы и Центральной Азии. Москва: МОТ, 2015. С. 162.
136
Стратегія Міжнародної організації праці. Соціальне забезпечення для всіх:
розбудова мінімальних рівнів соціального захисту та всеосяжних систем соціального забезпечення: узагальнений виклад. Міжнародна організація праці, Бюро
МОП для країн Центральної та Східної Європи. Будапешт: МОП, 2013 р. С. 5.
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тою годувальника". Однак існує реальна загроза формального
виконання Конвенції, оскільки проблема полягає в адекватності
встановлюваних державою мінімальних соціальних стандартів,
а не у факті їх дотримання. Наприклад, абсолютно соціально несправедливою є ситуація, коли на сьогодні в Україні розмір офіційно встановленого прожиткового мінімуму (саме цей показник
враховується при визначенні розмірів низки соціальних виплат і
допомог) в середньому в 1,8 раза нижче, ніж фактичний, що розраховується Мінсоцполітики, та в 2,7 раза нижче за «необхідний»
прожитковий мінімум, визначений на основі суб’єктивних соціологічних оцінок (табл. 3).
Таблиця 3
Розміри офіційно встановленого, фактичного
та суб’єктивно необхідного прожиткового мінімуму
для основних соціально-демографічних груп населення
України станом на 01.10.2017р.
Розрахунок за
категоріями

на одну особу
на одну особу (з
урахуванням суми
податку на доходи фізичних осіб)
для дітей віком до
6 років
для дітей віком
від 6 до 18 років
для працездатних
осіб
для працездатних
осіб (з урахуванням суми податку на доходи
фізичних осіб)
для осіб, які
втратили працездатність

Офіційно
Фактичний
встановлепрожитковий
ний прожит- мінімум, розковий мінірахований
мум,
Мінсоцполітики
грн/міс.
у цінах вересня
2017 р.,
грн/міс.

Суб’єктивно
Різниця
необхідний
між фактичміж
прожитковий ним і офіційно суб’єктивно
мінімум, визна- встановленим необхідним і
чений за соціо- прожитковим
офіційно
логічними
мінімумом
встановленим
опитуваннями у
прожитковим
червні 2017 р.,
мінімумом
грн/міс.
грн
разів
грн
разів

1624

2980

4321*

1356

1,8

2697

2,7

х

3419

4321*

х

х

х

х

1426

2845

4321*

1419

2,0

2895

3,0

1777

3467

4321*

1690

2,0

2544

2,4

1684

3084

4321*

1400

1,8

2637

2,6

х

3831

4321*

х

х

х

х

1312

2515

4321*

1203

1,9

3000

3,3

Примітка.  У ході соціологічних опитувань не уточнювалися питання
включення до складу необхідного прожиткового мінімуму податку на доходи
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фізичних осіб або залежності його розміру від соціально-демографічної групи респондентів.
Джерела: Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік»
від 21.12.2016р. № 1801 (зі змінами); Розрахунки фактичного прожиткового
мінімуму за 2017 рік: вересень. Міністерство соціальної політики України,
2017. URL: http://www.msp.gov.ua/... ; Балакірєва О.М., Дмитрук Д.А. Динаміка
соціально-економічних оцінок і очікувань населення України: літо 2017 р.
Український соціум. 2017. № 2 (61). С. 119.

Вочевидь, для відновлення соціальної справедливості український уряд має реалізувати заходи з поетапного зближення офіційно встановлюваного та фактичного прожиткового мінімуму
(включаючи податок на доходи фізичних осіб), визначених для
відповідних соціально-демографічних груп населення.
Подолання соціальної несправедливості завдяки забезпеченню інклюзивного соціально-економічного розвитку.
Наприкінці першої декади ХХІ ст. завдяки спеціальному звіту Світового банку (2008 р.)137 у науковий і суспільно-політичний обіг
активно увійшло поняття інклюзивного розвитку, який передбачає
наявність не лише сталого, але й «якісного» та всебічного, тобто
ще більш соціально-орієнтованого та суспільно-гармонізованого
економічного зростання. Фахівці відмічають відсутність єдиного
визначення поняття інклюзивного зростання138: якщо Світовий
банк визначає його як такий, що має широке поширення по всіх
секторах економіки, залучає значну частину робочої сили та характеризується рівністю можливостей у доступі до ринку і ресурсів, то Європейська Комісія вважає, що інклюзивне зростання
також передбачає повне використання трудового потенціалу,
зниження бідності та її наслідків, розвиток соціальної залученості,
усунення регіональних диспропорцій. У широкому розумінні інклюзивний розвиток означає націленість на більш соціально
справедливе та екологічно збалансоване підвищення добробуту
людей і надання їм більших можливостей для реалізації та доступу до ресурсів за якомога ширшого охоплення усіх верств несе137
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лення, особливо таких соціально вразливих, як діти, молодь, жінки, люди похилого віку та ін.
У Доповіді про світове соціальне становище за 2016 рік139, підготовленій Департаментом з економічних і соціальних питань ООН,
імперативом інклюзивного розвитку визначено принцип «не залишаючи нікого позаду». Його упровадження автори пов’язують з широкою реалізацією концепції соціальної інклюзії (соціального залучення), що означає процес удосконалення умов участі в суспільному
розвитку тих людей, котрі перебувають у несприятливому становищі
за ознакою статі, раси, національності, релігійних уподобань, інвалідності, віку, економічного чи іншого статусу, та відповідно потребують розширення власних можливостей, доступу до ресурсів і гарантування своїх прав. Фактично, йдеться про необхідність реалізації
державної політики, спрямованої на надання людям, які перебувають на межі бідності та соціальної маргіналізації, тих можливостей і
ресурсів, що необхідні для повноцінної участі в економічному, соціальному та культурному житті, а також досягнення рівня життя та
добробуту, які відповідають загально-прийнятим суспільним стандартам. Такий підхід асоціюється із забезпеченням суспільного розвитку, який ґрунтується на соціальній справедливості, а це, як вказано у
передмові зазначеної Доповіді ООН, має фундаментальне значення
для побудови соціально, економічно й екологічно збалансованого
майбутнього для всіх.
Темі інклюзивного зростання та розвитку було присвячено й цьогорічне засідання Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) у Давосі.
Говорячи про інклюзивне зростання як стратегію, за якої економічне
зростання винагороджує більшу кількість людей – через збільшення
доходів і підвищення безпеки та якості життя, експерти ВЕФ виокремлюють сім основних факторів, необхідних для його стимулювання140: 1) освіта та професійні вміння; 2) забезпечення базових потреб громадян і будівництво інфраструктури; 3) боротьба з корупцією
та збалансований розподіл ренти; 4) інклюзивність фінансової сис139
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теми; 5) ефективне житлове будівництво; 6) працевлаштування та
допомога безробітним; 7) податковий перерозподіл та соціальний
захист.
З урахуванням впливу перелічених факторів, а також основних
учасників і проявів інклюзивного розвитку, фахівці ВЕФ розробили
новий інструмент для оцінки економічної політики національних урядів – індекс інклюзивного розвитку (Inclusive Development Index)141.
На їхню думку, саме цей інструмент дозволяє більш адекватно оцінювати досягнення пріоритетів, на які слід переорієнтуватися урядам, переходячи від вже усталеної політики забезпечення зростання
ВВП до політики забезпечення соціально-орієнтованого, сталого та
всеохоплюючого прогресу, що стане запорукою скорочення соціальної нерівності та несправедливості в глобалізованому світі. Цікаво, що
в деяких публікаціях індекс інклюзивного розвитку називають також
«індексом справедливості»142, зважаючи, що він дозволяє охарактеризувати, наскільки ефективно той чи інший уряд здатен досягати
соціально-справедливих цілей – підвищувати рівень та безпеки життя громадян і сприяти вирівнюванню доходів у суспільстві.
ІНДЕКС ІНКЛЮЗИВНОГО РОЗВИТКУ (Inclusive Development Index)
Субіндекс
Субіндекс «Інклюзивність»
Субіндекс
«Зростання та розви«Міжпоколінська справедливість і
ток»
сталість»


ВВП в розрахунку на душу
населення;

рівень зайнятості;

рівень продуктивності праці;

очікувана
тривалість здорового
життя


медіанний
доход домогосподарств;

рівень бідності;

коефіцієнт
Джині (за рівнем величини доходів);

коефіцієнт
Джині (за рівнем концентрації доходів)


гармонізований показник
чистих заощаджень;

рівень демографічного
навантаження непрацездатними
(відношення чисельності осіб непрацездатного (діти та літні люди) і
працездатного віку);

рівень державного боргу, %
ВВП;

рівень вуглецевих викидів у
розрахунку на одиницю ВВП

Рис. 2. Схема розрахунку індекса інклюзивного розвитку
за методологією ВЕФ
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Методологія розрахунку індекса інклюзивного розвитку передбачає його композицію на основі трьох основних субіндексів, кожен з
яких, у свою чергу, компонується на основі значень 4 певних індикаторів з урахуванням їх динаміки за останні п’ять років (рис. 2).
Запропонований ВЕФ новий аналітичний інструментарій має
специфіку:

по-перше, на основі індексу інклюзивного розвитку передбачає різне ранжування для розвинених країн і країн, що розвиваються, – це обумовлено різницею підходів у визначенні критеріїв бідності для цих двох груп держав;

по-друге, в аналітичних цілях здійснюється порівняння
рейтингів країн за індексом інклюзивного розвитку і звичайним
показником ВВП на душу населення, – це дозволяє порівняти
ефекти урядової політики, здійснюваної на засадах соціальної
інклюзії, та традиційної політики економічного зростання.
Таблиця 4
Лідери та аутсайдери Глобального рейтингу інклюзивного
розвитку за 2017 рік серед 29 розвинених країн і 78 країн,
що розвиваються
Розвинені країни
Країна

Норвегія
Люксембург
Швейцарія
Ісландія
Данія
…
Ізраїль
Іспанія
Італія
Португалія
Греція

рейтингова
позиція за
індексом інклюзивного розвитку

рейтингова
позиція за
показником
ВВП на душу
населення

1
2
3
4
5
…
25
26
27
28
29

2
1
3
13
4
…
22
23
21
27
26

Країна

Литва
Азербайджан
Угорщина
Польща
Румунія
…
Мавританія
Йемен
Замбія
Малаві
Мозамбік

Країни,
що розвиваються
рейтингова
рейтингова
позиція за
позиція за
індексом інклю- показником
зивного розвит- ВВП на душу
ку
населення

1
2
3
4
5
…
74
75
76
77
78

1
24
4
3
16
…
57
62
55
77
75
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Підсумки рейтингування експертами ВЕФ 29 розвинених країн
світу за рівнем інклюзивного розвитку засвідчили лідерство держав Європи (до пятірки лідерів увійшли Норвегія, Люксембург,
Швейцарія, Ісландія та Данія), а також незначну різницю між ефе184

ктами інклюзивного та звичайного економічного зростання для
більшості держав цієї групи (табл. 4).
Серед 78 країн, що розвиваються, лідерами інклюзивного розвитку стали такі постсоціалістичні держави як Литва, Азербайджан, Угорщина, Польща та Румунія, а найнижчі позиції рейтингу
посіли Мавританія, Йемен, Замбія, Малаві та Мозамбік (табл. 4).
Різниця рейтингових позицій за індексом інклюзивного розвитку та
показником подушового ВВП для більшості країн цієї групи виявилася досить вагомою. Це говорить про те, що, на відміну від
розвинених держав, країни, що розвиваються, на сьогодні не забезпечують ефективну трансформацію темпів економічного зростання у підвищення рівня життя, захищеності та соціальної згуртованості своїх громадян.
Україна у підготовленому ВЕФ Глобальному рейтингу інклюзивного розвитку серед країн, що розвиваються, зайняла 47-ме місце, тобто практично на межі 30-ки найгірших країн-учасниць рейтингування. Порівняльна оцінка нашої держави з лідерами
рейтингу, включаючи його складові-субіндекси (відповідно, Литва,
Казахстан, Угорщина та Непал), демонструє її відставання у 1,2–
1,6 раза (табл. 5).
Таблиця 5
Порівняльна оцінка України та держав-лідерів Глобального
рейтингу інклюзивного розвитку за 2017 рік серед країн,
що розвиваються
Позиція у Глобальному рейтингу
Країна

