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Нестабільність стає однією з важливих рис сучасної соціально-

економічної динаміки. Це обумовлено низкою чинників природно-

біологічного, соціально-економічного, воєнно-політичного та цивілізаційно-

гуманітарного характеру. Але серцевиною цього процесу, який інтегрує 

впливи інших факторів, є перехід від індустріально-ринкової до 

інформаційно-мережевої економіки. Саме він не тільки відкриває небачені 

раніше можливості для вирішення актуальних проблем, а й породжує та 

загострює соціально-економічні суперечності, створює розриви в живій 

тканині суспільного буття, посилює ризики та загрози дестабілізації, війн і 

навіть знищення людства. Зважаючи на це, основи стабілізації розвитку 

суспільства необхідно шукати в соціально-економічній сфері на шляху 

створення загального стабілізаційного механізму, який був би адекватним 

сучасному стану економіки і суспільства, давав змогу забезпечувати мир як 

базову цінність і відповідати на нові глобальні та локальні виклики. 

Кожний дестабілізаційний вплив має свою специфічну логіку 

розгортання і відповідні механізми протидії цьому процесу. Тому не існує 

загальної відмички, застосування якої вирішувало б усі проблем. Але є 

загальний механізм стабілізації економіки, який спирається на внутрішню 

структурну організацію економічного буття суспільства, яка завжди визначає 

об‘єктивну логіку розвитку подій, що виявляється у різних формах залежно 

від змісту діяльності суб‘єктів. Об‘єктивна логіка може реалізуватися навіть 

у протилежних формах залежно від того, чи спираються суб‘єкти у своїй 

діяльності на неї, чи ігнорують її. Політика може вести до загострення 

суперечностей, виникнення конфліктів у різних формах, а може знаходити 

засоби їх розв‘язання і уникнення кризового розгортання подій. Але і те, і 

інше реалізує об‘єктивну, притаманну об‘єкту, логіку розвитку подій. Тому 

знання логіки соціально-економічного розвитку і загального механізму його 

стабілізації є необхідною передумовою ефективного пошуку відповідей на 

конкретні дестабілізаційні виклики. 
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ОСНОВНІ СКЛАДОВІ ЗАГАЛЬНОГО МЕХАНІЗМУ 

СТАБІЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

На попередніх етапах дослідження було з‘ясовано, що основною 

причиною нестабільної соціально-економічної динаміки є суперечності 

переходу від індустріально-ринкової до інформаційної мережевої економіки1. 

Ці суперечності пов‘язані з тим, що інформаційно-мережева система 

господарювання базується на принципово відмінних закономірностях 

функціонування від тих, на яких заснована індустріально-ринкова економіка. 

До внутрішніх причин нестабільної соціально-економічної динаміки 

додається дія зовнішніх природно-кліматичних, суспільно-гуманітарних та 

воєнно-політичних чинників, які значно підсилюють нестабільність 

динаміки.  

В цих умовах орієнтація на суто ринкові та ліберальні підходи у 

вирішенні завдань стабілізації економіки не може дати очікуваних 

результатів. Необхідним стає переосмислення ролі держави та ринку у світлі 

нових соціально-економічних реалій. Пандемія COVID-19 з усією 

очевидністю це продемонструвала. Але вона не є просто екстраординарною 

подією, яка обумовила особливості реакції на неї. Навпаки, вона стала одним 

із конкретних проявів загальної нестабільності динаміки, що утверджується 

як закономірність нового етапу розвитку суспільства.  

Ще одним конкретним проявом цієї закономірності стала енергетична 

криза восени 2021 р. А війна Росії проти України вивела із стану рівноваги і 

суттєво підвищила нестабільність соціально-економічної динаміки не тільки 

безпосередньо воюючих країн, а й усього світу. Такі та подібні події вірусно-

                                                 
1
 Комплементарність інформаційно-цифрових і соціально-економічних перетворень як умова стабільного 

розвитку суспільства : монографія / за ред. чл.-кор. НАН України А.А. Гриценка ; НАН України, ДУ «Ін-т 

екон. та прогнозув. НАН України». Київ, 2021. 400 с. 
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тригерного характеру виникають і будуть непрогнозовано і постійно 

виникати в різних точках глобального простору, обумовлюючи дискретно-

перманентну кризову динаміку. Це вимагатиме такого ж дискретно-

перманентного реагування на виклики, що формуються такою динамікою. 

Тому необхідним є новий, адекватний викликам, загальний механізм 

стабілізації економіки, здатний до суттєвих модифікацій у кожному 

окремому випадку. Аналіз повинен дійти до базових причин, які можуть не 

бути пусковими механізмами, але лежать в основі ґрунтовного і поширеного 

характеру криз. Такими причинами, безумовно, є суперечності соціально-

економічної системи, які не знаходять адекватних форм свого розв‘язання, 

загострюються і набувають дестабілізаційних, кризових та конфліктних 

форм, включаючи торгові, економічні, холодні та гарячі війни.  

Зважаючи на те, що у країнах з ринковою економікою стабілізаційні 

механізми були побудовані на законах індустріально-ринкової системи 

господарювання, а дестабілізаційні впливи продукуються переважно 

інформаційно-мережевим середовищем, яке зараз активно формується, 

починати аналіз потрібно з реально існуючих ринкових механізмів 

забезпечення стабільного розвитку.  

Основоположенням ринкового підходу до забезпечення стабільності 

економічного розвитку є визнання ринку головним саморегулятором 

економічної системи, згідно з яким «невидима рука» ринку сама приводить 

до оптимальних результатів. Це положення доповнювалось визнанням 

існування «провалів ринку», де останній не може забезпечити ефективне 

регулювання і необхідним стає втручання держави. Згідно з таким підходом, 

чим меншим є втручання держави, тим краще.  

Така методологія відповідає розвинутій ринково збалансованій системі, 

де вона добре працює. Навпаки, коли виникають кризові явища та 

дестабілізація ситуації, держава активно втручається в економіку, що 

продемонстрували всі фінансово-економічні кризи, починаючи з Великої 

депресії 1929–1933 рр. і закінчуючи падінням економіки, що почалося у 
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2008 р. з наступними кризовими явищами, включаючи вплив на економіку 

пандемії COVID-19 і наслідки Війни Росії проти України. Але якщо раніше 

суттєве втручання держави в економіку мало спорадичний характер і було 

відповіддю на періодично виникаючі економічні кризи, то зараз сама 

економічна динаміка набуває характеру дискретно-перманентної кризи, що 

вимагає від держави зовсім іншої реакції і перегляду теоретичних постулатів. 

Наслідки війни Росії проти України як найбільш гострий, дестабілізуючий і 

руйнівний прояв нагромаджених суперечностей, необхідність відновлення і 

реконструкції економіки України, в якому держава повинна відіграти 

провідну роль, показують невідворотність змін ролі держави в епоху 

нестабільності. 

В умовах, коли кризових чинників дуже багато, виникає спокуса 

врахувати якомога більше факторів для того, щоб мати найбільш повну 

картину. Були спроби таким шляхом створити математичні моделі, здатні 

спрогнозувати виникнення економічних криз. Але ці спроби не мали успіху. 

Існували протилежні методологічні підходи, спрямовані на знаходження 

найбільш важливих загальних рис економічних процесів з тим, щоб їх можна 

було б штучно відтворити. Наприклад, була створена міжнародна група 

високого рівня для з‘ясування моделі економічної політики, що забезпечує 

високі темпи економічного зростання. Але такої моделі не вдалося виявити. 

Кожна успішна країна досягала мети своїм шляхом. Чи означає це, що не 

існує загальних підходів, а кожна ситуація потребує специфічних заходів?  

Відповідь на це питання потребує з‘ясування причин невдач у пошуку 

загальних моделей економічних криз та успішного економічного зростання. 

Аналіз способів цього пошуку показує їх методологічну недосконалість. І у 

першому випадку, коли ставиться завдання врахувати якомога більше 

факторів, і у другому випадку, коли націлюються на знаходження загальних 

чинників, що забезпечують стабільне економічне зростання, пошук ведеться 

на факторно-функціональному рівні, на якому глибинні причини 

виявляються тільки у перетвореному (а часто і спотвореному) вигляді і тому 
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не можуть бути з‘ясовані. Для їх розуміння потрібно перейти на більш 

глибокий сутнісний рівень.  

Це означає необхідність зрозуміти внутрішню суперечливість явища, в 

якій і полягає його сутність як цілісного процесу. Г. Гегель у другому томі 

«Науки логіки», який називається «Вчення про сутність», визначає сутність 

через розкриття суперечності. Цей том включає три розділи «Сутність як 

рефлексія в самій собі», «Явище» і «Дійсність». «Дійсність, – за Г. Гегелем, – 

це єдність сутності та існування; в ній має свою істину позбавлена вигляду 

сутність і позбавлене опори явище, інакше кажучи, невизначена стійкість і 

позбавлене міцності різноманіття»
2
. Сама сутність визначається Г. Гегелем 

так: «Сутність – це, по-перше, просте співвідношення з самою собою, чиста 

тотожність. Це те її визначення, згідно з яким вона скоріше є відсутністю 

визначень.  

По-друге, справжнє визначення – це відмінність, притому почасти як 

зовнішня або байдужа відмінність, різність взагалі, почасти ж як протилежна 

різність, або як протилежність. 

По-третє, як суперечність протилежність рефлектує в саму себе і 

повертається до свого підґрунтя»
3
.  

Таким чином, за Г. Гегелем, сутність як внутрішня суперечність зовні 

виявляється через явище і у єдності зі своїми зовнішніми формами існування 

утворює дійсність. Ці гегелівські положення ніхто ніколи не зміг заперечити. 

Вони віддзеркалюють логіку пізнання, яка відповідає логіці самого предмета. 

Враховуючи ці положення, відповідь на проблеми нестабільності соціально-

економічної динаміки слід шукати у з‘ясуванні суперечностей, що 

породжують нестабільність, та форм їх руху і розв‘язання. Саме рух і 

способи розв‘язання цих суперечностей утворюють загальний механізм 

стабілізації економіки. Але він завжди діє в конкретних історичних та 

інституційних умовах і відповідним чином модифікується. Проте цю 

                                                 
2
 Гегель Г. Наука логики. Т. 2. Учение о сущности. Москва: Мысль, 1971. С. 171. 

3
 Там само. С. 29. 
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модифікацію не можна розуміти таким чином, що є сам по собі загальний 

механізм, який потім набуває певних особливостей. Загальне і особливе існує 

у єдності, як і сутність та явище. Їх розрізнення має діалектичний характер, 

тобто враховує їх єдність як протилежностей. 

В основі всякого господарства лежить виробництво продуктів для 

задоволення потреб людей. Тут основною є суперечність між виробництвом і 

споживанням. Вона має складний характер і включає в себе цілу низку 

суперечливих співвідношень між виробництвом, розподілом, обміном і 

споживанням. Ця проблема в тій чи іншій мірі висвітлювалася усіма 

видатними економістами, але найбільш суттєві внутрішні зв'язки між 

виробництвом, розподілом, обміном і споживанням були розкриті 

К. Марксом
4
.  

На перший погляд здається, що ці співвідношення відображають 

послідовні фази руху продукту від його виробництва через розподіл і обмін 

до споживання. Такий зв'язок дійсно існує, але він є зовнішнім, поверхневим. 

За ним ховаються більш глибокі суперечливі взаємозалежності. При більш 

глибокому розгляді виявляється, що споживання є не тільки останньою 

фазою руху продукту, але і внутрішнім моментом самого виробництва. Адже 

у виробництві споживаються засоби виробництва (знаряддя праці, сировина, 

матеріали) і робоча сила людини (його фізична, розумова енергія та ін.). Це є 

продуктивне споживання. З іншого боку, процес споживання створених благ 

виробляє саму людину, відновлює її сили, втрачену енергію, здатність до 

праці. Таким чином, не тільки виробництво включає в себе споживання, але і 

споживання є виробництвом. Це внутрішні зв'язки виробництва і 

споживання, але існують також зовнішні взаємозалежності. Виробництво 

впливає на споживання: 1) доставляючи продукт для споживання; 

2) визначаючи спосіб споживання (наприклад, те, що за допомогою молотка 

забивають цвяхи, а не шиють одяг, задано в самому виробництві цього 

                                                 
4
 Маркс К. Экономические рукописи 1857–1859 годов. В кн.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Изд. 2-е. Т. 46. Ч. 1. 

Москва: Изд-во политической литературы, 1968. С. 24–36. 
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предмета); 3) збуджуючи в споживачі потребу (наприклад, на початку 

століття не було потреб у телевізорах, комп'ютерах, оскільки вони ще не 

були вироблені, створення цих продуктів одночасно породило у споживачів 

потребу в них). 

Споживання також зовні впливає на виробництво тим, що, по-перше, 

знищує створений продукт і надає тим самим завершеність процесу 

виробництва; по-друге, створює потребу в новому акті виробництва. 

Розподіл також, перш ніж стати розподілом продуктів, є розподілом 

усередині виробництва. Це є розподіл засобів виробництва і людей за 

різними сферами діяльності. І цей розподіл, що міститься всередині 

виробництва, є визначальним щодо розподілу результатів виробництва. Чому 

одні люди одержують зарплату, а інші – прибуток, якщо навіть суми 

кількісно не будуть відрізнятися? Від чого це залежить? 

Це залежить від того, що вже в самому виробничому процесі засоби 

виробництва і праця були розподілені таким чином, що одна людина 

виступала як власник засобів виробництва, а інша – як найманий працівник. 

Цим визначені форма і розміри одержуваного доходу. Відносини і форми 

розподілу результатів виробництва виступають як зворотна сторона 

розподілу факторів виробництва. 

Зовні розподіл може впливати на виробництво, стимулюючи або, 

навпаки, стримуючи його розвиток. Наприклад, зрівняльний розподіл 

позбавляє працівників стимулів до поліпшення виробництва, а різні 

заохочувальні системи оплати праці призводять до зростання продуктивності 

праці. Обмін, як і розподіл, є не тільки фазою руху продукту, але і 

внутрішнім моментом виробництва. Усередині виробництва він існує як 

обмін діяльністю, здібностями, як обмін між виробниками засобів 

виробництва. Зовні виробництво і обмін також впливають один на одного. 

Наприклад, використання паперових грошей замість золотих, електронні 

розрахунки прискорюють обмін, а платіжні кризи його затримують, 

негативно впливаючи на виробництво. Висока інфляція, знецінення грошей 
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як засобу обміну, також негативно позначається на розвитку виробництва. Зі 

свого боку, динаміка виробництва впливає на обмін.  

Таким чином, зовнішня видимість того, що виробництво, розподіл, 

обмін і споживання є просто фазами руху продукту, оманлива. За цим 

ховаються складніші відносини, суть яких полягає в тому, що виробництво, 

розподіл, обмін і споживання є внутрішніми моментами самого виробництва 

в широкому сенсі, відмінностями всередині єдності, суперечливими 

сторонами єдиного цілого. Вони взаємно обумовлюють і виключають, 

взаємно проникають та визначають одна одну. У цій суперечливій взаємодії 

визначальна роль належить виробництву. Воно є вихідним пунктом і 

панівним моментом всього руху. Спроби ігнорувати це, наприклад 

займаючись фінансовою стабілізацією, не звертаючи уваги на спад 

виробництва, або створюючи інституційний простір для фінансіалізації, 

ігноруючи зростання відриву фінансів від реальної економіки, завжди мали 

негативне завершення
5
. 

Товарне господарство і ринкова економіка виростає із натурального 

господарства шляхом розвитку розподілу праці та обміну продуктів, які 

внаслідок цього стають товарами. Обмін із внутрішнього моменту 

виробництва перетворюється у самостійну фазу, що опосередковує 

виробництво і споживання. Продукт виробництва перетворюється у товар, 

який набуває подвійної властивості споживчої і мінової вартості, в основі 

якої лежить вартість. Суперечність між споживчою і міновою вартістю 

розв‘язується таким чином, що виникають гроші як особливий товар, 

споживча вартість якого, корисність полягає в міновій вартості, в здатності 

бути засобом обміну. Товарно-грошовий обіг є одночасно формою руху і 

розв‘язання суперечності споживчої та мінової вартості. «Ми бачили, – писав 

К. Маркс, який найглибше дослідив суперечності товару, – що процес обміну 

товарів містить у собі відносини, що суперечать і виключають одна одну. 

Розвиток товару не знімає цих суперечностей, проте створює форму для їх 

                                                 
5
 Гриценко А. А. Развитие форм обмена, стоимости и денег. Киев: Основа, 2005. С. 43–46. 
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руху. Такий самий взагалі той метод, за допомогою якого вирішуються дійсні 

суперечності. Так, наприклад, у тому, що одне тіло безперервно падає на 

інше і безперервно ж віддаляється від останнього, полягає суперечність. 

Еліпсис є однією із форм руху, в якій ця суперечність одночасно і 

здійснюється і розв‘язується»
6
. 

Внутрішня суперечність товару між споживчою вартістю і вартістю 

розв‘язується і отримує подальший рух через зовнішню суперечність «товар – 

гроші – товар» (Т-Г-Т), яка стає основою подальшого розвитку товарно-

грошових відносин і перетворення грошей в капітал. Рух «гроші – товар – 

гроші+), як формула капіталу, містить власну суперечність, яка полягає в 

тому, що у всіх актах обмін є еквівалентним, і в такому випадку додаткова 

вартість не може з‘явитися, але насправді вона з‘являється. Це суперечність 

між вартістю як еквівалентом обміну і додатковою вартістю, яка виключає 

еквівалентність, розв‘язується і одержує відповідну форму руху шляхом 

включення в обмін особливого товару – робочої сили, яка має властивість 

створювати вартість більшу, ніж її власна вартість.  

Формування індустріально-ринкової економіки розриває безпосередню 

єдність виробництва та споживання і опосередковує їх товарно-грошовими 

відносинами. Ланка «потреба – виробництво – споживання» перетворюється 

у більш складний процес «потреба – попит (монетизована потреба) – 

виробництво – пропозиція – обмін (продаж – купівля) – споживання». 

Засобом обміну спочатку був реальний грошовий товар (срібло, золото), 

потім грошові знаки (паперові, електронні), а сам процес обміну в умовах 

формування інформаційно-мережевої економіки почав переміщуватися у 

віртуальній простір. Коли, наприклад, людина відпрацювала на підприємстві 

і одержала заробітну плату на платіжну карту, а потім розрахувалася за 

допомогою платіжної карти у супермаркеті за куплений товар, то всі 

товарно-грошові відносини відбулися у віртуальному просторі. Виробник 

                                                 
6
 Маркс К. Капитал. Т. 1. В кн.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Изд. 2-е. Т. 23. Москва: Изд-во политической 

литературы, 1960. С. 113–114.  
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реально створив корисну річ, яка перетворюється у товар лише через її 

продаж на ринку за гроші, а покупець, заплативши за товар, має справу 

просто з корисною для нього річчю. У цьому випадку відносини виробництва 

і споживання здійснюються реально, а їх опосередкування товарно-

грошовими відносинами відбувається віртуально.  

Все це суттєво змінює співвідношення реальних економічних процесів 

і фінансово-грошових відносин. Зважаючи на те, що гроші перестали бути 

реальним товаром і перетворилися у представника вартості як еквівалента в 

обміні, виникла необхідність у регулюванні грошової емісії спеціальним 

органом (центральними банком), який за це відповідає. Центральний банк 

забезпечує економіку грошима і відповідає за стабільність грошової одиниці. 

Якщо розвиток суспільства йде природним шляхом, коли формування 

ринку відбувається разом з індустріалізацією, то збалансованість економіки 

досягається на основі ринкових законів. Якщо ж перехід до ринкової 

економіки відбувається не за класичним, а за інверсійним типом, коли 

індустріалізація і формування ринкових відносин розірвані у часі, то виникає 

невідповідність структури економіки і її просторової локалізації, що була 

здійснена в умовах директивно-планової системи господарювання, ринковим 

законам. Це, з одного боку, вимагає переструктурування економіки, з іншого – 

деформує ринкові відносини. Саме так відбулося в Україні. До цього додався 

вплив глобалізаційних процесів на економіку України. В умовах суттєво 

нижчої від розвинених західних країн продуктивності праці та вищої 

ресурсоємності виробництва практичне відкриття кордонів створило для 

іноземних суб‘єктів господарювання суттєві конкурентні переваги, а для 

національних виробників невигідні умови, що має своїм наслідком 

фрагментацію економіки і структурну деградацію. 

В таких умовах за ринковими законами Україна пристосувалася до 

світового господарства окремими фрагментами своєї економіки як 

сировинний придаток, не вибудувавши цілісного національного 

господарського комплексу з відповідним внутрішнім попитом і пропозицією. 
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А висока інфляція разом з приватизацією як способами первісного 

накопичення капіталу привели до суттєвого розшарування населення за 

статками і доходами. Внаслідок цього внутрішній попит був звужений і 

деформований. Подальший рух на основі ринкових законів, лібералізації і 

дерегуляції тільки посилює внутрішні диспропорції, провокуючи все більш 

глибокі кризи. Україна потрапила в інверсійну пастку, вийти з якої можливо 

лише шляхом цілеспрямованої структурної політики, на підтримку якої 

повинні бути спрямовані всі інші види політик (передусім бюджетно-

податкова, грошово-кредитна, інвестиційна та інноваційна). 

Вирішити такі завдання можливо лише шляхом активної діяльності 

держави у співпраці з бізнесом і всім суспільством. Це вимагає нового 

розуміння ролі держави в економіці. До цього часу продовжується 

протиборство ліберальної і соціалістичної концепцій, перша з яких виступає 

з позицій мінімізації ролі держави в економіці, а друга наполягає на її 

вирішальному значенні. Ця проблематика широко представлена в різних 

аспектах у наукових дослідженнях, в тому числі у сучасній монографічній 

літературі
7
. Існуючий дискурс не враховує належним чином ту суттєву 

обставину, що ринок є механізмом погодження приватних економічних 

інтересів господарюючих суб‘єктів, а крім цього існують спільні інтереси 

усіх громадян, які власне і повинна представляти держава.  

                                                 
7
 Банерджи А., Дюфло Э. Экономическая наука в тяжелые времена. Продуманные решения самых важных 

проблем современности. Москва: Изд-во Института Гайдара; Санкт-Петербург: Факультет свободных 

искусств и наук СПбГУ, 2021. 624 с.; Білорус О.Г. Економічна глобалістика. Світ-система глобалізму: 

монографія. Київ: Ун-т "Україна", 2016. 536 с.; Ван Парайс Ф., Вандерборхт Я. Базовый доход. Радикальный 

проект для свободного общества и здоровой экономики. Москва: Дом Высшей школы экономики, 2020. 

440с.; Геєць В.М. Феномен нестабільності – виклик економічному розвитку / НАН України; Ін-т екон. та 

прогнозув. НАН України. Київ: Академперіодика, 2020. 456 с.; Геєць В.М. Суспільство, держава, економіка: 

феноменологія взаємодії та розвитку. Київ: НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. НАН України. 2009. 864 

с.; Гринберг Р.С., Рубинштейн А.Я. Индивидуум & государство: экономическая дилемма. Москва: Весь мир, 

2013. 480 с.; Гриценко А.А. Економіко-інформаційний імператив нової статистичної парадигми: монографія 

/ НАН України; ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». Київ, 2020. 436 с.; Дементьев В.В. Институты, 

поведение, власть. Донецк: ГВУЗ «Донецкий национальный технический университет», 2012. 310 с.; 

Колодко Гжегож В. Куда идет мир: Политическая экономия будущего. Москва: Магистр, 2014. 528 с.; Норт 

Д., Уоллис Д., Вайнгаст Б. Насилие и социальные порядки. Концептуальные рамки для интерпретации 

письменной истории человечества. Москва: Изд-во Института Гайдара, 2011. 480 с.; Кіндзерський Ю.В. 

Інклюзивна індустріалізація для сталого розвитку: до засад теорії та політики формування. Економіка 

України. 2021. № 5 (714). С. 3–39.  
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Кожний господарюючий суб‘єкт має свій приватний інтерес, який 

відрізняється від усіх інших приватних інтересів. Одночасно він має 

інтереси, що збігаються з інтересами інших суб‘єктів (наприклад, у тому, 

щоб конкуренція була добросовісною, щоб судочинство здійснювалося 

відповідно до закону і т. ін.). Але спільний інтерес може стати реальністю 

тільки тоді, коли він буде представлений одним і єдиним суб‘єктом. Таким 

суб‘єктом виступає держава. Послідовне проведення цього положення в 

теорії та практиці дає методологічне та практичне підґрунтя для з‘ясування і 

ефективного використання економічних функцій держави.  

Зазвичай на основі емпіричного узагальнення діяльності держави для 

країн з ринковою економікою виділяють такі економічні функції держави, як 

захист прав власності та правове регулювання економічних відносин; 

антимонопольна політика та захист конкуренції; забезпечення стабільного 

функціонування економіки методами монетарної та фіскальної політики; 

коригування локалізації ресурсів з метою підвищення ефективності їх 

розподілу; перерозподіл доходів з метою зменшення економічної нерівності 

та соціального захисту населення. Ці функції можна сформулювати і 

згрупувати по-іншому, конкретизувати до назви статей видатків державного 

бюджету, тому залежно від конкретних завдань у науковій літературі можна 

зустріти різний перелік функцій. Однак загальним недоліком таких 

угрупувань є те, що в їх основу покладено емпіричний підхід, що спирається 

на просте узагальнення економічних проблем, якими займається держава, і не 

з‘ясовує суті її діяльності як суб‘єкта, що виступає економічним агентом 

суспільства як цілого. Це не дає можливості поглибити аналіз і вийти на 

розуміння сучасних особливостей здійснення основних функцій держави в 

умовах поглиблення кризових явищ і зростання глобальної нестабільності 

соціально-економічної динаміки.  

На відміну від емпіричного підходу логіко-історична методологія 

спирається на основоположне значення з‘ясування суті предмета 

дослідження і наступне пізнання обумовлених нею функцій. Відповідно до 
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такої методології економічні функції держави повинні бути досліджені як 

способи здійснення державою своєї суті як агента суспільства, що 

представляє загальні економічні інтереси її громадян
8
. Це означає, що 

держава, по-перше, виражає загальні економічні інтереси суспільства, по-

друге, вона представляє ці інтереси стосовно кожного окремого 

господарюючого суб‘єкта чи громадянина і у цій ролі виступає як єдиний 

суб‘єкт і монополіст. Зважаючи на це, першу економічну функцію держави 

можна визначити як функцію монопольного виразника і представника 

економічних інтересів суспільства як цілого. Вона включає дві свої 

внутрішні складові, або підфункції. Перша полягає в тому, що громадяни і 

суб‘єкти господарювання виражають свої інтереси через державу, друга – в 

тому, що держава представляє ці інтереси стосовно кожного окремого 

суб‘єкта.  

Друга функція держави є розгортанням першої функції. Якщо держава 

є виразником і представником загальних економічних інтересів суспільства, 

то вона повинна забезпечити задоволення економічних потреб 

суспільства як цілого. Ця функція також включає в себе дві складові, або 

підфункції. Перша полягає у виробництві суспільних товарів і послуг 

(підтримка освіти, науки, культури, транспортна інфраструктура, оборона 

тощо). Друга – у задоволенні потреб в економічному (монетарному, 

антимонопольному тощо) регулюванні, яке також є суспільним благом.  

Третя функція держави є продовженням попередніх. Реалізуючи свої 

функції як агента загальних економічних інтересів суспільства, держава 

стикається з суперечністю, яка полягає в тому, що ці інтереси безпосередньо 

не збігаються з інтересами кожного господарюючого суб‘єкта і громадянина. 

Поєднання загальних і приватних інтересів відбувається через складну і 

суперечливу систему соціально-економічних відносин. Наприклад, існує 

загальний інтерес у розвитку транспортної інфраструктури, але це 

                                                 
8
 Гриценко А. А. Модернізація політико-економічних функцій держави. В кн.: Соціологія  та суспільство: 

взаємодія в умовах кризи. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. С. 487–490. 
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здійснюється державою за рахунок податків, які платять суб‘єкти 

господарювання і громадяни, не зацікавлені безпосередньо у сплаті податків. 

Ця зацікавленість є опосередкованою використанням суспільних благ, до 

яких належить транспортна інфраструктура.  

Суперечливість загальних і приватних інтересів суб‘єкта 

господарювання і громадянина може виявлятися в різних формах, в тому 

числі і в таких, які порушують встановлені норми і правила. Тому держава 

повинна їх захищати. Це втілюється у третій економічній функції 

держави, яка полягає у захисті суспільних економічних інтересів. Вона 

також включає дві внутрішні складові, або підфункції. Перша полягає у 

контролі за дотриманням норм економічної діяльності та встановлених 

правил. Друга – здійсненні економічних санкцій за порушення норм і правил 

економічної діяльності. Зазначені основні функції держави можна 

представити схематично (рис. 1.1). 

Ці три функції є основними економічними функціями держави, без 

виконання яких держава як економічний суб‘єкт не існує. Всі інші функції є 

похідними, тобто такими, що випливають із основних і конкретизують їх.  

В умовах глобалізації суттєве значення має розрізнення внутрішніх і 

зовнішніх економічних функцій держави. Внутрішні функції держава 

виконує як агент суспільства стосовно національних суб‘єктів 

господарювання і своїх громадян, а зовнішні – стосовно інших держав та їх 

суб‘єктів господарювання і громадян. Зовнішні функції держави завжди є 

похідними. Наприклад, розвиток зовнішньоекономічних відносин є 

реалізацією такої основної функції держави, як вираження і представлення 

економічних інтересів суспільства, у зовнішніх відносинах.  

Глобалізація вносить зміни у співвідношення внутрішніх і зовнішніх 

функцій. Відкритість економіки, рух капіталу, міграція робочої сили 

характеризують зовнішні відносини, які одночасно змінюють внутрішні 

умови функціонування економіки. Це, безумовно, необхідно враховувати в 

реалізації функцій держави шляхом здійснення адекватної соціально-
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економічної політики. Саме неналежне виконання українською державою 

своїх основних економічних функцій призвело до деіндустріалізації 

української економіки і перетворення її значною мірою у сировинний 

додаток більш розвинених держав.  

 

Рис. 1.1. Основні економічні функції держави 

Джерело: складено автором.  

Глобалізація приводить до того, що, з одного боку, частина соціально-

економічних процесів усередині країн виходить із-під впливу національної 

держави, а, з іншого боку, приватні міжнаціональні структури починають 

значною мірою визначати перебіг подій у тій чи іншій державі. Виникає 
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суперечність між інтересами транснаціональних та міжнаціональних 

структур і політико-економічними інтересами національних держав. Ця 

суперечність є формою прояву більш загальної суперечності між 

глобалізацією суспільно-економічних відносин, представленою на сучасному 

етапі передусім інформаційно-технологічною та фінансово-економічною 

єдністю світового простору, і територіальною локалізацією у національних 

державах матеріальних і трудових ресурсів, не здатних рухатися у просторі зі 

швидкістю інформації та фінансових потоків.  

Зі свого боку ця суперечність є історичним результатом розгортання 

внутрішньої відмінності, притаманної спільно-розділеній праці як вихідному 

суспільно-економічному відношенню, з якого розвиваються суспільство і 

людина як суперечливі, але нерозривно пов‘язані, суб‘єкти соціально-

економічного прогресу. Роздільність розвивається через розподіл і 

відокремлення різних видів праці та втілюється у формуванні інститутів 

ринку. А спільність розвивається через кооперування та усуспільнення праці 

та втілюється в інституті держави. Сучасності притаманна 

комплементарність інститутів ринку та держави як суперечливих і одночасно 

взаємодоповнюючих структур суспільства.  

Відповідно до законів архітектоніки, розрив у показниках рівня 

розвитку, продуктивності праці, конкурентоспроможності, що перевищує 

15%, створює загрози для стабільності і може вести до дивергенції замість 

конвергенції, що відбувається значною мірою у відносинах України і 

Європейського Союзу. Зважаючи на це, необхідною є корекція 

взаємовідносин України та ЄС з урахуванням реальної ситуації та тенденцій 

розвитку. Прискорений рух України до ЄС, який започатковано під час війни 

Росії проти України, також має суперечливий характер. За відсутності 

цілеспрямованої державної політики він може перетворити Україну у 

фрагмент Європи, нездатний на роль економічного суб‘єкта.  

Вітчизняна державна політика має знайти в процесі повоєнного 

відновлення і реконструкції економіки України адекватні відповіді на 
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найбільш серйозні виклики європейської інтеграції нашої країни, що 

пов‘язані з проблемами її інституційного розвитку та економічного 

зростання, деіндустріалізації, структурно-динамічних диспропорцій у 

зовнішній торгівлі, макрофінансової стійкості, а також гальмування 

макроекономічної конвергенції та поглиблення соціальної дивергенції 

Україна – ЄС
9
. Відповідна корекція підходів вітчизняного державного 

регулювання має враховувати сучасну практику і досвід Євросоюзу щодо 

стратегічного, програмного, тактичного реагування інструментами державної 

політики на виклики глобалізації, цифровізації, демографічних і соціальних 

трансформацій
10

. Узагальнюючи сучасні тенденції соціально-економічного 

розвитку та їх вплив на функції держави, можна визначити головні напрями 

трансформації основних економічних функцій держави
11

. До них можна 

віднести:  

1) послаблення монопольної складової функції держави у 

представленні суспільних економічних інтересів та зростання значення у 

цьому процесі державно-публічно-громадських інститутів;  

2) підвищення рівня соціалізації та гуманізації економічних потреб 

та способів їх задоволення;  

3) інтернаціоналізація механізмів захисту економічних інтересів 

держав.  

Все це має численні конкретні прояви, які потребують ретельного 

вивчення і відповідного реагування з боку соціально-економічної політики. 

Ще одним суттєвим елементом, який має важливе значення для 

створення механізму стабілізації економіки, є розуміння співвідношення 

ринкових і неринкових механізмів у формуванні інформаційно-мережевої 

економіки та протидії дестабілізаційним чинникам. Інформаційно-мережева 

                                                 
9
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10

 Комплементарність інформаційно-цифрових і соціально-економічних перетворень як умова стабільного 

розвитку суспільства : монографія / за ред. чл.-кор. НАН України А. А. Гриценка. Київ: ДУ «Ін-т економіки 

та прогнозування НАН України», 2021. С. 74; 83–85; 304–308; 318–323. 
11

 Гриценко А. А. Методологія дослідження трансформації економічних функцій держави в умовах 

глобалізації. Економіка України. 2021. № 7. 



Гриценко А. А.             Основні складові загального механізму стабілізації економіки України 

 21 

економіка за своєю суттю є не ринковою, а постринковою системою, яка 

включає в себе ринкові відносини у знятому вигляді, перенесеному у 

реально-нереальний, віртуальний простір, як це було показано на прикладі 

користування платіжною карткою. Це одночасно означає актуалізацію і 

утвердження нової форми єдності ринкових і реципрокних відносин. 

Реципрокність означає взаємність, «обмін дарами всередині соціальних 

мереж (дарообмін)»
12

. Пояснюючи суть таких відносин, Ю. Ельстер писав, 

що «норма може не вимагати від мене дарунка кузену на Різдво, але, якщо 

він почне дарувати мені дарунки, доведеться у відповідь робити те саме»
13

. В 

класичному вигляді реципрокність означає, що дари переходять із рук в руки 

на безоплатній основі (даром); при дарообміні виникає негласне зобов‘язання 

дати дар у відповідь; форма дару у відповідь може бути довільною; терміни 

дару у відповідь не обмовляються; дар у відповідь не обов‘язково дістанеться 

дарителю; дари нееквівалентні за вартістю
14

. К. Поланьї довів, що у 

докапіталістичній економіці панували реципрокні зв‘язки, що базувалися на 

взаємності, дарообміні, а товарні відносини мали підпорядкований 

характер
15

. 

В інформаційно-мережевій економіці, де основним багатством є 

інформаційні блага, які можуть привласнюватися кожним і всіма одночасно, 

еквівалентність не є неодмінною умовою господарювання. Тут зв‘язки більш 

схожі на реципрокні відносини всередині домогосподарства. Але в період 

переходу від індустріально-ринкової до інформаційно-мережевої економіки 

притаманна ринковій економіці еквівалентність зберігається, набуваючи 

нових перетворених форм. Так, кожний акт купівлі-продажу звичайних 

товарів за умов використання платіжних карт є нееквівалентним, бо реальне 

благо обмінюється на ідеальні гроші, представлені електронними записами. 
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Фактично це є дар, який передбачає невизначений у часі та просторі 

зворотний дар, але іншого від іншого суб‘єкта. Якщо ж брати всю сукупність 

актів купівлі-продажу, то еквівалентність в цілому зберігається. 

Виробники інформаційних благ в індустріально-ринковій економіці 

повинні одержувати еквівалент вартості інформаційного блага, але не в 

кожному акті продажу, а загалом від функціонування інформаційного блага. 

Наприклад, витрати на створення фільму, який можна подивитися в мережі 

Інтернет, повертаються у вигляді невеликих платежів за перегляд фільму, 

розмір яких не залежить від витрат на виробництво. І можуть бути як 

випадки, коли загальна сума значно перевищує витрати, так і випадки, коли 

затрати не покриваються доходами. І як станеться – невідомо, бо благо є 

унікальним і невідтворюваним. 

В умовах панування індустріально-ринкової економіки і початкового 

стану формування інформаційно-мережевої системи господарювання на 

зазначені вище моменти не звертають належної уваги, і вони не стають 

предметом ґрунтовних спеціальних досліджень. Але пандемія COVID-19, 

війна Росії проти України та інші дестабілізаційні чинники 

продемонстрували необхідність використовувати нееквівалентні відносини, 

які за своєю суттю є реципрокними. Зважаючи на те, що нестабільність в 

умовах переходу від індустріально-ринкової до інформаційно-мережевої 

економіки стає характерною рисою соціально-економічної динаміки, 

поєднання ринковості та реципрокності в стабілізаційних механізмах 

виступає як імператив подальшого розвитку. 

Забезпечення стабільного функціонування господарського механізму 

України в умовах посилення дії дестабілізуючих чинників має спиратися на 

відповідні теоретичні підґрунтя, якими в умовах, що склалися, не можуть 

бути в чистому вигляді ні неокласичні, ні кейнсіанські підходи. Перші 

орієнтують на вивільнення ринкових сил і невтручання держави в економіку, 

на стимулювання сукупної пропозиції. Другі орієнтують на застосування 

грошово-кредитної та бюджетної політики для стимулювання сукупного 
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попиту, який потягне за собою економіку. Все це в умовах України, де 

сформувалася базова деструкція
16

, виникли нові диспропорції внаслідок 

війни Росії проти України, продовжить існуючі деструктивні тенденції і 

посилить незбалансованість ринків. Необхідні нові підходи, які не 

заперечують існуючі, а розглядають їх як певні складові, що застосовуються 

в адекватних їм умовах і поєднуються з іншими, що дають адекватні 

результати в інших умовах. Такі підходи повинні орієнтувати на створення 

інституційних умов поєднання попиту і пропозиції. Збільшення попиту має 

відбуватися скоординовано із зростанням відповідної пропозиції і 

створенням каналів їх з‘єднання
17

. Саме такий підхід необхідно покласти в 

основу концепції повоєнного відновлення і реконструкції економіки України. 

Формування основ механізму стабілізації соціально-економічного 

розвитку має враховувати необхідність
18

:  

– відштовхуватися від оцінки реальних потреб (не попиту) населення, 

суб‘єктів господарювання і держави, з одного боку, матеріальних і трудових 

ресурсів – з іншого;  

– забезпечити відповідну монетизацію цих потреб (формування 

попиту) і руху ресурсів для їх задоволення (формування пропозиції), що 

передбачає зміну парадигми і механізмів грошово-кредитної і фіскальної 

політики;  

– бути націленими на вирішення трьох пріоритетних завдань:  

1) вирішення базових проблем відтворення життєдіяльності людей 

(харчування, житло, здоров‘я); 

2) розвиток інфраструктури (дороги, транспорт, зв‘язок);  

3) створення умов для інноваційного розвитку (освіта, наука, інновації).  

Перша складова включає проблеми харчування, житла і здоров‘я. 

Населення України, на жаль, не харчувалося раціонально навіть у довоєнний 
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період. Певна частка людей не була забезпечена належним харчуванням 

також за калорійністю. Після закінчення воєнних дій ця проблема постане 

гостріше. Починати потрібно, як завжди це робиться, з гуманітарної 

допомоги, де вона потрібна. Потім у більш широкому масштабі перейти до 

обліку людей, які не мають достатніх доходів для придбання продовольства, і 

створити механізм забезпечення їх через спеціальні торгові центри і випуск 

платіжних карток. Зразком тут може бути американська система державної 

продовольчої допомоги США. До цього додаються заходи на підтримку 

виробників, залучених до виконання продовольчих програм, і вимоги до них 

щодо якості продукції, застосування сучасних енергоефективних і зелених 

технологій тощо. Це створює відносно замкнуту систему відтворення 

продуктів і ресурсів на більш досконалій технічній основі з більш високими 

цінами. Поступово виробники, залучені до цих програм, будуть розширювати 

свою діяльність за межі програм разом з розвитком технологічної основи, 

відкриваючись для зовнішньої конкуренції. Водночас здійснюються заходи 

щодо раціоналізації харчування з наукових позицій. Банківське 

обслуговування цього сектора передусім має базуватись на застосуванні 

сучасних цифрових технологій і орієнтуватись на те, що згодом цей сегмент 

може стати елементом системи безумовного базового доходу, до якого 

невідворотно рухатиметься Україна разом з усім світом. Але врахування з 

самого початку подальших перспектив дає можливість уникнути багатьох 

помилок і переробок.  

Подібним чином можна підійти і до житлової проблеми, що за 

належної організації вирішується в середньостроковій перспективі. Починати 

потрібно з забезпечення житлом людей, які його втратили внаслідок війни, і 

поступово переходити до широкомасштабного житлового будівництва на 

основі застосування сучасних технологій, науки про організацію житлового 

простору (прикладів багато, одним із них може бути Туреччина) і відповідної 

грошово-кредитної політики. Для вирішення цих та інших, більш широких, 

завдань необхідним є створення державно-публічних безприбуткових 
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інститутів розвитку (наприклад, Державно-публічної фінансово-кредитної 

установи), які могли би, використовуючи бюджетні кошти і рефінансування 

центрального банку, забезпечувати скоординоване фінансування мобілізації 

матеріальних ресурсів та монетизації базових потреб. Такі установи могли б 

надавати кредити громадянам, які потребують поліпшення житлових умов, 

прив‘язуючи використання цих кредитів до будівельних організацій і 

забезпечуючи відкритість процедур і публічний контроль над усім процесом.  

Механізм вирішення таких завдань міг би включати чотирьохсторонні 

угоди, за якими державно-публічна установа, використовуючи комерційні 

банки як операторів, що лише отримують нормальний прибуток за свою 

діяльність (а не прибуток на гроші, надані державною установою) видає 

кредит під установлений низький процент (13 %) позичальнику, що 

потребує поліпшення житлових умов, і передає гроші будівельній організації 

для будівництва цього житла. Будівельні організації відбираються за 

конкурсом, який передбачає вимоги до якості будівництва, застосування 

сучасних технологій, будівельних матеріалів, виготовлених в Україні (лише у 

разі їх відсутності дозволяється імпорт). Одночасно Уряд вживає заходи 

щодо імпортозаміщення продукції, необхідної для житлового будівництва. 

Житло, що будується, до погашення кредиту могло б служити заставою. 

Такий кредитний борг може висіти як завгодно довго, не наносячи шкоди 

економіці й не породжуючи інфляцію. Це дає можливість диференціювати 

терміни повернення кредиту залежно від доходів позичальника. Держава і 

суспільство в такому випадку виконують свої власні функції регулювання 

грошово-кредитних потоків в інтересах задоволення потреб членів 

суспільства і бізнесових структур. Житлове будівництво є тим сектором, 

який може послужити локомотивом розвитку інших секторів, а головне – 

внутрішнього ринку країни.  

Такий підхід можна застосувати і до будівництва доріг, і до інших 

інфраструктурних проєктів. Хороші дороги є кінцевим суспільним благом, 

яке не може бути оцінене економічним критерієм прибутковості. Як в 
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особистому житті будинок для житла є кінцевим споживчим благом і до 

нього не застосовується критерій прибутковості, так і в суспільному житті 

дороги є кінцевим суспільним благом. Якщо є матеріальні і трудові ресурси 

для будівництва доріг, у масштабі суспільства не може бути грошових і 

фінансових причин для відмови від вирішення цих завдань. Для вирішення 

цієї проблеми у разі успішного просування України до ЄС важливу роль 

може зіграти допомога цієї європейської організації.  

Запропонований вище підхід частково можна застосувати і до 

вирішення інших проблем. Методологічним імперативом структурування 

завдань відновлення і повоєнної реконструкції економіки України повинно 

бути розуміння просторово-часової єдності та послідовності процесів 

вирішення невідкладних завдань безпосереднього виходу із воєнного стану, 

середньострокових завдань забезпечення стійкого розвитку та 

довгострокового процесу формування нової інформаційно-мережевої 

економіки.  

Цілеспрямована зміна структури економічної діяльності, потоків благ і 

грошей досягається за рахунок інституційних перетворень на основі 

поєднання ринкових і реципрокних принципів. Стрижневими напрямами 

усього реформування суспільства повинні бути подолання базової соціально-

економічної деструкції (що виникла в результаті поєднання інверсійного 

типу ринкової трансформації та глобалізації економіки, була модифікована і 

поглиблена наслідками війни Росії проти України) та створення базового 

господарського комплексу внутрішнього розвитку. Це і є шлях подолання 

деструктивних тенденцій і виходу на траєкторію стійкого розвитку в умовах 

сучасної кризової динаміки та глобальної нестабільності
19

. 

 

                                                 
19

 Гриценко А.А. Економіко-інформаційний імператив нової статистичної парадигми. Київ: НАН України, 

ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». 2020. С. 340345. 
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ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВА  

РЕІНДУСТРІАЛІЗАЦІЯ ГОСПОДАРСТВА 

Стратегічні підходи до інформаційно-цифрової 

реіндустріалізації економіки 

Наслідки війни Росії проти України суттєво впливають на вирішення 

завдань реіндустріалізації економіки. Під час війни економіка руйнується 

кожного дня. Україна втрачає підприємства, транспорт, інфраструктуру 

тощо. Уряд, Міністерство економіки, Національна академія наук України та 

бізнес-спільноти наразі працюють над планом економічного відновлення 

України. Серед принципів, які покладено в основу зазначеного плану, 

найважливішими є повний доступ до ринків ЄС та Групи семи, отримання 

статусу кандидата на вступ до ЄС, налагодження логістичних шляхів у 

західному напрямку, локалізація не менше 60% (тобто у відновленні України 

будуть задіяні українські компанії та виробники).  

IT-сектор, як і більшість українських бізнесів, сьогодні переживає 

складні часи. Бізнес адаптується, разом із цим змінюються його ІТ-потреби. 

Крім того, змінюється ставлення до партнерів і постачальників, яскравим 

проявом чого є присутність патріотизму не тільки у зовнішніх 

характеристиках, але й відчуття єдності нації. У ділових відносинах люди 

дедалі частіше віддають перевагу українським партнерам та українським 

продуктам і рішенням. Це стало помітним трендом і не лише всередині 

країни.  

Заходи щодо стримування пандемії COVID-19 глибоко вплинули на 

відносини країн з цифровими технологіями. Можливо, ніколи раніше наша 

глобальна залежність від цифрових технологій не торкалася всіх аспектів 

суспільства – від освіти до охорони здоров‘я. Віддалена праця, дистанційне 

навчання та електронна комерція зросли разом із упровадженням цифрових 
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інструментів у бізнесі. Уряди, підприємства та наукові кола поспішили 

усвідомити потенціал штучного інтелекту для сприяння реагуванню на 

кризу, а також необхідність своєчасного, безпечного та надійного доступу до 

даних у країнах та за кордоном. Глобальний обмін даними та співпраця у 

дослідженні досягли безпрецедентного рівня. 

Однак ці види діяльності в Інтернеті викликають попит на високоякісне 

з‘єднання, потребують інтенсивної пропускної здатності та оголюють 

існуючі цифрові розриви, посилюючи потребу у більш інклюзивному підході 

до цифрової трансформації. Разом з прискоренням переходу на віддалену 

працю та розвитком електронної комерції спалах COVID-19 також створює 

сприятливе середовище для кіберзлочинців. Агентства з цифрової безпеки, 

зокрема в Організації економічного співробітництва та розвитку (далі – 

ОЕСР), негайно відреагували, зателефонувавши та підтримавши операторів 

критично важливих видів діяльності, особливо у секторі охорони здоров‘я. 

Багато агентств видали вказівки щодо збору, обробки та обміну 

персональними даними для підтримки відстеження контактів та інших 

заходів реагування. 

Цифрова трансформація впливає на господарство комплексно та 

різноманітними способами, і для того, щоб вона працювала на зростання 

добробуту, необхідні стратегічні підходи. У багатьох країнах розроблено 

національну цифрову стратегію для посилення координації політики на 

найвищих рівнях управління. Крім того, країни розробили окремо стратегії у 

контексті нових технологій: національну стратегію штучного інтелекту (ШІ), 

стратегію цифрової безпеки, стратегію 5G тощо. Так, тридцять чотири країни 

ОЕСР мають національну цифрову стратегію для посилення координації 

політики на рівнях управління прем'єр-міністра або спеціального 

міністерства чи органу влади. Цей стратегічний підхід є особливо очевидним 

у контексті нових технологій: до середини 2020 року 24 країни ОЕСР мали 

національну стратегію ШІ, з сильним акцентом на адаптацію та навички. З 

2017 року багато країн ОЕСР випускають національні стратегії 5G. Крім 
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того, більшість із них мають комплексні стратегії цифрової безпеки, хоча в 

багатьох випадках вони відокремлені від національних цифрових планів і не 

мають незалежних інструментів бюджету та оцінки20
.  

Стратегічне бачення цифрової реіндустріалізації в Україні доцільно 

формувати на основі підходу ОЕСР (з огляду на європейську інтеграцію 

країни), який включає сім взаємопов'язаних вимірів: доступ, використання, 

інновації, робочі місця, суспільство, довіра та відкритість ринку. Технології, 

дані та бізнес-моделі вважаємо рушійними силами, що лежать в основі 

цифрової трансформації. 

Пандемія COVID-19 прискорила впровадження цифрових технологій та 

збільшила розрив між провідними й відсталими компаніями, підсилила 

динаміку перемог у лідерів цифровізації і ще більше відокремила їх від 

інших компаній, які йдуть цим шляхом. Конкурентна диференціація зараз, як 

ніколи, випливає з чудових цифрових і технологічних можливостей, більш 

швидкої доставки та поступово все більш технічно підкованого керівництва 

виконавчого рівня компанії. Цифрова перевага спостерігається не тільки в 

домінуванні технологічних компаній з гіпермасштабом, але і в успіху таких 

нецифрових компаній, як Goldman Sachs, BHP, Disney та Bosch, серед інших. 

Ці компанії вклали значні кошти в нові стратегії та бізнес-моделі з 

цифровими технологіями. Вони не тільки увійшли в пандемію з більшими 

технологічними фондами, ніж їхні однолітки, але й продовжували витрачати 

кошти на цифрові технології, коли пандемія тривала21
. 

Цифрова стратегія змінює підходи, які приводять компанії до переваг 

над їхніми конкурентами (табл. 2.1). Диференціація за допомогою цифрових 

технологій вимагає наявності належних можливостей, культури та 

інфраструктури. Але компанії можуть боротися за те, щоб органічно їх 

створювати з достатніми масштабами та швидкістю. 

                                                 
20

OECD Digital Economy Outlook 2020. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/c5b3ea5d-

en/index.html?itemId=/content/component/c5b3ea5d-en 
21

Simon Blackburn, Jeff Galvin, Laura LaBerge, and Evan Williams. Strategy for a digital world (October, 2021). 

URL:  https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/strategy-for-a-digital-world 

https://www.mckinsey.com/our-people/simon-blackburn
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Таблиця 2.1 

Вплив цифровізації на способи конкурентної боротьби компаній 

Кроки в 

компанії для 

здобуття 

конкурентних 

переваг 

Як це працювало протягом 

10 років до пандемії 

COVID-19 

Нові підходи до конкурентної боротьби 

під впливом цифровізації  

Вдосконалення 

диференціації 

Середній валовий прибуток 

компанії має досягти 30% 

галузевого значення за 10 

років 

Більшість компаній мають 

диференціюватися шляхом постачання 

нових цифрових товарів і послуг та 

отримати досвід швидше ніж конкуренти, 

щоб захопити лідерство  

Вдосконалення 

продуктивності 

За комерційною, загальною 

та адміністративною 

діяльністю компанія має 

бути у ТОП-20 компаній 

галузі  

Планка ефективності витрат – це 

«ощадливі нападники» з дисрупційними 

інноваціями замість найефективнішого 

діючого партнера 

Капітальні 

видатки 

Підтримання 

співвідношення 

капітальних витрат до 

реалізації, що перевищує в 

1,7 раза середньогалузеві 

упродовж не менше 10 

років 

Компанії однаково інвестують більше у 

диференціацію технологічних активів або 

використовують підхід «легкий капітал» 

(як правило, зосереджуються на 

ефективності як основному рушієві 

створення вартості. Розвиток продуктів 

та послуг, експерименти та інновації 

можна розглядати як занадто коштовні, 

довгострокові та відволікаючі увагу від 

суті) 

Перерозподіл 

ресурсів 

Переміщення понад 50% 

витрат капіталу між 

різними бізнесами понад 10 

років  

Цифрові технології змінюють пули 

цінностей швидше, компанії повинні 

швидше перерозподіляти ресурси, щоб 

забезпечити їх узгодженість з сучасними 

віяннями та зростанням 

Злиття, 

поглинання, 

розпродажі 

Угоди на суму понад 30% 

ринкової капіталізації 

протягом понад 10 років; 

без угод понад 30% 

ринкової капіталізації 

Компанії закріплюються на одному 

великому цифровому придбанні, щоб 

перевершити свої цифрові можливості та 

культуру, перш ніж приступати до 

програмних злиттів і поглинань 

Джерело: складено автором за Simon Blackburn, Jeff Galvin, Laura LaBerge, and 

Evan Williams. Strategy for a digital world (October, 2021). URL: 

https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/strategy-for-a-

digital-world; Simon Blackburn, Laura LaBerge, Clayton O‘Toole, and Jeremy Schneider Digital 

strategy in a time of crisis (April, 2020). URL: https://www.mckinsey.com/business-

functions/mckinsey-digital/our-insights/digital-strategy-in-a-time-of-crisis?fbclid=IwAR1MkPI-

QjYTrIvtCsdgxt2bh1hSx4PLdDi_K6UHzzxq6WMl3EghrDYv2xE/ 

Перший із цих класичних кроків описує інноваційні бізнес-моделі та 

переваги ціноутворення, які покращують валову прибутковість компанії. 

Щоб перейти до верхньої квантилі продуктивності на кривій потужності 

економічного прибутку, валовий прибуток компанії має досягти 30 % 

https://www.mckinsey.com/our-people/simon-blackburn
https://www.mckinsey.com/our-people/jeff-galvin
https://www.mckinsey.com/our-people/simon-blackburn
https://www.mckinsey.com/our-people/clayton-otoole
https://www.mckinsey.com/our-people/jeremy-schneider
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галузевого за десятирічний період. Оскільки цифрові технології стають 

дедалі важливішими, джерела цих інновацій та переваг тепер переходять від 

традиційних «солодких» місць на менш знайому сферу, наприклад, 

використання цифрових технологій для впровадження інноваційних 

продуктів, послуг та бізнес-моделей. 

У деяких випадках диференціація означатиме такий підхід, як 

впровадження програмного забезпечення в основу бізнес-моделі компанії та 

вихід на ринок. В інших випадках це вимагатиме створення нових цифрових 

платформ у межах традиційної корпорації, яка обслуговується на одній 

цифровій платформі на кількох європейських чи інших ринках. 

В інших випадках диференціація може вимагати виходу за межі 

організації на цифрові екосистеми з взаємопов'язаними послугами, які 

задовольняють різноманітні міжгалузеві потреби користувачів в одному 

інтегрованому досвіді. 

Імператив стратегічного підходу до технологій є універсальним, проте 

деякі компанії вже є лідерами груп. Їх досвід показав, що кращі загальні 

технологічні можливості, талант, лідерство та ресурси (те, що ми називаємо 

«технологічним фондом компанії») пов'язані з кращими економічними 

результатами. Водночас результати дослідження22 підтверджують, що багато 

організацій могли б втратити можливості інвестування у свої бізнес-моделі, 

які найбільше знаходяться під ризиком цифрової дисрупції. 

Цифровізація бізнесу: розуміння, використання та цифрові навички  

Пандемія COVID-19 спричинила більший попит на високоякісне 

підключення. У деяких випадках оператори зазнали стрибків на 60% в 

інтернет-трафіку. 

Вперше частка волокна у всіх послугах фіксованого широкосмугового 

зв‘язку за підпискою в країнах ОЕСР зросла до 27% до червня 2019 року 

                                                 
22

The new digital edge: Rethinking strategy for the postpandemic era (May 26, 2021 | Survey). URL: 

https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/the-new-digital-edge-rethinking-

strategy-for-the-postpandemic-era 
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порівняно з 12% за вісім років раніше. У дев'яти країнах ОЕСР 

високошвидкісне волокно становить принаймні половину фіксованого 

інтернет-з'єднання. Загалом фіксовані широкосмугові мережі дедалі більше 

беруть на себе «важку роль» зростаючих вимог до бездротових мереж. 

Підписка на широкосмуговий мобільний зв‘язок зросла в ОЕСР з 32 

одиниць на 100 жителів у 2009 році до майже 113 підписок на 100 жителів до 

червня 2019 року. Середнє використання мобільних даних на одну підписку в 

ОЕСР в чотири рази, досягнувши 4,6 ГБ у 2018 році. Вбудовані мобільні 

стільникові передплати зросли більш ніж на 21% у 2017–2018 рр.  

Багато країн ОЕСР перейшли до фіксованих мереж великої ємності 

(гігабітних мереж) та наступного покоління бездротових мереж, тобто 5G. 

Станом на червень 2020 року 22 країни ОЕСР пропонували комерційні 

послуги 5G у вибраних місцях. Гігабітні мережі та 5G, ймовірно, стануть 

основним підключенням до Інтернету речей (IoT) та штучного інтелекту. 

Загальне використання даних з часом збільшилось, але суттєво 

різниться залежно від секторів, країн та – найсуттєвіше – від розміру фірми. 

Більше 25% усіх фірм з питань інформаційно-комунікаційних 

технологій (ІКТ) в Європейському Союзі використовували великі дані у 2018 

році порівняно з 10% усіх інших фірм. 

Окрім сектора ІКТ, комунальні послуги, транспорт та логістика також є 

високоінтенсивними користувачами великих даних, оскільки близько 20% 

фірм у цих секторах використовують великі дані в 2018 році. 

Частота впровадження також зросла в інших секторах у ряді країн. У 

Німеччині 12% усіх виробничих фірм використовували великі дані в 2018 

році порівняно з 9% в Європейському Союзі. Ця нерівномірна картина 

дифузії має важливе значення для продуктивності. 

Хоча звичайний доступ та спільний доступ можуть допомогти 

збільшити цінність даних для їхніх власників, вони можуть створити в 10–20 

разів більшу цінність для користувачів даних та в 20–50 разів більше цінності 

для глобальної економіки. Однак у деяких випадках загальний доступ до 
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даних та їх спільний доступ також можуть зменшити потенційний дохід 

власників даних. Це підкреслює стимул для урядів. 

Серед 205 політичних ініціатив щодо доступу та обміну даними (у 37 

країнах), які були проаналізовані, 126 (61%) мали на меті покращити доступ 

до даних державного сектора, 44 (21%) – сприяти обміну даними приватного 

сектора в економіці та 24 (12%) покращили аналітичні можливості даних. 

Інноваційні механізми контрольованого обміну конфіденційними даними 

допомогли у відповіді на COVID-19 і заслуговують на подальший аналіз. 

Конвергенція та поширеність пакетних послуг зв'язку в основному 

сприяли консолідації ринку в останні роки. Багато запропонованих злиттів та 

поглинань були як горизонтальними, так і вертикальними, що збільшує 

складність аналізу. Ключові регуляторні тенденції включають регулювання, 

кероване даними, просування IoT, IPv6 та розвиток в галузі нейтральності 

мережі. Виникають нові регуляторні тенденції, які зосереджуються на ролі 

термінальних пристроїв та їхньому впливі на відкритий доступ до Інтернету. 

Використання Інтернету значно зросло за останнє десятиліття, але 

продовжує широко варіюватися в різних країнах. У 2019 році частка 

дорослих, що отримують доступ до Інтернету, коливалась від 95% до менш 

ніж 70% серед країн ОЕСР. Користування Інтернетом стало повсякденною 

звичкою для більшості людей в регіоні ОЕСР, включаючи людей похилого 

віку. У 2019 році 58% людей у віці 55–74 років часто користувались 

Інтернетом проти лише 30 % у 2010 році. Однак це залишається значно 

нижчим за середню частку частих користувачів Інтернету у віці 16–24 років, 

яка становила близько 95 %. 

Смартфони стали улюбленим пристроєм для використання Інтернету у 

багатьох країнах. Наприклад, 75 % людей в Європейському Союзі 

використовували мобільний телефон або смартфон для підключення до 

Інтернету в 2018 році, порівняно з 65 % лише двома роками раніше. 

Мобільні пристрої також пов‘язані з більшим часом перебування в 

мережі. У 2018 році середній студент ОЕСР у віці 15–16 років проводив 27 
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годин на тиждень в Інтернеті поза школою. Однак час, проведений в 

Інтернеті щодня, значно варіюється в різних країнах. 

Вік першого доступу до Інтернету зменшується майже в усіх країнах за 

останні роки. У 2018 році 24 % 15-річних дітей в регіоні ОЕСР вперше 

отримали доступ до Інтернету у віці 6 років і менше, ніж лише 15 % у 2012 

році. 

У 2019 році в середньому 93 % підприємств у країнах ОЕСР мали 

широкосмуговий зв‘язок проти 85 % у 2010 році. Розрив між великими та 

малими фірмами зменшився в середньому до менш ніж 7 процентних пунктів 

порівняно з 15 процентними пунктами в 2010. Однак у деяких країнах розрив 

залишається набагато більшим. 

Незважаючи на те, що електронна комерція є ознакою віку Інтернету, 

вона представляє набагато нижчу частку продажів для фірм. У 2019 році 

електронна комерція генерувала в середньому лише 19% від загального 

обороту. Для тих фірм, які використовують електронну комерцію, до 90 % 

доходу надходить від операцій між бізнесом. Великі фірми використовують 

електронну комерцію більше, ніж малі, що становить у середньому 24 % їх 

обороту проти лише 9% у малих фірмах. 

До 2017 року більше половини підприємств ОЕСР мали присутність у 

соціальних мережах проти однієї третини у 2013 році. Однак ця частка 

коливається від близько 80 % до нижче 30 % в окремих країнах. Менше 

кожної третьої невеликої фірми використовували соціальні медіа проти 

майже трьох чвертей великих фірм. У 2017 році в середньому 12 % 

підприємств у країнах, для яких доступні дані, здійснювали аналіз великих 

даних, частка яких перевищувала 20 % в деяких країнах. 

Близько 12 % користувачів Інтернету повідомили, що в 2018 році 

пройшли навчання на робочому місці з питань інформаційно-комунікаційних 

технологій (ІКТ) від співробітників або керівників; 9 % взяли участь у 

навчальному курсі з ІКТ, який оплачується або безпосередньо надається їх 

роботодавцем. 
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Частка осіб, які використовують Інтернет для взаємодії з державними 

органами влади в країнах ОЕСР, зросла з 43% до 58% упродовж 2010–19 

років. Однак ця частка становить менше 40% серед осіб з низькою або 

відсутністю офіційної освіти проти 80% серед тих, хто має вищу освіту. 

У 2019 році близько 14% користувачів Інтернету в регіоні ОЕСР 

відвідували онлайн-курс. Різниця між країнами помітна: частка досягає 70% 

у Мексиці та 37% у Бразилії, але менше 4% у Туреччині. 

В останні роки кілька країн адаптували шкільні програми до змін вимог 

до навичок, зумовлених цифровою трансформацією. В Австралії рамки 

«розвитку можливостей ІКТ» спрямовані на розвиток цифрових навичок на 

окремих заняттях з ІКТ, а також в інших сферах навчання. У Канаді кілька 

урядів провінцій застосували комплексний підхід до цифрової 

компетентності. У Чеській Республіці Стратегія цифрової освіти на 2020 рік 

має на меті відкрити освіту для нових способів навчання за допомогою 

цифрових технологій та покращити компетентність учнів у сфері ІКТ та 

обчислювального мислення. Нещодавно Франція запровадила 

загальноосвітній курс з обчислювальних наук та технологій у 

загальноосвітніх школах. Швеція внесла зміни в навчальні програми 

шкільної системи, прагнучи посилити цифрову компетентність, медіа та 

інформаційну грамотність, а також здатність бути критично важливими для 

джерел. Вже більше десяти років країни ОЕСР вирішують питання про 

потребу вчителів розвивати навички використання ІКТ за допомогою 

різноманітної політики. Вони варіюються від розробки національних планів, 

що сприяють досягненню цієї мети, до запровадження обов‘язкового 

навчання, національних стандартів акредитації чи національної сертифікації 

вчителів. Наприклад, Данія розробила добровільну ліцензію, яка поєднує в 

собі педагогічні знання з ІКТ та навчання базовим навичкам ІКТ. У 

Португалії програма тренінгу тренерів має на меті покращити компетентність 

учителів, включаючи цифрові навички. Багато країн ОЕСР запровадили 

програми цифрової грамотності для збільшення цифрової інклюзії, особливо 
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для найбільш вразливих груп населення. Наприклад, Пакт про цифрову 

компетентність в Австрії націлений на молодих початківців кар‘єри; 

офлайнери; фахівці віком від 45 років і старше; пенсіонери. Інші приклади 

включають цифрове громадянство Колумбії; Курс цифрових навичок для 

пенсіонерів Ізраїлю; Третій син батька Латвії, де бібліотеки надають 

консультації щодо того, як користуватися електронними послугами та 

безпечно переміщатися в Інтернеті. У Норвегії програма «Цифрова інклюзія 

для всіх» спрямована на людей похилого віку, жінок та іммігрантів. 

Португальська національна ініціатива з цифрових компетенцій e.2030 

допомагає громадянам та працівникам покращити свої цифрові компетенції. 

Нарешті, Програма майбутнього цифрового включення у Сполученому 

Королівстві підтримує навчання дорослих. Програми підвищення 

кваліфікації або підвищення кваліфікації працівників також стали 

поширеними серед країн ОЕСР. До них належать ваучери на підвищення 

цифрових компетенцій (Словенія), Центри компетентності (Німеччина), 

навчання ІКТ для МСП (Ізраїль), підтримка навчання співробітників у галузі 

ІКТ (Латвія), бізнес-консультування для МСП (Литва), програми підвищення 

кваліфікації та підвищення кваліфікації працівників (Португалія) та 

безкоштовні онлайн-курси (Великобританія).  

Шляхи розв’язання проблем забезпечення цифрової безпеки, 

конфіденційності та захисту даних 

У сучасному взаємозалежному світі ризики взаємодіють між собою, 

посилюючи та збільшуючи їх взаємні наслідки. Багато що з майбутнього 

невідомо, але ми можемо бути впевнені в такому: у постпандемічному світі 

на перший план вийдуть питання справедливості, починаючи від стагнації 

реальних доходів для переважної більшості до переосмислення наших 

соціальних контрактів. Подібним чином глибокі занепокоєння щодо 

навколишнього середовища або питання про те, як цифрову технологію 

можна застосовувати та керувати нею на благо суспільства, змусять їх 
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потрапляти на політичний порядок денний. Усі ці проблеми випереджали 

пандемію, але COVID-19 розгорнув їх для всіх і посилив. Напрямок 

тенденцій не змінився, але після COVID-19 він став набагато швидшим.  

Усі 29 країн, які відповіли на Анкету керівних принципів 

конфіденційності ОЕСР 2019 року, мають певну форму законодавства щодо 

конфіденційності та захисту персональних даних. З них 17 повідомили, що їх 

основне законодавство про конфіденційність було прийнято після 2013 року. 

Крім того, 10 країн повідомили, що переглядають своє законодавство про 

конфіденційність та захист даних, а вісім країн повідомили про плани 

перегляду. 

Своєчасний, безпечний та надійний доступ та обмін даними – 

всередині та за межами кордону – є критично важливим для розуміння 

COVID-19 та його поширення, посилення державної політики та сприяння 

глобальному співробітництву у розробці та розподілі вакцини. 

Глобальний обмін та співпраця даних досліджень досягли 

безпрецедентного рівня. Клінічні, епідеміологічні та лабораторні дані про 

COVID-19 сьогодні широко доступні. Подібні зусилля можуть знадобитися і 

для інших типів даних. Багато урядів ухвалили або збираються прийняти 

закони, які визначають, як збір даних буде обмежений для певного 

населення, на який час та з якою метою. Системи конфіденційності, як 

правило, сприяють обміну даними в інтересах національної та громадської 

безпеки, включаючи охорону здоров'я та добробут. Однак країни не завжди 

приймали ці рамки. 

Органи охорони конфіденційності у більшості країн ОЕСР схвалили 

прагматичний та контекстуальний підхід до обміну даними, включаючи 

дискреційне правозастосування. Багато юрисдикцій також видають вказівки 

щодо збору, обробки та обміну персональними даними для підтримки 

відстеження контактів COVID-19 та інших заходів реагування. Застосування 

рішень, що покращують конфіденційність, таких як гомоморфне шифрування 

та пісочниці даних, може забезпечити захист. 
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Інциденти цифрової безпеки завдають шкоди бізнесу, урядам та 

приватним особам, підриваючи доступність, цілісність та / або 

конфіденційність їх даних, інформаційних систем та мереж. З появою 

споживчого та промислового Інтернету речей, що поєднує світ Інтернету та 

офлайн, збитки можуть поширитися на фізичне середовище та вплинути на 

безпеку. 

Такі загрози, як фішинг, відмова в обслуговуванні та атаки-вимагателі, 

стають дедалі більш цілеспрямованими та складними. Криптовалюти 

продовжують приваблювати кіберзлочинців. Десятки успішних атак викрали 

з бірж монет криптовалют на суму понад 1 млрд доларів США. 

Гучні атаки підкреслили значні прогалини в цифровій безпеці, 

особливо щодо закінчення терміну служби продуктів, що містять програмний 

код. Країни ОЕСР все частіше розробляють цифрові мітки безпеки та вимоги 

регуляторних органів. 

Штучний інтелект та інші нові технології – це двосічний меч. Вони 

дають великі обіцянки щодо кращого захисту, але їх також можна 

використовувати в обхід традиційних цифрових заходів безпеки. Найкращі 

практики, що виникають, ілюструють необхідність більшого співробітництва 

між зацікавленими сторонами. 

У 2020 році в більшості країн ОЕСР існували загальнодержавні 

стратегії цифрової безпеки. Однак занадто часто цим стратегіям бракує 

автономного бюджету, інструментів оцінки й показників, а також інтеграції 

до загальних національних цифрових планів. Поява інноваційних центрів 

цифрової безпеки свідчить про те, що уряди можуть дедалі більше 

використовувати цифрову безпеку для економічного розвитку, а не 

розглядати її лише як вартість або загрозу. 

Спалах COVID-19 створив благодатне середовище для кіберзлочинців. 

Велика кількість людей та організацій вперше перейшла на роботу на 

дистанцію, використовуючи нові інструменти. Зловмисні актори 
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скористалися слабкою безпекою, щоб збільшити шахрайство та фішинг-

компанії, пов'язані з пандемією. 

Випробувальні програми та розподілені атаки на відмову в 

обслуговуванні націлені на лікарні, але не більше, ніж до кризи COVID-19. 

Агенції цифрової безпеки підвищили обізнаність та допомогли операторам у 

критично важливих видах діяльності, особливо у секторі охорони здоров‘я. 

Цифрові інновації як основний чинник реіндустріалізації господарства 

Цифрові технології є як ключовою сферою досліджень та інновацій, так 

і ключовою основою для розвитку досліджень та інновацій. Приблизно 

третина патентів, що належать країнам ОЕСР, пов'язані з інформаційно-

комунікаційними технологіями (ІКТ). Ця частка впала за останнє десятиліття, 

але помітно зросла в Китаї, Індії та Російській Федерації. Ці три країни 

перейшли від спеціалізації головним чином у галузі виробництва ІКТ та 

виробництва програмного забезпечення до інших частин ланцюжка 

створення вартості, включаючи дизайн продуктів та компонентів. 

Близько третини патентів, що належать країнам ОЕСР, пов'язані з 

інформаційно-комунікаційними технологіями. Ця частка зменшилася за 

останнє десятиліття, але помітно зросла в Китайській Народній Республіці, 

Індії та Російській Федерації. Китай також швидко збільшив свій внесок у 

науку, яка лежить в основі цифрових технологій. Дійсно, це випередило 

США за обсягом внесків до журналів з інформатики. Однак, коли 

враховуються рівні цитування, які вказують на вплив, Сполучені Штати 

залишаються попереду. 

Цифрові технології та дані все більше формують наукові дослідження 

та сприяють їм. Вчені, як правило, позитивно ставляться до впливу 

оцифровування на їхню роботу, а цифрові технології сприяють науці через 

кордони, співпраці та ефективності. У середньому дві третини академічних 

авторів створюють нові дані або код як частину своїх опублікованих 

наукових робіт. Однак бар'єри для спільного використання обмежують 
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можливість повторного використання. Крім того, використовувані технології 

та отримані переваги сильно різняться між науковими галузями та в різних 

країнах. Політики можуть допомогти визначити та впровадити найкращі 

практики з різних дисциплін. 

Дослідницьке співтовариство долає проблеми об'єднання відповідних 

даних, що зберігаються в різних цифрових системах (наприклад, тих, що 

подають заявки на фінансування та опубліковані результати). Це сприяє 

зменшенню тягаря звітування для вчених та кращому розумінню та контролю 

за національними та міжнародними науково-інноваційними системами. 

Створення унікальних, стійких та поширених систем міжнародної цифрової 

ідентифікації (UPPI) для дослідників та дослідницьких організацій є одним із 

прикладів такої практики. Політики можуть сприяти використанню, 

просуваючи їх використання у таких взаємодіях, як заявки на фінансування 

досліджень та результати досліджень, включаючи статті в журналах та 

наукові праці. 

Дві третини академічних авторів створюють нові дані, однак бар'єри 

для спільного використання обмежують можливість повторного 

використання наукових праць. Крім того, використовувані технології та 

отримані переваги сильно різняться між науковими галузями та в різних 

країнах. 

Дослідницьке співтовариство використовує унікальні, постійні та 

поширені системи міжнародної цифрової ідентифікації (UPPI) як один із 

способів об‘єднати відповідні дані, що зберігаються в різних цифрових 

системах (наприклад, для подання заявок на фінансування та опублікованих 

результатів). Та лише широке впровадження та використання цих даних 

може максимізувати їх переваги. 

Цифрові технології відіграють безпосередню роль у боротьбі з 

пандемією COVID-19 та пошуку вакцини. Зокрема, штучний інтелект та 

пов'язані з ним технології, такі як машинне навчання, знаходять інноваційні 

програми для широкого кола проблем, обумовлених COVID-19. Однак такі 



Яненкова І. Г.                                          Інформаційно-цифрова реіндустріалізація господарства 

 41 

програми працюють шляхом виявлення закономірностей у даних. Вони 

потребують великих обсягів даних, щоб знайти ці закономірності; результати 

є настільки ж хорошими, як і дані навчання. 

Відкритий та спільний підходи дозволять якнайширшому колу 

дослідників отримати доступ до необхідних інструментів та даних. Таким 

чином, вони можуть розробити інноваційні способи застосування штучного 

інтелекту та максимізувати шанси знайти ефективні заходи стримування та 

лікування. Інноваційні стимули, такі як наукові призи та хакатони, також 

можуть допомогти зосередити ресурси на цій актуальній суспільній 

проблемі. 

Нові бізнес-моделі електронної комерції та наслідки їх застосування 

в епоху цифрових технологій 

Політики сприяння використанню цифрових технологій у бізнесі 

сильно відрізняються у різних країнах. Вони варіюються від сприяння 

поширенню цифрових технологій, що підвищують продуктивність, у фірмах 

та доступу до знань та навичок до підтримки розвитку інноваційних 

продуктів та соціальних послуг (наприклад, електронного здоров‘я). 

Малі та середні підприємства (МСП) є найпоширенішою метою для 

політики, спрямованої на підвищення цифрових навичок, обізнаності та 

впровадження технологій, а також для інформаційних кампаній щодо 

цифрової безпеки та конфіденційності. 

Найбільш широко використовуються заходи прямої фінансової 

підтримки. Вони включають гранти для впровадження компаніями таких 

цифрових технологій, як хмарні послуги (Корея) та великі дані (Португалія), 

послуги з цифрового консультування та цифрові навички (Данія, Словенія). 

Незважаючи на те, що вони безпосередньо не спрямовані на цифрові 

технології, багато країн повідомляють про гранти або ваучери на підтримку 

досліджень та розробок (НДДКР). Наприклад, Німеччина націлена на великі 
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дані, автономні системи, безпеку інформаційних технологій та сервісні 

платформи для такого виду прямої підтримки. 

Непряма фінансова підтримка має кілька форм. Бразилія та Японія, 

наприклад, пропонують податкові пільги або інші пільги для інвестицій у 

ІКТ. Інші країни пропонують більш широку податкову підтримку для 

НДДКР; Російська Федерація чітко зосереджена на цифрових технологіях. 

Нефінансова підтримка також має кілька форм. Австралія, Литва, 

Сінгапур та Швеція надають індивідуальні бізнес-консультації та 

консультаційні послуги. Туреччина надає індивідуальні консультації щодо 

нормативних актів, що стосуються нових моделей бізнесу. Латвія та Норвегія 

проводять навчання, а Португалія та Словенія підтримують обмін досвідом 

та наставництво. 

Нормативно-правові акти закладають правові основи у багатьох 

сферах. Вони варіюються від кібербезпеки (Чехія) та фінансових технологій 

(Мексика) до електронних підписів (Чилі) та електронного виставлення 

рахунків для державних закупівель (Австрія, Норвегія). Дії у цій сфері також 

включають встановлення керівних принципів для регулювання нових бізнес-

моделей, що забезпечуються цифровими технологіями (Данія). 

Три процвітаючі бізнес-моделі електронної комерції включають 

моделі, що використовують інтернет-платформи, пропонують послуги 

передплати та включають моделі інтернет-офлайн. У міру розвитку цифрової 

трансформації та пандемії важко передбачити нові бізнес-моделі електронної 

комерції. 

Політика може підтримувати інновації в електронній комерції, 

усуваючи регулятивні бар'єри, що зберігають штучні відмінності між онлайн-

та офлайн-комерцією, та заохочуючи регуляторну гнучкість, 

експериментування та прозорість. 

Вони широко варіюються щодо розміру, функціональності та 

прибутковості. Отже, їх не можна звести до кількох категорій, не кажучи вже 

про окремий сектор. Один розмір не підходить для всіх. 



Яненкова І. Г.                                          Інформаційно-цифрова реіндустріалізація господарства 

 43 

Інтернет-платформи мають ряд економічних характеристик. Сюди 

входять позитивні прямі та непрямі ефекти мережі, перехресне субсидування, 

масштаб без маси, потенційно глобальне охоплення, панорамний масштаб, 

руйнівні інновації, витрати на зміну та, на деяких ринках, тенденції 

"переможець усіх" або "більшість переможців". Різні платформи досягають 

успіху з різних причин. Одні правильно передбачають ключові ринкові 

тенденції, а інші зміцнюють довіру. Треті зосереджуються на розширенні, 

лояльності споживачів та інноваціях більше, ніж на прибутку протягом 

багатьох років. Кілька провідних платформ набрали обертів, спираючись на 

основу більш усталених платформ. 

Під час пандемії COVID-19 багато підприємств застосували цифрові 

інструменти, які допомагають їм упроваджувати та збільшувати роботу на 

дистанції. У Франції галузі з найвищим рівнем телероботи підтримували 

ділову активність на рівні 70–80% від нормального рівня у квітні 2020 року. 

Це було вище, ніж в інших галузях. 

Криза COVID-19 кидає виклик виживанню та зростанню нових 

підприємств, які зазвичай відіграють ключову роль у створенні робочих 

місць, інноваціях та довгостроковому зростанні в ОЕСР. Проте пандемія 

створює ділові можливості для використання цифрових технологій для 

вирішення проблем, що виникають у результаті пандемії. 

Нові бізнес-моделі, зумовлені оцифруванням, сприяли збільшенню 

нестандартних форм роботи, таких як тимчасова робота, контракти на 

неповний робочий день та самозайнятість. Водночас оцифрування також 

дозволило нові форми роботи, такі як робочі місця за посередництвом 

інтернет-платформ. Понад третина робочої сили в більшості країн ОЕСР 

зайнята у нестандартних формах праці. 

Нестандартні працівники можуть отримувати задоволення від вищої 

гнучкості та автономії, але їм також не вистачає тих самих прав та захисту, 

що й стандартним працівникам. Пандемія COVID-19 жорстоко вразила 

нестандартних працівників. Вони більше схильні до ризиків для здоров‘я, не 
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можуть працювати дистанційно та часто отримують менше державної 

підтримки, ніж службовці. 

Електронна комерція полегшує транскордонну торгівлю, підвищує 

зручність для споживачів та дозволяє фірмам виходити на нові ринки. 

Цифрові технології відкривають можливості інноваціям електронної комерції 

та часто служать основою розробок бізнес-моделі. Деякі з цих технологій, 

такі як розумні помічники, підключені за допомогою штучного інтелекту, 

створюють нові канали для продажу чи придбання продуктів через 

електронні мережі. Інші нові технології, такі як аналіз великих даних, 

сприяють зростанню нових бізнес-моделей для електронної комерції, 

керованих даних і можуть підтримувати транзакції, що рухаються в режимі 

онлайн. 

Електронна комерція набуває нового значення в міру розгортання 

кризи охорони здоров‘я та економіки, пов‘язаної з пандемією COVID-19.  

Впровадження інструментів і механізмів стабілізації 

соціально-економічного розвитку  

Кабінет Міністрів України видав Розпорядження від 28 жовтня 2020 р. 

№ 1353-р «Про схвалення Стратегії цифрової трансформації соціальної 

сфери»23
. Цією Стратегією визначено напрями та завдання комплексної 

цифрової трансформації всіх компонентів системи соціального захисту 

населення на основі єдиних підходів, стандартів і технологій. Метою цієї 

Стратегії є забезпечення європейських стандартів функціонування інституцій 

соціального захисту, надання послуг соціального характеру, фінансової 

стабільності соціальної сфери, підвищення її прозорості та оптимізації її 

адміністративних видатків.  

Позитивно оцінюючи схвалення Стратегії, зауважимо, що в Україні 

розробка стратегій цифрової трансформації відбувається фрагментарно, 

                                                 
23

Розпорядження від 28 жовтня 2020 р. № 1353-р «Про схвалення Стратегії цифрової трансформації 

соціальної сфери». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1353-2020-%D1%80#Text/ 
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тобто без узгодженості між собою. Більш виваженим підходом у цій царині 

вважаємо інтегрований підхід, за якого спочатку розробляється 

загальнонаціональна стратегія цифрової трансформації, а потім послідовно 

всі інші – галузеві, регіональні тощо.  

Під час розробки загальнонаціональної стратегії доцільно враховувати 

такі п‘ять кроків. 

1. Встановіть підхід до управління, який підтримує ефективну 

координацію: 

- необхідно встановити підхід до управління, який підтримує 

ефективне керування та координацію політики цифрової трансформації у 

світлі культури та інститутів країни; 

- визначте чіткі обов'язки щодо стратегічної координації (наприклад, 

глави уряду або провідного міністра) та оперативної координації (наприклад, 

керівників у сфері цифрових технологій у виконавчих органах) для розробки 

та впровадження національної стратегії цифрової трансформації (СЦТ). 

2. Сформулюйте стратегічне бачення та забезпечте узгодженість: 

- сформулюйте стратегічне бачення, яке передбачає спрямування на 

визначення основних пріоритетів та визначення основних цілей СЦТ; 

- забезпечте узгодженість СЦТ з іншими відповідними внутрішніми та 

міжнародними цифровими стратегіями та/або політичними цілями. 

3. Оцініть ключові цифрові тенденції, відповідні політику та 

нормативні акти: 

- проведіть моніторинг ключових цифрових тенденцій, у тому числі за 

допомогою міжнародного порівняльного аналізу, для виявлення 

можливостей, викликів та відповідних пріоритетів, які мають бути вирішені 

СЦТ; 

- оцініть ефективність чинних стратегій та/або політики, визначте 

прогалини та/або неузгодженість, а також визначте цілі для СЦТ. 

4. Розробіть комплексну та послідовну стратегію. 
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- використовуйте підхід до управління, стратегічне бачення та уявлення 

з моніторингу та оцінки для розробки всебічної та послідовної СЦТ; 

- залучіть всіх відповідних суб'єктів до розробки ДТС, включаючи різні 

частини та рівні управління, неурядові зацікавлені сторони та міжнародних 

партнерів. 

5. Успішно реалізуйте стратегію: 

- спрогнозуйте та вирішіть проблеми впровадження, пов'язані з 

інституціями та рамками політики, соціальними преференціями та 

(відсутністю) адміністративної спроможності; 

- видайте план дій із конкретними заходами, чіткими обов‘язками, 

бюджетом, часовими рамками та вимірюваними цілями для успішного 

впровадження СЦТ. 

Вже очевидно, що стан справ в економіці та суспільстві й подальший 

розвиток залежать від тривалості активної фази бойових дій. Якщо такі дії 

триватимуть до кінця поточного року, наслідки стануть дуже руйнівними для 

всіх підприємств південно-східної частини України як стосовно виробничих 

потужностей, так і щодо людського потенціалу, адже зібрати працівників у 

потрібний час буде вже практично неможливо. А втрати робочої сили 

внаслідок міграції можуть призвести до її дефіциту в Україні та уповільнення 

темпів відновлення економіки після війни. Релокація бізнесу на Захід країни 

не дає гарантій повної безпеки, адже туди теж прилітають ракети, руйнують 

заводи та вбивають людей. Однак позитивним зрушенням є наявність різних 

будівельних проєктів, активізація індустріальних парків, промислових 

майданчиків на заході країни. Все це свідчить про відкриття нових 

можливостей для бізнесу, що здатний швидко приймати рішення та 

реалізовувати їх ефективно. 

Співпраця ІТ-сектора з міжнародними замовниками ускладнюється 

через необхідність доведення, що війна в Україні не вплине на виконання 

роботи. Найкращим для зняття напруги є виділити фахівців, які постійно 

перебуватимуть на підприємствах замовника, а також відкриття офісів у 
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різних країнах. Однак слід зазначити про наявну багатобічну підтримку 

національного ІТ-сектора всередині країни та за її межами. Так, міжнародна 

організація Emerging Europe у рамках ініціативи з підтримки України 

«Support Digital Europe» проводить кампанію зі збору відгуків іноземних 

клієнтів, які співпрацюють з українським ІТ-бізнесом. Головна мета – 

продемонструвати міжнародним компаніям конкурентні переваги 

українського ІТ-сектора. Партнерами проєкту стали спільнота 

TechEEAdvocates, Global Tech Advocates, TechUkraine, Ukrainian Startup Fund, 

EASE, UNIT.City, Міністерство закордонних справ України, Міністерство 

цифрової трансформації України. 
 

https://emergingeurope.kartra.com/page/VOI226
https://emergingeurope.kartra.com/page/VOI226


РОЗДІЛ 3 

48 

ЦИФРОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В ОКРЕМИХ  

СЕКТОРАХ ЕКОНОМІКИ 

Трансформаційні тенденції на ринках зв’язку, у широкосмугових 

мережах та Інтернеті речей, які забезпечують основу зв’язку в цифрових 

середовищах 

Цифрова трансформація швидко впливає на споживчий ринок, 

дозволяючи здійснювати покупки за кількома каналами, контекстами та 

налаштуваннями. Криза COVID-19 прискорила ці тенденції, залучила більше 

споживачів та підприємств до мережі. Нові технології, такі як штучний 

інтелект (ШІ) та Інтернет речей (IoT), пропонують більший вибір споживачів 

та персоналізацію, економію коштів та більше зручностей. Водночас вони 

створюють нові ризики для конфіденційності та безпеки, мають потенціал 

для дискримінації неблагодійних груп і можуть підірвати довіру споживачів, 

якщо вони їм не пояснені належним чином або якщо їх використання є 

непрозорим. Інші питання включають сумісність, підзвітність і 

відповідальність за взаємопов‘язані пристрої, ліцензування й право 

власності, а також вплив запланованого старіння. 

Розробники споживчої політики все більше усвідомлюють необхідність 

іти в ногу з технологічним розвитком та співпрацювати з аналогами в інших 

відповідних сферах політики, щоб забезпечити належний захист споживачів 

від недобросовісної практики та небезпечних товарів. Вони також дедалі 

частіше застосовують мультидисциплінарний підхід до виявлення та 

вирішення питань споживчої політики, включаючи знання з економіки, 

психології, когнітивних та соціальних наук та емпірично перевірені 

результати для того, щоб зрозуміти та спрямувати поведінку споживачів. 

Надійне з'єднання має важливе значення для цифрової трансформації, 

оскільки воно полегшує взаємодію між людьми, організаціями та машинами. 
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Підключення до зв'язку продовжує стрімко зростати: за останні вісім років 

частка високошвидкісного волокна у всіх стаціонарних широкосмугових 

підключеннях в ОЕСР збільшилася більш ніж удвічі і зросла щонайменше до 

50% у дев'яти країнах ОЕСР. Серед підприємств розрив у доступі між 

великими та малими компаніями скоротився в межах ОЕСР, і 93% 

підприємств мали широкосмугове з'єднання у 2019 році. Середнє 

використання мобільних даних зі підписку в ОЕСР за чотири роки зросло в 

чотири рази. У 2018 році він досяг 4,6 ГБ на місяць, тоді як ціни на 

високошвидкісні плани мобільного широкосмугового доступу знизилися 

приблизно на 60% у період з 2013 по 2019 рік. Нарешті, станом на червень 

2020 року комерційні послуги 5G були доступні в окремих місцях у 22 

країнах ОЕСР24
. Для подальшого збільшення доступного високошвидкісного 

широкосмугового доступу країни ОЕСР впроваджують політичні та 

регуляторні заходи для забезпечення ефективного управління спектром, 

полегшення розгортання та доступу до магістральних та магістральних 

об'єктів та заохочення нових форм спільного використання інфраструктури. 

Використання Інтернету стрімко зросло, але цифровий розрив 

залишається. Поширення Інтернету як серед приватних осіб, так і серед 

підприємців продовжує зростати, хоча розбіжності в можливостях та 

ефективному використанні залишаються. У 2019 році від 70 до 95% дорослих 

людей користувалися Інтернетом у країнах ОЕСР, а смартфони стали 

улюбленим пристроєм для доступу до Інтернету. Люди також проводять 

більше часу в Інтернеті, і щоденне використання в ОЕСР збільшується в 

середньому на 30 хвилин упродовж 2014–2019 років. Однак відмінності у 

використанні за віковою групою чи рівнем освіти зберігаються. Наприклад, 

лише 58% осіб у віці 55–74 років часто користувалися Інтернетом у 2019 році 

проти 30% у 2010 році, але все ще значно нижче майже 95% частки 

щоденних користувачів Інтернету у віці 16–24 років. У 2018 році лише 40% 

                                                 
24

OECD Digital Economy Outlook 2020. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/bb167041-

en/index.html?itemId=/content/publication/bb167041-en 
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дорослих у країнах ОЕСР з низьким рівнем освіти або без неї користувалися 

Інтернетом для взаємодії з органами державної влади порівняно з 80% тих, 

хто має вищу освіту25
. 

Також існують розриви між великими та малими компаніями. 

Наприклад, електронна комерція становила 24% економічного обороту у 

великих компаніях у 2019 році, але лише 10% у малих. 

Великі дані створюють нові можливості для бізнесу та споживачів, а 

також нові виклики для безпеки та конфіденційності. Використання даних – 

незалежно від того, продаються вони третім сторонам або використовуються 

фірмами для реклами чи адаптування власної продукції – стало невід'ємною 

частиною бізнес-моделей. У середньому 12% підприємств ОЕСР проводили 

аналітику великих даних у 2017 році і до 33% серед великих компаній. 

Соціальні медіа були основним джерелом, їхні дані використовували 

половина підприємств, які здійснюють аналіз великих даних. 

Інтенсивні для використання технології, такі як штучний інтелект та 

Інтернет речей, пропонують більший вибір споживачів та персоналізацію. 

Водночас вони створюють нові ризики для конфіденційності й безпеки та 

можуть дискримінувати такі групи населення, як жінки та етнічні меншини. 