Україна
Литва
Казахстан
Угорщина
Непал

місце

значення

47
1
17
3
27

3,67
4,73
4,37
4,57
4,24

Позиція за складовими Глобайльного рейтингу
«Зростання та
розвиток»

«Інклюзивність»

місце

значення

місце

значення

51
10
1
23
26

2,99
3,70
4,09
3,48
3,35

17
4
18
1
51

4,28
4,80
4,27
5,18
3,25

«Міжпоколінська
справедливість і
сталість»
місце
значення

75
12
50
37
1

3,74
5,70
4,75
5,06
6,11
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У Доповіді про інклюзивне зростання та розвиток за 2017 р. експерти ВЕФ пояснюють досить низькі рейтингові позиції України
тим, що вона має один із найвищих рівнів майнової нерівності,
а також надзвичайно низькі показники міжпоколінної справедливо185

сті та сталості розвитку серед усіх країн даної групи143. Також відмічено, що за останні пять років Україна значно «здала позиції» за
основними параметрами інклюзивного розвитку, що головним чином повязано із розгортанням збройного конфлікту на Донбасі,
інтенсивною трудовою міграцією за межі країни та слабкою боротьбою з корупцією. Водночас, на наш погляд, абсолютно не витримують критики і суперечать оцінкам як вітчизняних фахівців, так і
інших міжнародних організацій, твердження експертів ВЕФ щодо
того, що на сьогодні Україна має низький рівень нерівності розподілу доходів та бідності, чисельний середній клас, широкий доступ
населення до отримання освіти та медичних послуг, а також високий рівень допомоги по безробіттю та виплат на соціальний захист.
Особливо неадекватним нинішнім вітчизняним реаліям виглядає
наведене у Доповіді твердження, що серед держав з зіставними
доходами Україна займає перше місце за рівнем соціального захисту населення. Очевидно, якщо ці некоректні твердження статистично ураховані при складанні цьогорічного Глобального рейтингу
інклюзивного розвитку, то позиція України в ньому може бути досить завищеною.
У будь-якому разі, на сьогодні більшість держав світу, як високо, так і менш розвинених, потребує упровадження дієвих підходів
державної політики, орієнтованих на прискорення (забезпечення)
інклюзивного розвитку. Відповідні рекомендації, надані у вищевказаній Доповіді ВЕФ, стосуються лише двох аспектів – проведення структурних реформ і збільшення інвестицій у людський
капітал, особливо щодо розвитку освіти та ринку праці.
Більш глобальний і комплексний підхід до вирішення цього питання викладено в підготовленій ПРООН Доповіді про людський
розвиток за 2016 р. «Людський розвиток для всіх і кожного»144.
Особливу увагу в ньому приділено категорії знедолених людей – в широкому розумінні до неї віднесені всі (незалежно від
причини) обділені здобутками прогресу в галузі людського розвитку, позбавлені необхідного люди, в т.ч. бідні та соціально відчужені
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верстви населення, включаючи етнічні меншини, корінні народи,
інвалідів, біженців, жінок. Саме ця узагальнена категорія найбільше
потерпає від соціальної несправедливості та піддається соціальній
ексклюзії. Так, згідно з даними вказаної Доповіді, сьогодні серед
населення світу кожен 9-й страждає від голоду, а кожен 3-й – від
незадовільного харчування. Безліч людей проживає в умовах
крайньої бідності, в той час як 46% світового багатства належить
лише 1% населення планети. Щодня у світі 18 млн осіб помирають
від забруднення повітря, і щорічно 2 млн осіб заражаються ВІЛінфекцією. В середньому щохвилини 24 особи піддаються примусовому переміщенню зі свого місця проживання, і сьогодні вже 244
млн людей живуть за межами своїх країн походження. Понад 1
млрд осіб у світі мають інвалідність і часто належать до найбільш
відчужених верств населення. Також найбільш підданими соціальній уразливості та несправедливості, як і раніше, залишаються
жінки, діти та люди похилого віку.
Для відновлення соціальної справедливості та забезпечення
інклюзії через всебічну підтримку про тих, хто залишився обділеним, ПРООН пропонує впроваджувати чотирьохкомпонентну
стратегію національної політики:
1) реалізувати універсальні політичні заходи для охоплення
тих, хто виявилися обділеними, через: забезпечення інклюзивного зростання; розширення можливостей для жінок; стимулюючий вплив на людський потенціал упродовж усього життєвого циклу; мобілізацію ресурсів для вирішення пріоритетних завдань
людського розвитку;
2) послідовно втілювати в життя заходи, які охоплюють
групи людей з особливими потребами (наприклад, інфікованих
ВІЛ/СНІДом, інвалідів, жінок) через використання механізму квотування, а також сприяння людському розвитку соціально маргіналізованих груп;
3) забезпечувати життєстійкість людського розвитку через: сприяння розширення соціального захисту; боротьбу зі змінами клімату, епідеміями та ризиками; боротьбу проти насильства; забезпечення захищеності людей; підтримку благополуччя
людей у постконфліктних ситуаціях;
4) розширити права і можливості залишеними обділеними
людей через: захист прав людини; забезпечення доступу до пра187

восуддя; сприяння соціальній інклюзії (залучення); забезпечення
підзвітності у питаннях, що стосуються зазначених проблем.
Особливий акцент у запропонованій ПРООН чотирьохкомпонентній стратегії зроблений на заходи з розширення соціального
захисту знедолених, які включають в себе реалізацію програм
соціального захисту, їх поєднання з певними стратегіями трудової
діяльності, а також надання гарантованого базового доходу, який
не залежить від ринку праці.
Крім того, найважливішим інституційним інструментом для
сприяння інклюзивному розвитку та зниження рівня соціальної
несправедливості в суспільстві залишається система державного управління. У своїй Доповіді про світовий розвиток за 2017 р.
«Державне управління та закон» Світовий банк зазначає, що підвищення ефективності державного управління має вирішальне
значення для країн, що розвиваються, оскільки відповідні реформи сприяють ліквідації корупції і більш справедливому розподілу
влади в суспільстві, а в кінцевому підсумку – посиленню економічного зростання, соціальної інклюзії та соціальної справедливості145. При цьому, ефективність реформ дежавного управління вимагає дотримання трьох необхідних умов: відданості, координації
та співробітництва. Згідно з позицією Світового банку, для досягнення більш високих результатівв державним інституціям необхідно ефективно виконувати три основні функції:

зміцнювати відданість реалізації політики в мінливих
умовах суспільного розвитку;

підвищувати ефективність координації, з тим щоб впливати на очікування та стимулювати всіх членів суспільства до
соціально корисних дій;

стимулювати співпрацю, а для вирішення проблем, які
перешкоджають співробітництву, необхідно забезпечити виконання прийнятих зобов'язань усіма акторами системи державного
управління (що є найскладнішим).

145
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Висновки. Охарактеризовані у цій статті підходи провідних міжнародних організацій до подолання соціальної несправедливості демонструють, що ця багатовимірна проблема в останні роки
не втрачає актуальності і потребує комплексних стратегій вирішення з упором на посилення соціального захисту населення,
стимулювання продуктивної зайнятості, підвищення ефективності
державного управління, а також забезпечення інклюзивного економічного зростання як основи розширення соціальних можливостей суспільства. Всі перелічені завдання має невідкладно вирішувати і Україна, аби не допустити реалізації негативного
сценарію, що передбачає масштабний відхід від принципів соціальної справедливості, який у перспективі може призвести до деформації соціальних інституцій, демонтажу моделі соціальної
держави та повторного (після 1990-х років) отримання українським суспільством «соціальної травми» трансформацій.
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ЕКОНОМІКА ДОВГОЛІТТЯ: НОВІ ВИКЛИКИ ДЛЯ РІВНОСТІ ТА
ФІСКАЛЬНОЇ СТІЙКОСТІ146
Досліджено основні тенденції впливу зростання довголіття
та старіння населення на економічний розвиток та детермінанти формування нерівності в суспільстві. Систематизовано
основні наукові підходи до оцінки впливу зростання довголіття
та старіння населення на економічний розвиток та виокремлено, традиційний, інноваційний та ринковий наукові підходи.
Обґрунтовано, що в умовах демографічного зрушення у бік
старіння населення існує необхідність до підвищення економічно-активного довголіття, такого періоду життя за якого внески в економіку осіб старшого віку будуть більшими за необхідні витрати, понесені суспільством на підтримку життя та
здоров'я. Встановлено, що результатом зростання довголіття та старіння населення стало формування нових секторів
економіки та стимулювання розвитку існуючих, яке отримало
назву «економіки довголіття».
Ключові слова: довголіття, старіння населення, очікувана
тривалість життя, економіка довголіття, нерівність, економічне
зростання, фіскальна стійкість, бюджетні витрати, фінансування
охорони здоров’я, економічно-активне довголіття, ейджизм.
Одним із найбільш цінних досягнень людства за останнє сторіччя є безпрецедентне зростання довголіття. На зміну суспільствам, де тривалість життя ледь перевищувала 40 років, вже
з’явилися суспільства, в яких населення живе в середньому вже
більше 80 років147. За даними Фонду народонаселення ООН, у
146
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середньому у світі очікувана тривалість життя при народженні
зросла з 40 років на початку століття до 71 років у 2015 р., а до
2050 р. зросте до 77,7 років148. Таке зростання переважно було
зумовлене зниженням дитячої смертності, зменшенням смертності від інфекційних захворювань, внаслідок збільшення рівня
охоплення медичною допомогою, покращення санітарних умов
харчування, житла, підвищення доступності чистої питної води, а
також розробки вакцин та найбільш поширених фармацевтичних
препаратів (наприклад, антибіотиків)149.
Поряд з цим очікувана тривалість життя збільшувалася також
для людей старшого віку (рис. 1).

Рис. 1. Динаміка очікуваної тривалості життя в середньому у
світі, осіб у віці 60 та 65 років
Джерело: побудовано на основі World Population Prospects: The 2017
Revision, Key Findings and Advance Tables. Working Paper. URL:
https://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/WPP2017_KeyFindings.pdf

В наступні десятиліття збільшення довголіття населення загалом у розвинених країнах буде обумовлено потенціалом його
зростання для осіб старших вікових груп150.
148
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Проте поєднання факторів зростання довголіття та уповільнення темпів народжуваності за останні два десятиліття обумовили
збільшення кількості населення старшого віку та зменшення кількості населення віку працездатного. Так, відбувається глобальний
процес демографічного зрушення у бік старіння населення, що у
сою чергу змінює кількість працюючого населення на одну особу
старшого віку. У світі чисельність населення у віці старше 60 років
зросте з 962 млн осіб у 2017 р., до 1,4 млрд осіб у 2030 р. та
2,1 млрд осіб у 2050 р. У 2017 р. у світі дітей у віці до 15 років
майже удвічі більше кількості населення у віці старше 60 років і
вище. Проте до 2050 р. ці дві групи населення будуть приблизно
рівними за чисельністю151.
Відтак сьогодні людство входить в епоху, демографічні тенденції якої закладають передумови для формування нової системи
економічних відносин, що отримала назву «економіки довголіття». В таких умовах формується об’єктивна необхідність трансформації багатьох механізмів функціонування економіки на різних ієрархічних рівнях та їх адаптації до демографічних та
соціально-економічних тенденцій розвитку, обумовлених зростанням довголіття та старінням населення, а також визначення
фактичних та латентних ризиків та перспектив для економічного
розвитку, фіскальної стійкості та забезпечення суспільної згуртованості та рівності.
Міжнародні організації, такі як ООН, МВФ, Світовий банк,
ОЕСР, ВООЗ, МОП, Світовий економічний форум, G-20, Європейська комісія, АТЕС визначають фактор впливу старіння населення на економічне зростання одним із визначальних чинників
довгострокового розвитку глобальної економіки, у тому числі
особлива увага приділяється сьогодні дослідженням засад формування «економіки довголіття».
Складність та багатофакоторність процесу зростання довголіття як демографічного та соціально-економічного явища обумовлює формування різних підходів до його дослідження та визначення векторів його впливу на економічний розвиток.
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Аналітичний огляд багаточисельних наукових праць дозволяє
виявити два основних протилежних наукових підходи до дослідження факторів та результатів впливу зростання довголіття та
старіння населення на економічний розвиток (рис. 2.).

Рис. 2. Наукові підходи до дослідження впливу зростання
довголіття та старіння населення на економічний розвиток
Джерело: сформовано автором.