Вже у 2019 році понад 80% країн ОЕСР повідомляли про штучний інтелект 

та аналітику великих даних як про найбільші виклики для конфіденційності 

та захисту персональних даних, за якими слідують IoT та біометрія. 

На цьому тлі уряди впроваджують політику, спрямовану на підвищення 

обізнаності щодо принципів конфіденційності та захисту даних та посилення 

їх застосування, одночасно заохочуючи відповідальність контролерів даних. 

Країни ОЕСР також шукають політичних рішень для вирішення питань 

цифрової безпеки та стимулювання передового досвіду. Ці зусилля 

набувають додаткового значення, оскільки економіка та суспільство 

неухильно рухаються. 

                                                 
25

 Ibid. 
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Проблеми забезпечення цифрової безпеки, конфіденційності та захисту 

даних 

Із поширенням цифрових технологій, як штучний інтелект (ШІ), 

Інтернет речей (IoT) та аналітика великих даних, стає все більш очевидним, 

що довіра залишається критичним фактором цифрової трансформації 

економіки та суспільства. Люди та організації повинні бути впевнені, що їхнє 

приватне життя поважають, щоб скористатися перевагами, що виникають 

внаслідок технологічного розвитку.  

Інциденти цифрової безпеки завдають шкоди бізнесу, урядам та 

приватним особам, підриваючи доступність, цілісність та / або 

конфіденційність їхніх даних, інформаційних систем та мереж. З появою 

споживчого та промислового Інтернету речей, що поєднує світ Інтернету та 

офлайн, збитки можуть поширитися на фізичне середовище та вплинути на 

безпеку. 

Деякі країни ОЕСР мають національні стратегії цифрової безпеки для 

підтримки економічного та соціального процвітання та/або сприяння довірі 

та впевненості у цифровому середовищі. Нарощування потенціалу, захист 

критичної інфраструктури, обмін інформацією та міжнародна співпраця є 

основними стовпами цих стратегій. 

Державні установи, що відповідають за цифрову безпеку в ОЕСР, 

реагували на кризу COVID-19 кількома ключовими способами. Вони 

підвищили обізнаність, відстежили ландшафт загроз, надали допомогу там, 

де це доречно, та співпрацювали з усіма відповідними зацікавленими 

сторонами, у тому числі на міжнародному рівні. Наприклад, Агентство з 

безпеки кібер та інфраструктури США створило на своєму веб-сайті розділ, 

присвячений ризикам безпеки, пов'язаним з COVID-1926
. Європейська 

Комісія, Агентство Європейського Союзу з питань кібербезпеки, Команда 

комп‘ютерного реагування на надзвичайні ситуації для інституцій ЄС та 

                                                 
26

Cybersecurity & Infrastructure Security Agency. An official website of the United States government. URL: 

www.cisa.gov/coronavirus 
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Європол співпрацювали для відстеження шкідливої діяльності, пов‘язаної з 

COVID-19, та оповіщення їх відповідних громад. Канадський центр 

кібербезпеки рекомендував канадським організаціям охорони здоров‘я, які 

беруть участь у національному реагуванні на пандемію, залишатися 

пильними та забезпечити використання найкращої практики цифрової 

безпеки. Національне бюро Чехії з кібернетичної та інформаційної безпеки 

наказало обраним органам охорони здоров‘я підвищити безпеку ключових 

систем ІКТ; він пропонував консультації та підтримку цим суб'єктам. 

Механізми координації, як правило, відрізняються між країнами. 

Наприклад, у Данії Агентство з оцифрування (Міністерство фінансів) та 

Центр кібербезпеки (Міністерство оборони) поділяють відповідальність. У 

Нідерландах Міністерство юстиції відповідає за загальну координацію. У 

деяких країнах, таких як Латвія, Іспанія чи США, національна рада збирає 

представників усіх залучених міністерств та відомств. 

Характер та сфери співробітництва з багатьма зацікавленими 

сторонами також сильно відрізняються. Деякі уряди співпрацюють на 

спеціальній основі з конкретними торговими асоціаціями, інші ж залучають 

зацікавлених сторін ширше на етапі проектування. Як приклад останнього, 

Бразилія створила три робочі групи з питань, відповідно, цифрового 

управління, запобігання та пом'якшення загроз, а також захисту уряду та 

критичних інфраструктур. 

Окрім національних стратегій та політики, уряди країн ОЕСР сприяють 

створенню нових форм багатостороннього та міжнародного партнерства для 

підвищення цифрової безпеки. Приклади включають Паризький заклик до 

довіри та безпеки у кіберпросторі, Хартію довіри та Технологічну угоду про 

кібербезпеку. 

Інновації в галузі цифрової безпеки – це нова тенденція в країнах 

ОЕСР, які створили відкриті інноваційні центри для стимулювання її 

розвитку. Приклади включають ізраїльський кампус CyberSpark, 

Австралійську мережу зростання кібербезпеки, Лондонське бюро для 
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швидкого просування кібербезпеки у Великобританії, Сінгапурську 

екосистему інноваційної кібербезпеки, Агентство з інновацій у кібербезпеці в 

Німеччині, Кіберкампус Франції та Європейську організацію кібербезпеки. 

Уряди підтримують освітні програми для подолання дефіциту фахівців 

із цифрової безпеки. Наприклад, у Сполучених Штатах Національний 

інститут стандартів і технологій у складі Міністерства торгівлі започаткував 

Національну ініціативу з питань освіти в галузі кібербезпеки27
. Канада сприяє 

розвитку талантів, навчаючи програмування та цифрових навичок дітей з 

молодого віку. Уряди також можуть сприяти сталому взаємозв'язку між 

науковими колами, промисловістю, самим урядом, підприємцями та 

фінансовими суб'єктами. Наприклад, Глобальна екосистема партнерства в 

галузі інновацій та кібербезпеки координує співпрацю між екосистемами 

цифрової безпеки у всьому світі. 

Деякі країни ОЕСР запустили добровільні схеми маркування для 

покращення прозорості продукції та зменшення вразливості. Наприклад, 

уряд Фінляндії співпрацює з промисловістю, щоб запустити етикетку безпеки 

IoT. Уряди Японії та Німеччини планують власні схеми маркування 

продуктів IoT та маршрутизаторів відповідно. 

Сприяння партнерству з багатьма зацікавленими сторонами є 

додатковим інструментом для урядів. Наприклад, уряд Нідерландів 

співпрацює із зацікавленими сторонами для моніторингу та підвищення 

цифрової безпеки підключених пристроїв. У Сполучених Штатах 

Національне телекомунікаційне та інформаційне агентство заохочує 

розробників надати "програмне забезпечення матеріалів". Окремі уряди 

фінансували та/або сприяли спільній роботі над бот-мережами, включаючи 

―botfrei‖ у Німеччині
28 

та Національну операцію на шляху до чистого 

середовища IoT у Японії29.  

                                                 
27

 National Initiative For Cybersecurity Education (Nice). An official website of the United States government URL: 

https://www.nist.gov/itl/applied-cybersecurity/nice 
28

 URL: https://botfrei.de/kategorie/botfree/ 
29

 The ―NOTICE‖ Project to Survey IoT Devices and to Alert Users – URL: 

https://www.nict.go.jp/en/press/2019/02/01-1.html. 
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Деякі уряди також встановлюють основні функції безпеки для всіх 

продуктів Інтернету речей (IoT) через нормативні акти. Наприклад, у Великій 

Британії уряд планує доручити виробникам виконувати ключові принципи 

його керівних принципів безпеки Інтернету речей30. У Японії регулятор 

також ввів вимоги до продуктів IoT. 

Кілька гравців галузі створили коаліції для підвищення цифрової 

безпеки своєї продукції. Наприклад, Хартія довіри31 згуртовує компанії по 

ланцюжку створення вартості, щоб створити надійну основу для довіри до 

цифрового середовища. Завдяки Технологічній угоді про кібербезпеку32 120 

компаній сектора ІКТ співпрацюють з ініціативами, що покращують безпеку, 

стабільність та стійкість кіберпростору. Тим часом Франція оголосила 

Паризький заклик до довіри та безпеки у кіберпросторі33 (який на цей час 

підтримали 76 держав), щоб посилити безпеку цифрових процесів, продуктів 

та послуг упродовж усього їхнього життєвого циклу та ланцюжка поставок.  

Інноваційні тенденції у цифрових технологіях 

До основних цифрових технологій, де найбільше зосереджено 

інновацій, можна віднести три, які є – або потенційно можуть стати – 

ключовими рушіями цифрової трансформації: штучний інтелект (ШІ), 

технології розподіленого реєстру (DLT) та квантові обчислення. 

До червня 2020 року понад 60 країн розробили національну стратегію 

або політику щодо штучного інтелекту. Країни просували дослідження та 

розробки штучного інтелекту, доступ до даних та навички. Одночасно вони 

вивчали підходи для забезпечення надійності та зменшення ризиків, 

пов‘язаних із системами штучного інтелекту. 

                                                 
30

 Code of Practice for Consumer IoT Security (2018). URL. 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/971440/Code_of_

Practice_for_Consumer_IoT_Security_October_2018_V2.pdf. 
31

 Хартія довіри. URL: https://www.charteroftrust.com/ 
32

 2020 in Review. Cybersecurity Tech Accord Annual Report (May, 2021). URL: https://cybertechaccord.org/2020-

in-review-cybersecurity-tech-accord-in-2020// 
33

 Паризький заклик до довіри та безпеки у кіберпросторі. URL: https://pariscall.international/en/supporters 
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Штучний інтелект піднявся на перше місце у програмах інновацій та 

політики багатьох країн ОЕСР та країн-партнерів. Інструменти штучного 

інтелекту широко використовуються для моніторингу та прогнозування 

поширення COVID-19 у реальному часі, швидкості діагностики та пошуку 

методів лікування безпрецедентними темпами. 

В останні роки інвестиції та дослідження щодо штучного інтелекту 

(ШІ) швидко зростають. Загальна кількість наукових публікацій, пов‘язаних 

зі штучним інтелектом, за 1999–2019 роки зросла в чотири рази, головним 

чином за участю Сполучених Штатів, Китайської Народної Республіки (далі – 

Китай) та Європейського Союзу. Наукові публікації, пов‘язані зі штучним 

інтелектом, у співавторстві США та Китаю більш ніж подвоїлися між 2014 і 

2020 роками. 

Країни широко використовують інструменти штучного інтелекту, щоб 

допомогти відстежувати та прогнозувати розповсюдження COVID-19 у 

реальному часі, пришвидшувати діагностику та шукати методи лікування 

безпрецедентними темпами та масштабами. 

Технології розподіленого реєстру (DLT) пропонують новий спосіб 

захисту даних та записів транзакцій для використання кількома сторонами, 

не покладаючись на надійний центральний орган. Серед DLT блокчейн 

швидко здобув популярність на фінансових ринках. Однак країни 

розробляють рішення, засновані на DLT, для більш широкого спектра видів 

діяльності, включаючи транспорт, енергетику та державні послуги. 

Кілька країн (наприклад, Австралія, Китай, Німеччина, Індія та 

Швейцарія) нещодавно випустили певну стратегію блокчейну, тоді як інші 

(наприклад, Франція та Італія) розробляють її. Міжнародні ініціативи, такі як 

блокчейн – політичний центр ОЕСР, мають на меті допомогти урядам краще 

зрозуміти цю технологію, вирішити проблеми, пов'язані з DLT та їх 

застосуваннями, а також скористатися можливостями для досягнення цілей 

політики та надання більш ефективних державних послуг. 
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Цифрові технології DLT пропонують новий спосіб захисту даних та 

записів транзакцій для використання кількома сторонами, не покладаючись 

на надійний центральний орган. Серед DLT блокчейн набув розповсюдження 

завдяки швидкій дифузії на фінансових ринках. Однак країни розробляють 

ширший спектр рішень на основі DLT для полегшення доступу малих та 

середніх підприємств (МСП) до фінансування, забезпечення кращої 

інтеграції транспортних послуг, підвищення ефективності в державному 

секторі та розробки низьковуглецевих моделей інфраструктури. 

Квантові обчислення обіцяють надзвичайно збільшити обчислювальні 

потужності та вирішувати проблеми, які важко вирішити на будь-якому 

класичному комп'ютері. Зокрема, передбачається пришвидшити дослідження 

та інновації у сільському господарстві, розробці ліків та енергетиці, а також у 

виробництві автомобілів та літаків. У той же час квантові обчислення можуть 

«зламати» багато сучасних методів криптографії.  

Дослідження квантових технологій є глобальним напрямком. Трійкою 

лідерів є США (квантові обчислення), Європа (квантова механіка) та Китай 

(квантова комунікація та криптографія).  

Використання цифрових бізнес-моделей підприємствами 

До воєнного стану IT-сектор активно розвивався, його зростання 

становило 2030% щорічно. Однак з початком вторгнення перші кілька 

тижнів ІТ-бізнес був змушений займатися релокацією працівників, 

підтримкою клієнтів щодо збереження їхніх баз даних, кібератаками на 

ворога, гуманітарною допомогою, необхідними речами для ЗСУ 

(бронежилетами, автомобілями тощо) та ін. Частина клієнтів одразу 

поставили проєкти на паузу, а про те, що роботи треба продовжувати, почали 

говорити лише в середині березня, що принесло значні фінансові втрати 

компаніям.  

Персонал компаній по-різному відреагував на ситуацію в країні. Одні 

виїхали та продовжують працювати віддалено, інші – виїхали і не збираються 
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повертатись – шукають роботу в інших країнах. Є такі, що повернулися до 

Києва, але поки працювати не готові через пережитий стрес. Частину 

персоналу мобілізували до лав ЗСУ у перші тижні війни. 

Актуальними в Україні стали проєкти з обліку гуманітарки, замовлення 

від міжнародних фондів з управління логістикою, проєкти із побудови 

системи управління платежами, договорами та закупівлями тощо.  

Найважливішим сегментом для ІТ-сектора є промисловість. Але 

замовники з цієї галузі сьогодні мають величезні проблеми, особливо у 

логістиці, тому більшість проєктів поки заморожені. Масове відновлення 

очікується у травні – у півтора-два рази від того дна, яке було у березні. На 

цей час поступово відновлюють роботу ті, хто не були цілком залежними від 

морських перевезень і переорієнтувалися на автотранспорт та залізницю – у 

них бізнес іде, працюють тисячі людей, актуалізуються проєкти. Майданчик 

SmartTender української компанії ІТ-Enterprise акумулює всі комерційні 

закупівлі та інтегрований у Прозорро, де можна побачити різке падіння 

закупівель по країні загалом. Так, якщо до війни відкритих торгів на день з 

комерційних торгів було до десяти тисяч, то у березні – лише до тисячі. 

Отже, якщо говорити про перспективи промисловості, то вона може впасти 

вдвічі, якщо не більше. Загалом, на дев‘ять найбільш постраждалих регіонів 

України припадає 30% національного ВВП. За різними прогнозами, падіння 

ВВП у 2022-му році становитиме до 3540 % (за умови, що окуповані 

території не збільшаться, а активна фаза триватиме кілька місяців). 

На цей час цифровізація поки не здійснила вагомий вплив на 

підвищення операційної та загальної рентабельності діяльності підприємств 

у переважній більшості галузей української економіки (табл. 3.1–3.2). 

Винятками є торгівля (де бурхливого розвитку набуває електронна комерція), 

адміністративне обслуговування (за рахунок електронного урядування), ІТ – 

галузь (для якої розробка і впровадження цифрових технологій є 

«природним» шляхом розвитку) та промисловість (де, з одного боку, 
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відбуваються процеси автоматизації, а з іншого – процеси закриття 

виробничих підприємств).  

Таблиця 3.1 

Рентабельність діяльності підприємств 

за галузями економіки у 2014–2021 рр., % 

Галузь економіки 

Рік 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

2021 

(на 

01.07.21) 

Разом - 14,2 - 7,3 0,6 3,0 4,5 7,6 1,1 10,7 

Сільське, лісове та рибне 

господарство 

8,9 29,5 24,7 16,0 13,7 16,1 13,5 2,8 

Промисловість - 9,4 - 7,7 1,0 1,9 3,3 3,9 - 1,1 10,5 

Фінанси та страхування - 3,6 - 4,9 - 0,5 14,3 13,9 8,3 12,6 9,5 

Охорона здоров‘я та 

надання соціальної 

допомоги 

- 12,8 - 7,5 1,3 0,8 2,6 1,9 12,2 3,9 

Інформаційні технології 

(ІТ) 

- 14,9 - 8,2 1,3 8,3 8,6 10,5 6,4 12,8 

Транспорт та логістика - 9,1 - 4,9 1,8 - 3,5 - 4,3 1,4 3,2 4,4 

Оптова та роздрібна 

торгівля, ремонт 

автотранспорту 

- 23,7 - 13,5 - 1,0 5,0 11,4 16,4 3,0 16,4 

Освіта 3,5 3,6 2,9 3,2 3,3 5,8 0,9 0,4 

Професійна наукова та 

технічна діяльність 

- 24,7 - 16,9 8,9 9,4 5,9 18,0 - 3,1 18,7 

Адміністративне та 

допоміжне 

обслуговування 

- 14,8 - 12,5 - 6,3 - 4,0 - 0,5 7,9 - 0,3 11,0 

Надання інших послуг - 1,3 5,5 4,5 - 0,5 2,0 6,0 1,9 15,0 

Будівництво - 13,5 - 12,7 - 5,0 - 2,0 1,3 3,4 - 1,0 - 1,4 

Мистецтво, спорт, 

розваги та відпочинок 

-13,5 - 22,4 - 10,7 - 16,4 - 3,7 0 - 11,9 - 51,4 

Готельно-ресторанний 

бізнес 

- 28,9 - 22,6 - 6,5 5,0 5,8 9,3 - 12,5 0,3 

Операції з нерухомістю - 53,6 - 22,8 - 23,4 - 10,1 - 0,8 24,5 -16,3 23,5 

Джерело: складено автором за даними Державної служби статистики України
34

. 

Якщо розглядати економічне зростання у промисловості, то, на жаль, 

воно відбулося переважно у добувній її галузі, меншою мірою у переробній 

та, зокрема, ще меншою – у машинобудуванні. Тому стверджувати про 

значний вплив цифровізації у промисловості не доводиться. 

                                                 
34
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Таблиця 3.2 

Рентабельність операційної діяльності підприємств  

за галузями економіки у 2014–2021 рр., % 

Галузь економіки 

Рік 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

2021 

(на 

01.07.21) 

Разом - 4,1 1,0 7,4 8,8 8,1 10,2 6,5 13,3 

Сільське, лісове та рибне 

господарство 

20,6 41,7 32,4 22,4 18,3 19,2 18,4 5,3 

Промисловість 1,6 0,9 4,2 6,8 6,3 5,5 4,0 13,7 

Фінанси та страхування - 15,2 - 8,9 - 4,8 2,8 1,2 7,8 3,3 4,7 

Охорона здоров‘я та 

надання соціальної 

допомоги 

- 3,7 - 0,6 4,5 3,3 3,7 3,0 11,0 - 1,0 

Інформаційні технології 

(ІТ) 

- 1,6 0,5 8,5 13,8 13,1 15,4 15,2 21,6 

Транспорт та логістика - 1,7 1,1 5,1 - 1,0 - 1,6 4,1 6,8 6,6 

Оптова та роздрібна 

торгівля, ремонт 

автотранспорту 

- 12,8 - 0,9 15,8 18,8 23,3 25,3 16,3 27,7 

Освіта 5,5 5,7 5,6 3,7 5,8 11,0 6,0 7,0 

Професійна наукова та 

технічна діяльність 

- 29,1 - 1,1 17,6 19,4 8,9 26,2 2,4 5,5 

Адміністративне та 

допоміжне 

обслуговування 

- 13,6 - 11,9 - 3,9 2,6 0,1 7,0 4,0 11,6 

Надання інших послуг - 1,0 7,3 5,1 - 0,4 2,7 6,1 4,3 18,8 

Будівництво 5,8 - 7,6 - 0,4 1,6 3,0 4,6 1,3 - 0,7 

Мистецтво, спорт, 

розваги та відпочинок 

- 11,8 - 25,3 - 16,5 - 15,5 - 1,5 1,0 - 9,6 - 47 

Готельно-ресторанний 

бізнес 

- 25,8 - 17,3 - 0,8 7,8 8,6 10,1 - 8,9 9,1 

Операції з нерухомістю - 46,9 - 33,4 - 8,1 6,2 16,3 34,7 - 5,4 39,8 

Джерело: складено автором за даними Державної служби статистики України. 

Насправді, промислове виробництво знову сповільнюється – за 7 

місяців 2021 р. зростання становило 1,8%, в той час як за перше півріччя було 

+ 2,1%. При цьому за 7 місяців 2020 року падіння становило 6,9%, 

відповідно, динаміка 2021/2019 залишається різко негативною, -5,2%. 

Структура виробництва без істотних змін – і видобуток, і переробка 

відновилися на 1,8%. Але важливо розуміти, що перша в 2020 році втратила 

5,4%, а друга – 8,1%. Відповідно, добувна промисловість на сьогодні 
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становить 96,3% від докризового рівня, а переробна – 93,6% 

(машинобудування окремо – тільки 87%)35.  

Розглянемо використання цифрових бізнес-моделей на прикладі країни 

Басків (Іспанія).  

За останні три роки кібербезпека, соціальні медіа та хмарні технології 

були найбільш часто використовуваними цифровими технологіями баскських 

компаній серед 15 технологій, оцінених учасниками опитування, з 

показниками прийняття відповідно 55 %, 54 та 48 %36.  

Рівень впровадження інших цифрових технологій, таких як послуги 

мобільного зв‘язку, автоматизована техніка, Інтернет речей та зв‘язок між 

машинами, також високий – відповідно 47 %, 45, 42 та 36 %. 

На відміну від цього, доповнена реальність, кіберфізичні системи та 

цифрові близнюки мають менші показники прийняття – менше 10 %. 

Аналізуючи розвиток бізнесу вибірки, виявляємо, що товарообіг 71 % 

баскських фірм збільшився, продуктивність 65 % компаній зросла, тоді як 

операційні витрати зросли у 56 % фірм. Це може бути пов'язано з 

нещодавнім упровадженням цих цифрових технологій, через що 

рентабельність інвестицій ще не відбулася, що збільшує операційні витрати 

фірм. 

Основною перевагою використання цифрових технологій, на думку 

66 % баскських фірм, є покращення відносин з клієнтами. Покращення у 

захисті даних, термінах доставки до клієнтів та аналізі даних про якість 

продуктів/послуг також спостерігалося понад 55 % вибірки. 

Шістдесят сім відсотків опитаних компаній заявили, що їх 

співробітники мають необхідні навички для впровадження цифрових 

технологій, тоді як решта 33 % вказують на дефіцит кваліфікації. 

Підприємства у сферах, пов'язаних з високими витратами на оплату 

праці, мають більше стимулів для впровадження цифрових технологій, ніж 
                                                 
35

 Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: 

http://ukrstat.gov.ua/express/expr2021/08/103.pdf 
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 UNIDO Industrial Development Report 2020: Industrializing in the Digital Age. URL: 

https://www.unido.org/resources-publications-flagship-publications/industrial-development-report-series/ 
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там, де основні виробничі фактори, включаючи (ручну) працю, є менш 

коштовними. Таким чином, для підприємств там, де можна досягти високої 

економії коштів, буде більш прийнятно застосовувати цифрові технології. 

Крім того, цілком імовірно, що власність заводів та компаній є проміжною 

змінною у цих рішеннях. Тобто компанії, які брали участь у опитуванні та 

були опитані, були або баскськими фірмами, або компаніями, що належать 

західним фірмам, які систематично впроваджували свої плани впровадження 

цифрових технологій на заводах Країни Басків (або на інших заводах у 

західному світі). Отже, рівень оцифровування підприємств у країнах з 

економікою, що розвивається, як правило, вищий, ніж у тих, що працюють у 

країнах з розвинутою економікою. Тому логічно, що цифрові технології 

перетворюються на конкурентні переваги цих заводів і, отже, можуть 

призвести до варіантів зворотного перегляду. Таким чином, такі рішення 

можуть бути пов'язані з відсутністю рівних умов на технологічному рівні. 

Крім того, можливо, це ідіосинкразія частини баскських фірм (безумовно, 

кооперативів), та варто відзначити таке: хоча інтернаціоналізація є частиною 

їхнього бізнесу та їхніх намірів зростання, діяти поступово не є поширеною 

практикою серед цих фірм. Натомість кілька фірм заявляють, що їхня місія – 

створити багатство вдома. Якщо це потрібно забезпечити (виробничою) 

діяльністю за кордоном, це вони будуть робити. Проте фірми мають 

тенденцію зважувати вплив офшорингу на тлі їх "слідів народження" та 

помірковано інтернаціоналізуватись. Тому видається більш вірогідним, що 

прийняття технологій цифрового виробництва більше запобігає офшорингу, 

аніж спричинює прийняття рішень про бекшоринг. Інвестиції, вкладені в 

закордонні заводи, зазвичай є довгостроковими, і скорочення чи закриття 

таких заводів – це захід, до якого компанії можуть вдатись у крайньому разі. 

Сімейний бізнес, як правило, інтернаціоналізується з метою посилення своїх 

фундаментів вдома; також можуть існувати повноцінні транснаціональні 

корпорації, які не враховують інтереси місцезнаходження. Останні більш 

схильні розвивати свої різні бізнес-функції в найбільш вигідному місці. Як 
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наслідок, якщо буде раціонально (з точки зору доступу до технологій, мереж, 

ринків, виробничих факторів) виконувати, скажімо, 75 % підприємницької 

діяльності поза місцезнаходженням компанії, де вона має штаб-квартиру, 

вони, ймовірно, будуть це робити. Навпаки, компанії з сильнішим почуттям 

належності до свого місця походження, ймовірно, будуть виходити в 

офшорну частину повільніше згідно з фінансово-економічною логікою. 

Очевидно, що таке ставлення може бути дуже різним в інших місцях. 

Індустрія 4.0 має потенціал для подальшого вдосконалення місцевої 

виробничої системи, що є альтернативою вибору аутсорсингу або створення 

дочірніх компаній у далеких країнах, де витрати на виробництво дешевші. 

Незважаючи на інвестиції Індустрії 4.0, вкладені в основні заводи в країнах 

проживання, жодна з них ще не отримала резерву або перезалучення, і це, 

здається, не входить до їхніх майбутніх планів. У них може виникнути 

спокуса спробувати поставити таким заводам іншу мету та шукати 

альтернативні шляхи використання таких виробничих потужностей. Отже, 

бекшоринг також не обов‘язково повинен бути грою з нульовою сумою.  

Насправді, баскські компанії характеризуються високим ступенем 

стійкості. Або, як висловився представник баскського виробника побутової 

техніки: «Якщо ми десь відкриваємо завод, ми схильні його підтримувати. 

Але люди не повинні думати, що це назавжди. Вони повинні звикнути до 

думки, що ми іноді закриваємо підприємства. Насправді: ми повинні 

навчитися це робити і мати стратегію виходу; не утримувати активи 

постійно»37
. Таким чином, може існувати деяка узгодженість у тому, як 

фірми інтернаціоналізуються чи «деінтернаціоналізуються». Маючи справу з 

фірмами, які обережно ставляться до рішень ―іти‖/ ―не йти‖ щодо 

офшорингу, вони також будуть обережні щодо рішень ―закрити‖/ 

―продовжити‖ стосовно закордонних заводів. І в цьому плані бізнес-культури 

можуть бути різними.  

                                                 
37
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Щодо ролі місцевих екосистем у поясненні рішень щодо бекшорингу, 

то має сенс розподілити виробництво в середовищі, де існує близькість та 

взаємодія з розробниками цифрових технологій, які роблять передові 

виробничі процеси "галочками". Це означає, що бекшоринг, швидше за все, 

відбуватиметься в місцях, де існує екосистема ІКТ та передових 

постачальників машин.  

Таким чином, регіони, які хочуть сприяти бекшорингу виробничої 

діяльності, не повинні зосереджуватися на стимулюванні залучення 

виробничої діяльності так, ніби це окрема справа. Створення або зміцнення 

середовища, в якому такі виробничі операції можуть бути впроваджені та 

активізовані, здається однаково важливим. Те саме стосується наявності 

кваліфікованих працівників та навчальних центрів, які відповідають 

(технологічним) потребам та прогресу промислової виробничої діяльності. 

Відповідність якості екосистем також важлива з огляду на функціонування 

місцевих ринків праці та наявності висококваліфікованої та спеціалізованої 

робочої сили. Подібним чином, якщо домашні бази слугують пробними 

базами для використання нових технологій, це може забезпечити коштовні 

локації з конкурентною перевагою перед офшорними місцями. Рівень 

«компетенцій у галузі розвитку» у різних місцевостях є домінуючим 

чинником бекшорингу. 
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ПЛАТФОРМІЗАЦІЯ  

СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ 

Розвиток і активне впровадження інформаційно-комунікативних 

технологій (ІКТ) кардинальним чином змінюють усі сторони життя 

суспільства. Ключовим інструментом цих змін є інформаційні (цифрові) 

платформи (ІП)
38

. На доповнення до традиційних уявлень про платформу як 

фізичний об‘єкт (залізнична платформа), територію (континентальна 

платформа), сукупність ідей або технологічних рішень (передвиборча 

платформа) ІП увірвались у життя сучасного суспільства як інструмент, що 

забезпечує концентрацію, можливість зв‘язку і циркуляції даних між 

суб‘єктами господарювання. Вони приходять на зміну традиційним 

ієрархічним структурам і трансформують характер зв‘язків між суб‘єктами 

господарської діяльності відносно володіння економічними ресурсами, 

організації їх використання з метою створення нового суспільного продукту, 

його розподілу та споживання. Відбувається перебудова механізмів взаємодії 

учасників у процесі управління корпоративною власністю, у фінансовій 

сфері, організації виробництва, виробничих відносинах, підготовці 

персоналу, інноваційній діяльності, конкуренції. Переваги, що надає 

використання платформ, ґрунтуються на можливості мінімізації 

трансакційних витрат взаємодії суб‘єктів господарювання без побудови 

жорстких систем підпорядкування. У результаті відкриваються можливості 

прояву творчої ініціативи, швидкого реагування на зміни у середовищі 

господарської діяльності, розробки та впровадження інноваційних проектів, 

які забезпечують прискорений розвиток як окремих суб‘єктів 

господарювання, так і економіки у цілому. 

                                                 
38
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Війна Росії проти України висвітила нові аспекти розвитку потенціалу 

ІП як засобу підтримки соціально-економічних зв‘язків у суспільстві. Вона 

привернула увагу до практики активного застосування ІП як інструменту 

ведення гібридних війн і, у першу чергу, засобу впливу на свідомість та стан 

соціально-економічних відносин у суспільстві. Мобільний зв'язок, що 

надається платформами-операторами, перетворюється на важливий засіб 

забезпечення постійного, не обмеженого у просторі, контакту з близькими, 

моральної підтримки та отримання інформації про поточний стан справ. ІП 

набувають значення ключового інструменту інформаційної війни, головним 

завданням якої стає протидія пропагандистським зусиллям країни-агресора 

та зміцнення побудованої на взаємній довірі системи соціально-економічних 

зав‘язків між громадянами країни. Зростає роль соціальних медіа як 

інструментів інформування, згуртування та мобілізації цифрового 

громадянського суспільства. Платформи забезпечують інноваційну 

адаптацію вже відомих продуктів і послуг до застосування в умовах 

військового часу. Пошук рідних і близьких, інформування про шляхи та час 

евакуації, місця тимчасового проживання та працевлаштування, можливості 

отримання грошової та матеріальної допомоги, координація волонтерської 

діяльності – далеко не повний перелік можливостей підтримки та 

вдосконалення соціально-економічних зв'язків в умовах військового часу, які 

надають ІП.  

Вплив цифрових платформ на трансформацію виробничих зв’язків 

суб’єктів господарювання 

Ми маємо намір продемонструвати, що розвиток економіки платформ 

можна трактувати як тріумф корпорацій, про що свідчить, зокрема, 

активне прийняття платформами найважливіших посередницьких функцій, 

які раніше виконували некорпоративні актори як на ринку, 

так і у суспільстві у цілому. 

К. Френкен, Л. Фуеншиллінг  
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Зростання онлайн-платформ і тріумф корпорації 

Поєднання функцій полегшення транзакцій та організації інновацій 

відрізняє компанії-платформи від традиційних бізнес-організацій. 

М. Фенвік, Ф. Дж. Мак Кахері, Е. Вермеулен 

Кінець «корпоративного» управління:  

привіт, «платформне» управління 

Динамічні зміни глобального корпоративного ландшафту, вихід на 

провідні позиції корпорацій-новачків, побудованих за бізнес-моделлю ІП, 

засвідчують докорінну перебудову передумов успіху у сучасній економіці. Їх 

підґрунтя формують здатність до постійного моніторингу інноваційного 

потенціалу швидко поновлюваних технологій, готовність до прийняття та 

сприйняття нових рішень, активне залучення до цього процесу усіх учасників 

створення продукту на основі відкритої корпоративної культури, 

спрямованої на постійну взаємодію учасників, підтримку та оновлення 

формованого ІП контенту або змістовного наповнення виробничого процесу. 

Це забезпечується через трансформацію зв‘язків між усіма учасниками 

екосистеми ІП як корпоративної структури. Передумовою успіху у постійно 

змінюваному глобальному конкурентному середовищі стає безперервне 

долучення до розробки та прийняття рішень з удосконалення роботи та 

перспектив подальшого розвитку корпорації-платформи не лише 

стейкхолдерів та менеджменту, а й найманих працівників, клієнтів, 

постачальників та споживачів послуг. Кардинальним чином змінюється 

характер зв‘язків між роботодавцями та найманими працівниками, 

інвесторами, інноваторами, стартаперами та провайдерами інновацій, 

власниками, представниками менеджменту та державних органів
39

. Водночас 

ІП як корпорації лишаються активом групи власників, що об‘єднали свої 

ресурси для досягнення певних цілей.  

                                                 
39
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Відмінні риси ІП як корпорації включають поєднання та перетинання 

ієрархічних та горизонтальних зв‘язків між учасниками екосистеми
40

, 

використання даних і алгоритмів як основного ресурсу та інструменту 

децентралізованого контролю, опору на особливості функціонування 

екосистеми (неформальні ринки праці, спільноти користувачів, соціальні 

медіа), використання учасників екосистеми ІП як її робочої сили та джерела 

даних
41

. Перевага ієрархічних зв‘язків у ядрі ІП-корпорації зовсім не 

виключає, і більше того, передбачає формування характерної для 

інноваційних корпорацій корпоративної культури «Інкубатор», що 

ґрунтується на побудові дифузних, спонтанних зв‘язків, які стимулюють 

творчий процес, статусне визнання на основі особистих досягнень, 

орієнтацію на креативну імпровізацію. З протилежної сторони успіх ІП 

суттєвим чином залежить від упровадження і підтримки стандартів і правил 

поведінки, призначених координувати та корегувати зв‘язки між учасниками 

екосистеми
42

. Їх незалежність зовсім не виключає необхідності 

дотримуватися норм взаємодії, встановлюваних ядром ІП. Запорукою успіху 

ІП є перехід на нові форми зв‘язку між усіма учасниками процесу створення 

цінності на основі корпоративної культури відкритості до інновацій, 

спрямованості на пошук нових варіантів використання ресурсів, якими 

володіє спільнота учасників екосистеми та готовності до співпраці, взаємного 

обміну знаннями та практичним досвідом.  

Важливим інструментом досягнення успіху нової моделі 

корпоративного управління стає розширення кола осіб, що включаються до 

корпоративних рад. Входження до їх складу таких категорій учасників 

екосистеми ІП, як менеджери, виконавці, інвестори, а також (що 

найважливіше) користувачі, розробники додатків, творці контенту, 
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корпоративні клієнти (як великі, так і МСП), некомерційні організації, 

навчальні заклади та представники держави, місцевих органів влади, 

забезпечує постійну відкритість ІП до інновацій, спрямованість на пошук 

нових варіантів використання ресурсів, якими володіє уся спільнота 

учасників екосистеми, шляхів використання нових технологій, що лише 

виходять на ринки, готовність до співпраці, взаємного обміну знаннями та 

практичним досвідом, «руйнівних інновацій».  

Передумовами забезпечення успішних зв‘язків між учасниками ІП, 

окрім формування платформенної корпоративної культури, є якісне 

забезпечення її функціонування на основі використання ІКТ, наповнення ІП 

контентом, здатним задовольнити вимоги потенційних користувачів.  

Технології, які слугують відправною базою формування 

інфраструктури ІП та трансформації систем управління передбачають 

використання доступного за ціною і рівнем складності застосування 

цифрового обладнання (ПК і смартфони), комунікаційних мереж, технологій 

хмарного зберігання та використання великих даних. Вони повинні якісно 

поєднувати розробників, виконавців та користувачів; забезпечувати 

учасникам екосистеми рівність умов діяльності, можливість обмінюватися 

відгуками, досвідом та будь-якою іншою інформацією. Безпечність, 

надійність, достатня простота та зручність у роботі; забезпечення «зв‘язку», 

«вибору» та «зручності»; орієнтація на постійне оновлення та модернізацію, з 

метою підтримки легкої доступності для користувачів – ключові вимоги до 

технологічної бази ІП. Водночас вона також повинна забезпечити можливість 

монетизації надаваних послуг, залучення рекламодавців, формування та 

використання аналітичної бази. Особливе значення набуває технологічна 

підтримка можливостей стимулювання користувачів, побудови систем 

зворотного зв‘язку, репутаційного та рейтингового оцінювання. Забезпечення 

безпроблемного доступу до ІП у поєднанні з наявністю відгуків користувачів 

та постійних інновацій у спектрі послуг, які пропонує платформа, набувають 

значення ключового чинника забезпечення успіху ІП.  
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Важливою складовою забезпечення якісної роботи корпоративної 

екосистеми стає формування «повного циклу розгортання зв‘язків між 

учасниками екосистеми ІП», що включає надання послуг, здатних 

задовольнити потреби потенційних клієнтів у сферах споживання, навчання, 

обміну даними, креативної діяльності та інновацій, курування, створення 

власних мереж та експериментування. Важливим чинником вибору 

ефективної моделі корпоративного управління є врахування характеру 

зв‘язків між учасниками екосистеми ІП. Він може диференціюватися від 

комплексного опосередкування через ІП усіх взаємодій у централізованих ІП, 

що забезпечують функціонування платформенної бізнес-моделі ІП, 

заснованих на створенні екосистем 2.0
43

, до екосистем ІП, що функціонують 

як «безмасштабні мережі»
44

, та децентралізованих ІП (рис. 4.1).  

 

 

 

 

Рис. 4.1. Централізовані та децентралізовані платформи, як протилежні 

складові спектру варіантів корпоративної організації ІП  
Джерело: складено за: Fenwick M., McCahery J.,·Vermeulen E. The End of Corporate 

Governance: Hello ‗Platform‘ Governance. European Business Organization Law Review. 2020. 

N 20. Р. 188. 
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У випадку з формуванням Екосистеми 2.0 ядро платформи перебирає 

на себе всі функції з управління і координації зв‘язків між учасниками 

екосистеми у процесі створення кінцевого продукту діяльності платформи-

корпорації. Така модель отримує розповсюдження у сфері виробництва. Вона 

забезпечує перехід від продажу товару кінцевому споживачеві до його 

пропозиції у вигляді послуги на правах оренди. У «безмасштабних мережах» 

на певних етапах створення цінності, функції координатора зв‘язків 

учасників беруть проміжні «субпідрядні ІП». Їх поширення пов‘язане зі 

зростанням складності виробничих зв‘язків між учасниками створення 

певного високотехнологічного продукту, формуванням мереж, у яких 

забезпечується дублювання його етапів на регіональному рівні. 

Децентралізовані ІП лише підтримують можливість самостійного вибору 

змісту взаємодії самими учасниками екосистеми. 

Платформізація та трансформація зв’язків між учасниками  

виробничого процесу 

У нашому постійному бажанні мати завжди більше, ми 

пожертвували позитивною складовою найманої праці.  

Томас Седлачек 

Економіка добра і зла 

Якими можуть стати наші трудові відносини в найближчі роки: 

працівники, нібито незалежні, зі статусом мікропідприємців, які працюють 

з великими фірмами, що фактично відмовляються від ролі роботодавця. 

Домінік Меда  

Наймані працівники як остаточна жертва пандемії 

Le Monde, 24.01.2021 

ІП виконують роль інструменту поєднання замовників із незалежними 

виконавцями виробничих завдань. Тим самим вони трансформують трудові 

зв‘язки, процеси та відносини. За характером виробничих зв‘язків, що 

опосередковуються через ІП, можна виділити ІПВВ, які спеціалізуються на 

підтримці виробничих відносин, надаваних через інтернет (ІПВВІ), та ІП, що 
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спеціалізуються на забезпеченні локації надаваної послуги, безпосереднього 

контакту між її виробником та споживачем (ІПВВЛ – перш за все таксі, 

послуги доставки). Згідно з даними дослідження МОП, кількість ІПВВ 

першої групи зросла з 142 у 2010 році до понад 777 у 2020 році. За той же час 

кількість ІПВВЛ зросла майже у десять разів. Значна частина цих платформ 

зосереджена лише в кількох місцях, включаючи Сполучені Штати Америки 

(29 %), Індію (8 %) та Сполучене Королівство Великобританії та Північної 

Ірландії (5 %)
45

. За твердженням дослідників, лише у цій сфері вже до 2025 

року до 540 мільйонів людей можуть виграти завдяки перевагам, що надають 

ІПВВ. З них до 230 мільйонів зможуть швидше знайти нову роботу, 

скоротивши тривалість безробіття. Приблизно 60 мільйонів людей – знайти 

роботу, яка більше відповідає їхнім навичкам чи уподобанням, тоді як ще 50 

мільйонів зможуть перейти від неформальної до офіційної зайнятості. 200 

мільйонів, які неактивні у пошуку нової роботи або працюють неповний 

робочий день, зможуть отримати додаткові години через фріланс-

платформи
46

. Зі свого боку пандемія COVID активізувала використання ІПВВ 

як інструменту забезпечення віддаленої праці.  

Зворотною стороною розширення завдяки ІПВВ можливостей 

працевлаштування для найманих працівників та пошуку відповідної робочої 

сили для роботодавців стає посилення на користь роботодавців дисбалансу 

взаємних зобов‘язань між ними та найманими працівниками (виконавцями 

робіт). Вони стосуються гарантій та регулярності роботи та доходу, умов 

праці, соціального захисту, використання навичок, свободи асоціацій та 

права на ведення колективних переговорів між виконавцями робіт та 

роботодавцями. Для роботодавців платформізація виробничих відносин 

створює проблеми, пов‘язані з недосконалістю правової бази, дисбалансами у 

оподаткуванні та страховому забезпеченні стандартної зайнятості та 

самозайнятості через ІПВВ, їх наслідками для конкурентних позицій 
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роботодавця, складнощами адаптації до цифрової трансформації, 

недостатньої доступності надійної цифрової інфраструктури.  

Виділяють два типи зв‘язків працівників на ІПВВ. Перший стосується 

ІП-роботодавців. Вони виступають у ролі посередника, який забезпечує 

можливість залучення замовником до виконання певних робіт спеціалістів, 

що зараховані до штату ІП. Вони відряджаються у розпорядження замовника 

на правах оренди. Роль роботодавця для таких працівників виконує сама 

ІПВВ. До другого типу ІПВВ відносять ІП-посередників. Вони лише 

допомагають встановити зв'язок між потенційними виконавцями робіт, що 

працюють на умовах самозайнятості (децентралізовані ІПВВ) або між 

незалежними підрядниками, які забезпечують виконання комплексу робіт за 

рахунок залучення кількох спеціалістів-виконавців (ІП  «безмасштабні 

мережі») та роботодавцями.  

До нестандартних, нетрадиційних форм трудових зв‘язків, 

підтримуваних завдяки використанню ІПВВ, відносять роботу на умовах 

неповного робочого часу (неповна зайнятість) або строкових трудових 

договорів, дистанційну, тимчасову, непостійну, вторинну, позаштатну, 

неформальну зайнятість, запозичену працю; зайнятість на «міні та міді 

робочих місцях» або на основі договорів цивільно-правового характеру, 

незареєстровану зайнятість у формальному секторі, самозайнятість, роботу 

на конкурсних умовах, виконання мікрозавдань.  

Активне розповсюдження ІПВВ сприяє посиленню дуалізму системи 

виробничих зв‘язків. Його породжує суперечність між гіг-зайнятістю та 

прекарною зайнятістю. Гіг-зайнятість – форма трудових відносин між 

висококваліфікованими спеціалістами та роботодавцями в умовах, коли на 

ринках існує дефіцит спеціалістів і в останніх є можливість вибору 

потенційного роботодавця
47

. Прекарна зайнятість – форма трудових 

відносин між спеціалістами низької та середньої кваліфікації, 

некваліфікованою робочою силою і роботодавцями в умовах, коли останній 

може диктувати умови співпраці
48

. 
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Вихідною передумовою посилення дисбалансів взаємних зобов’язань на 

ринку праці є ігнорування принципової відмінності праці як фактора 

виробництва від інших його факторів. Їх витоки сягають асиметрії позицій 

роботодавця і найманого робітника як нерівноправних сторін трудової угоди, 

що посилюється у процесі платформізації трудових зв‘язків, їх 

індивідуалізації та подальшого послаблення ролі профспілок. Розвиток 

платформної бізнес-моделі забезпечує перерозподіл ризиків, пов‘язаних з 

діяльністю ІП як корпорації. Історично передумовою обґрунтування 

пріоритету прав акціонерів на частку у прибутку визнавався більший рівень 

їх ризиків, пов‘язаних з обмеженою можливістю контролювати якість 

використання вкладених ресурсів найманим менеджментом корпорації. 

Однак, з одного боку, використання ІКТ суттєво посилює можливості 

акціонерів контролювати ефективність роботи менеджменту ІП-корпорації та 

вчасно реагувати на негаразди, а з іншого – скорочення соціальних 

зобов‘язань стосовно найманих працівників призводить до того, що в умовах 

платформізації вони приймають на себе основні ризики, одночасно 

втрачаючи право на гарантовану частку у прибутку корпорації. 

Платформізація як інструмент трансформації зв’язків  

у сфері розподілу суспільного продукту 

У гоблінів свої уявлення про власність та сплату – зовсім не такі, як у 

людей. … З точки зору гобліна, справжній повновладний господар кожної речі – 

той, хто її створив, а не покупець. Вони вважають, що який завгодно 

предмет гоблінської праці поправу належить їм … З їхньої точки зору, 

людина, що заплатила гроші, начебто взяла цю річ напрокат. … Для них наш 

звичай отримувати у володіння вироби гоблінської праці – усього лише кража. 

Дж. Роулінг. 

Гаррі Портер і Дари Смерті 

Мінімізація завдяки використанню ІКТ і впровадженню ІП 

трансакційних витрат та можливість у безперервному режимі контролювати 
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використання об‘єктів власності зумовлює кардинальні зміни зв‘язків між 

суб‘єктами господарювання у сфері відносин власності
49

. Втрачають 

актуальність і вимагають перегляду своєї ролі як критерію визначення 

результатів взаємодії між продавцем і покупцем доктрина першої покупки, 

принцип вичерпання прав власності, ліцензійні угоди
50

. Відбувається перехід 

від зміни власника у результаті продажу товару до передавання права на його 

використання як послуги (ІП, що опосередковують зв‘язки орендаря і 

орендодавця нерухомості, транспортних засобів, промислового устаткування, 

комп‘ютерів, побутової техніки, програмного забезпечення), отримує 

розвиток практика спільного використання
51

. Разом із тим, як стверджує 

В. Сіденко, «основу новітніх відносин становлять уже не тільки і не стільки 

відносини власності, скільки можливість доступу до тих чи інших благ, 

ресурсів, інформації»
52

, ключового значення набуває роль ІП як інструменту 

встановлення і підтримання зв‘язків між суб‘єктами господарювання. Постає 

проблема розподілу прав власності між творцями контексту та власниками 

ІП, на якій вони його розміщують
53

. 

Доступність запозичення на основі використання ІП певних речей саме 

у той момент, коли виникає потреба у їх застосуванні, виключає необхідність 

володіння ними на постійний основі. Відповідно, суб‘єкти господарювання 

отримують можливість економії коштів на придбання їх у власність і 

зберігання. До того ж відмова від володіння дозволяє значно урізноманітнити 

варіанти споживання, призводить до більш ефективного використання 

потенційно доступних ресурсів, сприяє розвитку суспільної довіри. 

Одночасно, за рахунок забезпечуваної ІП інтенсифікації використання 
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потенційних об‘єктів особистої власності, створюються передумови 

зростання суспільної ефективності, відкриваються додаткові можливості 

скорочення екологічного навантаження на природу. Це набуває особливого 

значення в умовах зростання глобальних екологічних проблем та актуалізації 

пошуку шляхів забезпечення стійкого розвитку як окремих країн, так і 

людства у цілому.  

Вплив ІП на трансформацію зв‘язків між суб‘єктами господарювання у 

сфері відносин власності позначається на поглибленні диференціації 

елементів кошика прав власності. Власність на нерухоме майно вирізняється 

унікальністю завдяки прив‘язці до певного місця, стабільністю існування, 

відносною стійкістю і витратністю зміни власники за значної гнучкості 

варіантів диференціації кошика прав власності. Вказані особливості 

нерухомої власності зумовлюють відмінності в організації функціонування 

ІП, що забезпечують зв'язок між учасниками операцій, пов‘язаних зі зміною 

власника. У цьому випадку продавець і покупець звертаються до спеціально 

уповноважених агентів, що мають забезпечуваний ІП доступ до відповідних 

баз даних. У випадку з особистою власністю і рухомим майном покупець и 

продавець отримують можливість безпосереднього зв‘язку на торговельній 

ІП. Трансакції зміни власності супроводжуються фінансовою трансакцією 

оплати і можуть доповнюватися трансакціями, пов‘язаними із забезпеченням 

доставки продукту споживачу. Застосування ІП дозволяє виключити 

необхідність безпосереднього контакту між продавцем і покупцем. 

Значно складнішою виглядає ситуація стосовно відносин володіння 

об‘єктами інтелектуальної власності і зв‘язків, між суб‘єктами 

господарювання, які при цьому виникають. Можливість відчуження 

матеріального носія об‘єкта інтелектуальної власності супроводжується 

неможливістю відчуження знань і навичок які засвоїла людина – їх власник. 

Лишаючись віртуальними, нематеріальними за змістовим наповненням того, 

що власне представляє інтерес для покупця, у процесі обміну об‘єкти 

інтелектуальної власності втілюються у матеріальні носії (технологічна 
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документація; виробниче устаткування; товари кінцевого споживання; 

знання та навички конкретних людей, отримані як результат освітніх послуг). 

Відповідно, постає завдання диференціювати зв‘язки і відносини між 

продавцем і покупцем стосовно специфіки цих його складових. Застосування 

ІП дозволяє це зробити шляхом встановлення обмежень на характер 

використання об‘єкта інтелектуальної власності і контролю їх дотримання. 

Тим самим забезпечується збереження за власником права власності, а за 

покупцем – права використання копії об’єкта власності.  

Платформізація відносин у сфері інтелектуальної власності зумовлює 

масовий перехід від купівлі копій аудіовізуальних, художніх творів, 

програмного продукту до практики цифрової дистрибуції на основі 

підписки. Однак вона суттєво відрізняється від традиційної підписки, коли у 

підписника, навіть за умов її припинення, лишалися раніше отримані твори. 

Зворотним боком зазвичай безлімітного доступу за відносно незначну плату 

до велетенського обсягу цифрового контенту, який, до прикладу, розміщують 

такі глобальні лідери, як Netflix (більше 15 тис. кінофільмів та серіалів, 

203.66 млн підписників
54

), Spotify (більше 70 млн музичних треків
55

), Kindle 

Unlimited (більше 1,5 млн електронних книг
56

), PlayStation, EA Access, 

Gametap (велетенський ігровий контент), стає неможливість збереження 

твору на власному носієві підписника та втрата доступу до нього у разі 

припинення підписки. Ще однієї перевагою потокових сервісів є їх 

мобільність і портативність, що досягається завдяки сумісності з широким 

переліком гаджетів користувача. На додаток, на відміну від класичного або 

кабельного телебачення і радіомовлення стримігнові сервіси дозволяють 

користувачу самому обирати як зміст, так і час сприйняття з контенту. 

Відбувається перехід від продажу контенту як товару до його пропозиції 

у вигляді послуги.  

                                                 
54

 https://www.comparitech.com/blog/vpn-privacy/netflix-statistics-facts-figures/ (Accessed 20.08.2021); 

https://netflixstatistics; https:// backlinko.com/netflix-users (Accessed 20.08.2021). 
55

 https://press.spotify.com/us/information/ (Accessed 20.08.2021). 
56

 http://ebookfriendly.com/kindle-unlimited-ebook-subscription/ (Accessed 20.08.2021). 

https://www.comparitech.com/blog/vpn-privacy/netflix-statistics-facts-figures/
https://press.spotify.com/us/information/
http://ebookfriendly.com/kindle-unlimited-ebook-subscription/


Липов В. В.                                                             Платформізація суспільно-економічних зв’язків  

 77 

Одночасно формується залежність користувача як від власника, так і 

від ІП, яка опосередковує їх взаємодію. Більше того, у цю залежність від ІП 

потрапляє і сам власник. Зворотним боком платформізації відносин власності 

стає поява і зростання ролі платформи-посередника, яка отримує можливість 

оперативного управління використанням власності інших суб‘єктів 

господарювання на основі особистого інтересу, який не завжди може 

збігатися з інтересами власника. Передумовою для цього є можливість 

маніпулювання даними, які представлено на платформі, вибірковим їх 

поширенням. 

Варто також враховувати й той факт, що відносно невелика вартість 

підписки на потокові сервіси перетворюється на ефективний засіб боротьби з 

цифровим піратством. У потенційного порушника з‘являється досить 

приваблива альтернатива пошуку піратської копії. Таким чином ІП, що 

продукують потокові сервіси, набувають значення інструменту захисту 

авторських прав. Опосередкованим наслідком їх розповсюдження стає 

скорочення вторинного ринку об’єктів інтелектуальної власності. 

З точки зору власників, це також може розглядатися як інструмент 

підтримки рівня продажів. 

Швидке розповсюдження платформної моделі бізнесу у визначальній 

мірі є результатом використання конкурентних переваг, отримуваних ІП 

через зміну всієї системи внутрішніх та зовнішніх зв‘язків суб‘єктів 

господарювання
57

.  

Таблиця 4.1, у якій представлено 10 лідерів за темпами нарощування 

капіталу зі 100 найбільших за ринковою капіталізацією корпорацій світу, 

може слугувати чудовою ілюстрацією дієвості конкурентних переваг, що 

надаються застосуванням моделі бізнесу, заснованій на використанні ІП.  

Нові сфери конкурентних відносин, сформовані у результаті поширення 

ІП, включають конкуренцію між традиційними ієрархічними та 
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горизонтальними мережевими структурами, сформованими ІП; конкуренцію 

між глобальними платформами – системними інтеграторами, що створюють 

програмні засоби, формують інформаційну базу та віртуальний простір для 

взаємодії інших ІП; конкуренцію між ІП, що діють на одному ринку; 

конкуренцію між організаторами та клієнтами ІП за кращі умови 

перерозподілу доданої вартості; конкуренцію між клієнтами ІП. 

Відбуваються кардинальні зміни у сферах крос-галузевої, міжнародної та 

регіональної конкуренції.  

Таблиця 4.1 

Десять найуспішніших глобальних компаній за показниками 

зростання ринкової капіталізації (березень 2020 / березень 2009 рр.)  

Назва 

компанії 
Країна Сектор Зміни 

Капіталізація, млрд дол. 

2020 р.  2009 р.  

Amazon  США Послуги  2 984 971 31 

Apple  США Технології 1 089 1,113 94 

Mastercard  США Фінанси  1 021 243 22 

United Health 

Group  

США Охорона 

здоров‘я 830 237 25 

Microsoft  США Технології 634 1,200 163 

Alphabet  США Технології 628 799 110 

Visa  США Фінанси 572 316 47 

Costco 

Wholesale  США Послуги 526 126 20 

Lvmh Moet 

Henne  Франція Торгівля 512 188 31 

TSMC  Тайвань Технології 505 235 39 

Джерело: складено за: Global Top 100 companies by market capitalization. May 2020. 

London: PwC, 2010. 40 р. Available at: https://www.pwc.es/es/auditoria/assets/global-top-100-

companies-2020.pdf (Accessed 25.08.2021). 

Лідерство у конкурентній боротьбі захопили компанії, побудовані як 

ядра ІП. Вони формують горизонтальні мережеві структури, що діють у 

сферах пропозиції комунікаційних, посередницьких послуг, сприяють 

просуванню товару як послуги, виробництву матеріальних благ. ІП – 

глобальні лідери зберігають напрацювання ТНК щодо забезпечення 

конкурентних переваг на основі доступу до значних ресурсів (фінанси, 

технології, людський капітал), можливості оптимізації розміщення власних 

https://www.pwc.es/es/auditoria/assets/global-top-100-companies-2020.pdf
https://www.pwc.es/es/auditoria/assets/global-top-100-companies-2020.pdf
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виробничих потужностей у глобальному масштабі, інформованості про стан 

глобальних ринків, досвіду міжнародного менеджменту.  

ІП будують свої стратегії з використанням можливостей поліпшення 

конкурентних позицій, які надає діджиталізація економіки. До інноваційних 

інструментів отримання ІП конкурентних ринкових переваг відносять 

використання переваг віртуальної природи провідного чинника виробництва 

(даних), на основі якого функціонують ІП; зміну структури витрат входження 

на ринок; формування багатостороннього характеру ринків; використання 

мережевих ефектів; врахування ефектів мультихомінгу, пов‘язаних з 

можливістю одночасного входження в екосистему кількох ІП; використання 

мультипродуктових та крос-секторних ефектів)
58

. 

Платформізація та трансформація зв’язків у сфері споживання 

Шеринг відрізняється від економічного обміну та дарування ... ця 

відмінність, як правило, недооцінюється розмитістю межі між даруванням 

та економічним обміном – як підкреслював ...[Ж.] Бурдьє ... спільне 

використання, дарування та товарний обмін – це три концептуально різні 

практики, які риторика шерингової економіки намагається змішати, 

припускаючи існування безпричинності, зв’язків довіри та духу спільноти 

навіть тоді, коли транзакція є лише комерційною, а єдиний аспект співпраці 

лежить у веб-архітектурі сайтів та додатків, що встановлює зв’язок між 

власниками та користувачами ресурсу... 

М. Педроні  

Шерингова економіка як антиконцепція 

Платформи спільного споживання – шерингові ІП (ШІП) виконують 

роль інструменту трансформації зв‘язків між суб‘єктами господарювання у 

процесі споживання економічних благ
59

. Вони активно поширюються у 
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сферах спільного використання споживчих товарів, житла, транспортних 

засобів, фінансування, доставки продуктів, залучення послуг спеціалістів «за 

запитом», ресейлу, краудсорсингу, коворкінгу, спільного використання знань 

та навичок учасників у процесі надання науково-дослідницьких, 

конструкторських, медичних, навчальних послуг. Розвиток технологій 

інтернету речей забезпечує формування та активне впровадження у 

повсякденне життя створюваних на базі ІП концепцій «Розумного дому», 

«Розумного міста». Отримує поширення ідеологема економіки спільного 

споживання – шерингової економіки (ШЕ) – як формованої завдяки 

платформізації зв‘язків між споживачами альтернативи капіталізму.  

Одночасно зростає кількість досліджень, які концентрують увагу на 

суперечностях між комунікаційним та комерційним вимірами діяльності 

ШІП; виникненням нових регуляторних проблем; зміною контексту 

трудових, агентських відносин, ризику, довіри між сторонами-учасниками 

взаємодії; суперечністю між ідеєю співпраці на ШІП та зростанням 

потенціалу Web 2.0, що дозволяє штучно обмежувати взаємодію учасників; 

суспільними наслідками трансформації інноваційної діяльності, структури 

ринків, способів доступу до знань
60

.  

Звідки походять витоки цих суперечностей? Кардинальне скорочення 

трансакційних витрат обміну товарами та послугами на ІП створює 

можливість масовізації та глобалізації споживання окремих виробів. До того 

ж споживачі отримують можливість не лише безпосереднього обміну речами, 

що є у їхній власності, а й формувати спільноти, у яких обмін товарами 

доповнюється взаємним обміном послугами. ШЕ зароджується на рівні 

місцевих співтовариств як продовження і вдосконалення на основі 

використанням можливостей, що надає цифровізація, повсякденної практики 

добросусідських відносин, співпраці та допомоги. Однак дуже швидко 

практику пропозиції певного матеріального об‘єкта у тимчасову оренду на 
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основі використання ШІП беруть на озброєння комерційні структури. 

Запозичення назви супроводжується підміною, комерціалізацією мотивації 

відповідної діяльності, формуванням нового напрямку організації 

використання бізнесових ресурсів підприємства – пропозиції товару як 

послуги.  

Споживач за мінімальних витрат отримує можливість доступу до 

необхідного засобу задоволення його запиту саме тоді, коли виникає 

відповідна потреба. Це зі свого боку забезпечує інтенсифікацію 

використання та подовження життєвого циклу товарів. За рахунок 

максимізації прибутку на внутрішніх петлях окремих стадій життєвого циклу 

товару (сервісне обслуговування; ремонт; модернізація технології 

виробництва або самого товару, послуги; переробка) формуються об‘єктивні 

підстави поширення нової парадигми розвитку виробничих і маркетингових 

стратегій. У нових умовах альтернативою отриманню основного прибутку за 

рахунок стимулювання надспоживання шляхом постійного оновлення 

продуктової лінійки стає переорієнтація на пропозицію товару як послуги, 

забезпечення можливості його використання на основі оренди, сервісного 

обслуговування та модернізації. Тим самим формуються об‘єктивні підстави 

мінімізації використання природних ресурсів, переходу до активного 

розвитку зеленої, циркулярної економіки. 

Суперечливі соціальні наслідки поширення ШЕ та ШІП найбільш 

наглядно відбилися в еволюції ставлення до них керівництва Китаю
61

. 

В офіційних документах термін ШЕ вперше було використано у 2016 році у 

Доповіді про першочергові завдання уряду. ШІП визнаються новою 

рушійною силою економічного зростання, поліпшення соціального 

добробуту, підтримки сталого розвитку. З цього року Державний 

інформаційний центр Китаю видає щорічники, присвячені розвитку ШЕ. У 

2017 році було створено Центр з її дослідження. Вона розглядається як 
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рушійна сила формування інноваційної економіки, асоціюється з ідеалами 

відкритості, соціальної гармонії, моделі більш відповідального «зеленого» 

споживання. Створення ШІП визнається інструментом сприяння 

розширенню зайнятості, скороченню бідності, подоланню проблем 

слаборозвинених і кризових регіонів країни, працевлаштуванню безробітних. 

Саме термін шерингові (економіка, платформа) на відміну від більш 

розповсюджених на Заході їх визначень як інформаційні, цифрові отримує 

визнання. Серед причин опори на нього – універсальність. Адже ШЕ за 

змістовним наповненням охоплює широкий спектр напрямів і форм обміну 

вартостями (відкриті джерела, дані; державні послуги, колективні закупівлі; 

краудфондинг, краудсорсинг; соціальні медіа; соціальне підприємство; 

спільні володіння, мікропідприємництво, мікрофінансування, оренда, 

переробка, перерозподіл, підписка, позики, споживання, створення; 

кооперативи; економіка на вимогу, економіка співпраці; циркулярна 

економіка …). Водночас варто зазначити, що ШІП у західних класифікаціях 

ІП зазвичай розглядаються як один із різновидів ІП, поряд із таким групами, 

як хмарні (обробка й зберігання даних з використанням зовнішніх ресурсів), 

виробничі (забезпечення інформаційної єдності в online режимі всіх 

складових процесу виробництва). Зі свого боку ШІП орієнтуються на 

створення можливості спільного використання певних матеріальних ресурсів 

та професійних навичок учасників екосистеми такої ІП. 

Однак ключовою причиною опори на термін шерингові (спільного 

використання) можна вважати вплив національного контексту. Адже цей 

термін за використання в документах, що визначають напрямки розвитку 

Китаю, отримує ідеологічну конотацію (платформа як план (спільних) дій, 

як етап його (спільного) виконання, як запропоновані правила (спільної) 

поведінки). І в цьому контексті характеристика китайської економіки як 

економіки, платформи спільної дії, спільного використання цілком відповідає 

специфіці національної культури, зорієнтованої на цінності комунітаризму, 

ідеологічним настановам та урядовій політиці сучасного Китаю. 
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Разом із тим у контексті таких негативних реалій сучасної економічної 

ситуації у Китаї як зростання економічних дисбалансів, масова прекаризація 

робочої сили, діалектичність смислового наповнення термінів ШЕ, ШІП 

надає їм парадоксального забарвлення. Адже англійське Share одночасно 

поєднує такі протилежні значення, як спільно володіти / мати частку, брати 

участь / ділити, розподіляти, участь / пай, акція. Отже, сам термін вказує на 

присутність суперечливої єдності спільного та його частин. Одночасно увага 

до цієї суперечності дозволяє прослідкувати суть, витоки та перспективи 

розвитку процесів, що розгортаються в економіці Китаю під впливом 

упровадження інформаційних технологій загалом та активного створення ІП 

зокрема.  

Яскраво виражений діалектичний характер сумісно-розділених 

відносин в ІП, що на основі поєднання незалежних учасників, які зі свого 

боку виконують альтернативні (виробник товару або послуги / споживач) 

функції, дозволяє сформувати економічну єдність більш високого рівня. 

Суперечність інтересів протилежних сторін, за умов мінімізації 

трансакційних витрат та дії ефекту масштабу мережі, стає каталізатором 

зростання ефективності економічної системи. Однак зворотним боком 

платформізації зв‘язків між суб‘єктами господарювання стає монополізація 

на ринку самих ІП. Досить пригадати велику американську четвірку GAFAs 

(Google, Apple, Facebook, Amazon). На китайському ринку аналогічних 

успіхів досягли Tencent, Alibaba, Baidu, Ant Financial, JD.com, Didi Chuxing, 

Ctrip.com. Водночас використання даних як ключового ресурсу, мінімальні 

витрати організації, скорочення трансакційних витрат, необмежені 

можливості горизонтальної взаємодії учасників екосистеми роблять ІП 

ефективним інструментом створення робочих місць у сфері малого та 

середнього бізнесу, кластерних структур. Про це красномовно свідчить 

динаміка кількості платформ і задіяних на їх базі працівників у Китаї у 2016–

2019 роках (млн). Відповідно – 5 і 50; 5,85 і 58,5; 7,16 і 70; 5,98 і 75 млн. 

Одночасно дані за 2019 рік, коли зростання кількості створюваних робочих 
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місць з 70 до 75 млн супроводжувалось скороченням кількості платформ на 

1,17 млн, свідчать про початок процесу концентрації бізнесу й у цій сфері
62

. 

Зворотною стороною поширення ІП як бази працевлаштування стає 

масова прекаризація робочої сили, втрата гарантій зайнятості, посилення 

соціальної диференціації. ШІП з інструменту формування масової суспільної 

співучасті перетворюються для десятків мільйонів працівників на чинник 

посилення соціального відчуження, яке доповнюється індивідуалізацією 

інтересів мільйонів власників ШІП. Ситуація лише ускладнюється 

виникненням внутрішніх та міжгалузевих дисбалансів, до яких призводить 

успіх ШІП у конкурентному змаганні з традиційними формами бізнесу, 

особливо у сфері послуг. 

Проголошення Сі Цзіньпіном у березні 2021 р. курсу на повернення від 

політики формування ШЕ до розбудови суспільства соціальної гармонії 

супроводжується заходами, спрямованими на перерозподіл надприбутків, 

отримуваних провідними китайськими ІП на користь підтримки програм 

регіонального розвитку. Тим самим акцентується ще один напрям спільного 

споживання, що здатні забезпечити ШІП – спільного використання 

прибутків, формованих у результаті їх функціонування.  

ІП як інструмент зміцнення соціально-економічних зв’язків  

в умовах воєнного стану 

Сучасні цифрові платформи та платформи соціальних мереж 

дозволяють суб'єктам гібридної війни досить легко впливати на 

громадянське населення на шкоду держави-противника... Народ – 

джерело легітимності та сили держави. Це насамперед стосується 

країн із демократичною формою правління. Якщо вбивати клин між 

державою та народом, можна створити умови для краху цієї держави. 

Е. Білал 
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Гібридна війна: нові загрози, складності та «довіра» як антидот 

Війну в Україні можна охарактеризувати як інфо-кінетичний конфлікт, 

першу в історії людства війну у суспільстві з відносно зрілою цифровою 

економікою, значним технологічним сектором, високим рівнем 

впровадження цифрових технологій та суттєвим поширенням моделі бізнесу, 

заснованої на платформізації, війну, ключовим інструментом забезпечення 

успіху у якій стали Big Tech.  

Застосування ІП створює можливість суттєвого впливу на свідомість 

громадян. Це може мати ледь помітний прояв, але дуже серйозні наслідки. 

Поляризація у суспільстві веде до вихолощення основних цінностей 

співіснування, гармонії та плюралізму всередині демократичних суспільств, 

послаблення здатності політичного керівництва до прийняття рішень та 

ефективного їх втілення у життя. Зрештою підривається суспільна довіра
63

. 

ІП, перш за усе соціальні мережі на кшталт Facebook, TikTok, дозволяють 

суб'єктам гібридної війни досить легко впливати на суспільні настрої, у тому 

числі і з метою завдання шкоди державі-противнику шляхом публікації 

фейкових новин
64

. 

Військові дії в Україні зумовили кардинальний перегляд поглядів на 

соціальну складову платформної моделі бізнесу. Відбувся перехід від 

відносно статичної комунікаційної моделі, яку забезпечували традиційні 

медіа, до інтенсивної фрагментації інформаційного простору і навіть участі 

рядових користувачів у його формуванні. Інформація про війну стає 

контентом, і користувачі своїми коментарями сприяють його поширенню, 

доповненню і спотворенню. У ситуації «війни без цензури», або обмеження 

можливостей контролю доступу до інформації з боку уряду, ключового 

значення набуває бажання самого суб‘єкта її отримати. Кібервійна стає 
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важливим компонентом військових дій. Вона охоплює операції на основі 

використання можливостей ІП, що здійснюються в Інтернеті, вплив на 

об‘єкти фізичної інфраструктури, що його підтримує, або керовані за його 

участі. Різноманітні гаджети здатні захоплювати величезні набори даних, які 

аналізуються із залученням штучного інтелекту та використовуються для 

створення цілеспрямованої та навіть персоналізованої дезінформації
65

. 

У цих умовах суттєво зростає соціальне визнання допустимості та 

необхідності втручання держави у регулювання діяльності ІП, його 

розширення за межі суто економічних аспектів антимонопольної політики. 

Загострюється суперечність між соціальною роллю цифрових платформ та 

економічними цілями їх функціонування. Війна зруйнувала міф про 

нейтралітет цифрових платформ стосовно контенту розповсюджуваної за їх 

допомогою інформації.  

Навіть більше, війна в Україні наочно продемонструвала роль 

соціальних медіа як інструменту державної політики
66

. Інформаційна війна 

як звичайна пропаганда доповнюється деплатформізацією – обмеженням 

доступу до таких каналів розповсюдження інформації як соціальні мережі та 

платформи доставки контенту – від колишнього президента США до 

російських державних ЗМІ. 

Попереднє протистояння пропозиціям щодо державного регулювання 

діяльності ІП ґрунтувалося на твердженнях, що «найкращий тест на істину – 

здатність ідеї бути визнаною в умовах ринкової конкуренції на ринку ідей». 

Однак такі події, як скандал з Cambridge Analytica у Facebook, поширення 

антивакцинаційної риторики щодо COVID-19, розповсюдження оманливого 

та ненависницького контенту, пропаганда терористичних ідей та тоталітарної 

ідеології, так званого «техлашу», змінили сприйняття платформ 

громадськістю. Стверджується думка про оманливість твердження, що 
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завдяки «самоструктуруванню «ринку ідей» правда вижене брехню», вона є 

казкою», боротьба на «ринку ідей» є грою з нульовою сумою, цифрова сфера 

є полем битви, де різні актори намагаються нав‘язати власне бачення світу. 

Разом із тим, ситуація монополізації ринків ІП забезпечує ідеальний 

простір для «війни з дезінформацією». Обмеження Meta (Facebook, WhatsApp 

та Instagram) доступу до RT і Sputnik, блокування Alphabet (Google, 

YouTube), державних медіа, які фінансуються Росією, відключення 

можливості створення облікових записів нових клієнтів у Росії та Білорусі з 

боку Amazon стали елементом масштабних санкцій, запроваджених 

західними країнами проти Росії. 

Ці події підкреслюють, що соціальні медіа та служби доставки онлайн-

контенту вже набули значення інструменту підтримки геополітичної влади. 

Водночас платформізація соціально-економічних зв‘язків в умовах 

військових дій зумовлює розширення переліку можливих учасників та 

ризиків, з цим пов‘язаних.  

Політика та санкції глобальних технологічних гігантів відіграли 

важливу роль у конфлікті в Україні. Meta, Google, Apple, Microsoft, Twitter і 

навіть TikTok дедалі більше визнають, що вони не можуть дозволити собі 

терпіти геополітичні кризи
67

. Зростає їх вплив на забезпечення глобальної 

безпеки та подолання геополітичних викликів. ІП збирають та аналізують, 

часто у співпраці з правоохоронними органами, розвідувальні дані про 

різноманітні загрози, позначають «небезпечні» організації та окремих осіб, 

формують політику «скоординованої поведінки» з відсіву фальшивих 

акаунтів та протидії інформаційним операціям, координують свої зусилля у 

рамках міжнародної організації – Глобального Інтернет-форуму з боротьби з 

тероризмом (GIFCT).  

Геополітичний поворот платформ виявився повною мірою після 

вторгнення Росії в Україну. Вони одразу обрали сторону конфлікту та вжили 
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конкретних дій. Meta відкрила українську військову кімнату, обмежила 

доступ до контрольованих російськими державними ЗМІ, заборонила 

рекламу та монетизацію результатів їх діяльності, знизила рейтинг і 

позначила пов‘язані пости, а також припиняла підтримувані Росією 

інформаційні операції, спрямовані проти України. Дії, подібні до цих, вжив і 

Twitter. Група аналізу загроз Google (TAG), підрозділ, який протидіє 

державним хакерським атакам проти користувачів Google, заявив, що 

«працює цілодобово» для моніторингу та боротьби з кібератаками в Україні. 

Центр розвідки загроз Microsoft попередив український уряд і Раду 

національної безпеки США про те, що насувається масова кібератака на 

Україну. За кілька годин Microsoft нейтралізувала атаку та координувала дії з 

НАТО та Європейським Союзом. 

Часто співробітництво між платформою та урядом обумовлено тим, що 

технологічні компанії краще, ніж уряд, визначають проблеми зі своїми 

власними продуктами та послугами. Приватні установи спритніші, ніж 

державні установи. Юридичні обмеження перешкоджають здатності уряду 

контролювати те, що відбувається в приватних мережах. До того ж уряди 

намагаються уникнути прямого зіткнення з іноземною державою, 

координуючи дії приватних суб‘єктів замість безпосереднього втручання.  

Підхід до проблеми регулювання платформи з огляду на міжнародну 

безпеку висвітлює інші проблеми регулювання. М‘які домовленості про 

співпрацю забезпечують довгострокову координацію та можуть створити 

взаємну відповідальність, стати елементом механізму підзвітності та нагляду. 

З точки зору безпеки розмір платформи та домінування кількох основних 

гравців можуть бути перевагою при правильному керівництві. Водночас ІП 

не повинні використовуватися для пригнічення політичної опозиції та 

«ворогів держави» в країнах, де демократія нестабільна. Співпраця держави 

та ІП має бути зорієнтована та структурована на довгострокову перспективу, 

балансувати безпекові та геополітичні інтереси з необхідними обмеженнями 

величезної влади як уряду, так і платформ. 
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Разом із тим негативною складовою платформізації стає зростання 

різного роду ризиків, пов‘язаних з ІП. Активне використання платіжних ІП 

для забезпечення фінансових операцій суттєво ускладнює можливість 

контролю ефективності використання коштів. Навіть більше, ІП, що 

забезпечують рух криптовалют, виявляються досить ефективним 

інструментом ухилення від санкцій. Варто також враховувати й можливість 

обмеженості доступності послуг, пропонованих ІП для певних груп цільової 

аудиторії. 

Платформізація соціально-економічних зв‘язків суттєво впливає на 

практично всі складові життя суспільства. Використання потенційних 

переваг її розвитку та мінімізація загроз, з нею пов‘язаних, особливо в 

умовах воєнного часу, сприятиме успішному вирішенню завдань, що стоять 

перед економічною системою України. 



РОЗДІЛ 5 

90 

ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ  

СТАБІЛІЗАЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ 

Економічне зростання в умовах глобалізаційних процесів має яскраво 

виражений ймовірнісний характер. З одного боку, глобальна кооперація та 

конкуренція сприяють створенню та розповсюдженню новітніх ефективних 

технологій та інститутів серед дедалі ширшого кола країн та інститутів. 

Однак водночас сприйняття цих нових можливостей окремими країнами 

підпорядковано чиннику path depended, або залежності від попереднього 

шляху розвитку, що в певній мірі теж знімає для таких країн невизначеність 

щодо напрямів подальшого розвитку через мінімізацію трансакційних 

витрат, включаючи і витрати функціонування державної влади. Розкид 

можливих траєкторій зростання окремих країн стає дедалі ширшим, що 

свідчить про посилення невизначеності.  

З другого боку, зростання економічної та воєнної сили окремих держав 

в умовах сприйняття нових технологій та ринкових інститутів іноді має 

несподіваний характер. Конфлікти між учасниками глобального розподілу 

ресурсів, технологій та ринків все частіше набувають крайньої гостроти 

внаслідок ціннісно-інституційних розходжень та непорозумінь. Це 

поглиблюється ще й чинниками сучасних зрушень у системі ціннісно-

інституційних підвалин економічного зростання. Стабільність зростання 

перетворюється на фундаментальну проблему всього суспільного устрою – 

на ціннісно-інституційну проблему. Водночас оптимальна 

інституціоналізація доступу до глобальних ресурсів економічного зростання 

виглядає як завдання, що у поточному інтервалі не має рішення.  

Інститути як стійкі суспільні умови взаємодії, кооперації та конкуренції 

суб‘єктів господарської діяльності визначають можливість рівноваги на 

поточних, середньострокових та довгострокових інтервалах еволюції 

соціально-економічних систем. Сама стійкість таких умов надає можливість 

прийняття рішень щодо використання обмежених ресурсів за умови більш-



Яременко О. Л.                                                        Інституціоналізація стабілізаційних механізмів  

 91 

менш гарантованого доступу до суспільних благ, що не виключає 

споконвічної невизначеності людської діяльності як такої. До таких 

інститутів слід віднести сім‘ю як базовий інструмент відтворення роду 

людського; власність як історичний спосіб соціального розподілу та 

використання ресурсів; державу як історичний мета-інститут, що може 

адаптуватися практично до будь-яких природних, технологічних та 

соціальних умов і катастроф, будучи одночасно і інструментом 

пристосування, і інструментом розвитку; інститут грошей як одночасне 

втілення і суспільної довіри, і влади. 

Зріла інституційна система завжди передбачає наявність певної 

сукупності різних за детермінацією інститутів. Крім цього, зрілій системі 

властива норма "інституційної субституції", що дозволяє одним групам 

інститутів приймати на себе частину інтегруючих функцій тих інститутів, які 

занепадають або гинуть. Інституційні проблеми у відповідній групі (з чим би 

вони не були пов'язані), нерідко призводять до переступання межі, до 

порушення рівноваги саме в цій сфері.  

Вихід глобальної цивілізації у XXI столітті на природні межі свого 

існування ("межі зростання" – в трактуванні Римського клубу) неминуче 

повинен був актуалізувати еколого-етичну детермінацію інституційної 

системи, як більш давню, більш просту, і тому відносно більш надійну, ніж 

технологічно-правову. Відновлення балансу між цими двома детермінантами 

очевидно відбуватиметься у формі початкового стрибкоподібного посилення 

ролі чисто природних факторів людського існування і відносної деградації 

власне соціальних форм. 

 Негативним проявом такої тенденції до спрощення соціальних форм 

сьогодні може слугувати пандемія COVID-19. Розрив соціальних зв‘язків 

внаслідок карантинних заходів має приховані соціальні ефекти та наслідки, 

які проявлятимуться на довгих інтервалах. Україна повинна бути готовою до 

того, що деякі напрямки нашого інституційного розвитку виявляться 

"неактуальними" в порівнянні з прихованими глобальними тенденціями.  
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Водночас за наявності базових інститутів соціально-економічна 

система отримує шанс стабільного розвитку в умовах і такої 

фундаментальної невизначеності. Стабільність і невизначеність соціально-

економічного розвитку пов‘язані складною системою взаємодій, яка 

відображає такі принципові підвалини всесвіту, як детермінізм, імовірність 

та альтернативність. Спроби сконцентруватися на лише природній, 

технологічній та інституційній детермінованості економічних рішень 

суб‘єктів, як правило, призводять до зростаючого розходження між тією 

картиною реальності, що послугувала підставою для первинного рішення, і 

тим реальним розподілом ресурсів та повноважень, що виник вже у ході 

втілення прийнятого рішення.  

Ефективна система інститутів вимушена бути відкритою для зовнішніх 

та внутрішніх джерел невизначеності, але лише у певній мірі. Невизначеність 

повинна допускатися всередину системи не заради самої невизначеності, а 

для створення можливостей інноваційного розвитку и підвищення 

адаптивних можливостей. Своєрідне «щеплення невизначеністю» робить 

соціально-економічну систему більш стійкою у порівнянні з «чистими» 

детермінованими системами. Достатньо порівняти історичні судьби 

Радянського Союзу та Сполучених Штатів Америки. За останні десятиліття 

Америка пережила низку глибоких національних криз та катастроф: 

фактичний дефолт у формі відмови від обміну паперових доларів на золото 

на початку 70-х років минулого століття; Уотергейтський скандал; ганебна 

поразка у в‘єтнамський війні; сьогоднішні «проблеми» на Близькому сході та 

у Афганістані. Але навіть сьогодні ніхто у світі не ставить під питання 

подальше існування цієї країни. 

Водночас для загибелі Радянського Союзу вистачило лише спроби 

реалізації такого досить нейтрального лозунгу як «більше демократії – 

більше соціалізму». Ніхто не став захищати планову систему державного 

соціалізму, яка чи не найбільшим злом у світі вважала будь-яку стихійність у 
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функціонуванні та розвитку суспільства. Коли ця сама стихійність постала 

перед радянською владою у повний зріст, влада просто зникла.  

Принцип інституційної неповноти означає, що в принципі не може 

існувати інституційна система, що за допомогою власних приписів та норм 

повністю виключить з економічної реальності ризики та невизначеність. 

Навпаки, саме невизначеність є джерелом фундаментальних інновацій, які 

можуть принципово змінювати ресурсні переваги та структуру економіки. 

Сьогодні іноді можна почути, що завдяки цифровим технологіям ми можемо 

втілити велику мрію людства щодо повністю керованої економіки та 

суспільства. Якщо на хвилинку припустити таку можливість, то це буде 

означати реальність побудови пекла на землі. На щастя, зростаюча загальна 

сума невизначеності буде примушувати людство знову і знову шукати 

альтернативи та приймати на себе ризики і відповідальність за їх вибір. 

Важливу роль у реалізації принципу інституційної неповноти відіграє 

фактор часу t. Чим меншим є відрізок часу, за який відбувається зміна 

суттєвих умов господарювання, і чим більшою є амплітуда зміни, тим 

більшою є невизначеність, з якою стикається система. В останні роки 

спостерігаються два паралельні процеси, що призводять до посилення 

фундаментальної соціальної невизначеності: стиснення часу суттєвих подій 

(тобто таких, що потребують узгодженої поведінки всіх учасників, 

наприклад, через обов‘язкові судові рішення) і зростання амплітуди суттєвих 

змін (наприклад, динаміка цін на газ у вересні 2021 року). Час 

«спрацювання» інститутів і масштаби та час подій, які потребують 

узгодженої за допомогою інститутів реакції все більше розходяться. Це 

можна охарактеризувати як зниження попиту на саме інституційне 

узгодження соціально значущої поведінки. Можна скільки завгодно 

обурюватися тим, що замість міжнародного порядку, що є заснованим на 

міжнародному праві, приходить порядок, що заснований «за правилами», але 

це явище має об‘єктивні підстави: надмірну складність глобального світу та 

надмірну швидкість його змін.  



Яременко О. Л.                                                        Інституціоналізація стабілізаційних механізмів 

 94 

Вже сам той факт, що виникнення незалежної України було одночасно 

і миттю загибелі радянської адміністративно-командної системи, прирікав 

українську економіку на певний період генетичного успадкування 

деформованих радянських інститутів та структур. В умовах руйнації 

комуністичної системи контролю та відповідальності керівників, збереження 

попередньої ментальності директорського та депутатського корпусу 

обов‘язково породжувало гіперінфляцію, яка означала у ті роки повну втрату 

довіри до держави. Оскільки держава продає громадянам свій офіційний 

товар – безпеку, правовий захист і визначеність прав власності, остільки вона 

публічно збирає податки. Оскільки держава продає свій неофіційний товар – 

"бюрократичні преференції", остільки вона корумпується. В цьому 

проявляється в негативній формі "насильницька спадкоємність" перехідної 

системи з її державно-соціалістичним минулим. Координуюча роль ринку 

капіталів ще не визріла, тому перехідній системі доводиться використовувати 

координуючу роль "ринку" політичної влади. 

Внутрішня інерція (консервативність) системи виступає стабілізуючим 

моментом, що обумовлює збереження її як цілісності. Нова мотивація 

економічних агентів, збагачуючись такими цілями, як незалежність, сила, 

гнучкість, переплітається з традиційним радянським чиношанування, 

прагненням бути ближче до влади. Серед множини технологічних, ринкових, 

організаційних альтернатив оптимальною є така, яка забезпечує, як мінімум, 

нейтралітет владних структур, а ще краще – дружню участь. Ментальність та 

інститути працюють у режимі Великого колайдера, коли зіштовхувалися 

різні історичні епохи та соціальні стереотипи. Для дослідника виникла 

можливість побачити унікальні явища та ефекти, такі як, наприклад, 

загальний дефіцит платіжних засобів в умовах необмеженої емісії грошей 

Національним банком, або ефект неминучої втрати ліквідності будь-якими 

сурогатами грошових платіжних засобів (наприклад, векселі та 

взаємозаліки); катастрофічне зростання промислових та споживчих запасів в 
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умовах відсутності довіри до грошей, що призводило до загального збіднення 

та зупинки багатьох виробництв.  

Вирішальна роль бюрократичних преференцій (там, де вона має місце) 

відсуває на другий план традиційні критерії побудови системи переваг 

господарюючого суб'єкта ринкового типу. Рівновага такої корпорації в 

довгостроковому періоді має на увазі можливість активної асиміляції 

політичного середовища. Реальна множинність джерел політичної влади 

породжує олігопольну структуру ринку бюрократичних преференцій, 

завдаючи тим самим зсередини остаточної поразки радянської тоталітарно-

бюрократичній системи як в принципі абсолютно монополізованої. 

Олігополізація ринку бюрократичних преференцій в українській економіці 

досить чітко простежується на всіх рівнях – місцевому, регіональному та 

загальнонаціональному. Періодичні спроби з боку окремих номенклатурних 

кланів добитися повної монополізації призводять лише до насильницького 

переділу частки цього ринку, не змінюючи його олігопольного характеру. 

Сьогодні спостерігається процес поступової зміни принципу бюрократичної 

субординації принципом бюрократичної координації, який за своїми 

наслідками і результатами зовні в чомусь дуже схожий на результати 

ринкової координації системи.  

Вже всередині 90-х років минулого століття стало ясно, що стара 

система не просто не може працювати, а вбиває будь-які залишки реального 

економічного життя. Саме на цей період припадають реформи дійсно 

історичного змісту та масштабу, які фактично відповідали інстинкту 

самозбереження народу: прийняття Конституції України; введення 

національної грошової одиниці України; перехід на чітку дворівневу 

банківську систему з Національним банком як кредитором останньої 

інстанції. Це створило умови для припинення економічного спаду та 

поступового переходу до відновлювального зростання. На межі 90-х та 2000-

х років Національний банк свідомо почав перевищувати монетарні 

обмеження, які встановлювалися Міжнародним валютним фондом (хоча до 
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відкритого конфлікту справу не доводили), що сприяло зростанню зайнятості 

та завантаженню вільних виробничих потужностей. Це фактично був один із 

перших уроків суверенної грошово-кредитної політики, який відіграв 

важливу роль у закріпленні тенденцій відновлювального економічного 

зростання України. 

Хоча в ці роки були допущені й серйозні помилки у реформуванні 

української економіки. Це стосується вибору американської моделі 

інвестиційного законодавства, яку у ті роки українські реформатори вважали 

найкращою у світі. При цьому ніхто не звертав увагу на той факт, що 

американська система складалася історично, як результат подолання низки 

глибоких фінансових криз і катастрофи Великої депресії кінця 20-х – початку 

30-х років.  

Ця система працює більш-менш ефективно у певному ціннісно-

ментальному середовищі американського середнього класу, передбачає 

високий рівень корпоративної культури підприємництва. Ми такої культури 

не маємо. Нам більше підходить континентальна система інвестиційного 

законодавства, яка важливу роль відводить великим банкам. На жаль, гасло: 

«Не потрібно винаходити велосипед» супроводжує практично всі некритичні 

інституційні запозичення і наступні роки українських реформ, впритул до 

сьогоднішнього дня. А якщо врахувати, що західні професійні експерти 

отримують гроші за впровадження саме тих реформ, на яких вони добре 

розуміються, то інвестиційна ефективність таких реформ не могла бути 

іншою, ніж ми зараз спостерігаємо.  

Водночас у тій мірі, в якій соціально-економічний розвиток України 

стабілізувався, посилювалася зацікавленість міжнародних інвесторів. 

Передусім суттєві інвестиції західних інвесторів прийшли в українську 

банківську систему починаючи з 2005 року. Головним мотивом їх приходу 

була величезна маржа, коли ефективна ставка за споживчими кредитами в 

Україні перевищувала у багато разів вартість ресурсів на європейському 

ринку запозичень. Міркування ризику майже не бралося до уваги. Упродовж 
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трьох років – 2006, 2007, 2008 – обсяги споживчого кредитування в Україні 

зростали в геометричній прогресії, у 2 рази щорічно, тобто у 8 разів з 2006 до 

2008 року. Якість кредитного ризик-менеджменту у банках з іноземним 

капіталом в ці роки не витримувала ніякої критики, тому що головним 

мотивом прийняття рішень була маржа. Банківська криза, що почалася в 

Україні наприкінці жовтня 2008 року, поставила багато неприємних питань 

перед менеджментом європейських банків, що були представлені в Україні. 

Сутність цих питань може бути зведена до фрази: де гроші? 

Відповідь була знайдена відносно швидко: в українських платників 

податків. Україна отримала щедру кредитну пропозицію від МВФ на 15 млрд 

дол., але з умовою – ці гроші повинні піти на викуп українською державою 

акцій у тих банків з іноземним капіталом, які найбільш занурились у гру з 

величезною маржою на українських споживчих кредитах. Таким чином був 

створений прецедент: народ України платить за все, в тому числі, і за 

безталанний кредит-менеджмент європейських банків. Хоча справедливим 

рішенням було б перекладання понесених втрат на менеджмент та власників 

саме цих банків.  

З одного боку, надмірна швидкість та глибина змін позбавляє державу 

можливостей формувати та реалізовувати власну повноцінну стратегію 

соціально-економічного розвитку. Неконтрольована суспільством 

"канцеляризація" державного контролю в Україні, що підкріплюється 

радянською традицією бюрократичного свавілля, іноді породжує просто-таки 

безвихідь або абсурдні ситуації, які видаються чиновниками за невід'ємні 

атрибути цивілізованої правової держави. Достатньо навести як приклад 

зростаючу по експоненті кількість різного роду паперів та звітів, які 

зобов‘язані сьогодні готувати та відправляти «по команді» викладачі 

університетів. Суспільство не повинно дати себе обдурити істинною 

природою сьогоднішньої стабільності. Дурість, якщо вона має європейське 

походження, не перестає від цього бути дурістю.  
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Але, з іншого боку, залишається можливість встановлення граничних 

умов прийняття довгострокових рішень, яка не обходить повністю проблему 

дефіциту стратегічної інформації, але дає можливість орієнтації на такі 

альтернативи, що більш-менш відповідають національним інтересам. Першою 

такою умовою є укріплення суб’єктності народу, держави та громадянського 

суспільства. Ця суб‘єктність зафіксована у Конституції України. Водночас вона 

повинна мати ресурсне, ментальне, політичне, наукове, технологічне та 

філософське забезпечення. Будь-які загальнонаціональні рішення повинні 

проходити тестування з точки зору впливу на національну суб‘єктність. За 

інших рівних умов, серед множини доступних рішень повинні обиратися ті, що, 

як мінімум, не послаблюють національну суб‘єктність. Мінімізація участі у 

важливих національних рішеннях іноземних експертів та радників є вкрай 

бажаною, хоча і не завжди можливою.  