Відповідно до першого, традиційного підходу, провідним висновком досліджень є те, що зростання довголіття та старіння
населення в довгостроковій перспективі обумовлює виникнення
непереборних загроз та ризиків для стабільного економічного
розвитку як окремих країн, так глобальної економіки загалом,
зокрема зниженням рівня продуктивності економіки, зниженням
рівня заощаджень, інвестицій та стрімких зростанням державних
витрат. Викликані таким «срібним цунамі» проблеми можуть стати причиною виникнення нової світової фінансової кризи та загострити конфлікти та нерівності між поколіннями152.
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Дослідження за іншими підходами, інноваційним та ринковим,
основані на припущенні, що зростання довголіття та старіння
населення є нова перспектива для економічного розвитку, а також доводиться, що збільшення кількості населення старшого
віку обумовлює зміну попиту та зростання споживчих витрат в
окремих секторах економіки, які сприятимуть економічному зростанню, сприяння збільшення зайнятості населення та рівня трудових доходів. Зважаючи на це, зростання довголіття та старіння
населення визначають не як виклик економічному розвитку та
фіскальній стабільності, а як процес структурних змін, що стане
стимулом для формування особливих нових ринкових ніш та
розширення виробництва товарів і послуг, ринки яких сьогодні
знаходяться тільки на етапі становлення.
Отже, основна дискусія сьогодні відбувається в контексті визначення домінуючого вектора впливу зростання довголіття населення та старіння населення, визначення його факторів та
результатів, а також дослідження можливості зміни напрямку
такого тиску на економічний розвиток, або перспективи використання потенціалу фактичного та потенційного зростання довголіття населення як нового драйвера економічного зростання.
В дослідженнях, які умовно визначені як традиційні, окреслено
наявність концептуального конфлікту за економічний розподіл
між поколіннями та нерівності, яка виникає між ними, щодо поточного внеску в економіку, а також потреби покриття зростаючих
витрат для задоволення потреб населення старших вікових груп.
Так, наприклад, одним із вихідних положень прогнозів економічного зростання та фіскальної стійкості Великої Британії є прогноз старіння населення, а також динаміка доходів та витрат населення упродовж життєвого циклу (рис. 3).
Критики цього підходу, зокрема Т. Пікетті, зауважує, що в такому разі відбувається нівелювання та недооцінка цінності здоров’я та довголіття самого по собі153, що закладає основи для
нерівності між поколіннями в суспільстві. Науковець акцентує
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увагу на тому, що сутність цивілізації полягає в наданні можливості довголіття для населення в стані гарного здоров’я154.

Рис. 3. Прогноз сплачених внесків та «віково-залежних»
витрат населення (охорона здоров’я, соціальне
забезпечення та ін.) протягом життєвого циклу
у Великій Британії на 2020–2021 р.
Джерело: Licchetta M., Stelmach M. Fiscal sustainability and public spending
on health. 2016. URL: http://budgetresponsibility.org.uk/docs/dlm_uploads/Health-FSAP.pdf

За визначенням ВООЗ довголіття населення може бути трьох
видів: активне, нестабільне та залежне. Активне довголіття є
процесом оптимізації можливостей фізичного, розумового стану
здоров'я, участі в житті суспільства та безпеки для покращення
якості життя людей старшого віку155.
Відтак в умовах старіння населення для забезпечення стабільності функціонування економіки виникає необхідність збільшення саме періоду здорового життя старших вікових груп населення та «економічно-активного довголіття», тобто такого
періоду життя за якого внески в економіку осіб старшого віку бу-
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дуть більшими за необхідні витрати, понесені суспільством на
підтримку життя та здоров'я156.
Основними гіпотезами-припущеннями дослідження взаємозв’язку збільшення довголіття, старіння населення в довгостроковій перспективі та економічного розвитку та фіскальної
стійкості, є такі157:
 гіпотеза «розширення захворювання» передбачає, що
зростання довголіття, як правило, пов'язано зі збільшенням років,
проведених населенням у стані поганого здоров'я, збільшення
кількості населення з хронічними захворюваннями та мультиморбідності, зростання кількості населення з інвалідністю;
 гіпотеза «компресії хвороби» стверджує, медичний прогрес та впровадження нових медичних технологій (МПВНМТ)
зумовлюватимуть зменшення термінів поточної непрацездатності
у періоді перебування особи на етапі робочої сили, а також збільшення періоду трудової діяльності внаслідок збільшення очіку156
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ваної тривалості життя передбачає більшу кількість років, проведених у кращому стані здоров’я. Такі тенденції, збільшать кількість економічно активного населення в країні та як наслідок забезпечать підвищення фіскальної стабільності населення;
 гіпотеза активізації МПВНМТ, спрямованого на зменшення смертності та захворюваності населення у віковій групі до
року (п’яти років), що зумовлюватиме суттєве збільшення частки
економічно-активного населення в довгостроковій перспективі;
 гіпотеза активізації МПВНМТ, спрямованих на зменшення
смертності у працездатному віці та захворювань та, як наслідок
«відтермінування старіння», а також збільшення періоду трудової
діяльності та збільшення їх очікуваної тривалості здорового життя без інвалідності;
 гіпотеза активізації МПВНМТ та збільшення покриття медичною допомогою обумовлює «відтермінування початку захворювання» та збільшення очікуваної тривалості життя;
 гіпотеза динамічної рівноваги передбачає, що зростання
довголіття спричинятиме збільшення років, проведених у стані
поганого здоров'я, однак і тяжкість захворювання буде знижуватись. Залежно від відносної сили різних ефектів, це може мати
або збільшення, або зменшення тиску на фіскальну стійкість та
перспективи економічного розвитку.
Для трактування визначених взаємозв’язків у сучасній науковій
та практичній літературі зазвичай використовують такі дефініції:
– «економіка довголіття» (з англ.: longevity economy)158;
– «срібна економіка» (з англ.: silver economy)159;
– «економіка старіння» (з англ.: economics of aging)160;
– «економіка поколінь» (з англ.: generational economy)161.
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Незважаючи на значну кількість наукових та практичних робіт,
спрямованих на дослідження економіки довголіття, досі відсутній
єдиний підхід до трактування сутністно-змістовної основи цього
терміну. Такий стан речей пояснюється, на наш погляд, рядом
причин:
1) новизна наукового напряму досліджень;
2) багатовимірність самого визначення «економіка довголіття»;
3) використання різних наукових підходів до дослідження
причинно-наслідкових взаємозв’язків та результатів впливу тенденцій старіння населення: біомедичний; соціологічний; демографічний; економічний (зокрема, економічної теорії, ринковий,
економічного моделювання та прогнозування тощо), а також різні
варіанти поєднання таких підходів;
4) відмінність ієрархічних об’єктів дослідження (громада, регіон, країна, група країн, глобальна економіка загалом);
5) різні сфери дослідження: охорона здоров’я, соціальний
захист та соціальне забезпечення, у тому числі пенсійне забезпечення; розвиток різних секторів економіки та окремих ринків
товарів та послуг;
6) тип фактора впливу зростання довголіття населення (ендогенний, екзогенний).
Відповідно до визначення Європейської комісії, «економіка
довголіття» – є економічним потенціалом, який формується внаслідок фінансування державних функцій та здійснення споживчих
витрат, спричинених старінням населення та особливими потребами населення старше 50 р.162. У звітах ОЕСР «срібна економіка» визначається як сфера економіки, що включає виробництво
та надання послуг, орієнтовані на потреби та реалізацію потенціалу населення старшого віку163. Дослідники зі США визначили
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«економіку довголіття» як сукупність усіх видів економічної діяльності, які задовольняють потреби населення старше п’ятдесяти
років, включаючи продукти та послуги, які вони прямо споживають, а також економічна діяльність, що спричиняє такі витрати164.
Такі дефініції «економіки довголіття» представляють ринковий
підхід до дослідження причинно-наслідкових взаємозв’язків та
результатів впливу тенденцій зростання довголіття та старіння
населення на економічний розвиток. Тобто поява нового попиту
та нових груп споживачів будуть стимулювати розвиток відповідних галузей економіки та нададуть додатковий імпульс для економічного зростання.
К. Гордон запропонувала логічну модель «економіки довголіття» (рис. 2).

Рис. 4. Логічна модель «економіки довголіття» К. Гордон.
Джерело: Gordon C. A Silver Economy: The value of living longer. 2017. URL:
https://socialink.org.nz/wp-content/uploads/2017/05/SILVER-Economy-ReportFinal.pdf

Розвиток «економіки довголіття», на думку дослідника, дозволятиме оптимізувати своєчасний перерозподіл ресурсів, мобілізувати
інноваційні бізнес-проекти, стане передумовою для формування
нового «срібного економічного зростання» та створить підґрунтя
для забезпечення соціальної згуртованості суспільства165.
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Відповідно до підходу, представленого К. Гордон, «економіка
довголіття включає як наявний економічний потенціал, так і майбутні економічні можливості. Дослідження, проведені в країнах
ЄС, США та Японії, старіння населення в яких відбувається найшвидшими темпами, доводять, що вже сьогодні спостерігаються
наслідки впливу цих процесів. Так, виявлені зміни рівня заощаджень населення, зрушення в структурі споживання населення в
бік товарів, які більш характерні для населення старших вікових
груп. Відповідно до зміни попиту цих груп населення, спостерігаються також зрушення в пропозиції, при цьому сектор послуг
зростає швидше за сектор виробництва166.
В сучасних умовах зростання тривалості життя виникають нові
можливості для створення нових та розвитку існуючих ринків
«економіки довголіття», які створюватимуть передумови для економічного зростання. «Економіка довголіття» сьогодні не просто
сукупність працівників, споживачів та отримувачів соціальних
послуг, а новий механізм, оснований на виробничих, організаційно-економічних, фінансових відносин, які створюють додаткову
цінність та можуть стати новим імпульсом до економічного зростання. Окрім цього, економіка довголіття – це джерело інновацій
у ключових сферах, нових бізнес-моделей, нових технологій та
інвестицій.
Ключовими секторами «економіки довголіття», які будуть зростати в умовах збільшення довголіття та старіння населення
найближчими десятиліттями є такі167:

сфера охорони здоров’я, у тому числі нові медичні послуги, розробка яких обумовлена потребами населення старших
вікових груп;
166
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розвиток та впровадження нових медичних технологій
спрямованих на зростання довголіття, зменшення захворювання,
уповільнення старіння, зменшення смертності населення;

фінансові та страхові послуги, у тому числі нові форми
пенсійного, медичного страхування та страхування життя;

сфера соціального обслуговування, спрямованих на потребах старших вікових груп;

інформаційні технології, онлайн-послуги та впровадження інновацій як у сфері охорони здоров’я та соціальних послуг,
так і в інших секторах економіки, роботизація;

сфера послуг з довготривалого догляду, у тому числі догляд вдома, інтегрована система догляду;

сектор житлового господарства, у тому числі впровадження технологій та засобів «розумний будинок» відповідно до
потреб населення старших вікових груп;

транспортні засоби та засоби мобільності осіб з обмеженими можливостями;

«срібний» туризм для населення старших вікових груп, у
тому числі медичний туризм;

рекреаційні, відновлювальні та спортивні послуги;

освітні технології «третього віку».
За оцінками Oxford Economics, сукупна вартість світової «економіки довголіття» у 2015 р. становить 7,6 трлн дол. США на
рік168. Однак, за прогнозами, до 2020 р. вартість цієї економіки
зросте до 15 трлн дол. США.
Оцінка економічних результатів діяльності «економіки довголіття» формується з основних трьох каналів169:
 прямий ефект, який становить 40% вартості «економіки
довголіття» (економічна вигода діяльності населення у віці старше 50 років та їх витрат);
168
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 непрямий ефект – 36% вартості «економіки довголіття»
(включає діяльність, спричинену ланцюгом поставок у результаті
купівлі товарів та послуг населенням у віці старше 50 років);
 індукований ефект – 26% вартості «економіки довголіття»
(включає економічну активність, яка була виникла внаслідок витрат населення у віці старше 50 років).
Споживчий потенціал «економіки довголіття» також є досить
вагомим. Так, у 2015 р. на придбання нових товарів та послуг
населення у віці старше 65 років витрачало близько 400 млрд
дол. США. Наприклад, у США споживчі витрати населення віком
від 56 до 66 років становлять більше, ніж усіх інших вікових груп.
Найвищий рівень підприємницької активності в США фактично
був у групі населення у віці 55–64 р. за останні десять років, а
також кожен третій бізнес в США був розпочатий підприємцями у
віці старше 50 років. У США 85% населення у віці 50–65 років та
59% населення старше 65 років користуються Інтернетом, а також значна більшість із них користується онлайн-послугами та
інформаційними технологіями. Такими, наприклад, є технології
телемедицини, мобільне здоров’я та ін. Впровадження телемедицини та мобільного здоров'я для військових ветеранів старшого віку у США дозволило зменшити витрати на охорону здоров’я
близько 2 тис. дол. США на одного пацієнта на рік170..
На жаль, в інших країнах потенціал використання інформаційних технологій та доступ до різноманітних онлайн послуг споживачами старших вікових груп є не таким високим, особливо в
країнах, що розвиваються.
В країнах Європи, за базовим прогнозом, споживання в межах
«економіки довголіття» в країнах ЄС загалом буде мати темпи зростання близько 5% на рік та становитиме у 2025 р. 5,7 трлн євро на
рік. До 2025 р., згідно з прогнозами Європейської Комісії, 60% усіх
витрат на охорону здоров’я будуть обумовленні функціонуванням
«економіки довголіття». Відповідно до досліджень Європейської
Комісії розвиток різних секторів економіки довголіття» може збільшити ВВП Німеччини на 61 млрд євро за п’ять років, а також підви170
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щити рівень зайнятості на 1,5 млн осіб. У Великій Британії розвиток
різних секторів «економіки довголіття» за п’ять років може збільшити ВВП на 46 млрд фунтів, що на 2,5%, більше, ніж результат розвитку за сценарієм без активізації економіки довголіття. Зайнятість
населення може збільшитись на 1,3 млн грн171.
Найбільш стрімкий розвиток «економіки довголіття» сьогодні
відбувається у США, країнах ЄС та Японії. Однак, за прогнозами
Oxford Economics, найближче десятиліття матимуть найвищий
рівень розвитку сегменти економіки довголіття в Китаї, Південній
Кореї та інших країнах Азії. Так, уже сьогодні кількість населення
старшого віку в Китаї становить більше 200 млн осіб172..
Отже, ринковий підхід до дослідження формування та оцінки
«економіки довголіття» передбачає, що зростання довголіття та
старіння населення стимулює розвиток ключових секторів, а також
здійснює подальший хвилеподібний вплив на економічну діяльність
інших секторів економіки. Однак, на нашу думку, такий розвиток
«економіки довголіття» для країн, що розвиваються, у тому числі
України, має свої обмеження. Так, в Україні зростання очікуваної
тривалості життя старших вікових груп населення, високий рівень
смертності та поганий стан здоров’я не зіставний з показникам провідних країн Європи. Купівельна спроможність населення старших
вікових груп також значно обмежена низьким рівнем їх доходів.
Впровадження та поширення інноваційних технологій для забезпечення потреб населення старших вікових груп та нових бізнес моделей відбувається темпами значно нижчими, ніж у країнах з розвинутою економікою. Прогнози зростання довголіття в Україні та
старіння населення актуалізують пошук нових механізмів розвитку
ключових сегментів «економіки довголіття», як перспективного напряму стимулювання економічного розвитку.
Однак, на наш погляд, в сучасних умовах «економіка довголіття» вже охоплює більш широкий об’єкт, який проходить сьогодні
етап формування внаслідок впливу системних трансформацій в
171
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економічній системі під тиском демографічних зрушень у бік старіння населення, що обумовлює зміни функціонування в довгостроковій перспективі: сфери соціально-трудових відносин; структури споживання та заощаджень населення; охорони здоров’я
та соціального захисту населення; «віково-залежних» галузей
економіки; фіскальної системи; фінансових ринків та банківської
системи. Такі засади визначають нові підходи до визначення факторів та моделей економічного зростання.
За прогнозами Міжнародного валютного фонду, демографічні
зрушення у бік старіння населення можуть стати причиною не
тільки дефіциту робочої сили, а й суттєвого зниження темпів економічного зростання, та навіть до економічної стагнації, кризи функціонування окремих галузей економіки, трансформації банківського сектора та страхових ринків, формування надмірних
фіскальних розривів внаслідок зниження податкових надходжень
та зростання державних витрат на охорону здоров’я та соціальний
захист, зокрема, на пенсійне забезпечення, збільшення боргового
навантаження на економіку та дефіциту інновацій173. Окрім цього,
у дослідженнях Д. Блума, Д. Кенінга, А. Бьорч-Супана174 зазначено, що старіння населення негативно впливає на економічне зростання через сукупність додаткових взаємопов'язаних механізмів:
зниження норми заощаджень та накопичення капіталу за рахунок
збільшення частки утриманців; збільшення зовнішнього боргу внаслідок зниження процентних ставок.
Відповідно до досліджень, проведених науковцями із Гарвардського університету та центру RAND, у наступні десять років
внаслідок старіння населення щорічний приріст ВВП США знизиться на 1,2%. Зокрема, було визначено, що збільшення частки
населення у віці старше 60 років на 10% приводить до зниження
темпів приросту ВВП на одну особу на 5,5%. На 2/3 такі зміни
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спричинені зниженням показників продуктивності праці, а на 1/3
зменшенням чисельності трудових ресурсів. Існують відмінні показники впливу старіння населення на різні галузі економіки.
Найбільш сильний тиск ці фактори здійснюють на будівельну
галузь, де підвищення збільшення частки населення у віці старше 60 років на 10% стане причиною зменшення приросту валової
продукції на 8,6%175. Визначено також негативні тенденції впливу
старіння населення на сферу фінансів, страхування, торгівлю та
сферу послуг. В таких умовах підприємства багатьох галузей в
США розробляють нові системи мотивації для продовження трудової діяльності для працівників старшого віку.
Так, згідно з дослідженнями аналітиків McKinsey для компенсації ефекту впливу старіння населення та виконання соціальних
та боргових зобов’язань продуктивність праці в середньому у
світі має збільшити темпи зростання в 1,8 раза176. В окремих наукових працях доводиться, що старіння населення здійснює вплив
на приток прямих іноземних інвестицій, який обумовлений небажанням інвестувати в країну зі зменшенням частки працездатного населення та зниженням виробничого потенціалу177
Одним із інноваційних підходів до визначення впливу довголіття та старіння населення на економічний розвиток став розвиток нового наукового напряму, який отримав назву «економіка
поколінь» (generational economy). Л. Котлікоф, Дж. Гокхлі, А.
Aуербах178 запропонували принцип визначення «трансфертів між
поколіннями» (generational accounting) та поставили питання щодо справедливості та нерівності перерозподілу між поколіннями
доходів та витрат як населення, так і державного сектора. Дослі175
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дники довели, що внаслідок трансформації структури населення
в бік старіння відбудеться різке збільшення фіскального навантаження в довгостроковій перспективі, а також запропонували
методичний підхід до визначення фіскального розриву, тобто
різниці між отриманими в майбутньому доходами та видатками,
які необхідно буде понести для покриття зобов’язань для поточного покоління та майбутніх поколінь дітей.
А. Мейсон 179, Р. Лі 180 запропонували систему національних
трансфертних рахунків між поколіннями (з англ.: National Transfer
Accounts) формує збалансовану систему обліку економічних потоків від однієї вікової групи або покоління до іншої181. Національні трансфертні рахунки визначають також справедливість трансфертів між поколіннями. А. Мейсон зауважує, що фіскальна
позиція є нестійкою, якщо майбутнім поколінням необхідно буде
робити більші внески, ніж робить сучасне покоління.
Базуючись на теорії «економіки поколінь» та розрахунку національних трансфертних рахунків між поколіннями, Л. Бетендорф
довів, що зростання очікуваної тривалості життя в Нідерландах
суттєво зменшить податкові надходження до бюджету182, що обумовить формування фіскального розриву у 4,5% ВВП в довгостроковій перспективі. Разом з тим науковець доводить, що такі засади
проблеми розвитку стають причинами конфліктів між поколіннями
та зростанням інституційних нерівностей в суспільстві.
Фіскальна стійкість вже сьогодні знижується в країнах ЄС,
США та Японії під тиском «віково-залежних витрат» бюджетів цих
країн, які стрімко зростають, а податкові платежі зменшуються.
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За останні декілька десятиліть, поширення державних програм соціального захисту, в тому числі надання державних пенсій, та збільшення рівня охоплення населення в багатьох країнах
світу державними програмами охорони здоров'я і обов’язковим
медичним страхуванням стали визначальним фактором у забезпеченні «вирівнювання» суспільства та захисту від бідності населення старшого віку. Однак з урахуванням окреслених тенденцій
в перспективі державні програми соціального захисту не будуть
виконувати такі функції «вирівнювання», що обумовлено впровадженням пенсійних реформ у більшості країн світу, які передбачали підвищення пенсійного віку та зменшення обсягів державних витрат на означені цілі183.
Поряд із цим у нещодавніх дослідженнях, проведених ВООЗ, визначено, що в кризових посткризових умовах розвитку економіки
2009 – 2014 рр. частина країн впроваджували заходи, спрямовані
на зменшення рівня охоплення населення медичними послугами та
послугами з довготривалого догляду, надання яких фінансувалося
за рахунок бюджетних коштів та програм обов’язкового медичного
страхування, що збільшує деривацію населення у цій сфері184.
Так, можна зазначити, що в посткризових умовах економічного
розвитку та внаслідок впливу старіння населення та спостерігається процес «ерозії» соціальних амортизаторів, роль яких виконували соціальні видатки бюджету, що приводить до зростання
нерівності та трансформації держави суспільного добробуту
(welfare state), зокрема в країнах ЄС.
Гострота фіскальних проблем ускладнюється також стрімким
зростанням державних витрат на соціальні цілі та прогнозами подальшого збільшення темпів такого зростання. Витрати на пенсійне
забезпечення та охорону здоров'я вже сьогодні становлть понад
16% ВВП у розвинених країнах, а до 2050 років ці витрати зростуть
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у середньому до 25%, якщо не будуть прийняті заходи, спрямовані
на подолання окреслених проблем старіння населення185.
Під тиском зростання довголіття та старіння населення суттєво
зростатимуть державні витрати на довгостроковий догляд (рис. 5).

Рис. 5. Прогноз зростання державних витрат
на довготривалий догляд у країнах Європи до 2060 р., % ВВП
Джерело: Health at a Glance: Europe.
http://dx.doi.org/10.1787/9789264265592-en

OECD.

2016.

URL:

Зростання витрат на охорону здоров’я відбувається у багатьох країнах світу незалежно від обраної моделі фінансування та
організації системи охорони здоров’я (рис. 6).
Більшість досліджень міжнародних та урядових організацій
дозволяють зазначити, що витрати на охорону здоров'я у довгостроковій перспективі зростатимуть більш високими темпами,
ніж ВВП186:
- у сценарних дослідженнях ОЕСР (2013, 2015) вартісного тиску на медичну галузь визначено, що витрати на охорону здоров'я
зростатимуть приблизно на 6% ВВП у період між 2010 та 2060
рр., що спричинено перш за все демографічними змінами в суспільстві.
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- за прогнозами МВФ (2010, 2012) витрати на охорону здоров’я
збільшаться на 8,2% ВВП за період між 2010 та 2050 рр. Основними чинниками такого зростання визначено старіння населення
та поширення впровадження нових медичних технологій;
- в доповіді Європейської комісії з проблем старіння (2015)
прогнозується, що витрати на охорону здоров’я зростатимуть
швидше, ніж ВВП у довгостроковій перспективі (однак тільки близько 3% ВВП у період між 2020 та 2060 рр.).

Рис. 6. Динаміка фінансування систем охорони здоров’я
в окремих країнах світу (загальні витрати
на охорону здоров’я, % до ВВП)
Джерело:
Global
health
expenditure
database
http://apps.who.int/nha/database/ViewData/Indicators/en

WHO.
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Найвищі темпи зростання витрат на фінансування охорони
здоров’я за досліджуваний період спостерігалися у США, які мають домінуючий механізм фінансування галузі – приватне медичне страхування. Загальні витрати на охорону здоров’я за останніх тридцять років збільшилися з 8,9% ВВП (225,33 млрд дол.
США) у 1980 р. до 17,8% (3,2 трлн дол. США) у 2015 р.
За прогнозами Міністерства охорони здоров’я та соціальних
служб США (U.S. Department of Health & Human Services) витрати
на фінансування медичної галузі зростатимуть на 1,3% швидше,
ніж ВВП на прогнозований період, та в результаті їх частка у ВВП
у 2025 р. становитиме 20,1%. У середньому за період до 2025 р.
витрати на охорону здоров’я зростатимуть на 5,8% до попереднього року.
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Старіння населення, збільшення загального рівня доходу населення, медичний прогрес та поширення медичного страхування визначено основними драйверами такого зростання федеральних бюджетних витрат у США (рис. 6).