Другою умовою вибудовування національної стратегічної позиції є чітке 

розуміння національного інтересу як особливого суспільного блага. Наявність 

національного інтересу не є автоматичним наслідком існування держави або 

нації. Такий інтерес є особливою формою національної історичної рефлексії, 

яка співвідноситься з сьогоднішнім національним, соціальним та науково-

технологічним потенціалом та має структурно-критеріальний характер при 

практичному відборі та реалізації загальних напрямів соціально-економічного 

розвитку. Іноді національний інтерес виступає як конфліктна підстава взаємодії 

з іншими національними інтересами, але така конфліктність з позицій 

національного інтересу необов‘язково заважає співпраці у тих сферах, де 

конфліктність або відсутня, або є мінімальною. 

Суб‘єктність та національний інтерес як інституційні феномени тісно 

пов‘язані з такою формою їх реалізації як національні переваги. Саме ця 

практична підстава взаємного узгодження та організації діяльності держави, 

бізнесу, домогосподарств та громадянського суспільства надає можливість не 

лише виділити загальні напрями розвитку, а й допомагає сформулювати 

практичні заходи щодо формулювання та реалізації національної стратегії 

стабільного розвитку. Національні переваги, якщо вони є реальними та мають 

перспективу подальшого розвитку, найчастіше стають об‘єктом зовнішньої 
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недоброчесної конкуренції, іноді у вигляді «доброзичливої» допомоги щодо 

боротьби з корупцією, оптимізації витрат суспільства на утримання занадто 

дорогої та неефективної освіти, науки, застарілих промислових технологій. Такі 

ризики повинні обов‘язково враховуватися в управлінні національними 

перевагами.  

Суперечливу роль у стабілізації соціально-економічного розвитку 

відіграє інститут державного боргу. Складний зв‘язок між динамікою ВВП та 

динамікою державного боргу за останні десятиліття виглядає як зростання 

«кредитоємності» економічного зростання під впливом різного роду 

поточних дефіцитів. Швидке поширення зовнішніх джерел покриття розривів 

грошових потоків української держави в умовах війни суттєво ускладнює 

загальну картину динаміки державного боргу, але не може відмінити 

загальну тенденцію посилення ролі державних запозичень. 

Та держава не є звичайним позичальником. Вона має особливий 

фінансово-інституційний статус, який дозволяє їй розподіляти ризики, 

витрати та втрати розширення боргу, не послаблюючи свій вплив у 

конкуруючій парі «кредитор – позичальник», а навпаки, посилюючи його за 

рахунок прямих або прихованих повноважень. Причини цього можуть 

складатися як у суспільно-необхідному розширенні та ускладненні функцій 

держави в умовах невизначеності глобального розвитку, так і у 

притаманному будь-якій державі схильності посилювати свою владу у 

суспільстві.  

Як результат ми спостерігаємо звуження простору правової соціальної 

держави, держави для суспільства, за рахунок просто держави – «держави 

для себе». Негативним наслідком цього стає зацікавленість держави у 

посиленні потужності інструментів та процедур контролю за суспільством. 

Втрачається баланс між поточною стабільністю системи та її довгостроковою 

стійкістю. Багато сигналів, що не укладаються у сьогоднішню парадигму 

державного контролю та свідчать про більш складний характер об‘єкта 

регулювання, у кращому випадку агрегуються, а частіше – просто 
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відкидаються. Брак стратегічності розвитку є одним з іманентних ризиків 

політичної демократії, і працювати з цим ризиком необхідно на всіх рівнях 

суспільства.  

Сьогодні цю функцію контролю державного боргу перебирають на себе 

міжнародні фінансові інститути, що частіше за все представляють інтереси 

кредиторів, які байдужі до суспільного запиту народу України на подальше 

вкорінення інститутів правової держави та економічної свободи. Суспільний 

контроль за борговою політикою держави має розвиватися та 

забезпечуватися інституційно, з урахуванням посилення довгострокових 

стратегічних загроз правовій державі. 

Наступним кроком формування інституційних передумов стратегії 

стабільного соціально-економічного розвитку є інституційне забезпечення його 

інфраструктури. Вона повинна включати в себе науково-методологічну 

концепцію стабільного розвитку в умовах невизначеності; особливий 

управлінський блок, що включає фахівців міжнародного рівня з системи освіти, 

Національної академії наук та уряду; систему стратегічного моніторингу. 

Стратегія як інструмент зняття та використання позитивних ефектів 

невизначеності дає можливість суспільству та економіці не реагувати 

автоматично на будь-які збурення глобального середовища, а бачити своє місце 

у цих змінах, та включатися в них лише у разі гарантій збереження 

суб‘єктності, реальної можливості дотримання національного інтересу та 

укріплення національних переваг. На жаль, сьогодні такий підхід у практиці 

української держави зустрічається як виняток, а не обов‘язкове правило. 
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РОЛЬ ЦІННІСНИХ ЧИННИКІВ У ФОРМУВАННІ 

СТАБІЛІЗАЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ 

Палітра можливостей соціального вибору і суспільних взаємодій 

сьогодні надзвичайно різноманітна й колоритна. Проте феномен 

нестабільності економічного розвитку стає візитною карткою сучасності, 

явище соціально-економічної турбулентності (економічного) втягує до 

круговороту національні держави, регіони і кожну людину
68

. Суспільне 

невдоволення процесами глобалізації, з якими ще недавно були пов'язані 

надії на процвітання і суспільний успіх, наростає. З'ясувалося, що, 

незважаючи на післякризову тенденцію економічного відновлення, вони 

генерують глибоке соціальне розшарування, поведінкові девіації, 

конфліктність, які підривають цивілізаційне підґрунтя суспільного 

господарства, породжують низку глобальних викликів і загроз. Військове 

вторгнення Російської Федерації на територію України стало одним із таких 

викликів для існуючого глобального політико-економічного порядку, 

каталізатором загальної суспільної процесуальності. 

Неналежне усвідомлення змісту і причинно-наслідкових зв‘язків 

суспільно-економічної процесуальності закриває можливості її ефективного 

упорядкування, підсилює загальну синергію невизначеності і транслює її в 

майбутнє. Втім, адекватним орієнтиром успішного суспільного 

господарювання є забезпечення збалансованого економічного розвитку. 

Реалізація його принципів можлива на підґрунті інституційної архітектоніки 

як фундаментальної сукупності суспільних інститутів та інституцій у 

співвідношенні з їх сутністю і загальним історичним планом розбудови 

цілісної соціальної системи
69

. Можна зазначити, що інституційна 
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архітектоніка господарювання є мистецтвом постійного відновлення гармонії 

з хаосу через процеси творчого з‘ясування й відтворення механізмів 

рівноважного функціонування та сталого розвитку економічної системи.  

Проблемами врівноваженого економічного розвитку опікувалося 

багато дослідників – представників всесвітньо відомих наукових шкіл. 

У межах сучасних загальних підходів фахівці виокремлюють теорії 

економічної бази (Economic Base Theory), сировинну теорію (Staple Theory), 

теорію секторів (Sector Theory), теорію полюсів зростання (Growth Pole 

Theory), неокласичну теорію зростання (Neoclassical Growth Theory), теорію 

міжрегіональної торгівлі (Interregional Trade Theory), теорію товарного 

циклу, підприємницькі теорії (Entrepreneurship Theories) тощо
70

. Втім, 

сьогодні з‘ясування механізмів рівноважного функціонування і сталого 

економічного розвитку потребує формування нової методології, яка зі свого 

боку має ґрунтуватися на відповідній системі суспільних цінностей.  

Адже становлення на рубежі століть інформаційного суспільства з 

осередком у формі мережевої економіки ознаменувало початок глобальної 

модифікації системи економічних відносин і законів. Така модифікація 

значною мірою обумовлена новітніми технологічними зрушеннями і 

новаціями в інформаційно-комунікаційній сфері, але за своєю глибинною 

суттю має ціннісний характер і пов'язана з необхідністю творчого 

осмислення нової соціально-економічної картини світу. Проте пропонована 

сьогодні традиційна інтерпретація такої картини у формі «нового світового 

економічного порядку»
71

 в контексті можливостей поступального розвитку 

соціуму на всіх рівнях, від окремої людини до глобального соціуму – 

універсуму, вселяє аж ніяк не оптимізм, але непереборну тривогу і 

розгубленість.  
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З‘ясувати зміст і складові механізмів суспільно-економічної стабілізації 

та ціннісну платформу відновлення засад сталого економічного розвитку за 

умов новітніх глобальних викликів є метою цього дослідження.  

При порівнянні і виборі рішень соціум завжди спирається на систему 

цінностей (соціальних установок) – сукупність сформованих думок про 

значення для життєдіяльності суб'єктів оточуючих їх природних й суспільних 

об'єктів. Одним із піонерів у вивченні системи соціальних цінностей 

вважається М. Рокіч, який в кінці 1960-х – на початку 1970-х років здійснив 

їх класифікацію, виділивши термінальні, або кінцеві (цінності-цілі), та 

інструментальні (цінності-засоби) цінності. У вдосконаленому вигляді така 

система використовується сьогодні у філософії і соціології для теоретичного 

осмислення життєвих установок і моніторингу суспільних настроїв у соціумі.  

В економічній теорії інструментарій ціннісного аналізу (зокрема, 

модель рівноважного функціонування та сталого економічного розвитку) 

було сформовано в надрах класичної політичної економії і сьогодні, він з 

необхідністю вимагає оновлення й відновлення для належного вивчення 

нових феноменів господарського буття, оволодіння механізмами економічної 

стабілізації, ефективного управління процесуальністю в напрямку 

формування гармонійної інституційної архітектоніки. Адекватну платформу 

для відтворення законів економічної гармонії засновує інститут економічної 

цінності як економічного блага (умови і результату людської господарської 

діяльності), що має певну корисну форму та в процесі суспільного обміну 

виступає в троїстій визначеності вартості, граничної корисності і ціни. 

Логікою своїх перетворених форм інститут економічної цінності відображає 

історичний процес формоутворення буття економічного простору-часу як 

розгортання генетичної конституції (генотипу) соціально-економічної 

системи – ціннісного механізму, що забезпечує спадкоємність її 
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рівноважного функціонування і сталого розвитку на кожному з етапів 

суспільного вибору
72

.  

Гармонійність функціонування і розвитку господарського соціуму 

досягається на шляху оптимального поєднання процесів самоорганізації та 

організації його первісних елементів – інститутів, найважливішим з яких є 

людина, творча особистість, яка духовно відображає і діяльно відтворює 

органічну єдність природного і соціального життєвих начал. При цьому 

процеси господарської самоорганізації генерують сукупність суб'єктивних 

ціннісних установок (економічних оцінок), що відбивають закономірності 

функціонування буття економічного простору, які зі свого боку мають 

прообразом закони самоорганізації природних систем і притаманні будь-

яким формам життєдіяльності. Соціальна ієрархія ранжує зазначену 

сукупність цінностей в напрямку реалізації основної цільової функції 

господарювання, перетворюючи всю різноманітність форм самоорганізації на 

власне систему – органічну, упорядковану соціально-економічну цілісність, 

що розвивається в часі.  

Проте форми владної суспільної ієрархії лише тоді здатні забезпечити 

системну цілісність і гармонійність господарських зв'язків і відносин, якщо 

ґрунтуються на ієрархії соціально-економічних цінностей, яка спрямовує 

зусилля всіх господарюючих суб'єктів у русло реалізації суспільного блага. 

Саме такі владні ієрархічні структури відповідають істинній природі 

соціально-економічних інститутів. Дійсно, ієрархія первісно (в перекладі з 

давньогрецької) трактується як «священна влада»
73

, що забезпечує 

розташування частин або елементів цілого в порядку від вищого до нижчого; 

тобто владна господарська ієрархія у згорнутому вигляді містить механізми 

як власне організації, так і самоорганізації суспільної системи.  

Існує думка, що ієрархія як форма організації «вертикальних» відносин 

панування-підпорядкування і мережеві структури як спосіб самоорганізації 
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«горизонтальних» зв'язків господарського обміну є атрибутами соціальних 

систем та еволюціонують, видозмінюючись одночасно з ними. У широкому 

сенсі такий підхід може бути використаний при дослідженні суті історичних 

форм організації та етапів розвитку системи суспільного господарства. Втім, 

поняття "мережева економіка", "мережеві структури в економіці" стали 

активно вживатися у наукових і суспільних колах з другої половини 1990-х 

років для характеристики нової якості господарської реальності у зв'язку із 

зростанням значущості інформації як специфічного економічного ресурсу.  

Мережа є збірним поняттям, яке потрапило до економічної теорії, 

соціології з математики, теорії інформаційних систем, матричної алгебри, 

теорії мережевого планування і управління, геодезії, картографії та інших 

наук. Незважаючи на суперечливість трактувань цього поняття в сучасній 

мовній культурі, в цілому воно відображає той факт, що система суспільного 

господарства зазнає другу (після формування буття ринкового простору) 

глобальну ціннісну модифікацію, пов'язану із зародженням інформаційно-

цифрового суспільства, в якому науково-технічний та економічний розвиток 

все більше обумовлюється виробництвом знань
74

. Кризовий стан сучасної 

загальнотеоретичної економічної науки є основною причиною її неуваги до 

стрімких змін, що намітилися в розвитку господарюючого соціуму на рубежі 

століть і тисячоліть
75

. «Поняття інформації в мейнстримі якщо й не 

ігнорується зовсім, але відтиснуте на периферію. У цьому немає нічого 

дивного, якщо взяти до уваги базові гіпотези неокласичної теорії»
76

, – 

зазначає у зв'язку з цим Ж. Сапір. Слід зауважити, що інформаційна складова 

господарського розвитку частково отримала відображення в економічній 

науці, про що свідчать заслуги нобелівських лауреатів Дж. Стіглера, Дж. 

Стігліца, Дж. Акерлофа, А. Спенса. Однак і сьогодні актуальним залишається 
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вислів Дж. Стіглера про те, що «інформація займає лише жалюгідну халупу в 

місті економічної науки»
77

.  

Слід визнати, що реальність інформаційно-мережевої економіки 

упродовж останніх 30 років найбільш активно досліджувалася 

представниками соціології, історії, психології, фахівцями в галузі 

синергетики, комп'ютерних, біо- і нанотехнологій, інших сфер знання. Як 

правило, вони не володіють спеціальним інструментарієм економічного 

аналізу; втім, їхні напрацювання наполегливо свідчили про те, що людство 

стоїть на порозі глобального суспільно-економічного вибору, результати 

якого визначатимуть його історичні долі. На особливу увагу в цьому зв'язку 

заслуговують міркування авторів інформаційної теорії вартості
78

. Царство 

мережевої економіки формується комп'ютерними комунікаціями, які 

забезпечують не тільки повсюдне поширення інформації, але і пов'язування 

життя в єдине ціле, відзначав свого часу К. Келлі. Мережева економіка 

здійснює докорінну глобальну перебудову нашого життя; у неї є свої 

унікальні можливості і абсолютно нові правила. Ті, хто грає за ними, будуть 

процвітати, а ті, хто їх ігнорують, – загинуть. Сформульовані 

представниками інформаційної теорії вартості закони мережевої економіки 

наведені в табл. 6.1. 

Таблиця 6.1 

Закони (правила організації) мережевої економіки 

Закони мережевої економіки  Коротке пояснення змісту 

Закон комунікацій відбиває тенденцію загального суб‘єктно-

об‘єктного об‘єднання («усе з‘єднується з усім»)  

Закон повноти відбиває тенденцію збільшення цінності 

«мережевого продукту» при його повсюдному 

поширенні аналогічно «ефекту факсу», адже 

цінність «мережевого продукту» (на відміну від 

товару в традиційній ринковій економіці) 

визначається не рідкістю і затратами праці, а 

технологіями масового клонування  

Закон експоненційного відбиває механізми функціонування технологічної 
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(нелінійного) економічного 

зростання 

системи за алгоритмами біологічного зростання 

Закон переломних точок в 

механізмах самоорганізації 

мережі 

відбиває правило, згідно з яким об‘єм (масштаб) 

мережі подвоюється протягом пів року  

Закон зростаючих віддач відбиває канон, згідно з яким для актора навіть 

помилкові дії в мережі приховують кращі 

економічні перспективи, ніж бездіяльність або 

мережева ізоляція  

Закон зворотного ціноутворення  відбиває правило «ціна мінус» (ринкова ціна – 

прибуток = цільова собівартість), відповідно до 

якого цільова собівартість мережевого блага 

калькулюється, виходячи із розрахунку його 

можливої ринкової ціни, яка зі свого боку має 

тенденцію зменшуватися одночасно із 

покращенням якості такого продукту  

Закон економічної щедрості відбиває імператив «прямуй до безкоштовного», 

згідно з яким, безперервне маніпулювання цінами 

на основний продукт, його субститути и 

комплементи є необхідною передумовою 

прибуткового ведення бізнесу  

Закон уваги до інфраструктури відбиває принцип «нагодуй мережу», відповідно до 

якого в мережевій економіці визначальних функцій 

набувають не власне суб‘єкти (які внаслідок цього 

втрачають інституційну ідентичність і 

приховуються під знеособленою формою акторів), а 

ресурсні, фінансові, інформаційні та інші потоки, а 

також функціональні зв‘язки й вузли.  

Закон економічної відносності постулює стан тимчасової збитковості 

(неефективності) бізнесу як атрибут руху до 

вершин економічного успіху й, навпаки, стан успіху 

як невідворотний переддень економічного занепаду  

Закон заміщення  відбиває тенденцію заміщення (витіснення) 

матеріальних складових нематеріальними в 

економічних процесах й системах  

Закон турбулентності  відбиває принципи ефективного мережевого 

управління на основі «ефекту маслобойки» – 

безперервного проектування нерівноважного стану 

мережі для імітації форматів інноваційної творчої 

руйнації  

Закон благотворної 

неефективності 

згідно з яким безрозсудність обумовлює майбутні 

економічні прориви і процвітання. Оскільки 

розвиток новітніх інформаційних технологій 

автоматично не призводить до зростання 

традиційних економічних показників, то ризики 

сміливого новаторства для акторів виявляються 

привабливішими за рутини звичної найманої праці 

Джерело: складено автором на основі матеріалів: Семенов А. Новые правила для 

новой экономики. Дайджест статьи Кевина Келли из журнала "Wired". Знание – Сила. 

1998. № 4. С. 20–29; Kelly Kevin New Rules for the New Economy: 10 Radical Strategies for a 

Connected World. N.Y.: Penguin Books. October 1999. URL: https://kk.org/mt-files/books-

mt/KevinKelly-NewRules-withads.pdf.  
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Накопичена інформація про соціальні мережі змушує задуматися. За 

даними фахівців мережевого маркетингу, з кінця 1990-х років психологія 

оперує поняттям "перманентна часткова увага", що характеризує спосіб 

життя людини, яка постійно залучена до виконання десятків справ і при 

цьому суттєво до них не заглиблюється. "Скануючи" навколишнє 

середовище в "пошуках нових можливостей", актор відчуває себе живим, 

перебуваючи вузлом певної мережі (матриці)
79

. На думку психологів, 

автоматизм і механіцизм мережі здатні повністю поглинути людину; при 

цьому природні почуття та економічний раціоналізм втрачають для неї 

значущість, а мережева зв'язаність стає важливішою за предмет і зміст 

самого зв'язку.  

З одного боку, з розгортанням економічних мереж зв'язки й відносини 

реального ринку ніби йдуть у небуття – переміщуються на різні рівні 

віртуального простору; з іншого – віртуальне стає реальністю, набуває 

економічної і політичної сили, здатності керувати дійсними подіями через 

інформаційне клонування людської поведінки. Так, на думку фахівців, хвиля 

фінансових потрясінь на рубежі ХХ–ХХІ ст. стала наслідком ланцюгової 

реакції фондових ринків на дії "клонованих" брокерів, вбудованих до 

однотипних інформаційних алгоритмів. Така хвиля закономірно 

трансформувалася у глобальну фінансово-економічну кризу, яка згодом 

легалізувала стан загальної соціально-економічної нестабільності в межах 

моделі «нової економічної нормальності» (New Normal). Сучасні й майбутні 

хвилі глобальної пандемії підсилюють і урізноманітнюють стан суспільної 

нестабільності, збільшують амплітуду невизначеності господарських 

перспектив на тлі стрімкого звуження меж громадських прав і свобод, а 

разом з тим і можливостей суспільного історичного вибору.  

Інформаційне суспільство, побудоване за мережевим принципом, іноді 

називають атенціональним (від англ. attention – увага) за характером його 
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внутрішньої сутності – відбору інформації, що створює знання. Тут увага 

перетворюється на вагомий економічних ресурс, проте виробництво 

наукового знання далеко не завжди є запорукою суспільного добробуту, адже 

майстерне маніпулювання «порожньою» інформацією стає все більш 

прийнятним різновидом вигідного бізнесу у вузькому і широкому його 

розумінні
80

. Незважаючи на те, що ієрархію в мережевій економіці важко 

помітити, вона зберігається тут повною мірою; так, у глобальних масштабах 

(як і в межах національних держав), на думку фахівців, виокремлюються три 

рівня мереж
81

:  

І. Мережі нетократії – представників нової правлячої еліти, що 

заступають місце капіталістів-підприємців епохи модерну.  

ІІ. Мережі буржуазії і консьюмеріату.  

ІІІ. Мережі нижчого порядку, які об'єднують переважну більшість 

населення Планети.  

Далеко не повний перелік характерних ознак мережевої економіки 

дозволяє зробити висновок про необхідність формування тут новітніх 

механізмів господарювання на засадах нової парадигми світоустрою. Проте 

організація суспільно-економічної діяльності напередодні постмодерну на 

глобальному і локальному рівнях, незважаючи на зовнішню новизну, 

здійснюється цілком традиційними методами. Ідеологи інформаційної 

економіки зазначають, що мережеве суспільство, попри проголошені заяви 

про прихильність демократичним цінностям, не керується принципами 

загальної соціально-економічної рівності. Втім, його нерівність, яка 

покликана гарантувати соціальну недоторканність для нетократії, за змістом 

є природною (генетичною). Вже сьогодні стає реальністю передбачена 

доктринерами нової економіки інструментальна генократія – генетичний (з 

народження) відбір кандидатів до верств нетократії за допомогою 
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селективних технологій генетики і євгеніки. При цьому приналежність до 

"штабних мереж" забезпечує суб'єктам, крім панівного суспільного статусу, 

ексклюзивне споживання всіх видів ресурсів. Життєдіяльність же акторів 

мереж нижчого порядку організується за законами представницької 

демократії, коли формально їх громадські свободи не обмежується, але 

стратегічні рішення приймаються в мережах нетократії, «закритих від 

натовпу»
82

.  

Загалом мережеві структури в економіці можна охарактеризувати як 

ефективне співіснування процесів, явищ і форм буття економічного 

простору, функціонально-відокремлених (розділених) в часі. Сукупність 

мережевих структур, що відображає процеси функціональної самоорганізації 

господарських систем, утворює своєрідне соціально-економічне поле – 

особливим чином організоване буття економічного простору з нескінченною 

кількістю вузлів і ступенів свободи. Важливо враховувати, що "ступені 

свободи" можуть бути реалізовані акторами мережевих структур лише в 

межах певної організаційної ієрархії. Однак справжній зміст поняття і 

відносин ієрархії як «священної влади» в суспільних та інтелектуальних 

колах сьогодні практично не обговорюється; владна ієрархія трактується 

(і відтворюється) як певна універсальна форма побудови соціально-

економічних організацій (держави, фірми, домогосподарства, 

адміністративно-територіальних одиниць, галузей економіки) на основі 

підпорядкування "нижніх" і "верхніх" рівнів
83

. Якщо ж йдеться про 

"священну владу", то наголос переважно робиться на церковну владну 

ієрархію.  

До жорстко ієрархічних соціальних структур, як правило, відносять 

традиційну соціальну економіку адміністративного типу, тоді як ринкова 

економіка позиціонується як самоорганізована на основі горизонтальних 
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контрактних зв'язків, демократична соціальна система. Проте протистояння 

двох зазначених типів соціально-політичної організації значною мірою є 

формальним, а по суті вони віддзеркалюють один одного. Так, традиційна 

демократична економічна система, що вабить громадян різноманіттям 

ступенів свободи соціально-політичної мережі, насправді виявляється 

суспільством мережевої несвободи
84

. Так само владна піраміда традиційного 

соціального суспільства, де кожен суб'єкт змушений сприймати волю 

держави як безальтернативний варіант власної вільної волі, насправді постає 

системою "ієрархічної несвободи". Отже, конструкти соціально-політичної 

ієрархії і демократії в завершеній (кінцевій) формі є недосконалими 

варіантами суспільного облаштування, відмінними від його гармонійної 

інституційної архітектоніки, і в цьому сенсі постають не інститутами 

розвитку, а інституційною пасткою (мережею) для громадянського 

суспільства.  

Політична організація суспільства міцно пов'язана з її економічною 

системою, визначає її і обумовлюється нею. Так, демократично організована 

господарська система постулює своїм базисним принципом пріоритет 

цінностей економічної ефективності на основі рівності суб'єктів перед 

законом; при цьому об'єднуючим економічним мотивом тут є споживання, 

його рівень, якість та ін. Тобто економічна демократія ціннісно орієнтує 

суспільство на стандарти масового споживання і безперервно вдосконалює 

еталони таких стандартів. У цьому сенсі суспільство економічної демократії 

(традиційної ринкової економіки) можна характеризувати як різновид 

господарської монополії, яка ґрунтується на відносинах символічної цінності 

(уявної соціальної вартості, за К. Марксом), котрі підривають принципи 

рівноважного функціонування і сталого розвитку такої системи як цілісного 

універсуму. Отже, не дивно, що на тлі ідейного панування (після руйнації 

ладу традиційного соціалізму) господарська модель економічної демократії 
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безперервно продукувала механізми соціально-економічної дестабілізації, які 

згодом набули статусу актуальної, майже невідворотної, глобальної загрози 

для господарського буття через розгортання гібридної війни.  

Загалом проблема стабілізації економічного розвитку як сприятливої 

передумови для повноцінної реалізації людського потенціалу на рівні 

світового соціуму і національних держав (в тому числі України) ніколи не 

втрачала актуальності. Інтерес до цінностей "простої" (середньої) людини як 

творчої особистості набув актуальності з початку, й особливо з другої 

половини, XX ст. і поєднувався з прагненнями до перегляду існуючої моделі 

господарського ладу. У цей період накопичені науково-технологічні знання, 

інвестиції в освіту й здоров'я людини та інші нематеріальні показники стали 

офіційно враховуватися як елементи національного багатства. Наукове 

осмислення феномена людського капіталу в 1980-ті роки призвело до 

формування глобальної концепції людського розвитку, відповідно до якої 

підвищення рівня доходів найманих працівників постає не кінцевою метою 

економічної політики держави, а одним із способів розширення вибору 

людини в процесі реалізації своїх потреб і досягнення параметрів гідної 

якості життя
85

.  

В Україні концепція людського розвитку ще тільки має бути покладена 

в основу стратегії формування соціально орієнтованої ринкової економіки 

європейського типу, і це може стати визначальним чинником посилення 

суспільної привабливості здійснюваних реформ, забезпечення їм широкої 

громадської підтримки, утвердження сучасних європейських стандартів 

якості життя.  

Останнім часом в Україні докладаються істотні зусилля для 

підвищення загального рівня доходів і якості життя населення. Державні 

програми передбачають скорочення масштабів заборгованості з виплат 

заробітної плати, реформування систем пенсійного забезпечення, освіти та 
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охорони здоров'я. З початку 2000-х років спостерігається постійне зростання 

мінімальної і середньомісячної заробітної плати майже у всіх сферах 

економіки. Так, за період з 2000 по 2007 рр. мінімальна заробітна плата в 

Україні збільшилася більш ніж у 5 разів. З початку 2021 р. вона зросла на 

20 % проти попереднього року і становила 6 тис. грн (177 євро); наступне 

підвищення (до 6,5 тис. грн) відбулося в грудні 2021 року. І хоча сьогодні 

рівень мінімальної зарплати в Україні є майже в два рази меншим за 

найнижчий і в 12,5 раза – за найвищий (у Люксембурзі) її стандартів у 

країнах-членах ЄС, проте з урахуванням паритету купівельної спроможності 

він номінально виявляється майже в чотири рази більшим (адже, відповідно 

до розрахунків МВФ, реальний курс гривні в чотири рази вище за 

номінальний)
86

. Таким чином, загальна розбіжність мінімальних зарплат в 

Україні і країнах ЄС скорочується. Незважаючи на бойові дії, в Україні 

протягом 2022 р. передбачається підвищення рівня мінімальної заробітної 

плати. Так, з 1 жовтня мінімальна заробітна плата становитиме 6700 грн, тоді 

як середня заробітна плата має тенденцію до зниження: в січні вона 

становила 14577 грн, а у квітні за вакансіями скоротилася на 10 %
87

. 

Разом з тим фахівці відзначають, що протягом всього періоду 

ринкового реформування заробітна плата в Україні зростала більш високими 

темпами порівняно з продуктивністю праці; в 2006–2007 рр., наприклад, цей 

розрив був триразовим. Сьогодні рівень продуктивності праці в Україні 

становить 5 дол. на людино-годину; і це є дуже низьким показником проти 

показників як країн п'ятірки світових лідерів (від 68 до 103 дол.), так і 

найближчих сусідів – Словаччини (44 дол.), Угорщини (38 дол.), Болгарії (26 

дол.). Навіть у вітчизняній IT-галузі продуктивність праці становила 22 дол. 

на людино-годину, що нижче її середнього рівня у вище перелічених 
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країнах
88

. За рівнем середньої номінальної заробітної плати Україна, як і 

раніше, відстає навіть від країн СНД. Істотні відмінності в оплаті праці 

зберігаються по галузях; відносини перерозподілу невигідно впливають на 

стан добробуту працівників соціального забезпечення, науки, освіти, охорони 

здоров'я, культури, мистецтва – всіх, хто покликаний забезпечувати 

накопичення людського капіталу. Найважливішою проблемою залишається 

соціально-економічне розшарування. Світова статистика останніх десятиліть 

свідчить про те, що істотна диференціація населення за доходами 

перетворюється на глобальну тенденцію, втім, особливо гостро така 

проблема проявляється в країнах пострадянського простору. Так, в Україні за 

роки ринкового реформування тенденція соціально-економічного 

розшарування стала майже закономірністю. Співвідношення між грошовими 

доходами 10% полярних груп населення становило в 1993 р. – 6,7 раза; в 

1995 р. – 13 разів; в 1998 р. – 16,1 раза; в 2007 р. співвідношення 

середньодушових грошових доходів 20% найбільш і 20% найменш 

забезпечених соціальних верств набуло 4,1 раза
89

, в 2006 р співвідношення 

доходів найбільш багатих і бідних верств населення, за розрахунками Т. 

Кір'ян і М. Шаповал, становило 30 до 12
90

. За деякими даними, до 2012 р. 

такий розрив збільшився до 40 разів
91

.  

На думку А. Гриценка, кризові явища в розподільних відносинах 

постсоціалістичних країн обумовлені особливостями інверсійного типу 

соціалізації економіки. У процесі ринкової трансформації колишня система 

розподілу зруйнувалася, а нова модель соціалізації капіталу остаточно не 

сформувалася, внаслідок чого виникли великі інституційні "розриви" в 

соціально-економічній тканині суспільства
92

. Втім, практика ринкового 

реформування в пострадянських країнах налічує вже 30 років, і за цей час тут 
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так і не вкоренилися норми ефективного соціально відповідального 

господарювання в оточенні власників корпоративного типу, не відбулася 

адекватна трансформація суспільного сектора, не позначилися контури 

творчої системи суспільних цінностей та нової соціальної структури на 

підґрунті широких серединних верств.  

Невирішені проблеми в соціальній сфері та суспільному секторі 

суттєво загострилися під час руйнівного воєнного вторгнення Росії на 

територію України. Відтворювальні процеси в економіці суттєво 

порушилися. Так, за результатами опитувань, через війну половина 

вітчизняних підприємств майже припинила свою діяльність (хоча у травні 

2022 р. було перезапущено чверть підприємств малого і середнього бізнесу); 

ризики ведення бізнесу змусили близько 30 % підприємців здійснити його 

релокацію всередині України, 10 % – за кордон. 52 % компаній зазначили, що 

їм довелося змінити бізнес-моделі, 40 % – здійснили скорочення витрат, 20 % 

– запустили нові бізнес-напрями чи послуги, лише 17 % компаній не зазнали 

змін. 20 % представників бізнес-спільноти зазначили, що потужності їхніх 

компанії мають незначні ушкодження, 3 % – невиправні ушкодження, 6 % не 

мають інформації щодо пошкоджень
93

.  

Сьогодні, як ніколи раніше, стає очевидним, що впоратися з 

наростаючими загрозами, покладаючись лише на принципи економічної 

самоорганізації, неможливо. Успішне повоєнне відновлення України 

значною мірою залежатиме від стабілізації економічного розвитку, що у 

свою чергу, вимагає створення відповідних управлінських механізмів, 

адекватних законам функціонування гармонійної інституційної 

архітектоніки
94

.  

Щодо планів повоєнного оновлення економіки України, Європейська 

комісія офіційно ініціювала проєкт "Відбудувати Україну" (Rebuild Ukraine). 

Зусилля з відновлення мають очолити українська влада у тісній співпраці з 
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Європейським Союзом та іншими ключовими партнерами: країнами Великої 

сімки, Великої двадцятки, іншими третіми країнами, а також міжнародними 

фінансовими інститутами та міжнародними організаціями. Єврокомісія 

планує очолити Платформу з відновлення України, яка працюватиме як 

всеосяжний орган стратегічного управління, відповідальний за затвердження 

плану відновлення, складеного та реалізованого Україною за підтримки 

адміністративного потенціалу та технічної допомоги з боку ЄС. 

Непередбачені потреби, викликані війною, потребують пошуку нових джерел 

фінансування, але вже у 2022 р. Європейська комісія передбачає надати 

Україні спеціальну макрофінансову допомогу у сумі до 9 млрд євро
95

. 

Втім, для оволодіння глобальними ідейними й конкурентними 

перевагами в довгостроковій перспективі в Україні розробку планів 

повоєнного відновлення доцільно сполучати з програмами формування, 

інституційного закріплення і успішного випробування (в процесі 

реформування суспільного сектора) механізмів ефективної взаємодії 

державної організації і ринкової самоорганізації.  

На перший погляд здається, що в системі ринкової самоорганізації роль 

держави повинна обмежитися розробкою загальних "правил гри" для 

економічних агентів, але така її функція не може бути самодостатньою. 

Дійсно, в інформаційно-мережевій економіці держава втрачає характерні для 

індустріального суспільства функції головного розпорядника грошей і 

споживача матеріальних ресурсів. Однак її значущість як виробника 

суспільних благ, специфічної "соціальної технології", найбільшого інвестора 

зберігається. Інформаційне суспільство ґрунтується на інтелектуальній 

інфраструктурі, отже, державні витрати на розвиток галузей освіти, науки і 

досліджень, фінансування закладів охорони здоров'я, культури, мистецтва – 

ключових секторів відтворення людського потенціалу цілком резонно 

кваліфікувати як повноцінні економічні інвестиції. При цьому власне 
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"виробництво" благ, від творчих суб'єктів-професіоналів до відповідних 

продуктів, включаючи продуктивні й військові технології, інформацію та ін., 

доречно здійснювати в межах широкого спектра інформаційно-

комунікативних мереж і цифрових платформ.  

Проекція принципу оптимальності, за Парето, на діяльність держави як 

економічного суб'єкта дозволяє виявити умови його ефективного 

рівноважного функціонування в інформаційному суспільстві. Оскільки в 

державній власності повинні знаходитися тільки ті матеріальні та фінансові 

ресурси, які неможливо задіяти на менш високому рівні спільноти, то стан 

ефективної економічної рівноваги держави одночасно обумовлює і 

оптимізацію його соціальної функції
96

. Така рівновага формується в ході 

оптимізації соціально-економічних параметрів двостороннього процесу руху 

ресурсів (включаючи передачу прав на формування бюджетів, збір податків 

та ін.): з одного боку, в напрямі від окремого індивіда до локальних груп і 

спільноти в цілому, з іншого – в протилежному напрямі. Лише в окремому 

випадку, коли у держави відсутня актуалізована потреба у виробництві 

певного блага і, відповідно, немає коштів для її задоволення, умови 

ефективної рівноваги відбивають мікроекономічний принцип рівності 

граничних витрат і граничної корисності; в загальному ж сенсі ринкова ціна 

будь-якого економічного блага, в тому числі, виробленого державою, має 

відображати його соціальну корисність.  

Порушення детермінації між цілями економічних суб'єктів і засобами 

їх досягнення спричиняє появу негативних суспільних ефектів. Так, факт 

наявності надлишку ресурсів в розпорядженні держави означає їх пряму 

розтрату внаслідок нераціональної економічної поведінки і свідчить про 

можливості Парето-поліпшень суспільного добробуту шляхом повернення 

іншим суб'єктам ринку частини надміру усуспільнених коштів. У зв'язку з 

цим послідовна приватизація об'єктів державної власності є атрибутом 
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раціональної поведінки держави в умовах становлення інформаційно-

мережевого суспільства. Протилежна ситуація складається за недотримання 

принципу відповідності в ході процесів приватизації, зокрема, при продажу 

(здачі в оренду) об'єктів державної власності за заниженими цінами – без 

урахування їх соціальної корисності, що надає можливість присвоєння 

приватними особами соціальної ренти. Введення спеціального рентного 

податку для вилучення до казни надлишкового приватного доходу також 

відповідає принципам раціональної поведінки держави.  

В реаліях сучасного інформаційно-мережевого суспільства 

раціоналізація поведінки держави, яка постає передумовою підвищення 

глобальної конкурентоспроможності національної економіки, успішного 

протистояння військовому вторгненню з боку Росії, повоєнного відновлення, 

зумовлює необхідність політики стимулювання високотехнологічних 

корпоративних альянсів. Така політика, як свідчить досвід провідних 

європейських країн, успішно здійснюється обома вище зазначеними 

способами. Так, у Франції проекти інноваційного розвитку спираються на 

концептуальний синтез ліберальних й дирижистських підходів і реалізуються 

за програмами активної приватизації. Втім, держава заохочує процеси 

капіталізації в економіці за довгостроковою участю зарубіжних інвесторів 

при збереженні права організації центрів наукових досліджень і виробництва, 

а також прийняття ключових інноваційних рішень за національними 

суб'єктами
97

.  

На відміну від Франції, польський уряд прагне стимулювати 

інноваційні процеси в суспільстві за рахунок розширення державної участі в 

економіці. Після глобальної фінансово-економічної кризи цінності 

національного економічного суверенітету і суспільної солідарності стали 

пріоритетними при формуванні напрямів економічної політики. Частиною 

такої політики стали програми «одомашнення», «реполонізації» економіки, 
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перегляду (аж до націоналізації шляхом викупу об‘єктів і навіть розриву 

контракту) сумнівних приватизаційних схем. Альтернативою приватизації 

стає політика більш ефективного управління державним майном, 

приватизація ж розглядається як складова програм кризового фінансового 

управління
98

.  

Незважаючи на різноманітність підходів до перетворення відносин 

власності в Польщі і у Франції, їх об'єднують загальні тенденції, а саме: уряд 

задає чіткі орієнтири і генерує адекватні інформаційні сигнали для 

громадськості про зміст і результати економічної політики, створює 

ефективні інститути інноваційного розвитку. Підтвердженням правильності 

обраного політичного курсу служать реальні досягнення з підвищення 

конкурентоспроможності національної економіки і добробуту громадян. 

Аналогічна система цінностей є бажаною для супроводу процесів 

перетворення власності в економіці України та національного суспільного 

згуртування для успішного протистояння військовій агресії.  

Адаптація до вітчизняних реалій інституту ефективної економічної 

рівноваги держави, на нашу думку, сприятиме становленню в Україні ринку 

суспільних товарів як адекватної сучасним умовам форми державно-

приватного партнерства з метою продуктивного застосування накопиченого 

людського потенціалу. Формування ринку суспільних товарів відповідає 

глобальній тенденції перетворення суспільного сектора економіки. Дійсно, 

на рубежі століть у провідних країнах світу відбулося суттєве скорочення 

суспільного сектора внаслідок "відходу" держави з багатьох сфер 

господарської діяльності. При цьому адміністративно-розподільні механізми 

надання суспільних благ поступово детермінуються ринковими 

(економічними); прерогативою держави стає виробництво суспільних благ з 

сильними зовнішніми ефектами, значущість яких визначатиметься 

нагальними потребами часу (зокрема, як сьогодні, вимушеними військовими 
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діями та ін.). До сфери виробництва і розподілу інших суспільних благ через 

механізми партнерських відносин у гнучких мережевих структурах активно 

залучаються суб'єкти різної інституційної приналежності.  

Проте необхідно визнати, що реформування суспільного сектора за 

відсутності належного теоретичного обґрунтування відбувається значною 

мірою непослідовно, невпорядковано. Дійсно, серед сучасних економістів 

немає єдності в думках щодо визначення суспільного блага, недостатньо 

опрацьованим в науковій літературі залишається взаємозв'язок між 

поняттями "товар", "суспільне благо", "суспільний товар", що зі свого боку 

ускладнює ідентифікацію ринку суспільних товарів як інституту. Як правило, 

при класифікації економічних благ використовуються два критерії – ступінь 

їх доступності для споживання і характер розподілу серед споживачів. 

Відповідно до першого, виділяються ознаки виключення-невиключення 

блага, до другого – конкурентного-неконкурентного розподілу. Однак такий 

підхід вимагає уточнення, а саме: ступінь доступності (виключення) є 

визначальною ознакою для класифікації самих економічних благ, тоді як 

ступінь конкурентного розподілу благ серед споживачів дозволяє виявити 

умови ефективного доступу до їх споживання.  

Так, в основі поділу економічних благ на приватні, суспільні та змішані 

лежить їх здатність задовольняти індивідуальні, групові або суспільні 

потреби згідно зі ступенем втіленої в них індивідуальної і соціальної 

корисності. Наприклад, блага з домінуючою індивідуальною корисністю, що 

вирізняються чіткими ознаками конкурентного розподілу та виключення зі 

споживання, є приватними товарами. Чисті суспільні блага мають переважно 

соціальну корисність, ознаки неконкурентного розподілу й невиключення зі 

споживання, задовольняють загальносуспільні потреби. Змішані 

(квазісуспільні) блага є носіями різного ступеня співвідношення 

індивідуальної і соціальної корисності, відносно конкурентними і частково 

виключеними зі споживання. Саме ці блага можна назвати суспільними 

товарами, а організовану сукупність економічних відносин, що закономірно 
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обслуговують купівлю-продаж таких товарів, доцільно ідентифікувати як 

інститут ринку суспільних товарів.  

З урахуванням зазначеного, сучасна господарська система має набути 

трирівневої структури. Верхній її щабель пов'язаний з виробництвом і 

наданням чистих суспільних благ, що забезпечують відтворення життєвих 

потреб соціуму; він відображає сферу впливу і соціально-економічну міць 

національної держави. Нижній рівень представлений ринком приватних благ, 

безумовно конкурентних і виключених зі споживання, є сферою реалізації 

приватного інтересу, вільної взаємодії ринкових сил попиту і пропозиції. 

Третій рівень – ринок суспільних товарів – забезпечує узгодження 

приватного і суспільного інтересу і формує засади економіки довіри. Саме 

ринок суспільних товарів утворює адекватну платформу для ефективного 

застосування накопиченого людського капіталу. Адже високорозвинений 

людський капітал і сам є різновидом суспільного товару із значним 

позитивним ефектом зовнішнього переливу.  

Втім, сьогодні говорити про реальне становлення ринку суспільних 

товарів як початок закономірного перетворення суспільного сектора і 

загальної гармонізації соціально-економічного розвитку занадто передчасно. 

Практика господарського життя на початку ХХІ ст. свідчить про посилення 

старих і появу нових суспільних суперечностей і відчужених форм. На тлі 

глобальних ринкових трансформацій й тотальної перехідності під впливом 

інформаційно-цифрових технологій піддалася руйнації патерналістська 

модель соціальної ринкової держави, а разом з тим і панівні стандарти 

нормального відтворення серединних верств населення. Проте адекватного 

заміщення зруйнованої системи суспільного сектора передбачуваною 

моделлю ефективної держави не відбулося
99

.  

Нинішня глобальна модель суспільного господарювання також набула 

потрійної будови, але за характером і змістом вона суттєво відрізняється від 
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гармонійно облаштованої інституційної архітектоніки. Найбільш явну 

платформу тут становить традиційна ринкова економіка, на яку (у вигляді 

цифрової віртуальної реальності) «нашаровуються» інформаційний сектор і 

мережеві структури, а в надрах відбуваються метаморфози, пов'язані з 

переструктуруванням економічного порядку, згортанням відносин 

соціалізації та активізацією законів капіталістичного укладу. Одними з 

вагомих причин розширення зони відчуження в такій економіці є 

послаблення творчого характеру праці й активізація рентних механізмів 

капіталізації, котрі, з одного боку, гасять стимули ефективного рівноважного 

економічного розвитку, з іншого – консервують духовний застій у 

суспільстві. Під впливом зазначених суперечливих тенденцій загострилося 

глобальне протиріччя між багатими країнами-рантьє і більшістю населення 

світу, вимушеного надмірно працювати, не виходячи за поріг бідності. 

Експерименти з упровадження практик безумовного доходу свідчать про те, 

що все населення розвинених країн може поступово перетворитися на 

суб'єктів-рантьє, які мінімізують витрати отримання нетрудових доходів.  

Отже, можна вважати, що суспільні сподівання відносно поступового 

узгодження раніше окреслених законів «нової економіки» із законами 

традиційного ринку не виправдали себе
100

. В цілому наростання відносин 

відчуження в сучасному інформаційному суспільстві обумовлюється 

деградацією системи абстрактно-логічного мислення. Відомо, що упродовж 

ХХ ст. наука виявила себе провідною продуктивною силою суспільства, 

потужним знаряддям перетворення і конструювання навколишнього 

середовища. Однак, не спираючись методологічно на адекватну ціннісну 

систему, сучасна наука з усім її могутнім розгалуженим інструментарієм 

постає функціонально неспроможною, не здатною вказати шляхи розбудови 

суспільства, прийнятного для життя, а отже, гідно відповісти на новітні 

виклики буття.  
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Зважаючи на те, що глобальні виклики й загрози обумовлюються 

ринковими трансформаціями, нагального пояснення потребують економічні 

засади й закони глобалізації, пов'язану з цим історичну місію покликана 

виконати економічна теорія. Однак сучасна економічна теорія за своєю 

природою залишається традиційною і у повній мірі не усвідомлює своїх 

творчих сил
101

. 