Рис. 7. Прогноз впливу старіння населення та інших
факторів на зростання федеральних бюджетних витрат
на соціальний захист та охорону здоров’я
(основні програми)
Джерело: The 2017 Long-Term Budget Outlook. Congressional Budget
Office USA. URL: https://www.cbo.gov/system/files/115th-congress-20172018/reports/52480-ltbo.pdf

До 2035 року кількість американців старше 65 років збільшиться
з приблизно 49 млн у 2017 році до 79 млн187. Демографічні зміни
структури населення у бік старіння стануть причиною суттєвого
зростання кількості отримувачів державної програми медичного
страхування бідного населення «Medicare», а також бенефіціарів
державної програми медичного страхування осіб старшого віку
«Medicaid». Такі тенденції зростання витрат на охорону здоров’я
сьогодні обумовлюють збільшення федерального боргу США вже
та стануть чинниками його зростання найближчими десятиліттями
(табл. 1). Сьогодні цей показник становить 77% ВВП.
Як було означено вище, в наукових дослідженнях визначається також позитивний вплив зростання довголіття на економічний
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розвиток. Так, Д. Голдман188 доводить, що «відтермінування старіння», зумовлене компресією захворювання (за окремими видами захворювань) та, як наслідок, зменшення смертності на 20%
зумовить збільшення очікуваної тривалості життя та на 2,2 рока
при доброму здоров’ї в США. Такі результати відтермінування
старіння населення призводять до зменшення темпів зростання
кількості осіб з інвалідністю та бюджетних витрат за програмою
Medicare на одну особу.
Таблиця 1
Прогноз впливу зростання федеральних бюджетних витрат
на Medicare та Medicaid на федеральний борг США
внаслідок тиску старіння населення
Рік

Прогнозні показники рівня федерального боргу США
згідно з різними сценаріями зростання федеральних
бюджетних витрат на Medicare та Medicaid, % ВВП
Низькі темпи зростання
Високі темпи зростання

2027
86
93
2047
109
206
Джерело: The 2017 Long-Term Budget Outlook. Congressional Budget
Office USA. URL: https://www.cbo.gov/system/files/115th-congress-20172018/reports/52480-ltbo.pdf

Поряд із цим відтермінування старіння населення стане причиною збільшення кількості населення старшого віку та обумовить збільшення бюджетних витрат на Medicaid. Такі витрати за
висновком авторів повністю компенсуються збільшенням кількості років працездатності, внаслідок яких населення сплачуватиме
податки та внески. В іншому дослідженні було визначено, що
відтермінування початку хвороби Альцгеймера на 5 років дозволить щорічно зменшувати загальні витрати на охорону здоров’я
США на 40 млрд долл189.
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Д. Голдман, Д. Кутлер та С. Ольшанський оцінюють доход від
«відтермінування старіння» в 7,1 трлн дол. у найближчі п’ятдесят
років.
С. Ольшанський запропонував підхід до визначення «дивіденду
довголіття», розраховувати який він пропонує як додаток сукупних
економічних, соціальних та медичних вигід, отриманих внаслідок
зростання довголіття, уповільнення темпів старіння населення190,
внаслідок «компресії захворювання» відтермінування захворювання
та старіння, зниження рівня смертності. Так, дослідник доводить,
що необхідно змінювати державні стратегії стримування витрат на
соціальні цілі, що не відповідають реаліям сьогодення, на нові
стратегії вкладення інвестицій у нові медичні технології, спрямовані на відтермінування старіння та зростання довголіття, які стануть імпульсом для економічного зростання нового типу, зменшення нерівності між поколіннями та зростанню соціальної
згуртованості суспільства.
Отже, сьогодні перед більшістю країн постає об'єктивна необхідність врахування всіх викликів та визначення потенційних можливостей для економічного розвитку, які обумовлені зростанням
довголіття та старінням населення (табл. 2) для прийняття ефективних стратегічних рішень.
Таблиця 2
Виклики та можливості для економічного розвитку,
обумовлені зростанням довголіття та старінням населення
ВИКЛИКИ

МОЖЛИВОСТІ
СОЦІАЛЬНІ
зміна загальної структури захворювання та
медичний прогрес та впровадження
поява нових видів захворювань;
нових медичних технологій зумовлює
збільшення загальної кількості хворих;
«відтермінування старіння» та продовжен«ефект розширення захворювань» та збільня трудової діяльності;
шення років життя при поганому здоров’ї;
нові медичні технології зумовлюють
збільшення кількості осіб з інвалідністю;
«компресію захворювання» та зростання
скорочення чисельності трудових ресурсів, яке
участі в трудовому житті;
може становити загрозу для функціонування як
збільшення
частки
економічнодля окремих галузей, так і економіки загалом;
активого населення;
зростання навантаження на працююче населензменшення втрачених років потенційня та коефіцієнтів залежності;
ного життя населення;
нестабільність на ринку зайнятості;
збільшення кількості років проведених
зміна структури доходів та витрат населення;
при доброму здоров’ї;
190
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Sciences. 2007.1114.р. 11–13. URL: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.624.54&rep=rep1&type=pdf
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зменшення навантаження на працююче населення та коефіцієнту залежності;
зростання конкуренції на ринку праці
зменшення безробіття населення
МАКРОЕКОНОМІЧНІ
виклики для виробничого потенціалу галузей,
поява нових сегментів ринку та
які не зможуть пристосуватися до зростання
видів економічної діяльності;
довголіття та старіння населення;
підвищення темпів економічного
трансформація споживання, заощадження та
зростання («срібне економічне зростання»);
інвестицій;
збільшення рівня споживання
ризики неплатоспроможності страхових та
населення;
інших фінансових установ;
підвищення інноваційної актив«ерозія» соціальних функцій держави, які
ності;
можуть перестати виконувати притаманну їм роль
розвиток нових продуктів та
соціальних амортизаторів для населення;
послуг в банківських та страхових устанозростання навантаження на соціальну інфравах;
структуру, діяльність якої надає соціальні послуги
зростання продуктивності праці;
населенню старших вікових груп;
збільшення рівня інвестицій в
зростання навантаження на медичні заклади,
економіку.
обумовлені збільшенням попиту
ФІСКАЛЬНІ
зростання державних та приватних витрат на
охорону здоров’я, яке перевищуватиме зростання
зменшення темпів зростання
ВВП («ефект надмірних витрат»);
витрат на охорону здоров’я та соціальний
збільшення частки витрат на охорону здоров'я
захист населення;
в загальних державних витратах («ефект витіснензростання
стійкості
системи
ня витрат»);
державних фінансів;
зниження стійкості системи державних фінанзростання доходів державного
сів;
та місцевих бюджетів
зменшення доходів бюджету та зростання
дефіциту бюджету;
зростання державних витрат на соціальний
захист та соціальне забезпечення, у тому числі
пенсійне
ві;
-

зростання нерівності та ейджизму в суспільст-

Джерело: сформовано автором

Зростання довголіття населення в більшості розвинених країн
світу, як правило, обумовлює збільшення перебування населення у стані гарного здоров'я та як наслідок збільшення тривалості
економічно-активного життя.191.
Активне довголіття та здоров’я населення залежить від генетичних та поведінкових, а також від екологічних та соціальноекономічних детермінант Соціальні та економічні детермінанти
здоров'я та активного довголіття, такі як доходи та освіта, впливають на вибір, який може зробити людина, та створюють життєві обставини, які обмежують можливості для здорового способу
життя та створюють передумови для досягнення довголіття192.
191
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Деякі з цих детермінант знаходяться під контролем людини, такі
як фактори способу життя, а інші знаходяться поза контролем.
За визначенням Т. Пікетті, нерівність передусім формується
внаслідок впливу таких чинників, які особа не може контролювати193. Гендер та культура визначаються ВООЗ «наскрізними»
детермінантами, які визначають процес старіння194.
Більшість дослідників у сфері економіки охорони здоров'я виокремлюють такі детермінанти нерівності, які є бар’єрами для зростання активного довголіття195:
- детермінанти системи охорони здоров'я та соціального захисту населення (доступ до первинної, спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги, профілактика захворювань,
громадська охорона здоров'я, довготривалий догляд, соціальні
послуги обумовлені віковими потребами населення та ін.);
- поведінкові детермінанти (наприклад, вживання тютюну, фізична активність, харчування, алкоголь тощо);
- детермінанти фізичного середовища (наприклад, житло, безпека пересування та санітарно-гігієнічні умови життя, безпека та якість
харчування, стан навколишнього природного середовища);
- детермінанти соціального середовища (наприклад, освіта,
наявність родини та близьких друзів, залучення до мереж соціальної підтримки);
- особисті детермінанти (наприклад, біологія, генетика, психологічні фактори);
- економічні детермінанти (наприклад, наявність та достатність доходу (пенсійного забезпечення, заощаджень), безробіття,
рівень витрат на охорону здоров'я та ін.).
Демографічні зміни в поєднанні з іншими факторами нерівності змінюють перспективи якості життя в майбутньому для різних
верств населення. Як доводить нобелівський лауреат А. Дітон, в
епоху глобалізації нерівність у довголітті зменшується швидкими
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темпами196. Однак скорочення нерівності та збільшення років
здорового життя населення в міжнародному порівнянні супроводжується виникненням розривів у показниках стану здоров'я так
само, як і зростання добробуту та матеріальний прогрес супроводжується виникненням розриву між рівнем життя в різних країнах та верствах населення. Саме такі прояви нерівності в досягненні довголіття та стані здоров'я А. Дітон визначає як найбільшу
несправедливість та перепону рівності в суспільстві в сучасному
глобалізованому світі197.
Так, наприклад, навіть серед країн Європи існує суттєва різниця в показниках очікуваної тривалості здорового життя. Так,
найбільшою тривалість здорового життя у віці 65 років (рис. 8.)
спостерігається у таких країнах, як Швеція, Данія, Норвегія, Ірландія та Ісландія, а найменшою – у Словаччині та Латвії для чоловіків та жінок. У середньому кількість років здорового життя для
люди у віці 65 років становила 8,6 років.

Рис. 8. Очікувана тривалість життя та здорового життя
осіб старше 65 років у країнах Європи
Джерело: Health at a Glance: Europe.
http://dx.doi.org/10.1787/9789264265592-en
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У більшості розвинених країн процес старіння відбувається
протягом багатьох десятиліть (наприклад, в Японії, Німеччині,
Великій Британії), в той час як в країнах, що розвиваються, – порівняно недавно. Протягом кількох наступних десятиліть подальше збільшення кількості населення старшого віку буде майже
неминучим, з урахуванням розміру когорт, які народилися останніми десятиліттями198.
Емпіричні результати дослідження ВООЗ (2017) показують,
що, хоча очікувана тривалість життя залежить від факторів як
усередині, так і поза межами системи охорони здоров'я, витрати
на охорону здоров'я стали основним фактором зростання довголіття протягом останніх десятиліть (рис. 9).