Істинну відповідь на глобальний суспільний запит сьогодні може дати 

лише релятивістська економічна наука, здатна адекватно осмислити 

соціально-економічні підстави загального феномена відносності. Саме така 

наука за своєю суттю постає інституційною класичною теорією та здатна 

сформувати належну методологічну платформу для розбудови гармонійної 

інституційної архітектоніки, що функціонує за законами ефективної 

економічної рівноваги. При цьому поняття інституту як перетвореної форми 

економічної цінності – економічного блага, єдиного у троїстій визначеності 

граничної корисності, вартості і ціни – є адекватним підґрунтям для 

розбудови релятивістської економічної науки (логіки серединного шляху)
102

. 

Інститут економічної цінності (економічного вибору) як геном господарської 

системи фокусує все різноманіття форм і проявів суспільних ціннісних 

відносин і тим самим закладає основи єдиної інституційної (релятивістської) 

картини світу.  

З позицій ціннісної методології раніше зазначена проблема 

співвідношення ієрархії і мережевих структур, процесів самоорганізації і 

організації в економіці отримує таке пояснення. Соціальна ієрархія і 

економічна мережа в завершеному вигляді є маргінальними підставами 

буття. Адже абсолютна свобода вибору, так само як і жорстка причинно-

наслідкова його детермінація, є граничним законом розвитку складних 

систем; і лише у проміжному, взаємно перетікаючому, відносному стані вони 

можуть адекватно відобразити і розкрити шляхи конструювання гармонійних 
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порядків з хаосу
103

, на яких знімається сама проблема вибору і супутній їй 

стан невизначеності соціально-економічних перспектив.  

Загалом володіння ціннісною економічною методологією є запорукою 

не лише проведення належних наукових досліджень, але й розробки 

ефективних стратегій господарського розвитку, забезпечення міцного 

ідейного підґрунтя для набуття конкурентних переваг та успішного 

протистояння воєнним загрозам.  
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СОЦІАЛІЗАЦІЯ ЯК СТАБІЛІЗАЦІЙНИЙ  

ЧИННИК ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

Диспропорційність і пастки модернізаційних змін  

у суспільному розвитку 

Соціалізація може бути розглянута як узагальнена характеристика 

прогресу людського суспільства, в якому людина шляхом інтеріоризації 

вбирає в себе досягнення попереднього розвитку оточуючого світу, а шляхом 

екстеріоризації змінює зовнішній світ. Внаслідок цього розвиваються і 

людина, і суспільство, переходячи із одного щабля на інший, більш високий. 

Ідеальним результатом такої діалектики є, з одного боку, опанування 

людиною суспільних досягнень всього попереднього історичного розвитку і 

перетворення її у всебічно розвинену людину (суспільну людину), з іншого 

боку, перетворення суспільства в асоціацію всебічно розвинених людей 

(людське суспільство).  

Зрозуміло, що такий ідеальний результат не може здійснитися в повній 

мірі, як і все ідеальне. Реальним є суперечливий процес руху до такого 

ідеального. В цьому русі людина надає соціальну форму і функцію 

природному, наприклад, золоту – форму грошей, тварині – соціальну форму 

життя людини. Людина у своїй природній основі є твариною, звіром, лише 

соціалізація перетворює звіра на людину. «Звір, яким була людина до 

виникнення соціального життя, продовжує існувати в суспільстві в клітці 

соціальних інститутів і тільки в окремих випадках виривається на короткий 

час на волю. У технологічній формі буття він також не зникає, але клітка стає 

міцнішою за рахунок не тільки інституційних, а й технологічних обмежень. 

Але якщо звіру все-таки якимось чином вдасться вирватися на волю, то і міць 

його руйнівної сили буде значно більшою, бо він буде озброєний передовою 

технікою. Сучасне суспільство знаходиться між Сціллою і Харібдою 
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сьогодення та майбутнього. Для розуміння всіх цих перетворень необхідно 

знати їх місце в загальній логіці історичного процесу»
104

. 

Звір у людині, війна у її соціальному житті є запереченнями 

соціального всередині його самого. Війна руйнує соціальну тканину життя, 

знищуючи продуктивні сили і саму людину. Вона не розв‘язує суперечності 

методами створення опосередковуючих ланок (наприклад, гроші як 

опосередковуюча ланка руху суперечностей споживчої і мінової вартості 

товару, корпоратизація державної власності як опосередковуюча ланка 

суперечності приватної і суспільної вартості), а надає їм форму безвихідної 

суперечності, яка розв‘язується або знищенням самого предмета разом з його 

суперечностями, або переформатуванням його в інший предмет. Війна Росії 

проти України, ставши локальним проявом глобальних суперечностей, на 

жаль, має екзистенціальний характер для воюючих сторін, що надає їй 

особливу гостроту та безкомпромісність і посилює ризики існуванню всього 

людства. Глибоке та всебічне вивчення цієї проблематики – справа 

спеціальних досліджень, але неодмінною умовою їх успішності є розуміння 

історичної ролі соціалізації як основоположного цивілізаційного процесу і 

стабілізаційного чинника соціально-економічного розвитку. Останнє і є 

предметом дослідження у цьому розділі монографії.  

Способом накопичення прогресивних змін у суспільстві є формування 

культурного капіталу в найбільш широкому розумінні цього процесу 

(техніко-технологічна, соціально-етична культура, культура спілкування, 

людська життєдіяльність тощо). Успішність використання культурного 

капіталу як ресурсу розвитку суспільства і його економіки завдяки 

інтеріоризації як процесу переведення форм діяльності у внутрішній образ 

формування людської психіки та відповідно внутрішніх мотивів діяльності 

досягається завдяки соціалізації
105

. Остання має забезпечувати засвоєння 

нової моделі діалектичної взаємодії і розвитку соціального світу як 
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результату свідомої економічної, соціальної і етичної дії в умовах 

трансформації соціальної реальності на шляху до "нової соціальної якості". 

"Соціальна якість" розглядається нами як ресурс розвитку, оскільки в 

процесах формування "нової якості" використовується як нагромаджена 

світовим досвідом культурна спадщина, так і національні культурні 

надбання
106

. 

Соціалізація, зокрема, ще в середні віки сформувала в особистості, за 

А. Гуревичем
107

, сприйняття руху за двома напрямками. Важливим вважаємо 

відмітити, що пошук витоків соціалізації у цій роботі аж ніяк не пов'язаний з 

тим, що автор не визнає впливу Стародавнього світу на процес соціалізації і 

формування відповідно її витоків, оскільки, наприклад, праці Аристотеля 

справили величезний вплив на середньовічний спосіб мислення. Логічно 

було б звернутися і до праць раціоналістів, які пізніше закладали фундамент 

сучасної культури країн Заходу та епохи капіталізму та відповідно визначати 

роль соціалізації в розвитку соціального світу вже того часу. Можливим і 

важливим би було послатися на Конфуція чи представників Східної 

філософії. У контексті соціалізації важливу роль відігравали відповідно такі 

представники соціалізму, як: Сен-Сімон, Фур'є, Оуен. Водночас все, що вище 

перераховано в разі включення до розгляду, суттєво трансформує і значно 

розширить зміст цієї роботи і може, і має бути предметом іншого 

дослідження. У цій же роботі виокремлено контекст соціалізації і її роль в 

осягненні розвитку соціального світу і вибрано як приклад середньовіччя, 

тому що саме на прикладі середньовіччя, на нашу думку, це відбувалося 

найбільш показово. На прикладі середньовіччя можна було знайти докази 

ролі соціалізації, що формує устремління до екстеріоризації, оскільки 

продовження ідеї руху є усвідомленням навколишнього середовища і 

здійсненням впливу на оточуючий світ. Це важливо показати, щоб на цій 
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основі сформувати висновок щодо ключової ролі соціалізації в сучасних і 

подальших трансформаціях суспільного розвитку.  

Серед рухів за двома вищеозначеними напрямками один пов‘язаний з 

просторовими переміщеннями, що зумовили, наприклад, географічні 

відкриття, ринкові підходи і т.д., а другий пов'язаний зі зміною внутрішнього 

стану особистості. У зв'язку з тим, що останній є результатом соціалізації 

особистості як процесу, завдяки якому в особистості інтеріоризується 

культура суспільства у внутрішній образ, то соціалізація в частині 

усвідомлення особистістю самої себе як індивідуальності формує процес 

подолання "відчуження" згідно з паралельно існуючою ідеєю руху. Таким 

чином особистість має змогу втілювати у свій досвід просторове 

переміщення та відповідно зміни соціальних форм суспільного сприйняття, 

що його обумовлюють. Завдяки соціалізації як процесу інтеріоризації 

відповідно до імпульсів, народжених у результаті нагромаджених в 

особистості вражень і формується устремління до екстеріоризації, яка є 

продовженням ідеї руху не тільки до усвідомлення навколишнього простору, 

а й, що найважливіше, здійснення впливу на оточуючий світ і відповідного 

розвитку. У результаті цього виникають нові імпульси до поновлення 

процесів інтеріоризації, але вже на іншій основі, оскільки зовнішньо існуючі 

форми в результаті реалізації ідеї руху перебудовуються як на мікро-, так і на 

макрорівні відповідно вже зміненого внутрішнього психологічного простору 

особистості. Остання опановує ідею руху в двох його іпостасях. У результаті 

ідея руху як поєднання внутрішнього соціального і зовнішнього пізнання 

простору оточуючого середовища сформувала "... більш активний і 

цілеспрямований вплив його на природу, що виразилося в удосконаленні 

знарядь праці і у створенні механізмів, опосередкувавши ставлення людини 

до природного оточення"
108

. 

Опанування ідеї руху через комунікації у вищезазначених іпостасях, 

зокрема у середньовіччі
*
, завдяки соціалізації як процесу переведення 

зовнішнього у внутрішній, і отримання зовні вираженої інституційної форми 

                                                 
108

Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры.  С. 81. 
*
Причини вибору середньовіччя  як прикладу для оцінки ролі соціалізації в осягненні і розвитку соціального 

світу подано вище. 



Геєць В. М.                                 Соціалізація як стабілізаційний чинник економічного розвитку 

 129 

через екстеріоризацію, сформували тоді і мають сформувати зараз, і вже 

реально формують устремління до руху в просторових змінах і сучасного 

інформаційного простору. Останній, маючи зокрема хмарний характер, 

забезпечує зміни внутрішнього психологічного стану, орієнтованого на 

розширення процесів власного пізнання і змін оточуючого середовища. Як 

було доведено автором у попередніх роботах, протиріччя, що формуються на 

цьому шляху, розв'язуються соціальними інноваціями
109

.  

Для сучасності важливо мінімізувати бар'єри на шляху як формування, 

так і розповсюдження соціальних інновацій, які є результатом екстеріоризації 

діяльності особистості. Сучасність вимагає ресоціалізації, приклади якої 

можуть бути і вдалими, і невдалими. У політико-соціальній моделі минулої 

нашої політичної системи, коли актуальним був лозунг "живої творчості 

мас", останнє може розглядатись як екстеріоризація діяльність. Але це був 

лозунг потворної політичної практики, а система політичного устрою 

радянського минулого не змогла забезпечити повноцінне врахування 

вищевказаної творчості. Як результат, відбувся розпад країни і зміна 

політичного устрою під домінуючим екзогенним впливом нагромаджених 

культурних кодів більш розвинутого зовнішнього світу. Домінуючий 

екзогенний вплив став можливим саме внаслідок девальвації цінностей та 

ідеалів радянського суспільства. Щоб не допустити подібного в наш час і не 

довести "творчість мас" до активності в розвалі країни, важливо задіяти 

механізми, які знищать бар'єри для об'єктивізації вже нинішніх соціальних 

інновацій, що і стане "творчістю мас", або точніше екстеріоризацією їхньої 

діяльності, але не тільки завдяки процесам екзогенізації, а передусім завдяки 

їх ендогенізації, яка не може мати характер перетворень зовнішніх шаблонів 

в елементи внутрішньої культури. Питання і виклик у тому, щоб розвивати і 

нагромаджувати ендогенний розвиток на засадах національної творчості мас, 

для використання якої і маємо мінімізовувати бар'єри. 

Автор в жодному разі не зводить розповсюдження соціальних 

інновацій тільки як екстеріоризацію діяльності особистості, з тим, щоб не 
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впадати в методологічний індивідуалізм, коли суспільні інститути є лише 

похідною величиною від устремлінь особистості, оскільки соціум не 

зводиться лише до набору особистостей. Соціум є окремою реальністю 

об'єктивно існуючого середовища, в якому діє особистість, і до параметрів 

якого особистість неперервно пристосовується. 

Але оскільки пристосування особистості до реального життя і розвитку 

соціуму відбувається в процесі так званої вторинної соціалізації, а також 

цілеспрямованої ресоціалізації, що є цементом вторинної соціалізації, в 

результаті якої одні засвоєні складові соціалізації змінюються на інші, то ми 

вважаємо за можливе пов'язувати розповсюдження соціальних інновацій з 

екстеріоризацією діяльності особистості, яка зі свого боку постійно 

ресоціалізується. 

Соціалізація та соціальні інновації, що пов'язані з опануванням руху 

відповідно до його подвійності в часі і просторі стосовно оточуючого 

середовища і власне особистості, була однією із моделей руху від "темних 

часів" середньовіччя через епоху Відродження до капіталізму. У цьому русі 

соціалізація була процесом переміщення зовнішньо-існуючого у внутрішній 

план особистості і, відповідно до нього, капіталістичної моделі стосунків і в 

суспільному, і в економічному, і в соціальному вимірах. Соціальний вимір є 

одним із основоположних, оскільки зміна його в русі, який характеризується 

процесом розвитку, має узгоджуватися з ритмами змін у тих чи інших сферах 

(економіці, політиці, державному устрою і т.д.) як тоді, так і тепер. Якщо 

соціальні рухи відстають, а не випереджають, або не йдуть поряд, то це веде 

до конфліктності. Якщо ж допускається руйнація соціального начала і 

відбуваються процеси соціального спрощення, то конфліктність може стати 

довготривалою і досить руйнівною.  

Трансформація планово-директивної економічної системи в ринкову 

супроводжується одночасними змінами і в політичній, і в соціальній, і в 

етичній складових суспільства та має всі підстави на розгляд їх у сукупності 

як проблеми модернізації суспільства. "... в період модернізації в суспільстві 
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відбуваються сильні структурні зміни і виникають диспропорції, воно 

(суспільство – В.Г.) знаходиться в нестійкому положенні, що веде до 

небезпеки соціально-політичних криз..."
110

 та формування пастки 

модернізації. 

У період трансформаційних змін, зокрема в Україні, практично 

більшості років незалежності, періодично виникають суспільно-політичні та 

економічні криз, що супроводжуються рядом диспропорцій, які і формують, 

через неадекватну реакцію на кризи, пастку модернізації і для економіки, і 

для суспільства. Зокрема це: 

 нерівномірність в розподілі доходів між окремими соціальними 

групами. Дослідження на цю тему, що виконані були у 2014 р. засвідчили "... 

що сучасне українське суспільство є не просто глибоко розшарованим, а 

навіть поляризованим. На одному кінці шкали сконцентровано відносно 

нечисленну (не більш як 5–7%) групу заможного населення, а на другому – 

щонайменше чверть населення на межі виживання"
111

. Дослідження 2021 

року, що були виконані нами, засвідчили, що тенденція до поляризації і 

поглиблення розшарування суспільства не подолана, а навпаки посилюється. 

Це означає, що може йтися про виникнення вже не пастки модернізації, а 

пастки деградації, оскільки, зокрема за даними Forbes, незважаючи на 

пандемію GOVID-19, у абсолютної більшості українських олігархів доходи 

не впали, а зросли, а в декого навіть у рази
112

. І це на тлі падіння доходів у 

більшості населення. 

За даними того ж Forbes, "... можемо з упевненістю сказати, що вже у 

2022 р. список Forbes може поповнитися новими українцями, бо експерти ... 

не враховують ... приміром ставки у криптовалюті .... Тим часом 

інформаційне управління Апарату Верховної Ради повідомило, що у 

                                                 
110

 Гринин Л. Е. Из мальтузианской ловушки в ловушку модернизации. К прогнозированию динамики 

политической нестабильности в странах мир-системной периферии. В кн.: Проекты и риски будущего. 

Концепции, модели, инструменты, прогнозы. Москва: Красанд, 2011. С. 337. 
111

Лібанова Е.М. Нерівність в українському суспільстві: витоки та сучасність. Економіка України.2014. № 3. 

С. 18. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/EkUk_2014_3_2 
112

URL: https://enovosty.com/newseconomy/fu1060_xopreh_bouanakvizisu_cem_oligarxov_ukrainy_vosbei_v_ 

reiting_ milliarderow_mivaforbes 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж28099
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=EkUk_2014_3_2
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першому півріччі 2020 р. рівень бідності за абсолютним критерієм (витрати, 

менші від фактично прожиткового мінімуму) серед працюючих українців 

становить 42,4% ... . І цього року (тобто 2021 – В.Г.) покращення ситуації не 

очікується"
113

. 

Ще однією важливою і ключовою диспропорцією макроекономічного 

характеру, чи навіть асиметрією, є нерівномірність у розподілі ресурсів. 

Зокрема ресурсом, що має одне із ключових значень для економіки України, 

є земля. Згідно з наведеними в табл. 1 даними, концентрація землі в 

середньому на одне господарство, що має в користуванні більше 4000 тис. га, 

перевищує найбільш масову групу господарств від 100,00–2000,00 га, що 

контролює 63,2 % сільськогосподарських площ більш як в 14 раз. А тих 

господарств, що мають в користуванні більше 10000,00 га, є 179 і на одне 

господарство концентрація перевищить найбільш масову групу 100,00–

2000,00, що контролює 30 % сільськогосподарських угідь, порівняно з 

20,9 %, що контролюють надвеликі господарства, більш як у 13 разів. 

 

Таблиця 7.1 

Розподіл фермерських господарств за площею землі, 2019 р. 

Групи господарств за 

розміром землі 

Кількість фермерських 

господарств, що 

здійснювали діяльність 

Площа 

сільськогосподарських 

угідь 

одиниці % тис. га % 

1,0–100,00 21394,0 66,0 736,5 15,4 

100,01–2000,00 7094,0 21,8 3002,3 63,2% 

більше 4000,00 62,0 0,2 377,4 7,9 

Джерело: розраховано за даними: Сільське господарство України: статистичний 

збірник за 2019 рік. Державна служба статистики України. Київ. 2020. URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua/ 

Ще одним із найважливіших ресурсів, що мають макроекономічне 

значення для України, є залізна руда, видобуток якої і поставка на експорт 

суттєві. Їх величина сягає понад 30 млрд т. і має близько 6 % світових 

                                                 
113

Там само.  
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запасів, а в перерахунку на вміст заліза частка України становить 10,5–11,0% 

від світових запасів
114

. 

Як видно з наведених даних, чотири найбільші компанії контролюють 

майже 70 % видобутку. 

Існує високий ступінь інтеграції підприємств гірничо-металургійного 

комплексу України до складу великих бізнес-груп та значний рівень 

концентрації обсягів видобування в холдингах. Найбільші компанії з 

видобування залізничної руди в Україні – це «Метінвест»: «Південний ГЗК», 

«Ferrexpo», «АрселорМіттал Кривий Ріг» (табл. 7.2, рис. 7.1, рис. 7.2). 

Таблиця 7.2 

Видобуток залізної руди гірничо-збагачувальних залізорудних 

підприємств України за 2019 р. 

№ Назва надрокористувача тис. т % до загального обсягу 

1 ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 24034,0 15,6 

2 Рудник ПАТ «Суха Балка» 2659,0 1,7 

3 РАТ Центральний ГЗК 11705,0 7,6 

4 

ПАТ Інгулецький гірничо-збагачувальний 

комбінат 27748,5 18,1 

5 ПАТ Південний ГЗК 28413,9 18,5 

6 ПАТ Північний ГЗК 25698,0 16,7 

7 ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат» 4624,8 3,0 

8 

ПІІ ПРАТ «Запорізький залізорудний 

комбінат» 4377,0 2,8 

9 ПРАТ «Полтавський ГЗК» 12841,0 8,4 

10 ТОВ «Єристівський ГЗК» 11521,0 7,5 

 Загалом 153622,2  

Джерело: складено за даними Мінеральні ресурси України ДНВП ―Геоінформ 

України‖2020. URL: https://geoinf.kiev.ua/M_R_2020.pdf 

Ще одним із найважливіших ресурсів України є енергетичне вугілля. 

Згідно з даними табл. 3, де вугілля становить понад 22% питомої ваги в 

виробництві електроенергії, то більше 90% видобутку такого вугілля 

здійснюється всього однією монопольною компанією ДТЕК. 

 

                                                 
114

Григоренко Ю. Невловимий Black: історія запуску нового родовища залізної руди. URL: 

https://gmk.center/ua/posts/nevlovimij-black-istoriya-zapusku-novogo-rodovishha-zaliznoi-rudi/ (Дата 

звернення 31.05.2021 р.) 

https://forbes.ua/profile/ferrexpo-229
https://gmk.center/ua/posts/nevlovimij-black-istoriya-zapusku-novogo-rodovishha-zaliznoi-rudi/
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Рис. 7.1. Видобуток залізної руди гірничо-збагачувальних 

залізорудних підприємств України за 2019 р. 

Джерело: складено за даними Мінеральні ресурси України ДНВП ―Геоінформ 

Україн‖2020. URL: https://geoinf.kiev.ua/M_R_2020.pdf.(Дата звернення 31.05.2021) 

 

Рис. 7.2. Ступінь концентрації видобутої залізної руди в  

Україні у 2020 р. 

Джерело: складено за даними Forbes травень 2021. URL: 

https://forbes.ua/lifestyle/yakist-zhittya-chomu-vse-bilshe-pidpriemtsiv-sogodni-gotovi-

perebratisya-za-misto-25052021-1648 (Дата звернення 31.05.2021) 

https://geoinf.kiev.ua/M_R_2020.pdf
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Таблиця 7.3 

Видобуток енергетичного вугілля шахтами різних форм власності 

Показник 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Видобуток енергетичного 

вугілля, всього, млн т 60,0 48,9 31,4 32,5 28,1 27,5 24,9 21,84 

 в т. ч: державними шахтами 17,4 13,1 4,8 4,2 3,9 3,6 2,7 2,4 

частка в загальному 

видобутку, % 29,0 26,8 15,3 13,0 13,9 13,0 10,9 10,8 

 приватними шахтами 42,6 35,8 26,6 28,3 24,2 23,9 22,2 19,5 

в т. ч.: ДТЕК  40,0 35,0 26,6 28,3 24,2 23,9 22,2 19,5 

частка в загальному 

видобутку, % 66,7 71,5 84,7 87,0 86,1 87,0 89,1 89,2 

Джерело: побудовано заданими Міністерства енергетики України  

Наступною диспропорційністю, що має макроекономічний характер і є 

важливим ресурсом в реалізації політики економічного зростання, є 

диспропорційність в динаміці вікової структури населення. При цьому ми 

маємо на увазі, що не останню роль у цих процесах зіграли як міграційні 

компоненти, так і втрата населення через передчасну смертність. Як свідчать 

дані спостережень за період 1979–2020 рр., вікова структура населення 

України мала тенденцію до поглиблення диспропорційності, яка суттєво 

деформує можливості для реалізації макроекономічної політики 

збалансованого розвитку, зміст якої полягає у взаємопов‘язаному 

використанні ресурсів капіталу і праці, що забезпечує і відповідну динаміку 

ВВП. Як бачимо з даних табл. 7.4, для реалізації політики збалансованого 

економічного зростання існуюча динаміка диспропорційності вікової 

структури населення України є досить обмежуючим фактором, оскільки на 

тлі низьких темпів народжуваності у віковій структурі населення 

спостерігається стійке падіння найбільш працездатної групи (15–44 років) з 

44,14 % в 1979 р. до 40,00 % на 01.01.2020 року. При цьому перспективи не 

кращі і на найближчі 15 років, оскільки в групі 0–14 років теж відбувається 

падіння питомої ваги молодого населення з 21,4 в 1979 р. до 15,4 % на 

початок 2020 року. Разом з тим доволі швидко зростає група 60+ з 15,6 % в 

1979 р. до 23,9 % на початок 2020 р., що суттєво збільшує навантаження на і 

економіку, і на бюджет. За таких умов зміст політики економічного 

зростання переходить у площину пошуків методів покращення використання 

ресурсів, у площину реорганізації інститутів, у площину використання 
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інноваційних факторів і т.д. В Україні ця проблема постає в більш широкому 

контексті. У нас ідеться не просто про ефективність використання ресурсів, а 

про те, що багато які ресурси взагалі стають непотрібними в умовах 

переформатування структури економіки під домінуючим впливом динаміки 

зовнішнього попиту. У результаті кваліфіковані спеціалісти, інженери і 

робітники були просто викинуті на узбіччя і мали опановувати нові, більш 

прості професії (торгівля, ремонтні послуги та ін.).  

Можливості раціонального використання ресурсів в політиці 

економічного зростання можуть існувати і давати результат, але для цього 

необхідне довготривале формування відповідного експертного середовища, 

здатного згенерувати політику зростання і відповідного політичного 

середовища, зі свого боку здатного реалізувати згенеровану експертами 

політику економічного зростання. Особливо важливо зауважити, що нова 

модель політики економічного зростання повинна мати передусім 

ендогенний характер, оскільки, з аналізу світового досвіду, в кожній країні 

реалізувалася національна специфічна модель економічного зростання. 

Важливо і те, де саме генерується політика зростання. У нас, наприклад, 

експерти кажуть одне, а бізнесмени бачать пріоритети зовсім в інших сферах, 

де є швидкий прибуток. Як доводить практика України, у структурно та 

інституційно деформованій економіці саме цей другий тренд, а не поради 

науковців та експертів, мають і будуть мати визначальний вплив на 

траєкторію розвитку. Тут важливо наголосити на тому, що за висновками 

Комісії зі зростання і розподілу, що працювала з ініціативи Всесвітнього 

банку за керівництва Нобелівського лауреата Майкла Спенса, до складу якої 

входив 21 представник країн – світових лідерів, і експерти, які працювали 

над проблемою два роки, у результаті прийшли до висновків: "…ми не 

знаємо, але довіряємо експертам у цьому розібратися"
115

. Власне цей 

висновок означає, що від країни до країни відсутня єдина політика зростання, 

її розробка та реалізація є і мають бути оригінальними для кожної окремої 

                                                 
115

Цитується згідно з: Банерджи А., Дюфло Э. Экономическая наука в тяжелое время. Продуманные 

решения самых важных проблем современности. Москва, Санкт-Петербург: Изд-во Института Гайдара, 

2021. С. 345. 
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країни, оскільки, як зазначають автори цитованої роботи, відсутні загальні 

принципи для різних країн. 

Таблиця 7.4  

Вікова структура населення України за період 1979 – 2020 рр., % 

Вікові групи 
1979 (17.01) 1989 (12.01) 2001 (05.12) 2020 (01.01) 

Обидві статі Обидві статі Обидві статі Обидві статі 

0 – 9 14,39 14,55 9,40 9,97 

10 – 14 7,09 7,03 7,08 5,33 

15 – 44 44,14 41,22 44,01 40,00 

45 – 59 18,70 19,20 18,07 20,78 

60 – 70 8,48 10,21 11,45 12,50 

70+ 7,17 7,78 9,95 11,41 

Джерело: розраховано автором за даними Держстату України «Всеукраїнський 

перепис населення "банк даних" розподіл кількості постійного населення». URL: 

http://database.ukrcensus.gov.ua/MULT/Database/Census/databasetree_uk.asp  

 

Охарактеризовані вище складові диспропорційностей 

макроекономічного характеру зі свого боку формують ще одну, але вже, на 

наш погляд, системну характеристику диспропорційності, яка має назву 

неадекватної реакції влади. Зокрема, йдеться про зростання 

диспропорційності в розподілі використаних ресурсів. Подолання останньої 

пов‘язане з передумовою реалізації політики демонополізації надвеликих 

формувань і контролю їх доступу до ресурсів, а такий процес не 

відбувається, а розвивається в протилежному напрямку. Як було зазначено 

вище на прикладі, олігархи, навіть в період пандемії, збільшили свої доходи, 

і покращення ситуації не очікується в найближчому році. Можна тільки 

очікувати, що деолігархізація, яку влада планує здійснити шляхом прийняття 

відповідного закону, може змінити ситуацію на краще.  

І на кінець ще одна диспропорція яка характеризується повільною 

переорієнтацією очікувань населення на модернізацію змін, оскільки серед 

більшості населення України, за даними обстежень, зокрема 2017 р., 

переважала (40,8%) пасивність, а ініціативність характерна тільки для 20,8% 

населення
116

. До того ж 54,5% населення вважають за доцільне повернути у 

власність держави великі приватні підприємства. Навіть за повернення малих 
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Українське суспільство. Моніторинг соціальних змін / Інститут соціології НАН України. Київ, 2017.С. 

491–532.  
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приватних підприємств виступає 23,2% населення. Це може розглядатися як 

нерозуміння чи несприйняття спрямованості їх реального змісту. 

З вищевказаного можна зробити висновок про те, що із п'яти 

диспропорцій, які ми спостерігаємо, формується підвищений ризик щодо 

виходу із модернізаційної пастки, оскільки йдеться про глибокі 

трансформаційні зміни негативного характеру, які стосуються модернізації 

не тільки економіки, а й суспільства. Бажана модернізація як мета поки що не 

досягнута, оскільки існуюча диспропорційність не дозволяє стати на шлях 

глибокої модернізації за суттєвими ознаками, які на цьому етапі є переважно 

домінуючими. У процесі модернізаційних змін в суспільстві, на етапі 

переходу з однієї суспільно-політичної і економічної моделі в іншу, 

виникають так звані модернізаційні пастки. І вони як явище достатньо 

зумовлені. Зумовленість визначається тим, що соціум відстає у своєму 

опануванні нагромадженого екзогенного за відсутності ендогенного 

характеру досвіду у суб'єкта, який здійснює свою діяльність. Тим самим 

народжуються диспропорції, які призводять до тих мотивів, в результаті 

реалізації яких дисгармонізується суспільство, формуючи надзвичайно 

багатих, які реалізували егоїстичні та соціальні інтереси поряд з надзвичайно 

бідними. Щодо модернізаційної пастки, то необхідно зауважити, що в цьому 

разі вибір шляху модернізації, через розвиток стосунків на засадах 

модернізації і лібералізації як в економіці, так і суспільстві, розглядався як 

правильний шлях і адекватний геном. Але переважно ми не бачили 

прихованих ризиків і можливих негативних намірів тих змін. З часом, як 

результат, включення "прихованих" механізмів спинилося перед труднощами 

які здолати важко, часто неможливо, і все це вимагає довготривалих зусиль 

більшості членів суспільства і політичної волі, але аж ніяк політичної 

доцільності в інтересах окремих. Як результат, порушується логіко-змістовна 

інтеграція. Остання, як відомо, є способом культурної інтеграції, яка 

виступає " ...як засіб, за допомогою якого безкінечна множина безкінечних 

складних явищ соціально-культурного світу перетворюються в національно 
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збагачені системи"
117

. Тому зрозумілими є глобальні причини не завжди 

вдалої новітньої модернізації суспільства, що має транзитивний характер, на 

шляху до капіталістичного характеру економічної діяльності.  

Вище вказане означає, що так звані явища соціально-культурного світу, 

які є основою інтеріоризації внутрішнього світу особистості, тобто власне 

процеси соціалізації особистості в умовах модернізаційних змін суспільно-

політичного характеру, не мали достатніх умов для формування і 

використання засад логічної цілісності соціалізації особистості в середовищі 

складових культури модернізації. Безпосередньо це твердження можна 

беззаперечно віднести до суспільств трайбалістського типу. А от для країн і 

України зокрема, яка мала виразно розвинену соціально-економічну 

структуру, з великим прошарком освічених людей та розвиненими 

соціальними стосунками (самий лад соціалізму це і начебто передбачав) це 

звучить дещо дивно. Водночас перехід до ринку на пострадянському 

просторі, що зумовлений руйнуванням соціальності старого зразка і 

заміщення деклараціями ортодоксальної лібералізації, яка обумовлювалася 

неконтрольованим формуванням нових суспільних зв'язків – інколи 

соціально корисних, але нерідко поза межами закону, соціально 

небезпечними і, головне, нелегітимними в моральному відношенні в 

сукупності через їх домінування, виявився глибоко руйнівним за наслідками 

для збереження і розвитку засад логістичної цілісності соціалізації соціуму 

країн. У результаті суспільство, відповідно до суспільних трансформацій, що 

відбулися на етапі виходу з планово-директивного до так званого соціально 

орієнтованого ринкового устрою економіки, фрагментувалося, "розширюючи 

суперечності". Останні на цьому етапі розвитку є однією з найважливіших 

характеристик життєдіяльності суспільства як соціальної системи. А якщо 

врахувати, що нова нормальність
118

, яка вже сформувалася поза межами 

окремо взятої країни, маючи глобальний характер, прискорено розвивається 
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далі, то в транзитивних суспільствах, до яких належить Україна, все більше 

поглиблює диспропорційність, ускладнюючи проблеми виходу з пастки 

модернізації для країн, що переживають ще й досі наслідки планової 

директивної економіки, і осягнення сучасного розвитку соціального світу. 

При цьому "нова нормальність" – це одночасно той стан суспільства і 

економіки, який не є нормальним як такий, а скоріш є тим, що ми не можемо 

пояснити, а тому слід шукати причини такого стану і шляхи виходу з нього. 

 

Соціалізація і соціальні інновації в розв'язанні суперечностей у 

суспільному розвитку 

Необхідно погодитися з тим, що в процесі руху, який характеризується 

просторовими змінами і змінами соціопсихологічного стану на основі 

соціалізації і соціальних інновацій, особистість має досягати "...координації 

множинних соціальних ритмів. Тому можна говорити про домінуючий 

соціальний час у суспільстві"
119

, а значить, і про домінації процесів 

соціалізації та соціальних інновацій в розв'язанні суперечностей як у 

суспільному, так і в економічному розвитку сучасності. Зокрема, це 

стосується суспільства в частині зміни політико-соціального і економічного 

устрою, який переживає й Україна. А попереду нові виклики. Не встигли ми 

мінімізувати участь держави, що має вибірково-локальний характер 

неуніверсальності, і знайти механізми її ефективної діяльності в нових для 

нас умовах, а світ уже став на рейки розширення участі держави в соціально-

економічних процесах, які відкривають технології bigdata, або механізми 

боротьби з пандемією. Для успішності в цих умовах потрібно розширити 

вплив інститутів держави, оскільки ринок, як показав досвід останніх років, з 

ними не справляється. Водночас державний апарат та його важелі впливу, як 

і раніше, активно використовуються в конкурентній боротьбі, з метою 

отримання надприбутків, захисту і примноження своєї власності, а 

мінімізуються саме соціальні функції, пов‘язані з освітою, наукою, охороною 

здоров‘я, соціальним захистом непрацездатних тощо. Такі процеси суттєво 
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ресоціалізують особистість в негативному плані, що обмежує можливості 

економічного зростання, оскільки соціалізація є ендогенним фактором 

зростання економіки
120

. 

Соціалізація та соціальна інновація як приклад пізнання ідеї руху на 

шляху розв'язання суперечностей середньовіччя була в числі 

основоположних і мала, як і багато інших, феноменологічний характер. І це 

саме тому, що "у соціальних відносинах середньовіччя неважко виявити 

принцип взаємності, обопільності, який грав чималу роль в їх 

конституюванні. … Утворені ними зв‘язки вже не природні, як у суспільстві 

варварів, а чисто соціальні"
121

, що власне і відбувалося завдяки соціальним 

інноваціям, що генерувалися особистістю завдяки екстеріоризації її 

діяльності. Тим самим людина завжди знаходила вихід з труднощів і глухих 

кутів. Сказане вище розширює базу і підкріплює твердження про те, що 

соціалізація і соціальні інновації в середньовіччі зіграли одну із ключових 

ролей в наступній трансформації в русі від середньовіччя до стосунків на 

капіталістичних засадах з домінуючою соціальною інновацією, якою став 

індивідуалізм в організації діяльності особистості. Соціальні інновації і в 

сучасності мають зіграти ключову роль у подоланні тих негараздів і 

викликів, які мають як глобальний, так і національний вимір, про що 

говорилося, зокрема, і стосовно України.  

Вже було обґрунтовано і запропоновано соціально значущі форми 

взаємодії у суспільстві України та ЄС, розкрито роль інститутів соціалізації і 

соціальних інновацій, які можуть бути використані як спосіб раціонального 

забезпечення розвитку нового ринкового орієнтованого середовища в 

економіці транзитивного характеру, якою є економіка України на сьогодні
122

. 

Водночас нинішні часи з суттєво іншими модусами мислення, вимагають і 

інших нових соціальних інновацій, хоча в них може проявитися структурна 
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подібність із запропонованим змістом соціально значущих форм взаємодії у 

суспільстві України та ЄС. Війна Росії проти України і заяви лідерів ЄС про 

прискорений рух нашої країни до цього союзу не відміняють необхідність 

суттєвих змін у структурі та господарському механізмі України, які 

потребують значних зусиль і часу.  

Нині теж необхідне відродження, зокрема і національної культурної 

спадщини в Україні, оскільки, за даними моніторингу соціальних змін 

Інституту соціології НАН України, на очах нинішнього покоління населення 

України руйнується те, у що вірили наші батьки. Йдеться про суттєві зміни в 

культурному і ментальному форматах, які зумовлюють не просто конфлікт, а 

знецінення тих соціальних модусів, які були властиві "нашим батькам" та які 

розглядаються дедалі частіше сьогодні як соціальний анахронізм – 

утворюється розрив поколінь. Дослідження Л. Скокової процесів культурної 

партиципації на основі репрезентативних опитувань свідчать, що "... 

динаміка участі населення в культурі показує спадні тренди щодо багатьох 

видів занять. … Зменшується соціальна активність населення …"
123

. 

Вищевказане означає необхідність актуалізації соціалізації і її інновацій як 

процесу, в результаті якого в особистості інтеріоризується культура 

суспільства, тобто втілюються соціально значущі форми діяльності у 

внутрішній план діяльності особистості в умовах ринково орієнтованого 

суспільства. Щось подібне вже було в історії, зокрема при переході до 

домінування духу капіталізму, в результаті чого проявилися, поряд з іншими, 

і такий феномен, "…як яскравий індивідуалізм, що поєднується з ненаситною 

жагою наживи і духом авантюризму..."
124

. Сучасність, зокрема, в 

суспільствах, що трансформуються, багато в чому поглибила серед населення 

бажання наживи та авантюризму. Це приклад невдалих соціальних інновацій, 

для розповсюдження яких у суспільстві і державі мають бути вибудувані 
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відповідні бар'єри. З історії відомо, що виникнення на початку XVI ст. 

капіталізму як економічної системи характеризується тим, що "... в цей час ... 

в соціокультурному плані перемагають зовсім не міста самі по собі ..., а дух 

індивідуалізму, що сформувався в їх середовищі і поєднався з трудовою 

етикою, раціоналізмом і прагматизмом, підприємливістю та практицизмом, 

самовпевненістю і зверхністю до інтересів інших..."
125

. Так, але у нас 

сьогодні ж не ХVI ст. і проголошуємо ми гасла входження в Європу, яка 

давно відійшла від етики тих часів, тому проголошених гасел часом явно не 

достатньо для успішності інтеграції. 

Дух капіталізму поряд з індивідуалізмом як позитивною якістю 

феномена особистості сформував і такі його ознаки, як жага наживи, дух 

авантюризму, егоїзм, зневагу до інтересів інших, що стали тими стрижнями 

системи капіталізму, які отримали негативну оцінку. Ці ознаки загальмували 

подальший розвиток системи капіталізму, і для того щоб вона стала "... менш 

"брудною", народились нові інновації, які мали всі ознаки соціальності. "... у 

1960-х роках програма президента Л. Джонсона з «Великого суспільства» 

значно підштовхнула капіталізм на новий, кращий шлях. ... Прогресивні 

зміни, які тоді були запроваджені у США і які також запровадили в себе 

деякі інші країни, з часом набули постійного характеру"
126

. 

Політика Великого суспільства США як політика соціалізації, зокрема 

держави, бізнесу, реалізовувала на той час наймасштабніший набір 

соціальних програм, починаючи з громадянських прав, війни з бідністю, 

освіти, здоров‘я, мистецтва та ЗМІ, навколишнього середовища, житла та 

містобудування, захисту прав споживачів, імміграції. Як результат, 

прийняття та реалізація політики Великого суспільства США дозволило 

майже в 1,5 раза прискорити середньорічний темп економічного зростання в 

довгостроковому відношенні у період 1966–1985 рр.; порівняно з періодом 

1945–1965 рр. (див. табл. 7.5). Ф. Фукуяма, вважає, що політика соціалізації 
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держави, яка булла реалізована на Заході у вигляді держави добробуту, була 

одним із найвеличніших здобутків ХХ століття. Про щось подібне за 

масштабністю, але зі зміненим характером, має йти мова і сьогодні, оскільки 

відбувається криза суспільного розвитку. Щоб не допустити занепаду, про 

який, наприклад, писав П. Бьюкенен "Смерть Заходу", будь-який 

далекоглядний план майбутнього соціокультурного порядку повинен ... бути 

спрямований назустріч новому режиму культури. Без такої радикальної зміни 

ніяке справді конструктивне і творче суспільство неможливе"
127

. 

Для прикладу, такою радикальною зміною в шістдесяті роки ХХ ст. 

булла започаткована політика держави добробуту, яка дозволила 

розвинутися умовам для конструктивного і творчого переформатування 

суспільства, в якому існувала сформована на той час система "брудного 

капіталізму". Держава добробуту, що охопила і економічну, і соціокультурну 

складові суспільного функціонування, реорганізувала його соціальну 

організацію через згенеровані соціальні інновації, які забезпечували 

соціалізацію не тільки держави, а й бізнесу та механізми їх взаємодії. 

Таблиця 7.5 

Середньорічні темпи зростання обсягів реального ВВП США на 

душу населення (в 2011USS, та цінах 2011 p.), % 

Країна 1945–1965 1966–1985 

США 1,5 2,2 
Джерело: розраховано за даними Maddison Project Database (MPD) 2018. The University of 

Groningen. Groningen Growth and Development Centre. Faculty of Economics and Business. URL: https: 

//www.rug.nl/ggdc/historicaldelopment/Maddison/reieases /Maddison-project-datfbase-2018 

 

Часи "брудного капіталізму" стали менш брудними і більш 

прогресивними завдяки соціалізації держави, бізнесу і соціалізації ринкової 

економіки загалом. Таким чином капіталістична система у другій половині 

ХХ ст. соціалізувалася, давши світу успішність в розвитку і економіки, і 

суспільства, і бізнесу, тому є всі підстави розглядати соціалізацію і соціальні 

інновації, що трансформують і нинішню соціальну реальність як шлях до 
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Сорокин П. Социальная и культурная динамика. Санкт-Петербург: Издательство РХГА, 2010. С. 723–724. 
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нової соціальної якості, як ресурсу розвитку, на що вище вже вказувалось
128

.  

Соціалізація економіки капіталістичної системи XX ст., в його другій 

половині, пов‘язана з розвитком інститутів держави добробуту, що 

реалізувала політику, спрямовану на боротьбу з бідністю, нерівністю і 

забезпечення захисту, передусім соціальних прав найбідніших верств 

населення, через взаємопов'язаність розвитку соціальної ринкової економіки 

і соціальної держави. Держава добробуту проводить не лише пасивну 

політику соціального захисту вразливих і неспроможних. Вона націлена 

насамперед на створення рівних можливостей розвитку, на сприяння в 

нарощуванні потенціалу інклюзивного розвитку. Перша функція до деякої 

міри виконуються державою і у нас. Друга – ні. Економічні механізми 

держави добробуту є успішним прикладом економічної політики, своєрідної 

ресоціалізації і мають розглядатися як спосіб соціальної політики в боротьбі 

з бідністю, породженою системою "брудного капіталізму". Але кращою 

політикою в боротьбі з бідністю є та, завдяки якій бідність не репродукується 

наявними економічними процесами, хоча це має розглядатися скоріше як 

ідеологема, здійснення якої часто нереалістичне, оскільки в реальності 

відсутні чудодійні сили забезпечення постійного і стійкого економічного 

зростання.  

Соціальна держава (держава добробуту) мала для свого часу ряд 

характерних ознак соціальних інновацій макроекономічного характеру. 

Паралельно розвивалась і корпоративна соціальна відповідність, яка вийшла 

далеко за межі суто ліберального підходу, зокрема щодо ролі сплати 

податків, як основної ідеологеми в соціалізованому розумінні ліберальної 

моделі ринку. У цій моделі ринку соціальність трактувалась як така, що 

забезпечується сплатою податків і тим самим вже виконуються соціальні 

зобов‘язання бізнесу перед суспільством і державою. У реальності 

обмеженість такого підходу зумовила її розширення шляхом формування і 
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реалізації ідеологеми підвищення корпоративної соціальної відповідальності. 

Як результат, бізнес розширив свої зобов‘язання щодо виконання соціальних 

стандартів, в тому числі і в забезпеченні збереження навколишнього 

середовища завдяки тим обмеженням, які започаткувала і реалізувала 

держава в соціальному плані, оскільки "... ми просто недостатньо розумні, 

щоб дозволити ринку діяти самостійно... "
129

. На цьому етапі бізнес у 

черговий раз розширить свою участь, оскільки на порядку денному вихід на 

індивідуалізований (персоналізований) характер задоволення потреб, 

особливо в охороні здоров'я, в стилі особистої життєдіяльності, в онлайн 

режимі, що зменшить, з одного боку, потреби в робочих місцях, а з іншого – 

бізнес вимушено братиме на себе реалізацію нових соціальних інновацій, 

оскільки в іншому випадку індивідуалізація задоволення потреб особистості 

матиме обмежені можливості для розвитку.  

У часовому просторі можливості соціально орієнтованого ринку, 

соціальної держави і соціальної корпоративної відповідальності як 

соціальних інновацій другої половини XX ст., що несли запас соціальної 

негантропії розвитку, до певних меж на сьогодні вичерпалися, а капітал зі 

свого боку, реалізувавши можливості для свого подальшого розвитку на 

цьому етапі, поглибив нерівність у глобальному масштабі, розбалансувавши 

економічну, екологічну і соціальну взаємодію, і, як результат, відбулися ті 

процеси, які ми охарактеризували в нашій статті
130

, породивши в економіках 

транзитивного характеру родові ознаки суспільного життя доби 

середньовіччя, серед яких передусім відчуття голоду, суспільна 

фрагментарність, що має соціальний вимір. При цьому ми свідомі того, що 

виокремленні ознаки, як і інші, які не названі, мають характер історичності. 