Рис. 9. Вплив факторів на зростання довголіття
(показник очікуваної тривалості життя), яке було досягнуто
за двадцять років (1990–2010 рр.).
Джерело: Health at a Glance 2017: OECD indicators. URL: http://www.oecdilibrary.org/social-issues-migration-health/health-at-a-glance2017_health_glance-2017-en

В середньому збільшення державних витрат на охорону здоров'я на одну особу в країні на 10% обумовлює зростання показ198
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ника очікуваної тривалості життя на 3,5 місяця199. В таких умовах
державні витрати на охорону здоров'я та інші соціальні цілі, які
сприяють зростанню довголіття, необхідно визначати не як економічні витрати (або не тільки як витрати), а як соціальні інвестиції200, спрямовані на формування нової структури економіки з
більшим сектором охорони здоров'я (включаючи його комерційний сегмент) та інших галузей, які сприятимуть формуванню
«економіки довголіття».
Такі інвестиції матимуть мультиплікаційний ефект в інших галузях економіки та стимулюватимуть економічне зростання,
сприятимуть створенню нових робочих місць та доходів і навіть
можуть повернутися до бюджету за соціальними внесками та
податками.
Детермінантами, які спричиняють нерівність у досягненні довголіття, є також доходи населення. Нерівність у доходах зумовлює нерівність можливостей201. Безумовно, вищі рівні доходу
створюють можливість для отримання необхідних товарів та послуг, які підтримують або покращують здоров'я, наприклад, якісні
продукти харчування та забезпечення безпечними умовами життя. Окрім цього, збільшення доходів також може обумовлювати
збільшення вільного часу для рекреаційного відпочинку, що обумовлює зростання довголіття202. Так, за дослідженням ОЕСР,
збільшення доходів населення на 10% впливає на зростання
очікуваної тривалості життя на 2,2 місяця.
Зі зміною демографічної структури населення та старінням
населення нерівність зростатиме, навіть якщо вона в межах кожної вікової групи залишається постійною з часом. Нерівність за
доходами протягом життя одного покоління змінюється. Для старших вікових когорт характерним є більш високий рівень нерівності за доходами, ніж для молодих. Зокрема, в середньому по країнах ОЕСР та когортах індекс Джині падає між віковими групами
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від 20 до 24 років і 25–29 років, а потім досягає піку у віці 55–59
років на рівні, що на 3,5 пункта вище, ніж у віці від 20 до 24 років.
Однак зміна загального рівня нерівності в суспільстві зазвичай
залежить не стільки від старіння, як від інших факторів203. Нерівність загалом у групах населення старшого віку становить понад
90% усієї нерівності (за Індексом Тейла). Тож якщо зросте частка
населення у віці від 55 до 65 років (вікова група з найвищим рівнем нерівності), то загальна нерівність у суспільстві загалом зростатиме автоматично204.
Цікавого висновку щодо впливу нерівності в доходах на стан
здоров'я та довголіття дійшов сучасний дослідник нерівності Т.
Пікетті. Так, він стверджує, що висока нерівність в доходах не
тільки стає причиною гіршого стану здоров'я, а й зменшує перспективи досягнення довголіття. Поряд із цим дослідник говорить
про існування «нескінченої спіралі нерівності», формування якої
він обґрунтовує отриманими результатами аналізу більш ніж за
столітній період, взятий для дослідження перевищення темпів
зростання доходів з капіталу, над темпами зростання реальної
економіки, виробництва та заробітних плат205.
Аналіз динаміки рівня захворювання населення старшого віку
та самооцінки стану здоров'я населення у світі загалом доводить,
що теперішнє покоління у віці старше 65 рлків має кращий рівень
здоров'я, ніж попередні покоління у такому ж віці206.
За висновком Дж. Стигліца, нерівність у стані здоров'я та перспективі довголіття існує, і починається навіть ще задовго до народження людини. Нерівність у доходах зумовлює нерівність
можливостей, у тому числі, в охороні здоров’я, освіті, умовах
життя та довголітті. Отже, нерівність за доходами батьків обумо-
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влює можливості дітей у стані здоров’я, освіті та ін.207. Нерівність
у стані здоров'я може переходити протягом всього життєвого
циклу, якщо здійснюється суттєвий вплив основних факторів на
початку життя, які визначають як економічні перспективи, так і
стан здоров'я в майбутньому208.
Нерівність у стані здоров’я є одночасно і причиною, і наслідком нерівності в доходах та їхньому розподілі209. Так, рівень здоров’я для старших вікових груп також стає чинником нерівності,
що обумовлює зниження можливості працевлаштування особи.
Наявність хронічних захворювань та поганий стан здоров'я є важливим фактором, який стимулює до раннього виходу на пенсію
населення старших вікових груп. За весь період трудового життя,
погане здоров'я знижує рівень доходу на 33 та 17% для чоловіків
з низьким та високим рівнем освіти відповідно210. Збільшення
охоплення початковою освітою у країнах ОЕСР на 10% обумовлює підвищення очікувану тривалість життя на 3,2 місяці.
Соціальні та економічні детермінанти довголіття тісно взаємопов'язані та досить часто посилюють взаємний вплив протягом
життєвого циклу211. Фактор освіти впливає на потенціал зростання тривалості життя населення у старшому віці. Чоловіки з вищої
освітою у віці старше 65 років проживуть приблизно на 3,5 років
довше, ніж чоловіки з нижчим рівнем освіти, а для жінок цей розрив у середньому становить 2,5 роки у країнах ОЕСР212. Відмінності в середній тривалості життя за рівнем освіти особливо великі спостерігаються також між країнами одного регіону,
наприклад ЄС. Так, у Словаччині, Латвії, Угорщині, Естонії та
Чехії у чоловіків старше 65 років з вищою освітою тривалість
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життя більше майже на чотири роки, ніж чоловіків, які мають нижчий рівень освіти. Проте відмінності в тривалості життя за рівнем освіти значно меншими є в Швеції, Фінляндії, Данії та Італії213. Найменш освічені особи частіше мають інвалідність
внаслідок недостатності доходів, гірших умов праці та життя,
доступу до необхідної медичної допомоги.
Отже, особи з більш низьким рівнем доходів та якості життя
знаходяться в ситуації, яка може стати тригером для інших негативних проявів нерівності з позиції довголіття. Це і неправильний
спосіб харчування та недостатня кількість вживання поживних
речовин, зловживання курінням та алкоголем, які негативно
впливають на здоров'я та очікувану тривалість життя. Тож здоровий спосіб життя на 10% обумовлює приріст тривалості життя в
середньому на 2,6 місяця214.
Окрім цього, вагомими детермінантами нерівності, які обумовлюють зменшення довголіття населення, є безробіття, погіршення
стану параметрів навколишнього природного середовища, виключення старшого населення із мереж соціальної підтримки та ін.
Нерівність між особами старших вікових груп та особами інших вікових груп може мати ознаки дискримінації, яка отримала
назву ейджизм (від. англ. – аgeism). Ейджизм – це формування
упереджених стереотипів та дискримінація людей або груп людей за віковими ознаками. Ейджизм може мати різні форми,
включаючи упереджене ставлення, дискримінаційну практику або
інституційні стратегії, що закріплюють стереотипні переконання,
які стають бар’єрами для формування рівності в суспільстві215.
Відповідно до висновків ООН, в сучасному світі ейджизм як
форма крайньої дискримінації осіб старших вікових груп є більш
поширеною формою дискримінації, ніж дискримінація за гендерною ознакою, ознакою віросповідання та раси216. За такого стану
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речей, ейджизм в умовах швидкого старіння населення набуває
значного поширення та стає фактором, який обмежує інклюзивне
економічне зростання та соціальну згуртованість. Видами ейджизму є: ейджизм у соціальних відносинах та поведінці; вікова дискримінація в процесах формування зайнятості населення; вікова
дискримінація в доступі до окремих товарів, послуг, видів діяльності.
Згідно з дослідженнями науковців Міжнародного центру довголіття Лондонської школи економіки сьогодні відбувається відродження наукового інтересу до причинно-наслідкових взаємозв’язків ейджизму та економічного розвитку, яке побудоване
на поєднанні засад соціальної справедливості та ефективності
економічного розвитку. М. Макнікол зазначає, що всі сучасні антидискримінаційні стратегії мають такий дуалізм, оскільки посилення індивідуальних громадянських прав збалансоване необхідністю відбору працівників з позиції ефективності217. Виникають
форми так званого «виправданого» ейджизму, тобто економічної
дискримінації осіб старших вікових груп, яка нібито вмотивована
продуктивністю праці та економічною ефективністю. Сьогодні
ейджизм має соціальну та економічну мету: легалізація та підтримка нерівності між різними віковими групами людей218.
Результати проведеного соціологічного дослідження різних
аспектів старіння та довголіття у Великій Британії доводять, що
найбідніші групи населення старшого віку на 35% частіше визначають факти вікової дискримінації, ніж найбагатші групи населення того ж віку. Непрацюючі особи старшого віку (у тому числі
ті особи, які отримували пенсію) на 25% частіше визначали факти вікової дискримінації, ніж працюючі особи того ж віку219.
Ейджизм негативно впливає на здоров'я літніх людей. Так,
очікувана тривалість життя населення старшого віку, які негативно сприймають процес старіння, спричиненого дискримінацією,
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на 7,5 років менше, ніж осіб старшого віку з позитивним настроєм. Ейджизм може стати причиною серцево-судинного стресу,
послаблювати віру у власні сили та знижувати продуктивність
праці. Дискримінація за віковими ознаками наявна навіть у лікарнях та установах соціального захисту в багатьох країнах світу.
Подальшому соціальному укоріненню ейджизму сприяє закріплення серед літніх людей стереотипів соціальної ізоляції, фізичної та когнітивної деградації, відсутність фізичної активності та
економічного тягаря220.
Проведений аналіз існуючих зарубіжних досліджень взаємозв’язку збільшення довголіття, старіння населення та економічного зростання доводить необхідність проведення в Україні такого
дослідження для виявлення тенденцій, які будуть враховувати
проблеми демографічної структури українського суспільства, всі
особливості побудови системи державних фінансів та сучасні макроекономічні перспективи розвитку економіки, а також визначення
латентних ризиків для довгострокового економічного розвитку.
Поряд з цим необхідним є також проведення сценарних прогнозів
впливу впровадження нових медичних технологій та поширення
медичного прогресу на зростання економічно-активного населення
та, як наслідок, економічне зростання в Україні.
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ПОВЕДІНКОВІ АСПЕКТИ ПРОЕКТУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ221
Узагальнено методологічні підходи щодо врахування поведінки економічних суб’єктів у контексті розробки та імплементації
механізмів розвитку. На основі систематизації обмежень раціональної економічної поведінки визначено ключові проблеми дизайну економічних механізмів з позицій поведінково-інституціонального підходу, зокрема щодо ендогенності вподобань та
динамічної непослідовності оцінок економічних суб’єктів, проблеми легітимації тощо, які унеможливлюють використання
стандартної моделі соціальної держави. Аргументовано, що
розв’язання цих проблем полягає у реконструкції моделі економічного розвитку в напряму синтезу логіки позитивного релятивізму із теоріями обмеженої раціональності.
Ключові слова: економічний розвиток, обмежена раціональність, вподобання, невизначеність, ризик.
Розробка, імплементація та моніторинг соціально-економічної
політики урядів світу дедалі більше піддається впливу розробок у
сфері поведінкової та експериментальної економіки222, зокрема в
рамках проектування і впровадження економічних механізмів та
інститутів223. Професійне визнання потенціалу неортодоксально221
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го підходу економічної науки у дослідженні поведінки економічних
суб’єктів підтверджується кількістю Нобелівських премій, отриманих за досягнення у сфері поведінково-інституційних та експериментальних економічних досліджень: Г. Саймон (1978); Г. Беккер (1992); Д. Норт (1993); Дж. Харсані, Дж. Неш і Р. Зелтен
(1994); Д. Каннеман і В. Сміт (2002); Л. Гурвич, Е. Мескін і Р.
Майерсон (2007); Е. Остром та О. Вільямсон (2009); П. Даймонд,
Д. Мортенсен і К. Піссарідіс (2010); Е. Рот і Л. Шеплі (2012), Р.
Тайлер (2017).
Методологічною основою імплементації поведінкових інструментів соціально-економічної політики щодо корекції діяльності економічних суб’єктів став розвиток трансдисциплінарних досліджень
«обмеженої раціональності», що поєднав напрями поведінкової і
експериментальної економіки з культурною антропологією, соціологією, дослідженнями штучного інтелекту, логіки, аналітичної
філософії, когнітивної нейробіології тощо. Ці дослідження дозволили обґрунтувати, що економічний агент є «обмежено раціональним» у розумінні недосконалості індивідуального знання як певної
межі практичної реалізації наміру224. Втім, важливою особливістю
зазначеної форми прийняття рішень є визначення соціального
виміру зв’язаності інтенцій економічного суб’єкта, тобто моральноетичної обмеженості суб’єктної логіки. Цей аспект суб’єктної системи цілепокладання в інституціональній теорії отримав назву
ефекту вкорінення (embeddedness)225. Вкоріненість діяльності,
Market for Sulfur Dioxide Emissions. American Economic Review. 1998. №88(4).
Рр. 669–685; Weitzman, Martin. Is the Price System or Rationing More Effective in
Getting a Commodity to Those Who Need it Most? The Bell Journal of Economics.
1977. № 8.Рр. 517-524; Che, Y., I. Gale, and J. Kim. Allocating Resources to
Budget-Constrained Agents. Review of Economic Studies. 2013. № 80. Рр. 73–
107; Moulin, H. Priority Rules and Other Asymmetric Rationing Methods.
Econometrica. 2000. № 68. Рр. 643–684. doi:10.1111/1468-0262.00126; Bulow,
Jeremy and Levin, Jonathan. Matching and Price Competition. American Economic
Review. 2006. № 96(3). Рр. 652–668; Roth, Alvin E. A Natural Experiment in the
Organization of Entry Level Labor Markets: Regional Markets for New Physicians
and Surgeons in the U.K. American Economic Review. 1991. № 81. Рр. 415–440.
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таким чином, через індивідуальну дію відбиває здатність суспільства сприймати, виправдовувати та легітимізувати нові ідеї та формати поведінки так званої «радикальної новизни» (radical novelty).
Остання, у свою чергу, пов’язана зі ступенем розвитку публічної
етики як здатністю експліцитно артикулювати і узгоджувати нові
суспільні конвенції та створювати нові правила управління та організації, в тому числі економічної. Як зазначав Д. Норт226, у класичній праці та із співавторами Б. Вайнгастом та Дж.Дж. Уолісом227,
природа суспільства, яка відбивається у його здатності модифікувати свої традиції без застосування насильства, створювати і
сприймати (інтерналізовувати) нові норми та поведінкові комплекси, формуючи новочасні цінності та інтенції протидії інституційній
інерції старих шляхів, і є внутрішнім еволюційним джерелом багатства та розвитку нації. Суспільна еволюція (самотрансформація) у напрямі збільшення людського потенціалу, таким чином,
утворює мікроструктурне підґрунтя порівняльних переваг як внутрішнього стандарту (логіки) економічного вибору.
В контексті обмеженої раціональності економічного суб’єкта логіка порівняльних переваг зумовлює економічний вибір з множини
виробничих рішень за критерієм мінімізації альтернативних витрат
зайнятості чинника виробництва. Але важливим у розумінні принципу є те, що економічний аналіз ex ante виробничих витрат має
відбуватися не у монетарних або реальних величинах фактичних
витрат. Аналіз відбувається в просторі всього набору можливих
комбінацій використання наявних ресурсів між цими альтернативами. Таким чином, ключовим елементом вибору в системі
R. S. (1983). Corporate Profits and Cooptation. Networks of Market Constraints
and Directorate Ties in the American Economy. New York: Academic Press;
Coleman, J. S. Introducing Social Structure into Economic Analysis. American
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порівняльних переваг є принцип альтернативності, який у процесі прийняття економічних рішень стає межею між традиційним
та сучасним (модерним) соціальним ставленням до феноменів
реальності, зокрема процесу господарювання228. Суспільне
сприйняття альтернативності відбиває відмінність між розподілом
праці відповідно до традиції окремої соціальної структури, в рамках якої діє суб’єкт, та відповідно до індивідуально визначеного,
абстрактного принципу вибору, в якому суб’єкт з’ясовує свої якості
(сутність) з метою реалізації цілеспрямованої дії в напрямі забезпечення власного добробуту. Перший тип поділу праці вкорінюється персоніфікованими відносинами в межах соціальної структури суспільства (сім’я, громада) і базується на моральнорепутаційному (статусному) ставленні суб’єкта до належного. Другий тип конституюється неперсоніфікованими, консенсусними (контрактними) інститутами, і базується на конвенційно-правовому
ставленні до можливого. В процесі розвитку суспільства і формування суспільних порядків відкритого доступу перший тип поділу
праці не зникає повністю, а утворює базовий рівень соціального
капіталу, в рамках якого закладається загальна мотиваційна модель суспільної поведінки, що формує основу суб’єктності у неперсоніфікованих економічних відносинах.
Система індивідуальних та суспільних вподобань і переконань
як репозиторій знання, таким чином, обумовлює характер схильності до самотрансформації та саморозвитку економічних суб’єктів
через регулювання рівня мотивації і генерування новацій та їхньої
локальної дифузії. В цьому контексті дослідження ефективності
економічних інститутів та ринків в рамках еволюційного напряму
економічної теорії обґрунтовують вирішальну роль індивідуального та колективного (організаційного) навчання в процесі експериментального відкриття цінових пропорцій (experimental price
discovery) суб’єктами суспільно вкоріненої системи обмінів децентралізованого (ринкового) простору229. Саме цей еволюційний
відбір найбільш ефективних поведінково-навчальних моделей
228
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взаємодії економічних суб’єктів утворює ядро сучасної індустріальної динаміки та економічного розвитку. В цьому контексті, щоб
бути ефективним, інституційне проектування економічних механізмів має враховувати щонайменше три поведінкових аспекти:
по-перше, аналіз впливу на мотиваційно-ціннісні чинники діяльності агентів, по-друге, визначення кривої навчання та/або форми
комунікації правил взаємодії в рамках інституту / механізму, що
проектується, по-третє, інструменти вкорінення механізму,
що проектується, в більш широкий суспільний контекст (процес
легітимізації) з урахуванням траєкторій його ймовірної еволюції.
Втім, мотиваційно-ціннісний аспект, на нашу думку, є ключовим,
оскільки від його характеру залежить структурування подальших
інструментів соціально-економічної адаптації та еволюції поведінки економічних суб’єктів.
У рамках поведінкового підходу в економічній теорії відмінності поведінкових моделей суб’єктів взаємодії обумовлюються суперечливістю в суб’єктних оцінках альтернативної вартості, що
формує основу вподобань. Ці відмінності і, відповідно, розходження в ефективності економічного вибору агентів пояснюється
різницями у суб’єктному сприйнятті невизначеності і ризику, що
існує між економічними агентами різної природи, перш за все
споживачами та фірмами: споживач має більшу схильність
сприймати невизначеність як чинник потенційного зниження активності і джерело втрат (загрозу), в той час як підприємець – як
мотив до діяльності (пошуку, пізнання, новації, експериментування) і джерело прибутку (можливість). Це розшарування у
суб’єктних оцінках загострюється з плином часу внаслідок ефектів підкріплення (навчання) та фреймінгу (залежності вибору від
репрезентації), тим самим зменшуючи еталонну, «необмежену»,
раціональність прийняття рішень та посилюючи опортуністичну і
низькопродуктивну поведінку.
В цьому контексті додатковим чинником зменшення економічної активності та гальмування якісних інституційних перетворень
у суспільствах трансформаційного типу може виступати вплив
так званих «потоплених витрат» (ретроспективних – на відміну
від перспективних – незворотних витрат, sunk costs) на економічну поведінку. Зміст цього впливу здебільшого пояснює економічний аспект інституційної інерції (залежності від попереднього
227

розвитку), утворюючи інверсійний порядок логіки економічної
поведінки суб’єкта, в якій оцінка майбутнього проекту (акту дії)
відбувається не на основі порівняння альтернативних комплексів
витрат та вибору оптимального, а на підставі актуалізації попередніх нерелевантних витрат, які починають сприйматися як відлікова (референтна) ціна.
З’ясування значного переліку ефектів обмеження раціональної
економічної поведінки суб’єктів дозволило обґрунтувати необхідність і доцільність проектування «архітектури вибору» економічних
суб’єктів, тобто механізмів прийняття рішень і вибору, особливо в
процесі реформування та змін інструментів соціально-економічної
політики, які, не зменшуючи свободу вибору, враховують поведінкові ефекти обмеженої раціональності230, зокрема:

Ефект прив’язки, або якоріння (anchoring, or adjustment
from an anchor, effect, ) – загальна тенденція людської психіки занадто покладатися на історично першу доступну інформацію
(«якір») при прийнятті рішень. Під час прийняття рішень якоріння
відбувається, коли суб’єкт використовує початкову інформацію
для складання подальших рішень без додаткової її верифікації та
контекстуалізації. Після того, як якір встановлено, інші судження
зробляться суб’єктом вже відносно цього якоря, отже, не є незалежними (строго раціональними), та впливають на інтерпретацію
іншої інформації навколо якоря. Ефект якоріння разом із евристиками доступності та репрезентативності, за визначеннями Д. Канемана і А. Тверські, є найбільш поширеними типами систематичних помилок прийняття рішень та суджень в умовах
невизначеності та ризику231.

Відраза до ризику / втрат (risk / loss aversion) – когнітивний
ефект, пов’язаний з тенденцію людської автоматичної (інтуїтивної) системи прийняття рішень віддавати перевагу уникненню
230
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втрат на противагу отримання еквівалентних доходів. Неприйнятність (відраза до) втрат / ризику спочатку пропонувалася як пояснення ефекту ендаументу (вкладу) – факту, що люди надають
більшу цінність благу, яким вони володіють, ніж тому самому
благу, що вони не володіють (отже, порушенню теореми Коуза)232. Таким чином, ефект відрази до витрат зумовлює відмінність у оцінках одного і того ж блага залежно від його репрезентації (фреймінгу) – як втрати або як отримання.

Гіперболічне дисконтування – стратегічне когнітивне упередження – ефект, пов’язаний із психологічними властивостями формування стратегічно орієнтованої поведінки в контексті оцінки та
порівняння цінностей у часі. Відповідно до існуючих експериментальних даних, проблема стратегічного цілепокладання пов’язана з
відмінностями когнітивної обробки (оцінки) ціннісного сприйняття
майбутніх та поточних подій. Ця відмінність порушує базові припущення неокласичної моделі дисконтування П. Самюєльсона та зумовлює часову непослідовність (dynamic inconsistency) економічного вибору суб’єкта: нестабільність ставки дисконтування, за якою
суб’єкт оцінює економічні величини та приймає рішення з плином
часу233. Врахування цього феномену особливо актуальне у сферах
пенсійного забезпечення, управління активами та стратегічного
планування, та особливо охорони здоров’я. Додатково, результати
експериментальних досліджень дозволяють стверджувати, що імпульсивне (гіперболічне) дисконтування є ендофенотипічною ознакою, тобто передається генетично234.

Ефект виснаження волі (ego / willpower depletion) – визначає межі самоконтролю або сили волі, яка спирається на обмежений пул психічних ресурсів суб’єкта, що є доступними в мо232
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мент прийняття рішення. Низька когнітивна енергія, як правило,
призводить до порушення самоконтролю суб’єкта, що розглядається як стан виснаження. У свою чергу низький самоконтроль
погіршує ефективність прийняття рішень, зумовлюючи, погіршення рівня добробуту та впливаючи на просоціальну поведінку
суб’єкта та його мотивацію235.

Упереджене підтвердження / зміщення (confirmation bias) –
тенденція шукати, інтерпретувати, віддавати перевагу тлумаченню
інформації таким чином, що підтверджує існуючі раніше переконання або гіпотези, а не має на меті їхнє спростування. Цей тип
пізнавальної упередженості належить до систематичної помилки
індуктивного мислення. Люди демонструють це упередження, коли
вони збирають або запам'ятовують інформацію вибірково, або
коли вони інтерпретують це упередженим чином. Ефект сильніший для емоційно чутливих питань та для глибоко вкорінених переконань. Зміщене підтвердження належить до більш широкого
класу логічних помилок – апофенії.

Позитивне підкріплення (positive reinforcement) – формування просоціальної поведінки більш ефективно в механізмах
заохочення як позитивної мотивації («роби це, тому що так правильно»), ніж в механізмах покарання як негативної мотивації
(«не роби цього, тому що це неправильно»), оскільки, окрім цілеспрямування дії, а отже, зменшення когнітивних витрат прийняття рішення, перший тип механізмів формує позитивне (процесуальне) знання.

Оптимум мотивації (закон Єркеса-Додсона) – емпірично
встановлений зв'язок між збудженням та продуктивною діяльністю, відповідно до якого продуктивність зростає з фізіологічним або
психічним збудженням, але лише до певної точки. Коли рівень
збудження стає занадто високим, продуктивність зменшується.