Час ставить нові виклики, серед яких війна Росії проти України і ризики 

знищення людства набувають визначального характеру. 

У вищеозначених порівняннях різних епох і різних систем, у пере 
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форматуванні яких важливу роль відіграла соціалізація і соціальні інновації, 

є спільне і багато відмінного, оскільки досить суттєвими є розбіжності в 

критеріях порівнянь, які наведені в табл. 7.6. 

Таблиця 7.6 

Спільне і відмінне у середньовіччі, в епоху класичного капіталізму та в 

сучасну добу за соціальними критеріями порівнянь 

 

Критерій 

порівняння 
У середньовіччі 

В епоху класичного 

капіталізму 
У сучасну добу 

Домінуючий тип 

соціальної 

організації 

ієрархія 

індивідуальні 

свобода та 

демократія 

мережа 

Основа суспільної 

свідомості 

віра в Бога, 

підпорядкування 

авторитету й традиції 

індивідуалізація  

і устремління до 

свободи, 

раціональний розум 

мережева інформація, 

кліпове мислення, 

фрагментована 

свідомість 

Ключові галузі сільське господарство велика індустрія  
індустрія послуг, 

торгівля, ІКТ 

Фундаментальні 

структури 

церква як ідеолог і 

організаційний центр 

соціального життя 

політичні партії 
розмиті, громадські 

об'єднання  

Соціальна 

стратифікація 

соціальний статус, 

закріплений в 

формальних суспільних 

структурах  

визначальна роль 

середнього 

класу  

мережева 

стратифікація 

Детермінанти 

соціальної 

поведінки 

моральність, яка 

заснована на догматах 

віри, на християнській 

етиці 

раціоналізм, 

прагматизм, 

утилітаризм  

поведінкові девіації і 

нова 

нормальність 

Форми мілітарності 
елітарна лицарська 

культура 
культура армійства 

політичне і військове 

найманство як бізнес 

Особливості  

культурного 

процесу 

поляризація селянської 

культури і культури 

міст  

уніфікація масової 

культури низького 

ґатунку  

фрагментація 

культурного 

простору, 

глобалізація 

культурних 

цінностей 

Економічний устрій 

феодалізм (основа 

економічної влади – 

земельна власність) 

різні форми ринкової 

економіки (основа 

економічної влади 

промисловий та 

пізніше фінансовий 

капітал) 

розвиток ринково- 

реципрокних зв'язків 

зі збереженням 

власності та капіталу 

Політичний устрій абсолютизм (монархія) 
представницька 

демократія  

розвиток 

полівладності 

Ставлення до праці 

праця – нормальний 

стан людини, 

покарання за гріхи, 

необхідність; розподіл 

праця як необхідна 

умова життя 

етика неробства; 

мінімізація зусиль, 

уникання праці та 

відповідальності за її 
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Критерій 

порівняння 
У середньовіччі 

В епоху класичного 

капіталізму 
У сучасну добу 

видів праці між 

людьми – Божий 

промисел 

результати – 

нормальний стан 

людини 

Ставлення до сім‘ї 

ключове значення 

родинних кровних 

зв‘язків 

сім'я як 

домогосподарство 

родинні зв‘язки 

поступаються 

професійним та 

корпоративно-

ціннісним 
 

Джерело: розроблено і складено автором. 

Водночас, незважаючи на розбіжності, є і суттєві збіги ознак, які 

зумовили в часі і просторі зміну однієї системи на іншу (капіталістичну), яку, 

відмиваючи далі від "бруду", стало необхідним соціалізувати у черговий раз, 

оскільки настав "... час перелому, і треба бути обережним, ... і не потрапити в 

пустелю популізму. Якщо капіталізму це вдасться, він виживе, хоча, 

можливо, ... нам доведеться придумати йому нове визначення. .... 

Необхідною буде соціальна рівновага, що виражається у високій мірі 

соціальної згуртованості, задовільних витратах на соціальний капітал і 

максимальному рівні нерівності доходів"
131

. Мова, як бачимо, заходить в 

черговий раз про використання інструментів соціалізації як технології 

феноменологічного характеру, яка відіграватиме суттєву роль у суспільних 

трансформаціях довгострокового характеру і в новітні часи. Настав час 

сформулювати соціальні критерії порівнянь на майбутню довгострокову 

перспективу і тим самим розширити табл. 7.6 за рахунок ще однієї колонки 

на основі нижчеподаної моделі формування і розвитку соціального світу з 

виокремленням на перспективу соціального життя та суспільних цінностей, 

які загальмують старі та сформують нові, щоб змінювати негативний заряд 

морально-етичного плану, що проглядається у табл. 7.6 в колонці "У сучасну 

добу". Для відповіді на поставлені питання нам потрібна певна модель 

розвитку соціального світу, про зміст якої йтиметься далі. 
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Діалектична модель розвитку соціального світу 

У діалектиці формування і розвитку соціального світу домінують такі 

складові: інтеріоризація, суб‘єктивація, екстеріоризація, об‘єктивація і 

інноватизація. Діалектика їх взаємодії може розглядатися в доволі 

різноманітних моделях. Якщо: 

 екстеріоризація – це прояв і утвердження внутрішніх потенцій 

особистості у зовнішньому світі; 

 інтеріоризація – це засвоєння людиною суспільних способів 

життєдіяльності та культури, що формує людину як соціальний феномен;  

 суб‘єктивація – перетворення об'єктивних форм суспільної 

життєдіяльності в інструменти досягнення індивідуальних цілей суб'єкта; 

 об‘єктивація – це процес, в якому екстеріоризовані "продукти" 

отримують характер об'єктивної реальності; 

 інноватизація – оновлення об'єктивної реальності у результаті 

екстеріоризації ідеальних продуктів діяльності на основі соціальних 

інновацій, – то діалектична модель їх взаємодії може мати вигляд одного з 

теоретичних концептів: 

... 

екстеріоризація→об‘єктивація→інноватизація→інтеріоризація→ суб‘єктива

ція→екстеріоризація+ ... 

... 

→інтеріоризація→ суб‘єктивація → екстеріоризація→об‘єктивація→інноват

изація→ інтеріоризація+... 

... →об‘єктивація→інноватизація→ 

інтеріоризація→суб‘єктивація→екстериорізація→об‘єктивація+→ 

інноватизація+...→ 

Якщо виходити з того, що соціалізація як процес інтеріоризації у 

свідомості людини соціального світу, створеного нею в процесі 

екстеріоризації як діяльності, спрямованої на формування зовнішнього 
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середовища, і в наслідок його об'єктивізації як процесу, в результаті якого 

має місце прояв зовнішніх реакцій особистості, то екстеріоризація отримує 

об'єктивний характер, а соціалізація за Бергером та Лукманом завершує 

фундаментальну соціальну діалектику взаємодії та розвитку соціального 

світу. "Як тільки спостерігаються феномени специфічно людські, ми 

вступаємо у сферу соціального"
132

, що неможливо без соціалізації як процесу 

переводу у свідомість людини соціальної детермінованості оточуючого 

середовища... 

Таким чином, у структурі діалектики формування і розвитку 

соціального світу в часі і просторі домінує, на наш погляд, модель: 

 → інтеріоризація → суб‘єктивація → екстеріоризація → об‘єктивація 

→інноватизація → інтеріоризація + ...→  

Сказане дозволяє нам у процесі суспільних трансформацій розглядати 

соціалізацію як процес осягнення свідомістю основ об‘єктивної реальності 

соціального світу, за рахунок первинної соціалізації, яка охоплює період від 

народження до формування зрілої особистості і має характер процесу 

осягнення динаміки та структури реальності навколишнього соціального 

розподілу світу, що безперечно закінчується завдяки об'єктивізації через 

комунікації і забезпечується, відповідно, вторинною соціалізацією. 

Вторинна соціалізація "… означає передусім інтерналізацію 

семантичних полів, що структурують ті буденні інтерпретації і поведінку в 

рамках інституційної сфери. Крім того, потрібні "невимовне словами 

розуміння", оцінки, емоційну окраску…"Підсвіти", інтерналізовані в процесі 

вторинної соціалізації, в основному є частковими реальностями на відміну 

від "базисного світу", отриманого в процесі (первинної – В.Г.) соціалізації. 

Проте вони також є більш-менш цілісною реальністю, що характеризується 

нормативним, емоційним і когнітивним компонентами"
133

. Це дає нам основу 

для того, щоб у сукупності з первинною та вторинною соціалізацією 

                                                 
132Бергер П., Луман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. Москва: 

Медиум, 1995. С. 26. 
133
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розглядати її в інструментальному відношенні як детермінованість у 

прагненні здійснення суспільних трансформацій довготривалого характеру, 

так і формування завдяки їм екстеріоризації дій як процедур особистості у 

формуванні інституціонального середовища. Останнє реалізується за рахунок 

здійснення особистістю екстеріоризованих дій як генератора так званого 

продукту екстеріоризації, що і формує, і розвиває об'єктивізуючись 

інституціональний світ. 

При цьому важливо, згідно зі сказаним, те, наскільки у вторинній 

соціалізації нинішнє інтерпретується так, щоб воно було у послідовних 

взаємовідносинах з минулим. Якщо за основу взяти цю тезу, то нинішнє 

інтеріоризується (осягається) особистістю через сприйняття, сформоване в 

попередні періоди, в тому числі і на основі первинної соціалізації 

соціального світу. Це дає основу для легітимізації нинішньої соціальної 

реальності завдяки саме соціалізації в моделі діалектики взаємодії основних 

соціально-культурних процесів, таких як інтеріоризація, суб‘єктивація, 

екстеріоризація, об‘єктивація, інноватизація у формуванні і 

переформатуванні соціального світу. Тому соціалізація закономірно може 

розглядатися як процес, завдяки якому відбуваються суспільні трансформації 

довгострокового характеру, в основі яких лежать процеси кругообігу з 

проявами на кожному новому витку ознак зміненої якості. Цим визначається 

успішність соціалізації. 

Шлях від середньовіччя до капіталістичної світової системи 

поступового переформатування соціального світу у соціально-орієнтовану 

ринкову економіку і державу добробуту історично означився процесами так 

званої успішної соціалізації, оскільки в процесі соціально сконструйована 

реальність встановлювала співвідносність між об‘єктивною та суб‘єктивною 

реальністю. Цього вимагає методологія соціального конструювання, яка 

дозволяє знаходити взаємоузгодженість між окремими соціальними 

підсистемами за рахунок не тільки неперервно здійснюваної екстеріоризації 

особистістю, але й її об‘єктивізації в інституційному середовищі, тобто 
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об‘єктивна та суб‘єктивна реальність рухається до зняття суперечностей. 

Останні ніколи не зникають, а нині розширюються через тенденції до 

формування нових ознак своєрідного характеру "темних віків", але вже 

новітнього часу. У разі розширення асиметрії між об‘єктивною та 

суб‘єктивною реальністю вважається, що соціалізація є неуспішною. 

Виникає питання, наскільки соціалізація, яка може бути і неуспішною, може 

здолати нові "темні часи", що формуються завдяки домінанті 

космополітичної універсалізації ринку, в якому переможець у конкуренції 

отримує все, або майже все. Цьому сприяє поглиблення глобалізації, оскільки 

завдяки ринку відбуваються процеси приватизації держави, в результаті якої 

конкурентні стосунки звужуються, а монополізм поширюється. (Зміст і 

наслідки приватизації держави були охарактеризовані в нашій публікації 

2021 р.) Водночас глобалізація є процесом беззаперечним і довготривалим, 

хоча і суперечливим, про що свідчать наукові дослідження і заяви політиків 

про кризу глобалізації і навіть деглобалізацію, проте відбувається багато 

зворотних процесів, що глобалізують світ. Достатньо для цього 

проаналізувати діяльність транснаціональних ІТ компаній, що вже сьогодні 

потужніші за державні інституції. Таких прикладів достатньо. Але це, скоріш 

за все, тимчасове явище, пов‘язане з тим, що держави не встигають реагувати 

на нові реальності, пов‘язані з новітніми ІКТ та владою, яку вони можуть 

надавати у суспільстві (через вплив на мозок людей). Але вони обов‘язково 

прореагують і вже починають це робити, вносячи на порядок денний питання 

щодо оподаткування ІКТ-гігантів, регулювання Інтернету та ін. 

Сьогодні в результаті нової технологічної революції безперервно 

зростає кількість надлишкових людей, можна стверджувати, що цифрового 

характеру соціалізація особистості не забезпечує розширення участі її в 

нинішньому соціальному світі. Ба більше, не лише не забезпечує розширення 

участі, а для багатьох ставить на порядок денний питання збереження місця 

роботи і навіть професії. Тут уже не до розширення. Скоріше за все, нинішня 

соціалізація особистості веде в чужий для неї світ, де його екстеріоризація 
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може продукувати інституційні зміни, які поглиблюють асиметрію між 

особистістю і оточуючим інституційним середовищем з домінуючим 

акціонерним капіталом глобалізованого характеру і як результат – 

поглиблення кризи і в суспільстві, і в економіці зокрема. 

Крім того, виокремлення ряду характерних ознак у розвитку сучасного 

суспільства з його загрозами і викликами, які схожі з середньовічними, не 

означає, що середньовіччя виступає в нашому сприйнятті як тільки "темні 

віки" європейської культури. Таблиця 7.6 створює враження, що ці виклики і 

загрози нині набагато сильніші, ніж були в середньовіччя. У ті віки життя все 

ж таки було більш локальним, і пертурбації в одній частині світу навіть не 

помічалися в інших частинах. Це, власне, і спричиняло асинхронність 

соціально-економічного розвитку в різних частинах світу. Сьогодні ж 

глобальні комунікації, глобальні ринки та глобальні екологічні проблеми 

ставлять питання в іншій розмірності.  

Відродження, в основу якого були покладені характерні ознаки 

процесів соціалізації, такі як гуманізм, особисті свободи, досконалість 

мистецтв і науково-технічний прогрес та відповідно йому світогляд вже так 

званого нового часу, дозволило прискорити динаміку розвитку соціального 

світу. Вже тоді, зокрема у боротьбі з голодом, проявлялися ознаки 

соціалізації влади, яка не хотіла "голодних" бунтів і закуповувала хліб за 

кордоном та продавала його в середині країни за зниженими цінами. Це стало 

особливо характерним для діяльності соціальної держави наступних віків. 

У боротьбі за стан здоров'я, незважаючи на дві великі епідемії тих 

часів, в містах були лазні, дотримувалися етики. Зокрема, вважалось 

негідним подавати сусідові кубок масними руками, що характеризувало 

стосунки як такі, що теж мали ознаки соціалізації. До цього важливо мати на 

увазі, що середньовічні кріпаки, зокрема в Європі, мали статус осіб, а не 

речей, і їх не можна було продавати, що є суттєвою ознакою соціалізації 

особистості у взаємодії її і влади. 
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До ознак соціалізації середньовічних часів належало і те, що жінки 

мали право власності та свободу цією власністю розпоряджатися, що 

доводять, наприклад, збережені жіночі заповіти. Не бракувало їм і права 

голосу: черниця Гільдеґарда Бінгенська залишила після себе наукові 

трактати, городянка Катерина Сієнська мала вплив на італійську політику 

XIV ст., Христина Пізанська була професійною письменницею, вела хроніки 

й наставляла спадкоємців престолу. І навіть поруч із трубадурами творила 

ціла низка трубадурок, які пропонували жіночий погляд на куртуазну любов. 

Філософи у середні віки цікавилися не тільки релігійними питаннями. 

А якщо йдеться про ченців, то монастирське середовище пропонувало 

сприятливі умови для розвитку й поширення науки: власне майно монастирів 

і фінансова підтримка від пожертв дозволяли не перейматися про щоденний 

хліб. У бібліотеках містилися книжки з різноманітних дисциплін, а повсюдна 

латина загалом полегшувала налагодження інтелектуальних зв‘язків. 

Сучасна держава в умовах розширення глобалізації має загрози її 

приватизації через розширення цифрової революції, як у прикладі ІТ-гігантів. 

Але є і зворотні приклади, хоча б Китай. Так, китайська держава виховує 

своє суспільство, контролюючи його за конфуціанськими канонами
134

. 

Особливостями такого розвитку є запобігання недостойній поведінці всіх 

суспільних суб'єктів через покарання, а саме: забезпечувати неможливість 

поганої поведінки, впроваджувати в суспільство морально-етичні 

імперативи, завдяки яким люди не захочуть порушувати правила. Китайська 

система, що працює на основі штучного інтелекту, в ідеалі повинна керувати 

суспільством автономно, забезпечуючи ефективність, моральність і спільне 

процвітання
135

. Для цього здійснюється тотальний збір інформації, і на основі 

її обробки та використання "...влада хоче створити таку систему управління, 

яка забезпечувала б залучення усіх громадян і стимулювала б їх 

благонадійність"
136

. Держава в Китаї взяла на себе завдання боротьби з 

                                                 
134

Див. докладно: Юрьев А. Все вижу, все слышу, всем все расскажу. Эксперт. 2018. № 44. С. 62–66. 
135

Там же. С. 63 
136

Там же. С. 66. 



Геєць В. М.                                 Соціалізація як стабілізаційний чинник економічного розвитку 

 155 

бідністю, яка на сьогодні в частині її абсолютності подолана, тобто Китай 

подолав бідність в її крайньому виражені. Таким чином, соціалізація 

особистості йде через задоволення основних життєвих проблем щодо 

споживання продуктів харчування, житла, охорони здоров'я, хоча водночас 

особистість перебуває під жорстким контролем. Зазначене характеризує 

процес соціалізації, тобто усвідомлення навколишнього світу і його 

екстеріоризація реалізується через універсалізм держави, яка діє як суб'єкт 

ринку. Сказане суттєво не заперечує космополітичності і універсалізму 

ринку, а його розвиває, оскільки звужуються можливості для так званого 

"неконтрольованого розвитку". 

На перспективу Китай націлюється на підвищення загального рівня 

життя всіх своїх громадян, забезпечення якісного системного здоров'я, 

покращення екологічної ситуації на основі "нової філософії його 

розвитку"
137

, оскільки в контексті розвитку Китаю йдеться про політику 

подолання нерівності. У сукупності така філософія розвитку може 

розглядається як соціальна інновація сучасності, адже в глобальних 

масштабах на сьогодні, як ніколи, є подолання тенденції щодо проблем 

нерівності. 

Космополітичний сучасний ринок організує господарську діяльність в 

напрямку успішного здолання державних кордонів і тим самим недопущення 

розширення "неконтрольованого розвитку". Це стало основою не тільки такої 

діяльності, а й у багатьох випадках соціальної практики. Одночасно з ринком 

для його успішності мають діяти інші загальновідомі універсальні інститути: 

свобода переміщення товарів, капіталів, людей, право людей на працю і 

відпочинок, соціальний захист і правосуддя щодо захисту особистості та її 

прав власності, а також багато інших. 

У розуміння космополітичності ринку як способу господарювання 

прихильники ринкового фундаменталізму закладають ідеальну суспільну 
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форму, що має лежати в основі життєдіяльності кожної людини, завдяки якій 

реалізується одночасно різність і рівність особистості. Це має означати, що 

завдяки саме космополітичності ринку долається відмінність і досягається 

рівність. Космополітизм ринку у своєму фундаментальному трактуванні за 

такого підходу має виправляти нерівність. Хоча в реальності подібне не 

відбувається. Навпаки, йде процес поглиблення суперечностей і 

неконтрольованість у розвитку. Це означає, що в реальності 

космополітичність ринку проявляється всупереч соціальній практиці, і, як 

результат, нерівність зростає, а протестність поширюється. 

Сказане є результатом того, що космополітичний універсалізм ринку в 

глобальному вимірі та його національна ідентифікація мають об‘єднуватися 

через інституціалізовані форми, через юридичні процедури і національні 

правові та організаційні системи. Останні ж досить часто не індиферентні 

внаслідок національних особливостей. Тут проявляється негативна реакція на 

космополітичний універсалізм змісту ринку. Соціальна реальність є 

результатом інакшого змісту діяльності інститутів соціалізації особистості, 

оскільки космополітичний універсалізм формує бар‘єри, за якими лишаються 

національні інтереси в організації відповідної господарської діяльності. Це 

відбувається тому, що монопольно-організоване ведення господарства 

глобально домінує над національним через нерівномірність розвитку 

основних суб‘єктів ринку і невідповідність інституціалізованих форм. 

Виконані дослідження на цю тему, зокрема МВФ, засвідчили, що нинішня 

надмірна концентрація діяльності на ринку декількох компаній може 

загальмувати середньострокове економічне зростання, пригнічуючи інновації 

та отримуючи інвестиції. Такий результат може підірвати відновлення 

економіки після кризи COVID–19, а це перешкодить зростанню багатьох 

нових компаній у той час, коли їх динамічність вкрай необхідна
138

.  

Прикладом неуспішності відповідних дій у цьому напрямку є прояв 
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вакцинного націоналізму
139

, внаслідок якого конкуренція і протистояння в 

середовищі компаній і країн, що контролюють понад 80% світового ринку, 

обмежують можливості економічного зростання і розширюють негативні 

наслідки пандемії в середовищі країн, що не мають доступу, або мають дуже 

обмежений доступ до вакцини.  

За таких умов ми маємо всі підстави стверджувати, що надмірна 

концентрація компаній в глобальному масштабі, навіть в умовах розширення 

цифрових технологій, пригнічує і соціальні інновації і їх об'єктивізацію. 

Розширення можливостей особистості в обміні інформацією зовсім не означає 

формування умов для об'єктивізації соціальних інновацій, що генеруються в 

результаті екстеріоризації діяльності особистості для визнання їх як здатності 

для суспільного визнання і використання так званої "творчості мас". 

Ще більш руйнівні наслідки для соціалізації у всіх її проявах матиме 

війна Росії проти України, яка набула гібридного характеру, включає власне 

військові, економічні, інформаційні та цивілізаційні компоненти як 

локального, так і глобального характеру. 

Адекватність між космополітичністю універсальної філософії розвитку 

ринку на глобальному рівні і національною орієнтацією на ринок може 

досягатися скороченням відмінностей у разі розширення соціальної сфери 

досвіду завдяки соціальним інноваціям. Для цього необхідно долати 

неузгодженість у діяльності власне інститутів соціалізації. Щоб остання була 

успішною, тобто суб‘єктною, а не набувала характеру об‘єктності, коли 

ігноруються як національні, так і особисті економічні інтереси, 

інструменталізм національного регулювання ринку має розвиватися в 

напрямі мінімізації відмінностей, з одного боку, у сферах формування, а з 

іншого – у сферах, що забезпечують розвиток, зокрема ринку. Для цього "у 

цілях соціального аналізу необхідно систематизувати різноманітні 

національні прояви, з одного боку, і космополітичну реальність з її 
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"глобальними потоками", потоками інформації, символів, грошей, ризиків, 

людей, проявів соціальної нерівності – з іншого"
140

. 

У сучасному капіталістичному світі "все пронизане боротьбою між 

мережами та ієрархією"
141

. Розвиток мереж несе в собі, на перший погляд, 

заряд розширення можливостей соціалізації суб'єкта за рахунок забезпечення 

реалізації його можливостей через участь в обговоренні і власне у вирішенні 

проблем розвитку суспільства, економіки, держави, окремих бізнесів. І це є, 

на перший погляд, сучасним технологічним способом врахування "творчості 

мас". Але використання відповідних цифрових платформ, згідно із уже 

проведеними дослідженнями, насправді поки що не дає бажаного результату 

"... Інтернет значно покращив доступ до інформації про прийняття 

політичних рішень, (але – В.Г.) був слабким або відсутнім імпульс для 

створення онлайнової сфери для обговорення ідей та спільного прийняття 

рішень. Замість цього велика комунікація, яка робить важливим Інтернет, 

сконструювалась таким чином, що прискорила розповсюдження навмисної 

і ненавмисної дезінформації. З точки зору соціальної сили, капіталізм 

застряг у світі монополій і неефективності посеред розвалин вільного ринку, 

де панують фінанси"
142

 і де існує загроза тоталітаризму через надмірну 

монополізацію і всебічний контроль над особистістю за допомогою 

платформ, що діють в системі "bigdata". Для нормалізації капіталістичного 

устрою і подолання кризових явищ, принаймні на цьому етапі, важливо 

реалізувати таку політику, зміст якої допоможе уникнути хоча б тих 

проблем, які мають тенденцію, з одного боку, до посилення залежності, 

зокрема від: зовнішнього впливу, який отримує контроль над національною 

економікою в інтересах ТНК у результаті розширення впливу ринку, який 
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сприймається як основа космополітичного універсалізму ринкової філософії 

майбутнього, а з іншого – подолати кризу держави добробуту
143

, яка 

вичерпала свої можливості на цьому етапі в боротьбі з поглибленням 

диференціації життя і скороченням бідності, що загострила соціальне 

напруження. 

Системна криза, що охопила капіталістичний світ у новітні часи, є 

результатом могутнього поступу капіталу, який призвів до надмірного 

розшарування в контролі над багатством і до неспроможності це 

розшарування подолати. "... велика економічна нерівність завжди корелює з 

надзвичайною концентрацією політичної влади, і ця влада завжди 

використовується для збільшення розриву у доходах населення ..., що явно 

уповільнює економічне зростання"
144.  

У цьому розділі досліджено, головним чином, соціалізацію суб'єкта і 

роль його соціалізації та генерованих ним соціальних інновацій в осягненні 

розвитку соціального світу, і на цій основі засади подолання кризових явищ і 

існуючих негараздів і викликів, що сформувалися в межах "нової 

нормальності". Ознаки останньої розкрито нами в одній із публікацій 

2021 року
145

. Насправді, соціалізація загалом у порівнянні з соціалізацією 

суб'єкта – це більш широке поняття (хоч це не представлено належним чином 

в літературі). Воно включає соціалізацію суб'єкта (гуманізація), а також 

соціалізацією об'єкта, об'єктивної реальності і т.д. Розгляд ряду інших 

можливих соціальних інновацій, спрямованих на забезпечення 

трансформаційних перетворень, в забезпеченні останніх в боротьбі з 

проявами сучасних ознак кризовості в суспільстві, в державі та економіці, 

про які йшлося в цій роботі, є предметом подальших досліджень, виходячи зі 
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змісту виокремленої автором специфіки дій інститутів соціалізації в Україні 

та ЄС
146

. До складу соціалізації як такої відносять:  

• соціалізація об'єкта, об'єктивної реальності, економічних відносин, 

капіталу (економізація, екологізація в мирному сенсі); 

• соціалізація способів взаємодії суб'єкта і об'єкта (технологій), які у 

своєму підсумку мають забезпечити процеси нагромадження як 

капіталу, так і власності на основі розширення можливостей у доступі до 

ресурсів та і ресурсів праці. 

Без розв‘язання проблем позасуб'єктної соціалізації, які ми в даній 

роботі не розглядали, знайти відповіді на нові виклики сучасності буде 

неможливо, оскільки проблема соціалізації суб'єкта – це необхідна умова. 

Достатніми ж є вказані вище дві інші складові соціалізації. Їх використання 

як достатніх умов подолання кризових явищ сучасності з використанням 

відповідних соціальних інновацій в названих аспектах – це вже предмет 

наступних публікацій з зазначеної проблематики. 

Тут представлено соціалізацію суб'єкта і розкрито її успішність у 

моделі осягнення розвитку соціального світу шляхом виокремлення 

проходження соціалізацією п‘ятьох її етапів. Це: 

- соціалізація за рахунок відкриття простору приватної ініціативи 

(формування капіталізму);  

- соціалізація у форму "держави добробуту" (розв'язання 

суперечностей, породжених приватною ініціативою, за рахунок 

перерозподілу багатства) – розвинений капіталізм;  

- "розірвана соціалізація", однією із форм якої є війна (сучасність); 

- соціалізація суб'єктів, що опановують інформатизацію і цифровізацію 

як власні технології розвитку;  
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- соціалізація суб'єктів, що технологізуються, перетворюючись в 

інструмент досягнення соціальних цілей інших суб'єктів (деградація 

мислення і суб'єктності). 

У сукупності все зазначене дозволить у перспективі використовувати 

поетапну модель і її здобутки у переформатуванні соціального світу для 

забезпечення успіхів в подоланні охарактеризованих викликів і загроз як 

воєнного, так і мирного характеру для подальшому розвитку. 



РОЗДІЛ 8 

162 

ГРОШОВО-КРЕДИТНІ ТА ФІНАНСОВІ МЕХАНІЗМИ 

СТАБІЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

Особливості застосування грошово-кредитних та фінансових механізмів 

стабілізації економічного розвитку в умовах глобальної фінансової 

кризи та коронакризи 

У боротьбі з глобальною фінансовою кризою (ГФК) 2008–2009 рр. 

розвинені економіки застосовували монетарні стимули у значно більших 

масштабах, ніж фіскальні. З одного боку, це пояснювалося природою кризи, 

коли допомоги потребували винуватці цієї кризи – фінансові установи, надто 

великі, щоб збанкрутувати. З іншого боку, у цьому відображалися панівні 

погляди на відносну ефективність держави і ринків. Сучасний мейнстрим – 

кейнсіансько-неокласичний синтез – виходить із гіпотези ефективності 

ринків і їхньої здатності транслювати монетарні імпульси у вигляді зміни 

короткострокової ставки центрального банку на весь часовий спектр 

процентних ставок і на весь простір економіки. Фіскальну ж політику 

протягом декількох останніх десятиліть провідні економіки, передусім 

європейські, обмежували жорсткими фіскальними правилами, вважаючи 

виборних політиків, що її формують, нездатними «переграти» ринки і 

схильними до зловживань.  

Бюджетні дефіцити досягли максимального значення у 2009 р., а 

відтоді скорочувалися. Щодо монетарного стимулювання, то у США QE 

завершилося у жовтні 2015 р., але сума активів на балансі ФРС не 

зменшувалася; у єврозоні програма викупу активів тривала до 2018 р. і була 

відновлена в кінці 2019 р.; у Великій Британії її було відновлено у 2016 р. у 

зв‘язку з брекзитом. Продовження монетарного стимулювання або 

відсутність «нормалізації» монетарної політики (повернення до докризових 

рівнів відсоткових ставок та розмірів балансів центральних банків 
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зумовлювалися): а) значно нижчими темпами економічного зростання, ніж до 

ГФК; б) зниженням інфляції у провідних економіках; 3) зниженням реальної 

рівноважної відсоткової ставки у провідних економіках (зокрема, у США з 

2008 р. цей показник не перевищував 1%, а з другої половини 2010 р. – 

0,5%147). 

Середовище низької інфляції (рис. 8.1) і відсоткових ставок в 

розвинених економіках дістало назву «нової монетарної нормальності»
148

. 

Формування цього середовища стало наслідком тривалих структурних 

трендів: 1) зростання глобальної пропозиції робочої сили в умовах 

глобалізації; 2) формування надлишку планових заощаджень над плановими 

інвестиціями унаслідок: нарощування міжнародних резервів економіками з 

ринками, що формуються, після азійської кризи; зростання внутрідержавної 

нерівності, що підвищує середню схильність до заощаджень; зниження 

капіталомісткості провідних галузей в умовах технологічних зрушень; 

3) глобальної корекції монетарних режимів у 1990-х, що призвела до 

зниження інфляційних очікувань; 4) вимушеної монетарної експансії у ряді 

економік після глобальної фінансової кризи (ГФК) не стільки у відповідь на 

процеси у власній економіці, як у відповідь на експансійну політику 

провідних монетарних регуляторів, таких як ФРС і ЄЦБ, аби уникнути 

надмірного зміцнення своїх валют і падіння цінової 

конкурентоспроможності
149

.  

Якщо можливості застосування фіскальних стимулів обмежувалися 

загрозою стійкості державного боргу (у США загрозою загострення 

протистояння у Конгресі, а в єврозоні – протистоянням між північними і 

південними членами монетарного союзу), то щодо монетарних стимулів 
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таких обмежень не було з огляду на дуже низькі, нерідко нижчі від цільових 

орієнтирів, рівні інфляції у розвинених економіках. Тож обґрунтування 

активного монетарного стимулювання здійснювалося згідно з логікою 

інфляційного таргетування – як рух до цільових рівнів інфляції.  

 

Рис. 8.1. Споживча інфляція в цілому по групі розвинених економік, на кінець року, 

% (з 2021 р. – прогноз МВФ) 

Джерело: за даними World economic Outlook Database, April 2021 

Після досягнення короткостроковими ставками за операціями 

центральних банків провідних економік нульової межі в хід пішла політика 

більш безпосереднього втручання в роботу окремих сегментів фінансового 

ринку, підтримки ліквідності фінансового ринку в цілому і відбудови або 

створення нових каналів надходження фінансових ресурсів до реального 

сектора економіки. 

Інструменти нетрадиційної монетарної політики центральних банків 

провідних економік у відповідь на ГФК можна об‘єднати у такі групи: 

1. Політика кількісного пом’якшення (Quantitative Easing, QE) – викуп 

центральними банками фінансових активів спочатку з метою відновлення 

роботи окремих сегментів фінансового ринку та підтримки ліквідності 

фінансового ринку, а згодом для ширших цілей: стимулювання економічного 

зростання, боротьби чи запобігання дефляції, зниження довгострокових 

ставок в економіці, необхідного для фінансування реального сектора. 
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2. Довгострокове і цільове рефінансування банків. Найбільш активно 

цей інструмент застосовував Європейський центральний банк (ЄЦБ) з огляду 

на банківсько-орієнтовану фінансову систему більшості країн єврозони. 

Програми довгострокового рефінансування ЄЦБ можна розділити на дві 

групи: довгострокові операції рефінансування і цільові довгострокові 

операції рефінансування. Особливість других полягала в тому, що спочатку 

їхній обсяг, а потім обсяг і вартість залежали від портфеля і динаміки 

кредитування нефінансового сектора і населення (крім житлових кредитів). 

Банк Англії стимулював кредитування банками малих та середніх 

підприємств, які, на відміну від великих компаній, не можуть скористатися 

падінням вартості корпоративних запозичень, що відбувається в умовах 

кількісного пом'якшення.  

3. Політика випереджальної індикації намірів (forward guidance) – 

надання орієнтирів ринку щодо майбутньої монетарної політики з метою 

зменшення впливу ринкових факторів на формування очікувань економічних 

агентів щодо довгострокових відсоткових ставок.  

4. Контроль за кривою дохідності – підтримка встановлених цільових 

значень дохідностей коротко- і довгострокових державних цінних паперів 

(Банк Японії з 2016 р.).  

5.  Від’ємні відсоткові ставки за операціями центральних банків 

(Швеція, Данія, Швейцарія, Єврозона. Японія). Серед причин їхнього 

запровадження ми б виділили такі: а) слідування за ринком – реакція на 

дефляцію і небажання банків кредитувати економіку (єврозона, Японія); б) 

реакція на погіршення економічної ситуації в єврозоні і політику 

розширеного викупу активів ЄЦБ, яка зміцнювала відносно євро валюти 

країн – «тихих гаваней» для капіталів, підриваючи конкурентоспроможність 

їхньої зовнішньої торгівлі (Швеція, Швейцарія, Данія)
150

. Від‘ємні відсоткові 

ставки дозволили задіяти нові канали трансмісійного механізму монетарної 
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політики: 1) забезпечення можливості, а отже, і очікувань зниження ставок за 

операціями центрального банку навіть після досягнення нульової межі, що 

знижувало довгострокові ставки; 2) стимулювання банківського 

кредитування через збитковість зберігання надлишкових резервів; 

3) стимулювання корпоративних інвестицій фірм з великими обсягами 

ліквідних активів
151

. 

Щодо структурних реформ у відповідь на ГФК, то вони стосувалися 

передусім посилення регулювання банківського сектора і системних 

фінансових установ. Реальній же економіці так і не вдалося повернутися на 

докризову траєкторію зростання (рис. 8.2.).  

 

Рис. 8.2. Річні темпи приросту ВВП у розвинених економіках,  

% (з 2021 р. – прогноз МВФ) 

Джерело: за даними World economic Outlook Database, April 2021 

Через десятиліття після кризи політики і вчені дедалі частіше почали 

заявляти про недостатню протидію рецесії, спричиненій ГФК, з боку фіскальної 

політики у розвинених економіках, що сприяло зниженню посткризових темпів 

зростання у цих економіках. Другим висновком для політики з ГФК стало те, що 
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виключно монетарне стимулювання не вирішує структурних проблем, при 

цьому приводячи до накопичення боргів і фінансових криз.  

Коронакриза, вимагаючи цільового характеру державної підтримки, 

яку здатна забезпечити фіскальна політика, подолала фіскальний 

консерватизм провідних економік (рис. 8.3, 8.4).  

 

Рис. 8.3. Дефіцит державного бюджету у деяких країнах і групах країн,  

% ВВП, з 2021 р. – прогноз МВФ 

Джерело: побудовано за даними IMF Fiscal Monitor Database, different issues 

 

Рис. 8.4. Державний борг у деяких країнах і групах країн,  

% ВВП, з 2021 р. – прогноз МВФ 

Джерело: побудовано за даними IMF Fiscal Monitor Database, different issues 
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Як бачимо на рис. 8.5, відносний розмір і заходи фіскальної реакції на 

коронакризу суттєво відрізняються у різних групах країн та всередині цих 

груп: залежно від фіскального простору, ураження країни пандемією і 

загальної ідеології боротьби з нею. За період з січня 2020 р. до 5 червня 2021 

р. у групі розвинутих економік, за оцінками МВФ, розмір фіскального пакету 

для боротьби з корона кризою становив 28,69% ВВП, в економіках з 

ринками, що формуються, – 6,7% або у 4,3 рази менше, а в економіках з 

низькими доходами – лише 2,2% ВВП. 
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Рис. 8.5. Розмір і структура фіскальних пакетів деяких економік і груп економік у 

відповідь на коронакризу, за період з січня 2020 до 5 червня 2021 р., % ВВП 

Джерело: розраховано за даними Fiscal Monitor Database of Country Fiscal Measures 

in Response to the COVID-19 Pandemic, July 2021 

Центральні банки розвинутих економік зустріли коронакризу з дуже 

незначним простором для традиційної стимулюючої монетарної політики. 

ФРС вже дещо підвищила цільову ставку за федеральними резервними 

фондами, але напередодні коронакризи вона становила лише 1,25–1,5 %. 

Викуп активів ФРС хоч і припинився, але їх сума на балансі монетарного 

регулятора так і залишилася на максимумі. Банк Англії теж зберігав суму 

викупу активів на максимальному рівні, а його офіційна відсоткова ставка 
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зросла дуже незначно – лише з 0,5 до 0,75 %. ЄЦБ і Банк Японії взагалі 

продовжували програму викупу активів і не підвищували ставки. 

Серед особливостей політики центральних банків провідних економік в 

умовах коронакризи можна виділити: 1) використання інструментів 

монетарної політики для підтримки фінансування бізнесу і населення; 

2) регуляторні послаблення для фінансових посередників; 3) у деяких країнах 

викуп активів за рік пандемії в обсягах, зіставних із загальними сумами QE за 

весь період після ГФК; 4) ширший перелік прийнятних для викупу активів і 

учасників програм QE, ніж під час ГФК; 5) використання бюджетно-

монетарних механізмів підтримки кредитування. 

В економіках з ринками, що формуються, потенціал 

макроекономічного стимулювання обмежується через його більш потужний 

вплив на обмінні курси – з огляду на значну залежність цих країн від 

споживчого імпорту, слабкіше заякорені інфляційні очікування, 

офшоризацію, залежність їхніх фінансових ринків від міжнародних 

фінансових організацій і зовнішніх портфельних інвесторів з низькою 

довірою до інституційної спроможності цих держав освоїти стимулюючий 

імпульс всередині країни
152

. Проте під час коронакризи близько двох десятків 

економік цієї групи застосували QE, але в значно менших масштабах 

відносно ВВП, ніж розвинені економіки, і з вужчою ціллю підтримки ринку 

державних боргових зобов‘язань.  

Масове вакцинування у розвинених економіках дозволило зняти або 

ослабити жорсткі карантинні обмеження, що на тлі продовження цілого ряду 

програм монетарного і фіскального стимулювання призвело до стрімкого 

відновлення цих економік. Його забезпечила державна підтримка як 

виробників (пропозиції) так і споживачів (попиту). Втім, охоплення 

населення вакцинуванням, спалахи нового штаму коронавірусу та 

можливості масштаби заходів державної підтримки економік у глобальному 

вимірі були вкрай нерівномірними. Через це відкладений і підігрітий 
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щедрими державними виплатами попит з боку розвинених економік (у США 

витрати на товари тривалого вжитку влітку 2021 р. вже на 20% перевищували 

передкризові показники)
153

, і Китаю, який першим вийшов з пандемії, 

наштовхнулися на обмеження з боку пропозиції, пов'язані з порушенням 

виробничо-збутових ланцюжків через локальні локдауни у країнах – 

виробниках сировини і комплектуючих. Як наслідок, почала зростати 

інфляція (рис. 8.6). З огляду на те, що повернення до допандемічних рівнів 

безробіття і коефіцієнта участі в робочій силі ще не відбулося, це ускладнює 

вибір оптимальної макроекономічної політики провідними економіками. У 

зв'язку із цим ключового значення набуває аналіз чинників зростання 

інфляції і ризиків розкручування спіралі «зарплати-ціни» та втрати контролю 

центральними банками над інфляційними очікуваннями.  

 

Рис. 8.6. Інфляція споживчих цін у США та єврозоні, у річному вимірі, % 

Джерело: побудовано за даними: FRED Economic Data, ECB Statistical Data 

Warehouse, Trading economics  

МВФ виокремлює три ключові драйвери інфляції на сучасному етапі
154

: 
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1) зростання економічної активності і закриття від'ємного розриву ВВП 

за сприяння стимулюючої фіскальної і монетарної політики у розвинених 

економіках разом з реалізацією відкладеного попиту і витрачанням 

накопичених заощаджень; 

2) швидке зростання цін на сировинні товари, пов‘язане з різнорідними 

причинами: поверненням до допандемічних рівнів після стрімкого падіння на 

початку пандемії (ефект бази порівняння); спалахами пандемії і локдаунами у 

країнах-виробниках; природними чинниками; 

3) дефіцит комплектуючих (зокрема напівпровідників) і порушення 

ланцюжків постачання (вартість міжнародних вантажних перевезень у 

вересні 2021 р. в середньому у дев‘ять разів перевищувала відповідний 

показник червня 2020 р.)
155

, пов‘язаний із нерівномірністю охоплення 

вакцинуванням, спалахів пандемії та жорсткістю карантинних обмежень; 

Усі ці чинники класифікуються МВФ, ФРС та ЄЦБ як тимчасові, що не 

вимагають реакції монетарної політики. Втім, існують і ризики, які можуть 

привести до довгострокових змін в інфляційних процесах і вимагатимуть 

більш жорсткої монетарної та фіскальної політики:  

1) тривалі порушення ланцюжків постачання; 

2) зростання цін на сировинні товари і житло; 

3) довготривалі зобов'язання щодо державних видатків без 

спеціального джерела їхнього виконання; 

4) втрата закріплення інфляційних очікувань; 

5) значна неточність в оцінці розриву ВВП. Наприклад, у 2013 р. 

Європейська комісія прогнозувала, що структурне безробіття (яке не 

приводить до зростання зарплат (non-accelerating wage rate of unemployment 

(NAWRU)) в єврозоні у 2015 р. зросте до 11,6%. У 2019 р. цей показник уже 

оцінювали на рівні 7,7%
156

. З іншого боку, ми знаємо протилежний, вже 
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хрестоматійний, приклад завищених оцінок потенційного ВВП у США, що, 

як вважають, зумовив появу проінфляційної поведінки економічних агентів у 

1970-х. Враховуючи значну кількість різноспрямованих структурних 

чинників, які діють сьогодні (пов‘язаних з пандемією, цифровізацією, зміною 

клімату та переходом до «зеленої» економіки, геополітичними 

протистояннями), існує імовірність, що поточні оцінки потенційного ВВП у 

провідних економіках можуть виявитися як заниженими, так і завищеними, і 

в другому випадку їхня макроекономічна політика виявиться 

проінфляційною;  

6) зростання цін на продукти харчування, що значною мірою впливає 

на інфляцію в економіках з ринками, що формуються, та економіках, що 

розвиваються, де ця група товарів становить значну частку споживчого 

кошика; 

7) стрімке знецінення національної валюти в економіках з ринками, що 

формуються (за оцінками МВФ, для прискорення інфляції в цій групі 

економік у середньому достатньо знецінення номінального ефективного 

курсу на 8 в.п. за квартал).  

Здавалося б, згортання макроекономічних стимулів на певному етапі 

економічного циклу, хай і нетипового, не є чимось новим і незвичним. Проте 

на сучасному етапі, на нашу думку, воно пов‘язано з трьома специфічними 

труднощами.  

1. Надто велика залежність рішення про зміну характеру 

макроекономічної політики від ще однієї оціночної величини – інфляційних 

очікувань (на додачу до вже існуючої проблеми оцінки потенційного ВВП, 

природного рівня безробіття і рівноважної реальної відсоткової ставки). 

Сучасна академічна наука (а саме її мейнстрим) та стратегічні документи 

більшості центральних банків передбачають, що приводом для згортання 

стимулюючих заходів навіть за наявності циклічного безробіття і від'ємного 

розриву ВВП стає ―роз‘якорення‖ інфляційних очікувань і поява вторинних 

ефектів від зростання інфляції (закладення очікувань вищої інфляції в ціни і 
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зарплати). Тож виходить, що, по суті, ключовим сигналом для зміни політики 

є поведінка такого оціночного, невловимого показника, як інфляційні 

очікування (які оцінюють на основі строкових спредів у дохідності різних 

інструментів та опитувань різних груп економічних агентів). Ба більше, 

дедалі важливішого значення в арсеналі інструментів монетарної політики 

провідних центральних банків набуває чиста комунікація, зокрема індикація 

майбутніх намірів – forward guidance. Аналіз останніх прес-конференцій 

голови ФРС та президента ЄЦБ показує, що більшість питань зосереджені 

саме навколо відповідних формулювань щодо умов початку згортання 

монетарних стимулів. Враховуючи «ціну» рішення про зміну курсу політики 

для провідних економік і глобальної економіки, така його залежність від 

неспостережуваних показників викликає занепокоєння (наприклад, широко 

обговорюють присвячену цьому аналітичну записку, підготовлену 

співробітником ФРС Дж. Раддом
157

. Його позицію поділяє і відомий 

британський економіст Ч. Гударт
158

).  