Фундаментальна помилка атрибуції – обґрунтування власних дій об’єктивними умовами на противагу тлумачення дій інших суб’єктивними чинниками.
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Інші порушення логічного висновку (зокрема, помилка
ймовірнісних оцінок, ефект домінування (аргументаційна теорія
розуму) , частотна ілюзія (феномен Баадера-Майнгоф) та ін.).
Як зазначають дослідники, більшість з ефектів впливу упередження на поведінку агентів пояснюються принципом заміни атрибуту236, психологічним процесом заміни розважливого судження (щодо цільового атрибуту), якщо воно є важким в обрахунку та
енергетично витратним, більш легким для когнітивного обчислювання евристичним атрибутом (mental accounting heuristics). Вважається, що така заміна відбувається в автоматичній системі
інтуїтивних суджень (System I), а не у більш свідомій рефлективній системі (System II)237.
Таким чином, спорідненим атрибутом поведінкових течій економічної теорії стало визнання наявності відхилень у реальній
економічній поведінці від абсолютної раціональності, що описується неокласичним принципом максимізації очікуваної корисності діяльності, під впливом когнітивних зміщень суб’єктної логіки,
несприйняття ризику, суб’єктивного та зміщеного ставлення до
невизначеності і часу. Але, на відміну, скажімо, від економічної
соціології, яка також вивчає економічну реальність та якісні виміри економічної поведінки, експериментальна та нейроекономіка
досліджує свій предмет не з позицій інституційного раціоналізму
(зовнішньої, заданої обумовленості вибору і дії), а з позицій контекстуально зумовленої (обмеженої) раціональності та когнітивного релятивізму, тобто цінностей економії (когнітивної).
Відповідно до трактування з позиції цінностей когнітивної економії, обмежена раціональність зумовлює цілий ряд ефектів позитивно-конструктивного впливу на поведінку економічного агенту238.
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По-перше, цим принципом зумовлюється ефект інтенціонального
обмеження (самообмеження), самоуправління і перерозподілу
часу як базового економічного ресурсу з позиції врахування (свідомого або несвідомого239) граничності когнітивних можливостей,
що зумовлює необхідність їхньої економії та вибору максимально
продуктивної зайнятості. По-друге, ефектом суб’єктного сприйняття обмеженої раціональності є мотивація до навчання, найбільш
економічним з якого є навчання практикою (learning by doing), яке
утворює людський капітал, та навчання взаємодією (iterative /
social learning), яке утворює соціальний капітал. В цьому контексті
слід зазначити контрінтуїтивність впливу самосприйняття обмеженої раціональності на навчання: визнання суб’єктом недосконалості свого знання та обмеженості когнітивних ресурсів, на перший
погляд, повинні посилювати суб’єктну оцінку рівня невизначеності,
відповідно до чого формувати, по-перше, стійке тяжіння до просторів стабільності у найближчому середовищі, та, по-друге, мотивацію до мінімізації взаємодії з незнайомим середовищем та іншими агентами (in-group bias, favoritism) з тією ж метою мінімізації
невизначеності. І такими дійсно є суспільні ставлення до невизначеності та неповноти знання, проте, з поправкою: це ставлення
домодерного (традиційного) типу, тобто, строго формулюючи, неекономічне суспільне ставлення. Особливістю економічної повесфері досліджень штучного інтелекту (звідти – атрибут діяльності, активності,
через яку, по-перше, агент пізнає себе і оточуючий світ (отримує інформацію),
по-друге, формує свою когнітивну модель світу (з’єднує інформацію у деяку
реляційну, структурну сукупність), до якої реферує кожна наступна дія, потретє, утворює механізм адаптації і зміни дій та когнітивної моделі (унормовує
реляційну сукупність, відносно якої виміркуються різниці)).
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дінки, тобто атрибутом діяльнісного економічного агенту, є
позитивне сприйняття ризику як інструменту часового
перерозподілу. Вимірювання та управління ризиком як атрибутом
простору-часу дозволяють агенту трансформувати невизначеність
у майбутній капітал / актив через організацію нерівномірно розподіленої інформації у структуровану (знання). Отже, базовим механізмом цієї трансформації є ітеративне навчання як економія
майбутніх когнітивних витрат діяльності (витрат прийняття
рішень), яке створює людський капітал і продуктивне знання, на
базі яких відбувається економічний та технологічний розвиток і
економічне зростання. Ці принципи достатньо широко представлено, зокрема, в рамках сучасних робіт неошумпетеріанскої (еволюційної) школи економічної науки240. Але, слід зазначити, що в
експліцитній формі першим цей вплив визначено ще Альфредом
Маршаллом. На початку четвертої книги «Принципів економіки»
(1890), що озаглавлена «Агенти виробництва. Земля, праця, капітал та організація» він пише: «Капітал складається в значній частині зі знань та організації: і ця частина є частково приватною власністю, а частково – ні. Знання – наш найпотужніший двигун
виробництва; воно дозволяє нам підкорити Природу і змусити її
задовольнити наші бажання. Організація допомагає знанням; вона
має багато форм, наприклад, форму приватного бізнесу, кооперативного бізнесу, різних фірм утворення однієї й тієї ж галузі, взаємовідносин різних галузей відносно одна одної, держави, що забезпечує безпеку для всіх і допомагає багатьом. Відмінність між
державною та приватною власністю в знаннях та організації має
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величезну і зростаючу важливість: у деяких аспектах більше значення, ніж між державною та приватною власністю у матеріальних
речах; і частково з цієї причини краще вважати організацію окремим агентом виробництва»241.
Слід зазначити, що знаннєвний механізм розвитку також мінімізує ефекти несприятливого відбору економічної діяльності внаслідок специфіки нормативного впливу процесів пізнання на формування та розширене відтворення соціального капіталу242, що
є інституційним підґрунтям етичного порядку економічної кооперації та координації кластерів економічної спеціалізації.
У середині ХХ ст. програма досліджень Герберта Саймона як
одного з перших засновників поведінково-експериментального напряму економічної науки та засновника штучного інтелекту, змістила акценти досліджень організаційної ефективності на релятивізм (в
контексті з’ясування впливу відносин і контексту простору, в якому
взаємодіють агенти, на наміри і результати їхньої взаємодії). Згодом, наприкінці 60-х, поведінкові дослідження Стенфордської групи
(Д. Канемана, А. Тверські, П. Словіка) та Гарвардських учених (Р.
Тайлера і К. Санштейна) визначили остаточне формулювання дослідження економічної поведінки в умовах невизначеності та ризику
як предмета поведінкової та нейроекономіки. Паралельно, П. Мілгромом, В. Смітом, Д. Фрідменом, Е. Ротом та ін. розвинуто експериментальний сектор економічних досліджень, зокрема щодо
з’ясування викривлень поведінки суб’єктів у процесі ведення ринкових трансакцій та перемовин (market bargaining problems) та їхнього
впливу на еволюцію ринкових структур, що зумовило активний розвиток теорії проектування механізмів (mechanism design theory),
зокрема одно- (auctions theory) та двосторонніх ринків (two-sided
market design theory). Загалом, теорія проектування механізмів/інститутів, за своїм змістом і форматом, стала фундаментом
розвитку, з одного боку, дизайну інститутів в рамках теорії контрактів та індустріальної організації та, з іншого, – дизайну ринкових
механізмів в рамках теорії проектування і узгодження ринків (market
241
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design and matching), яка, у свою чергу, розділилася відповідно до
форм ринкових механізмів, що проектуються, на теорії дизайну аукціону (одностороннього ринку) та платформи (двостороннього ринку)243. Проектування ринків у рамках теорії дизайну механізмів майже від початку її розвитку у 1980-х роках отримало активне
прикладне застосування: класичною сферою імплементації дизайну
ринків І типу (аукціонів) стало формування механізмів розміщення
державних закупівель (зокрема, радіочастот, промислових викидів),
ІІ типу – проектування комерційних платформ (ринків). Згодом
В. Сміт запропонував розширення теорії дизайну аукціонів у рамках
проектування комбінаторних аукціонів244, що увійшли до класу так
званих «смарт-ринків»245, які утворюють проміжну ланку між аукціонами та платформами, оскільки, на відміну від І типу, можуть бути
сформованими відносно довільно обраного обмеження (а не тільки
принципу підвищення ціни пропозиції) та, на відміну від ІІ типу, –
можуть бути спроектованими в односторонньому режимі та відносно пулу ресурсів.
Таким чином, аналіз поведінки та взаємодії економічних агентів у рамках експериментального напряму економічної теорії дозволив обґрунтувати доцільність дослідження ринку як суспільного блага. Цей підхід у дослідженнях, що проводилися, зокрема,
Е. Ротом, уможливів застосування у процесі розробки ринкових
механізмів економічного розвитку рішень, отриманих раніше при
з’ясуванні проблем інституційного дефіциту, зокрема виснаження
ресурсів загального використання (трагедії общин), обмеженої
раціональності (незнання) та опортунізму (фрирайдингу). Відповідно, одним з основних принципів проектування механізмів /
інститутів у рамках поведіково-експериментального напряму виступає принцип суміщення за стимулами (мотивами). В контексті поведінки економічних суб’єктів суміщення за стимулами
оцінюється та проектується через аналіз та порівняння вподо243
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бань (preferences), що формують мотивацію економічного агента
та, на відміну від неокласичного підходу, не є екзогенними. При
цьому, як звертають увагу Дж. Ланг та Л. ван дер Торре246, в процесі поведінкового аналізу слід розрізняти вірування і переконання (beliefs) та вподобання (preferences): перші співвідносяться з
суб’єктним знанням та відбиваються імовірнісним розподілом,
останні – співвідносяться із цінністю і відбиваються очікуваною
корисністю. Автори зазначають, що залежно від загальних умов
можна виділити три основні модуси змін вподобань суб’єкта:

пряма зміна, або ревізія вподобань через формування
нових вподобань;

зміна вподобань, що викликана зміною переконань (тобто
вподобання змінюються у відповідь до ревізії (belief revision) або
оновлення (belief update) переконання);

зміна вподобань внаслідок еволюції агенту і/або навколишнього світу (тобто вподобання змінюються у відповідь до
об’єктивних структурних змін як адаптація).
Слід відзначити, що оцінка вподобань як елементів поведінки
та їхніх змін, що зумовлюють мінливість очікувань економічних
суб’єктів та характер стратегічного цілепокладання, є однією з
ключових відмінностей між неокласичною і поведінковою економічними теоріями. В неокласиці вибір економічного агента досліджується як «виявлені вподобання», отже, вибір та вподобання ототожнюються, при цьому вподобання є сталими та екзогенними.
Вихідним методологічним принципом поведінкової економіки є
визнання відмінностей між переконаннями суб’єкта як відбиттям
суспільного знання (common knowledge247) та його індивідуальної
історії (distributed / extended knowledge), вподобаннями суб’єкта як
історично верифікованими індивідуальними переконаннями
(embodied knowledge248) і вибором суб’єкта як системою раціона-
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льно-когнітивних обмежень (контекстом) його діяльності (enacted
knowledge249).
Таким чином, сучасні поведінково-експериментальні дослідження дозволяють обґрунтувати ендогенність характеру вподобань економічних агентів. Втім, включення ендогенності вподобань призводить до порушення нормативних положень
стандартної моделі соціальної держави (welfare state), яка ґрунтується на припущенні про стабільність та екзогенність вподобань економічних агентів, що дозволяє їхнє спостереження та
виявлення як спосіб легітимації тієї чи іншої соціальноекономічної політики. Відповідно, проектування механізмів розвитку має враховувати причинно-наслідкові зв'язки між інститутами (механізмами), існуючими та необхідними, реальною поведінкою економічних суб’єктів та таргетованими результатами
впровадження того чи іншого механізму.
З’ясування обмежень економічної поведінки і проблематики
розвитку людського капіталу (знання) як ключового драйвера
економічної динаміки наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. сприяло
актуалізації необхідності розширення державних програм та стимулювання приватних інвестицій у розвиток освіти, професійного
навчання впродовж життя, науки та наукової інфраструктури,
підприємницьких здібностей через значущість цих чинників у
стимулюванні розвитку та підвищення конкурентоспроможності
економіки.
Відповідно, основою реалізації реконструктивного розвитку в
контексті непримусової, демократичної зміни поведінки економічних
суб’єктів є проектування механізмів знаннєвої економіки у форматах
впровадження програм розвитку сектора виробництва знання, реконструкції науково-освітньої інфраструктури, стимулювання, в тому
числі фіскальними інструментами, R&D – інвестицій та кваліфікаційної модернізації системи публічного адміністрування.
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