2. Надто високі розміри державних і приватних боргів та високі ціни 

активів, що посилює негативні наслідки підвищення відсоткових ставок 

провідними монетарними регуляторами. Наприклад, як зазначає Дж. 

Кокрейн, коли П. Волкер підвищував ставки для вгамування інфляції у США 

на початку 1980-х, федеральний борг США становив 25 % ВВП
159

. Зараз 

державний борг США становить 127 % ВВП і швидко зростає. Коли ФРС 

підвищить відсоткові ставки на 1 в.п., процентні витрати за боргом зростуть 

на 1,27% ВВП. 

3. Надто масштабні і радикальні зобов’язання щодо забезпечення 

інклюзивного економічного зростання і максимальної зайнятості, взяті 

політиками у провідних економіках напередодні та на початку пандемії. 
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Вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 р. стало новим фактором 

глобальної нестабільності як у короткій, так і в довгостроковій перспективі. 

Його глобальне значення зумовлене рядом причин: 

1) масштаби і характер конфлікту;  

2) вагома роль України та Росії у глобальних ланцюжках постачання як 

виробників сировинних товарів та продуктів харчування. Запровадження 

економічних санкцій проти Росії та втрати виробничого потенціалу Україною 

унаслідок руйнувань і окупації територій істотно впливають на глобальний 

обсяг виробництва та ціни; 

3) блокування багатьох каналів міжнародних морських і сухопутних 

перевезень; 

4) імовірність поширення сфери і збільшення невизначеності 

економічного впливу воєнного конфлікту через перебудову 

зовнішньоекономічних відносин і виробничо-постачальних ланцюжків з 

огляду на довгострокові геополітичні міркування; 

5) посилення ролі геополітичного чинника в ухваленні рішень щодо 

інструментів економічної політики.  

Глобальні наслідки війни Росії проти України, з одного боку, 

породжують нові виклики для грошово-кредитних та фінансових механізмів 

стабілізації економічного розвитку, а з іншого – в короткостроковій 

перспективі посилюють виклики, що проявилися під час пандемії, з огляду на 

подібність їхньої природи в сенсі обмежувального впливу на глобалізацію. 

Серед них можна виділити такі: 

1) посилення суперечності між цілями монетарної політики щодо 

цінової стабільності та підтримки економічного зростання унаслідок 

збільшення дисфункцій у глобальних логістичних ланцюжках, яке загрожує 

стагфляцією; 

2) збільшення дивергенції між економіками у проведенні монетарної 

політики з огляду на відмінні наслідки впливу на них масштабних 

економічних санкцій проти Росії, що породжує нові джерела зовнішньої 
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нестабільності унаслідок зростання розриву між відсотковими ставками і 

зміною обмінних курсів; 

3) необхідність розробки нових фінансових механізмів для підтримки 

найбільш вразливих верств населення та структурної перебудови економік у 

міру переорієнтації глобальних виробничо-збутових ланцюжків та зміни 

структури енергопостачання; 

4) посилення ризиків для економік з ринками, що формуються, та 

економік країн, що розвиваються, унаслідок: підвищення відсоткових ставок 

Федеральною резервною системою США, яке провокує відплив капіталів з 

цих країн; зміцнення курсу долара США, що збільшує тягар деномінованих у 

цій валюті боргів; більшої вразливості населення щодо подорожчання цін на 

продукти харчування з огляду на нижчі середньодушові доходи в цих 

країнах; для деяких країн нижчої імовірності зовнішньої компенсації втрат 

від структурних зрушень, спричинених геополітичними чинниками. 

Довгострокові чинники модернізації підходів до грошово-кредитних  

та фіскально-бюджетних інструментів макроекономічної стабілізації  

Серед глобальних факторів, які вимагають модифікації підходів до 

макроекономічного стимулювання в розвинутих економіках на сучасному 

етапі, можна виділити такі: формування середовища «нової монетарної 

нормальності» – поєднання низької інфляції і низьких рівноважних реальних 

відсоткових ставок; технологічні зміни; зміни клімату; зростання нерівності і, 

звичайно, пандемія Covid-19.  

Локальним чинником перегляду підходів до монетарних і фінансових 

механізмів стабілізації економічного розвитку у США стало загострення 

політичної боротьби і намагання нового президента США Дж. Байдена 

забезпечити суспільне примирення шляхом більш інклюзивної 

макроекономічної політики. У єврозоні таким локальним чинником стала 

економічна стагнація після ужорсточення фіскальних правил у відповідь на 

кризу суверенного боргу деяких країн єврозони у 2012 р. 



Кричевська Т. О.                                    Грошово-кредитні та фінансові механізми стабілізації… 

 176 

В умовах коронакризи проявилися такі вектори довгострокової корекції 

монетарних і фіскальних механізмів макроекономічної стабілізації у 

розвинутих економіках
160

: 

1. Посилення інклюзивності макроекономічної політики. У новій 

Стратегії монетарної політики Федеральної резервної системи (ФРС), 

ухваленій у серпні 2020 р., максимальна зайнятість розуміється як широка й 

інклюзивна ціль
161

. Внесення аспекту інклюзивності до цілі максимальної 

зайнятості перетворює її з виключно індикатора використання виробничих 

потужностей, подібно до рівня інфляції, на незалежну мету. Проявами 

посилення інклюзивності макроекономічної політики у розвинутих 

економіках є акцент на інклюзивності в Плані створення робочих місць і 

Плані підтримки сімей Адміністрації Байдена, а також започатковане ще під 

час боротьби з глобальною фінансовою кризою (ГФК) стимулювання 

кредитування малого та середнього бізнесу за допомогою інструментів 

монетарної політики (наприклад, у Великій Британії і єврозоні).  

2. Інституційне закріплення посилення гнучкості монетарної політики, 

що вже відбулася у провідних економіках в умовах «нової монетарної 

нормальності». Йдеться про інституціоналізацію політики, що може 

націлюватися на підвищення інфляційних очікувань для уникнення 

дефляційної пастки і створення інституційних можливостей для більш 

експансійної монетарної політики як одного із засобів протидії сповільненню 

зростання економіки, падінню продуктивності праці, зростанню нерівності. 

Ця інституціоналізація втілилася в оновлених стратегіях монетарної політики 

ФРС і ЄЦБ. ФРС перейшла до таргетування споживчої інфляції в розмірі 2% 

на рік у середньому за певний невизначений проміжок часу, що передбачає 

можливість перевищення цього показника після періодів, коли інфляція 

опускалася нижче 2%. Голова ФРС класифікує такий монетарний режим як 
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гнучку форму таргетування інфляції в середньому за період
162

. Європейський 

центральний банк (ЄЦБ) перейшов від формулювання інфляційної цілі у 

розмірі 2% радше як верхньої межі до трактування відхилення від цілі в 

обидва боки як однаково небажаних. З іншого боку, європейський 

монетарний регулятор враховуватиме ситуацію перебування економіки 

єврозони близько нижньої ефективної межі відсоткових ставок, що зміщує 

інфляційні очікування вниз, і для виходу з пастки закріплення інфляційних 

очікувань нижче цільового орієнтиру заявляє про готовність застосовувати 

«особливо рішучі» заходи, наслідком яких може стати «перехідний період, 

упродовж якого інфляція помірно перевищуватиме цільовий показник»
163

.  

3. Зростання ролі фіскальної політики як інструменту 

макроекономічної стабілізації. Коронакриза змусила вдатися до бюджетного 

стимулювання з метою забезпечення адресності стимулів і стала поштовхом 

для обговорення можливостей більш ефективного використання потенціалу 

фіскальної політики з метою підвищення потенційного ВВП і зниження 

нерівності. 

Серед ключових підстав для доповнення монетарних стимулів 

фіскальними можна виділити як ситуативні, так і загальні. Ситуативні 

стосуються сучасних умов. Зокрема, як свідчать численні емпіричні 

дослідження, ефективність експансійної фіскальної політики зростає в 

умовах наближення відсоткових ставок до нижньої межі (зокрема, завдяки 

тому, що боргове навантаження на економіку не лише не зростає, але і може 

знижуватися зі зростанням запозичень). Ба більше, фіскальна політика разом 

зі структурною можуть підтримати зростання продуктивності праці і 

пропозиції робочої сили, що сприятиме підвищенню рівноважної реальної 

відсоткової ставки, а отже, збільшенню ефективності традиційної 

(процентної) монетарної політики. 
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Серед загальних підстав для підвищення ролі експансійної фіскальної 

політики називають такі
164

:  

– нестабільність попиту на гроші і, зокрема, зростання спекулятивного 

і застережного попиту на гроші в умовах рецесії, обмежує ефективність і 

передбачуваність монетарного стимулювання. Для того щоб досягти 

передбачуваних ефектів від монетарного стимулювання, гроші мають 

витрачатися у передбачуваний спосіб, і це відбувається, коли суб‘єктом 

витрат стає уряд
165

; 

– держава і ринок не змагаються в ефективності, кожен із цих 

інститутів виконує свої унікальні функції
166

, і лише їх поєднання дає змогу 

максимізувати суспільний добробут; 

– якими б ринковими за своєю природою не видавалися інструменти 

монетарної політики, вони чинять потужні розподільчі ефекти, які виникають 

як побічні і які важко передбачити, тоді як фіскальна політика призначена 

саме для отримання таких ефектів і дає можливість їх спланувати. 

Наскільки адекватними залишаються ці напрями корекції механізмів 

макроекономічної стабілізації з початком війни Росії проти України – 

конфлікту, що має глобальні економічні наслідки та глибинне підґрунтя, яке 

обіцяє тектонічні геополітичні зміни? 

З огляду на виклики, пов'язані з необхідністю структурної перебудови 

економік в умовах переорієнтації глобальних постачальницько-збутових 

ланцюжків та адресної підтримки найбільш вразливих верств населення в 

умовах подорожчання енергоносіїв та продуктів харчування, і надалі 

зростатиме роль фіскальної політики як інструменту макроекономічної 

стабілізації.  
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Натомість розширення цілей монетарної політики опиняється під 

питанням. Саме тривале збереження низької інфляції практично у глобальних 

масштабах навіть після потужного монетарного стимулювання в умовах ГФК 

та коронакризи дозволило поставити питання про розширення фактичних 

цілей монетарної політики, серед яких опинилися не лише підтримка 

економічного зростання в умовах тимчасового перевищення інфляцією 

цільового показника, але й боротьба з нерівністю, зміною клімату і навіть 

(офіційно) зниження цін на житло у Новій Зеландії. Внесення змін до устрою 

чи характеру монетарної політики у провідних економіках в напрямі 

посилення її гнучкості відбувалося вже в умовах зростаючої інфляції. 

В цьому не було суперечності, адже такі зміни чи заяви були необхідні, щоб 

легітимізувати стимулюючу монетарну політику в умовах перевищення 

інфляційних орієнтирів з огляду на переконаність у тимчасовості сплеску 

інфляції, який мав вичерпатися із закінченням пандемії та реалізацією 

інституційних і структурних змін, що посилять стійкість до таких шоків у 

майбутньому.  

Вторгнення Росії в Україну і посилення глобальної геополітичної 

напруженості викликають дисфункції в глобальних виробничо-збутових 

ланцюжках зовсім іншого характеру, ніж унаслідок коронакризи. Це 

довготривала і цілеспрямована перебудова, причому для одних країн більш, 

а для інших менш радикальна, для одних прорахована й ініційована ними, 

а для інших – вимушена. У перші місяці війни провідні економіки в умовах 

зниження безробіття проводили більш жорстку монетарну політику. Втім, 

невідомо, який вибір буде зроблено, якщо розпочнеться рецесія. Вочевидь, 

активізуються нові дослідження зв'язку між інфляцією і безробіттям у 

сучасних умовах, впливу сировинних цін на інфляцію і реальні доходи. 

Відповідь на це питання ще попереду. Можливо, мода на множинність цілей 

центрального банку і промине у міру того, як покаже свою неефективність 

(як, наприклад, у боротьбі зі зміною клімату чи нерівністю). Як далеко зайде 

політика скорочення балансів центральних банків (кількісного посилення), 
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про початок або можливість якої вже заявили ФРС, ЄЦБ та Банк Англії, – 

наразі невідомо. Поки величезні запаси активів залишаються на балансах 

центральних банків, доти зберігатиметься відповідний політичний тиск на 

монетарних регуляторів. Окрім того, в економіках вже сформувалися 

очікування щодо активної ролі центральних банків під час криз, спрямовані 

на підтримку економіки та її окремих секторів. І якщо буде знайдено 

ефективні механізми координації фіскальних стимулів з монетарними у 

нових умовах, і цій частині стимулююча роль монетарної політики може 

зберегтися. 

Ще одна тектонічна зміна у механізмах монетарної стабілізації, 

актуалізована російською військовою агресією – це політика щодо 

формування валютних резервів. Серед численних санкцій, накладених 

багатьма країнами та міжнародними організаціями на Росію з метою 

обмеження фінансування воєнних дій, було замороження близько половини 

(приблизно 315 млрд дол.) валютних резервів Центрального банку Росії. 26 

лютого 2022 р. лідери Європейської комісії, Франції, Німеччини, Італії, 

Великої Британії, Канади та Сполучених Штатів спільною заявою, 

підтримуючи "український уряд та український народ у їхніх героїчних 

зусиллях щодо опору вторгненню Росії" та визнаючи, що "війна Росії є 

посяганням на фундаментальні міжнародні правила і норми, що існували з 

часів Другої світової війни", "зобов'язалися запровадити обмежувальні 

заходи, які не дозволять Центральному банку Росії використовувати свої 

міжнародні резерви таким чином, щоб підірвати вплив наших санкцій"
167

. 1 

березня 2022 р. до цього заходу приєдналася Японія
168

. Світовій історії відомі 

подібні прецеденти. Під час Другої світової війни США заморозила іноземні 

активи Японії та заборонила трейдерам купувати золото у Японії. Сучасні 

механізми використання такого роду фінансової зброї почали розроблятися у 

США після терактів у Нью-Йорку та Пентагоні у вересні 2001 р., зокрема у 
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Патріотичному акті (Patriot Act 2001), який розширював можливості Закону 

про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (International 

Emergency Economic Powers Act, IEEPA), 1977 р., зокрема, в частині "дозволу 

блокування активів на час очікування розслідування"
169

. У 2011–2012 рр. 

США було заморожено майже дев'ять десятих із 100 млрд дол. міжнародних 

резервів центрального банку Ірану, аби зупинити фінансування іранської 

програми створення ядерної зброї. Після того, як таліби захопили контроль 

над Афганістаном, США також заморозили активи центрального банку 

Афганістану у ФРС на суму 7 млрд дол.
170

. У 2017 р. об'єктом санкцій з боку 

Управління контролю за іноземними активами Казначейства США став 

центральний банк Північної Кореї як "організація, контрольована урядом 

Північної Кореї" "у відповідь на розробку Північною Кореєю зброї масового 

знищення та порушення резолюцій Ради Безпеки ООН"
171

. У 2019 р. 

Управління контролю за іноземними активами Казначейства США 

застосувало санкції щодо Центрального банку Венесуели, "аби запобігти 

його використанню як інструменту нелегітимного режиму Мадуро, який 

продовжує грабувати венесуельські активи і використовувати державні 

установи для збагачення корумпованих інсайдерів"
172

. Втім, як зазначає 

тижневик Financial Times, санкції проти центрального банку Росії – це 

перший випадок застосування такої фінансової зброї проти великої 

економіки і під час війни за участю однієї з провідних ядерних держав
173

.  

Оскільки у світі залишається група країн, до яких належить і Китай, що 

не підтримують політику санкцій проти Росії, і особливо замороження 

резервів центрального банку, а також порушення недоторканості валютних 
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резервів і практику фінансових санкцій як таку, це вкотре ставить питання 

про ймовірність втрати доларом статусу домінуючої резервної валюти. 

Частка долара США у міжнародних резервах справді знизилася з 71 % у 1999 

р. до 59 % у третьому кварталі 2021 р. (ще 20 % припадає на євро, 6 % – єну, 

5 % – фунти стерлінгів і менше 3 % – на китайський юань)
174

. Оскільки 

тенденція до зниження частки долара в структурі резервів охопила багато 

центральних банків, її не можна пояснити змінами обмінних курсів чи 

відсоткових ставок. С. Арсланалп, Б. Ейхенгрін та Ч. Сімпсон-Белл виявили, 

що на китайський юань припадає лише 25 % зменшення доларової частки 

резервів, а решта відбулася за рахунок інших так званих нетрадиційних 

резервних валют (до яких вони відносять усі валюти за винятком долара 

США, євро, єни та фунта стерлінгів): австралійського та канадського доларів, 

а також валют Данії, Норвегії, Південної Кореї та Швеції
175

. Дослідники 

виявили, що зменшення долара у міжнародних резервах відбиває передусім 

політику диверсифікації портфеля резервів. Потреба у такій диверсифікації 

виникла у зв‘язку з тим, що міжнародні резерви після азійської фінансової 

кризи стрімко зростали, тому і зростала роль їхньої дохідності. При цьому 

дохідність за облігаціями емітентів ключових резервних валют падала. 

Розвиток електронних технологій, який полегшував роботу валютних ринків, 

дав можливість збільшити ліквідність валютних ринків ще ряду економік з 

плаваючими обмінними курсами і відкритими ринками капіталу, таких як 

Канада і Австралія, що й уможливило таку диверсифікацію
176

. Але, як 

зазначає відомий дослідник світових валютних систем Б. Ейхенгрін, окрім 

ліквідних і містких валютних ринків і вільного руху капіталу, усі країни 

резервних валют мали і спільну особливість політичного устрою. "Кожна 

справді міжнародна і резервна валюта в історії була політичною демократією 
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чи республікою, з дієвою системою стримань і противаг". Сполучені Штати, 

Велика Британія, Голландська Республіка, міста-держави з республіканською 

формою правління: Генуя, Венеція, Флоренція"
177

. Очевидно, що Китай не 

відповідає цим класичним характеристикам емітента резервної валюти, і 

навряд чи піде на ослаблення фінансового контролю, а автократична форма 

правління не зменшує ризику експропріації зовнішніх активів. З огляду на те, 

що інші ключові емітенти резервних валют також взяли участь у 

замороженні резервів Центрального банку Росії, відмова від долара на 

користь цих валют також не має сенсу.  

Роль китайського юаня як міжнародної валюти може хіба що зрости у 

розрахунках з найближчими партнерами, в тому числі і завдяки розбудові 

транскордонної системи міжбанківських платежів Китаю (CIPS) та цифрової 

китайської національної валюти eCNY. Автори дослідження "Цифрові 

валюти: США, Китай і світ на роздоріжжі" з Інституту Гувера застерігають: 

"поява Китаю як першого значного гравця на арені цифрових валют 

центральних банків зміцнює внутрішній контроль Комуністичної партії 

Китаю і дає Пекіну сильну позицію для надання технології цифрової валюти 

іншим країнам та встановлення міжнародних стандартів, які відповідають 

його авторитарній системі управління. Без пильної уваги з боку США ці 

реалії можуть підірвати … домінування долара США як джерела 

геоекономічного та стратегічного впливу. На міжнародній арені Сполучені 

Штати повинні взяти на себе ініціативу – самостійно та спільно з 

союзниками та партнерами – у встановленні стандартів, наданні технологій 

іншим країнам та запобіганні підриву e-CNY ліберально-демократичних 

норм свободи та прав людини та підриву геоекономічного та стратегічного 

впливу США"
178

. Власне таке завдання органам влади і було поставлене 
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Указом Президента США Дж. Байденом "Про забезпечення відповідального 

розвитку сфери цифрових активів"
179

.  

Потенціал та обмеження грошово-кредитних та фінансових механізмів 

стабілізації економічного розвитку в Україні 

Українська банківська система відображала усі структурні й 

інституційні деформації реального сектора української економіки. 

Формування національного капіталу в Україні відбувалося на привілеї 

обмеженого доступу до приватизації державного майна, 

зовнішньоекономічної діяльності, бюджетних замовлень, а також кредитів, 

що швидко знецінювалися внаслідок гіперінфляції. Ці капітали найзручніше 

було обслуговувати в підконтрольних банках, що і спричинило стрімкий 

розвиток приватного банківського бізнесу
180

. У 2005–2008 рр. грошово-

кредитна політика і банківське регулювання, зокрема лібералізація доступу 

іноземного банківського капіталу і валютного кредитування, стали 

складовою політики задоволення споживчих потреб за рахунок зовнішніх 

фінансових ресурсів.  

Укладені в умовах політичної кризи, початку війни на Сході України, 

фінансової та економічної кризи меморандуми про співпрацю з МВФ з 

2014 р. передбачали очищення і оздоровлення банківського сектора України 

завдяки повнішому розкриттю власників банків, відображенню кредитів 

пов‘язаним особам та докапіталізації відповідно до їхніх реальних обсягів, 

виведенню з ринку банків, бізнес-моделі яких були визнані регулятором 

загрозливими для економічної безпеки країни – так званих схемних банків. З 

ринку було виведено понад 100 банків, яким належало 34% загальних активів 

банківської системи. Як наслідок, у банківській системі зросли частки 
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іноземного банківського капіталу і державних банків
181

. Меморандуми про 

співпрацю з МВФ також передбачали перехід до монетарної політики в 

режимі інфляційного таргетування.  

Бачення монетарно-фінансовим регулятором ролі монетарної політики 

і політики у банківському секторі у забезпеченні економічного розвитку з 

2014 р. можна узагальнити у вигляді такого наративу
182

: 

1) стабільний рівень споживчих цін – найбільш цінне суспільне благо, 

яке монетарний регулятор може запропонувати суспільству;  

2) інфляційне таргетування сприяє подоланню проблеми доларизації і 

відновленню кредитування завдяки зниженню відсоткових ставок у частині 

інфляційних очікувань, а також відмові від кредитного підживлення ренто-

орієнтованої економіки;  

3) жорсткість монетарної політики визначається майбутніми ризиками 

для інфляційної цілі, найбільш істотними з яких є призупинення співпраці з 

МВФ і розігрів споживчого попиту (можливий навіть в умовах слабкого 

зростання і високого безробіття завдяки трудовій міграції);  

4) очищений банківський сектор стане локомотивом глибоких 

інституційних змін у бізнесі, який буде змушений посилювати прозорість 

своєї діяльності для отримання банківського фінансування;  

5) реформована банківська система, отримавши в короткостроковому 

періоді можливість зберегти прибутковість незалежно від стану реального 

сектора (наприклад, завдяки операціям з ОВДП), а в довгостроковому періоді – 

достатній захист прав кредитора, автоматично забезпечить фінансування 

економічного розвитку. Або ж останнє стане справою ринків капіталу, в тому 

числі зовнішніх, чи самого бізнесу, що процвітатиме в умовах фінансової 

стабільності;  

6) державні банки є лише атавізмом, якого держава має позбутися з 

максимальною вигодою для себе. Їхнє основне завдання – провадити 
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комерційну діяльність на загальних засадах, аби максимізувати свою вартість 

для подальшого продажу. 

Як ці трансформації вплинули на ефективність монетарно-фінансових 

механізмів стабілізації економічного розвитку в Україні? 

Як бачимо на рис. 8.7, у 2020 р. відношення кредитів до ВВП впало до 

22,6% – мінімального показника з 2003 р. При цьому в кінці 2020 р. 46,7% 

кредитів нефінансовому сектору і 27,9% кредитів фізичним особам належали 

до категорії непрацюючих. У 2019 р. вперше за досліджуваний період 

відношення кредитів до ВВП впало нижче за відношення депозитів до ВВП, 

а в 2020 р. розрив між ними зріс із 2,5 до 9,6 в.п. 
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Рис. 8.7. Кредити та депозити депозитних корпорацій до ВВП, % 

Джерело: розраховано за даними Укрстату та НБУ 

Відношення кредитів нефінансовим корпораціям до ВВП стрімко 

зростало з 2005 р., досягнувши піку в 2009 р. на рівні 50,6%. Унаслідок 

глобальної кризи воно знизилося до 43,1% в 2012 р., потім відновилося до 

49,1% ВВП в 2014 р., після чого почало стрімко знижуватися, досягнувши 

17,3% в 2020 р. – мінімального значення з 2003 р. (рис. 8.8).  
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Рис. 8.8. Кредити банків нефінансовим корпораціям до ВВП, % 

Джерело: розраховано за даними Укрстату та НБУ 

Відношення банківських кредитів домогосподарствам до доходів 

населення досягло максимуму в 33,2 % в 2008 р., потім падало у зв'язку із 

забороною валютного кредитування, після чого в 2020 р. повернулося до рівня, 

що ледь перевищує показник 2003 р. – 5,2% (рис. 8.9). 
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Рис. 8.9. Кредити банків домогосподарствам до доходів населення, % 

Джерело: розраховано за даними Укрстату та НБУ 

Серед чинників падіння банківського кредитування бізнесу з 2014 р.: 

стиснення кредитного портфеля банків через списання безнадійної 

заборгованості унаслідок втрати Україною територій; значні обсяги 

проблемної заборгованості, що виникла в умовах руйнування зв‘язків у 

межах фінансово-промислових груп, непогашення кредитів в умовах 

слабкого захисту прав кредиторів; приведення банками до нормативного 

значення кредитів пов‘язаним особам. 
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Кредитування домогосподарств у 1999–2008 рр. зростало темпами від 

30 до 170%, з 2008 р. загальний обсяг наданих кредитів зменшувався або 

зростав незначними темпами у зв'язку із забороною валютного кредитування 

і пов‘язаним із цим згортанням іпотечного кредитування. 

В умовах низької закредитованості населення (див. рис. 8.3) обсяги 

нових кредитів домогосподарствам зростають попри підвищення реальних і 

номінальних відсоткових ставок за кредитами – з 2016 р. середня номінальна 

ставка за такими кредитами перевищувала 30%. Обсяг нових кредитів 

домогосподарствам зростав навіть коли реальна відсоткова ставка 

(скоригована на інфляцію ex post) у 2019 р. досягла 27,9% (рис. 8.10). Це 

пояснюється домінуванням споживчих кредитів з відносно невеликими 

строками погашення. 
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Рис. 8.10. Обсяг нових кредитів домогосподарствам за період та 

номінальна і реальна (скоригована на інфляцію ex post) ставка за цими 

кредитами, млн грн; % 

Джерело: розраховано за даними НБУ та Укрстату. 

Ринкова влада населення на фінансових ринках є вкрай низькою, адже 

відсутні інші надійні інструменти масового інвестування заощаджень, 

особливо для не найбільш заможних. За період з 2005 по 2020 рр. лише 

протягом 6 років спостерігалися додатні реальні відсоткові ставки за 
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депозитами. В умовах же зниження інфляції і облікової ставки НБУ з 2016 р. 

спостерігаємо розширення розриву між реальними ставками за новими 

депозитами і новими кредитами домогосподарствам: з 20,2 у 2016 р. до 

28,5 в.п. у 2020 р. (рис. 8.11). 
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Рис. 8.11. Реальні (скориговані на фактичну інфляцію) відсоткові 

ставки за новими депозитами та кредитами домогосподарствам  

у річному вимірі, % 

Джерело: розраховано за даними НБУ та Укрстату. 

В умовах зниження відсоткових ставок частка строкових депозитів 

(депозитів за винятком депозитів на вимогу) з 2013 р. неухильно падає (рис. 

8.12). У кінці червня 2021 р. вона досягла історичного мінімуму з 1997 р. – 

36,4%. 

Величина фіскального пакета для боротьби з коронакризою в Україні, 

за оцінками МВФ, з січня 2020 до червня 2021 р. становить 4,9% ВВП (3,5% 

ВВП – прямі державні видатки та податкові знижки і 1,4% ВВП – бюджетні 

кредити, гарантії і вливання в капітал), що майже в 1,4 раза менше, ніж у 

середньому по групі економік з ринками, що формуються. Для порівняння – 

відповідний показник у Польщі становить 11,28 % ВВП, у Румунії – 7,34 % 

ВВП, Грузії – 6,15 % ВВП (див. рис. 8.3). 
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Рис. 8.12. Частка строкових депозитів у загальних депозитах  

банківської системи, % 

Джерело: за даними НБУ 

Відмінностями у реакції українського монетарного регулятора на кризу 

Covid-19 порівняно зі світовою практикою є: відмова НБУ від викупу активів; 

дуже обережне розширення переліку допустимих застав з тим, щоб 

забезпечити повну бюджетну гарантію ризиків; відсутність спеціальних 

власних механізмів підтримки малого бізнесу. Втім, відповідних цілей – 

підтримки ринку вітчизняних державних цінних паперів та малого бізнесу – 

намагаються досягти іншими способами.  

Близько 70% обсягу виданого НБУ довгострокового рефінансування 

було використано банками на придбання ОВДП
183

 (за 2020 рік портфель 

ОВДП на їхніх балансах зріс на 180,1 млрд грн (більш як у півтора раза) (рис. 

8.13). 

                                                 
183

 Чорний Р. Юрій Гелетій: «Україна – дуже приваблива юрисдикція для банківського бізнесу». 17.05.2021. 

FinclubTalk. URL: https://finclub.net/ua/projects/finclubtalk/yurii-heletii-ukraina-duzhe-pryvablyva-iurysdyktsiia-

dlia-bankivskoho-biznesu.html 
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Рис. 8.13. ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу, 

на кінець періоду, млрд грн 

Джерело: побудовано за даними НБУ. 

Функцію кредитної підтримки малого, а потім і середнього бізнесу в 

умовах коронакризи взяв на себе уряд, адаптуючи до цієї мети ухвалений у 

січні 2020 р. порядок надання фінансової підтримки суб‘єктам малого 

бізнесу. Якщо початково єдиною метою програми «Доступні кредити 5-7-9» 

було надання кредитів суб‘єктам мікро- і малого підприємництва на 

інвестиційні цілі, то в умовах коронакризи на період дії карантинних заходів 

та протягом 90 днів з дня їхнього скасування було додано ще два механізми – 

антикризові кредити на боротьбу з пандемією і рефінансування 

заборгованості суб‘єктів мікро-, малого і середнього бізнесу за діючими 

кредитами під 3% річних до дати погашення. Станом на 13 вересня 2021 р. 

учасниками програми стали 38 банків, які видали кредитів на суму 

61,4 млрд грн. Понад половину з цього обсягу (53,6%) становлять антикризові 

кредити під 3%; 34,3% – кредити рефінансування і 12,05% – інвестиційні 

кредити
184

.  

                                                 
184 

Доступні кредити 5-7-9%: за тиждень 351 кредитна угода на 1 млрд грн + Інфографіка. Міністерство 

фінансів України. URL: https://mof.gov.ua/uk/news/dostupni_krediti_5-7-

9_za_tizhden_351_kreditna_ugoda_na_1_mlrd_grn__infografika-3073 
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За цими загальними даними криються значні відмінності у використанні 

програми різними групами банків і окремими банками. Так, найбільші частки 

інвестиційних кредитів у структурі наданих доступних кредитів спостерігаємо 

у державних банків (47,5% в Укргазбанку; 31,6% у Приватбанку; 23,9% – в 

Ощадбанку і 15,5% в Ексімбанку) (рис. 8.14). Лідером за обсягом 

інвестиційних кредитів став Приватбанк. У портфелі інших банків цей 

компонент займає значно меншу питому вагу. Скажімо, лідер за обсягами 

наданих у межах програми кредитів банк з іноземним капіталом Райффайзен 

Банк Аваль надав на інвестиційні цілі лише 3,8% таких кредитів. 
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Рис. 8.14. Структура кредитів, наданих банками у межах програми 

«Доступні кредити 5-7-9», за цільовим спрямуванням, частки в обсязі 

наданих кредитів станом на 9 серпня 2021 р., % 

Джерело: розраховано автором за даними Міністерства фінансів України 

При цьому 45% загального обсягу таких кредитів припадає на 

агросектор, 25% – на торгівлю і 17% – на переробну промисловість
185

.  

Іманентним таким програмам ризиком є їхнє використання на цілі, що 

лише формально відповідають меті програми. Форум провідних міжнародних 

фінансових установ, що представляє інтереси 12 українських банків – 

                                                 
185

 Програма 5-7-9: кількість банків, що видають доступні кредити бізнесу, зростає. Міністерство економіки 

України. 16.08.2021. URL: https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=309db0de-778a-4827-bc97-

d3bfe5e98b4d&title=Programa5-7-9-KilkistBankiv-SchoVidaiutDostupniKreditiBiznesu-Zrosta 

https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=309db0de-778a-4827-bc97-d3bfe5e98b4d&title=Programa5-7-9-KilkistBankiv-SchoVidaiutDostupniKreditiBiznesu-Zrosta
https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=309db0de-778a-4827-bc97-d3bfe5e98b4d&title=Programa5-7-9-KilkistBankiv-SchoVidaiutDostupniKreditiBiznesu-Zrosta
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учасників міжнародних банківських груп, закликає уряд до згортання цієї 

програми через: 1) низький відсоток інвестиційних кредитів; 2) високу частку 

кредитів прибутковому бізнесу, як-от агросектора, який майже не постраждав 

від коронакризи; 3) використання невеликими банками, які кредитують під 

вищі відсотки, державної програми для покращення конкурентної позиції і 

банками з високою часткою непрацюючих кредитів – для погашення відсотків 

за цими кредитами з бюджетних коштів; 4) високі ризики для позичальників у 

разі недофінансування Фонду підтримки підприємництва
186

. 

Така категорична реакція саме банків з іноземним капіталом значною 

мірою зумовлена посиленням конкуренції з вітчизняними банками, в тому 

числі за підприємства агросектора. Найнижчі частки інвестиційних кредитів, 

характерні для банків міжнародних банківських груп, і значні обсяги кредитів 

рефінансування і антикризових кредитів, виданих ними в межах програми, 

свідчать про захисну стратегію – втримування клієнтів від переходу в інші 

банки, де можна було рефінансуватися під 0 або 3% чи отримати дешевий 

антикризовий кредит. Бізнес-моделі банків з іноземним капіталом втілюють 

лібертаріанську ідеологію з її невірою в ефективність економічної політики 

держави. 

Ще одним напрямком включення держави у кредитне стимулювання та 

кредитну підтримку інклюзивності української економіки став запуск з 

березня 2021 р. державної програми «Доступна іпотека під 7%». За умовами 

програми, такі кредити надаються строком до 20 років на придбання житла 

на первинному та вторинному ринку, введеного в експлуатацію з 2018 р.  

За даними проведеного Державною службою статистики опитування, у 

2020 р. в Україні 49,3 % населення мешкали у перенаселеному житлі, а для 

великих міст цей показник становив 59,6 %; 4,8 % домогосподарств наймали 

житло у фізичних осіб (у містах – 7,1%); 2,1 % – мешкали у гуртожитках
187

. 

Є підстави вважати, що усі ці оцінки є досить заниженими, оскільки значна 
                                                 
186

 Банкіри пропонують згорнути доступні кредити «5-7-9%». Financial Club. 10.08.2021. URL: 

https://finclub.net/ua/news/bankiri-proponuyut-zgornuti-programu-dostupnikh-kreditiv-5-7-9protsen.html 
187

 Соціально-демографічні характеристики домогосподарств України у 2020 році. Державна служба 

статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/07/zb_cdhd_20.pdf 

https://finclub.net/ua/news/bankiri-proponuyut-zgornuti-programu-dostupnikh-kreditiv-5-7-9protsen.html
http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/07/zb_cdhd_20.pdf
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частина населення з житловими проблемами через власний непевний статус 

перебуває поза межами реєстрів і вибірок для опитувань. За даними 

опитування, проведеного фондом Держмолодьжитло та Інститутом 

демографії та соціальних досліджень імені М. Птухи НАН України, саме 

наявність власного житла для 57,1% респондентів стала б стримуючим 

фактором від еміграції за кордон
188

.  

При цьому обсяг заборгованості за іпотечними житловими кредитами в 

Україні на кінець 2019 р. становив лише 0,67% ВВП (і це з урахуванням 

валютних іпотек, які давно не обслуговуються), що значно менше від 

показників не лише розвинутих економік, але й економік з ринками, що 

формуються (рис. 8.15). 
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Рис. 8.15. Загальна сума непогашених житлових іпотечних кредитів до ВВП, 

2019 рік, % 

Джерело: побудовано за даними European Mortgage Federation, НБУ 

Середня ж ставка за іпотечними житловими кредитами у 2019 р. в 

Україні була однією з найвищих (рис. 8.16).  
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 Комнатний С. Люди готові навіть на багатолітнє «іпотечне ярмо» – достатньо лише запропонувати їм 

реально доступні варіанти! Дзеркало тижня. 23.06.2021. URL: https://zn.ua/ukr/macrolevel/ljudi-hotovi-navit-

na-bahatorichne-ipotechne-jarmo-dosit-usoho-lishe-zaproponuvati-jim-realno-dostupni-varianti.html 
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Рис. 8.16. Середня ставка за іпотечними житловими кредитами,  

2019 рік, % 

Джерело: побудовано за даними European Mortgage Federation, НБУ 

Запуск державної програми забезпечення доступним житлом висвітлює 

комплекс проблем, що перешкоджають стимулюванню економіки і 

виконанню соціальних цілей за допомогою іпотечного кредитування. Ось 

лише деякі з них: 

1) неврегульованість системи контролю за будівництвом житла 

(незадовільна діяльність Державної архітектурно-будівельної інспекції
189

 та її 

тривала реформа, що гальмувало видачу дозволів на будівництво; 

невідповідність оновлених державних будівельних норм застарілим 

генеральним планам міст і т.п.). Через це будівництво нерідко починається і 

триває без наявності усіх необхідних дозволів. За оцінками компанії 

Monitor.Estate, близько половини новобудов за період 2020 р. та перший 

                                                 
189

 Козловська Н. Чим відрізняється ДІАМ від ДАБІ, або як вдвічі збільшити інвестиції у будівельну галузь. 

17.06.2021. LB.ua. URL: 

https://lb.ua/economics/2021/06/15/487095_chim_vidriznyaietsya_diam_vid_dabi_abo.htm/ 

https://lb.ua/economics/2021/06/15/487095_chim_vidriznyaietsya_diam_vid_dabi_abo.htm/
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квартал 2021 р. у найбільших містах України можна за різними критеріями 

віднести до категорії «проблемних»
190

;  

2) неврегульованість первинного ринку нерухомості, зокрема: 

 неврегульованість права власності на об‘єкти незавершеного 

будівництва (відсутність надійної і прозорої системи фіксації прав власності 

на такі об‘єкти), що уможливлює зміни технічних характеристик об‘єктів без 

згоди інвестора, множинний перепродаж, оскарження права власності 

інвестора на майбутню нерухомість та інші порушення прав інвесторів; 

 невпорядкованість механізмів фінансування будівництва житла і 

контролю за використанням коштів інвесторів, унаслідок чого будівництво 

житла може фінансуватися за принципом фінансової піраміди або у спосіб, 

не передбачений Законом «Про інвестиційну діяльність», що дозволяє 

оскаржити майнові права інвестора. Сучасні механізми фінансування 

будівництва з метою оптимізації оподаткування або і з відверто 

шахрайськими намірами передбачають існування різноманітних 

інвестиційних схем, коли покупець об‘єкта незавершеного будівництва 

віддалений від забудовника одним або кількома посередниками, і 

правовідносини покупця з цими посередниками нерідко вже не 

класифікуються як придбання житла, що ускладнює захист прав інвестора
191

; 

 відсутність стандартів розкриття інформації забудовником про 

об‘єкт незавершеного будівництва; 

 відсутність гарантування виконання замовником будівництва 

зобов‘язань перед інвесторами; 

3) відсутність другого рівня іпотечного ринку, де відбувається 

рефінансування іпотечних кредитів шляхом емісії іпотечних паперів. 

Іпотечні облігації дають можливість залучити довгостроковий ресурс і 

                                                 
190

 Кількість новобудов у найбільших містах України за останні 5 кварталів збільшилася на 28% – 

дослідження. Mind. 26.04.2021. URL: https://mind.ua/news/20225312-kilkist-novobudov-u-najbilshih-mistah-

ukrayini-za-ostanni-5-kvartaliv-zbilshilasya-na-28-doslidzhe 
191

 Беба Ю. Понад 50 % київських ЖК вважають «проблемними». Як зрозуміти, що забудовник не кине мене 

з квартирою. The Village. 3.08.2021. URL: https://www.the-village.com.ua/village/city/instruction/314503-yak-

pereviriti-zabudovnika-pered-kupivleyu-kvartiri 



Кричевська Т. О.                                    Грошово-кредитні та фінансові механізми стабілізації… 

 197 

зафіксувати ставку за іпотечними кредитами у вузьких межах, забезпечують 

можливість нарощувати обсяги іпотечного кредитування, а також знижують 

ризики, та, відповідно, відсоткові ставки за рахунок інструментів 

хеджування, що використовуються на ринку цінних паперів
192

; 

4) недорозвинутість інших інституцій ринку цінних паперів, які є 

якірними інвесторами в іпотечні цінні папери, таких як недержавні пенсійні 

фонди;  

5) низький рівень доходів населення, особливо тих домогосподарств, 

які найбільше потребують житла, відносно вартості нерухомості, що навіть за 

низьких відсоткових ставок ускладнює погашення основної суми боргу за 

іпотечними кредитами. 

Обраний державою на сучасному етапі шлях до доступного житла 

також містить ряд обмежень. «Порядок здешевлення вартості іпотечних 

кредитів», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 

2021 р., не є державною програмою, тому не має чіткої мети, строків і 

фінансових гарантій її реалізації, а відповідна стаття бюджетних витрат не 

належить до захищених. Пільгове кредитування надається на купівлю житла 

на первинному ринку з усіма його ризиками і на дуже вузькому і дорогому 

сегменті вторинного ринку – введеного в експлуатацію житла з 2018 року
193

. 

Це навряд чи характеризує цей механізм як інструмент посилення 

інклюзивності вітчизняної економіки. Більшої ефективності, стійкості та 

інклюзивності таким стимулюючим інструментам могла б надати їхня 

реалізація через державний банк розвитку, який перебуває між державою і 

ринком, глобальними фінансами і державною політикою, оскільки спрямовує 

ринкові фінансові інструменти на досягнення цілей розвитку
194

. 
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 Волков С. Перезавантаження української іпотеки. Дзеркало тижня. 14.06.2021. URL: 

https://zn.ua/ukr/finances/perezavantazhennja-ukrajinskoji-ipoteki.html).  
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 Синельников О. Під фанфари. Дзеркало тижня. 3.04.2021. URL: https://zn.ua/ukr/macrolevel/pid-

fanfari.html 
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Xu J., Marodon R., Ru X. Identifying and Classifying Public Development Banks and Development Finance 

Institutions. International Research Initiative on Public Development Working Paper. November 2020. № 192. 
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В умовах низької інституційної спроможності і довіри до інститутів в 

Україні частина монетарно-фінансового стимулюючого імпульсу 

втрачається, про що свідчить істотне і стійке перевищення з 2014 р. обсягу 

іноземної валюти поза банками над обсягом грошової маси М3, 

перерахованим у доларовому еквіваленті. (рис. 8.17). 

 

Рис. 8.17. Широка грошова маса М3 в доларовому еквіваленті  

та іноземна валюта поза банками, млрд дол. 

Джерело: розраховано за даними НБУ 

З початком повномасштабного російського вторгнення в Україну 

монетарна політика і регулювання фінансових посередників в Україні були 

переведені у режим воєнного стану. Зокрема, було зафіксовано офіційний 

обмінний курс станом на 24 лютого 2022 р., запроваджено ряд обмежень на 

валютному ринку, НБУ тимчасово дозволено викуп державних облігацій на 

первинному ринку, запроваджено стовідсоткову гарантію за банківськими 

депозитами населення; запроваджено адміністративне ціноутворення на ряд 

товарів і послуг; пом‘якшено регуляторні вимоги до банків. 
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Національний банк підкреслює свою відданість режиму інфляційного 

таргетування та плаваючого курсоутворення і прагнення повернутися до 

нього після війни. Втім, це не повинно означати автоматичний вибір 

найбільш жорсткого, хрестоматійного варіанта такої політики, якого на 

практиці більшість розвинутих економік не дотримуються. Інфляційне 

таргетування як загальний каркас, устрій для організації процесу прийняття 

рішень у монетарній політиці і пояснення їх внутрішнім і зовнішнім 

економічним агентам є певною фокальною точкою для взаєморозуміння, 

комунікації і сприяє покрашенню організації і науковому обґрунтуванню 

монетарної політики. Водночас присутність у функції реакції монетарної 

політики за цього режиму як інфляції, так і розриву ВВП робить його досить 

гнучким і уможливлює різноманітні варіанти політики, чим провідні 

економіки активно і користуються.  

На нашу думку, можливість та необхідність такого ж гнучкого підходу 

до застосування інфляційного таргетування існує і в Україні. НБУ досить 

рано почав згортати монетарне стимулювання, запроваджене під час 

пандемії, зокрема, облікову ставку з березня 2021 до січня 2022 р. було 

підвищено з 6 до 10 %. Як свідчить протокол дискусій Комітету з монетарної 

політики, вже напередодні війни, в умовах максимального напруження 

геополітичної ситуації облікову ставку НБУ було підвищено на 1 в.п., і 

навіть висловлювалися пропозиції щодо її підвищення на 2 чи 3 в.п. При 

цьому показовими є наведені підстави для такого жорсткого монетарного 

стиснення
195

. Передусім, це було прагнення припинити дію девальваційного 

чинника на інфляцію, що активізувався унаслідок виведення іноземними 

інвесторами капіталів з державних цінних паперів України, спричинене 

загрозою російського вторгнення в Україну та очікуваннями підвищення 

відсоткової ставки ФРС, а отже зростання дохідності безризикових 
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 Підсумки дискусії членів Комітету з монетарної політики Національного банку щодо рівня облікової 

ставки 19 січня 2022 року. Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/pidsumki-

diskusiyi-chleniv-komitetu-z-monetarnoyi-politiki-natsionalnogo-banku-schodo-rivnya-oblikovoyi-stavki-19-

sichnya-2022-roku 
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державних цінних паперів США. Отож, підвищення облікової ставки НБУ 

мало збільшити диференціал між відсотковими ставками у гривні та 

іноземних валютах, причому бажано випередити у цьому інші економіки з 

ринками, що формуються. Другим аргументом для посилення жорсткості 

монетарної політики стала необхідність протидії вторинним ефектам 

зростання світових цін на енергоносії, які, як очікувалося, зумовлять 

підвищення цін на житлово-комунальні послуги і будуть посилювати 

підвищувальний тиск на заробітні плати. І третім аргументом стала 

небезпека зростання інфляційних очікувань у разі слабкої реакції НБУ на 

зростання цін. Очевидно, що погіршення умов фінансування всередині країни 

абсолютно не впливає на названі причини зростання інфляції. І в 

майбутньому, враховуючи катастрофічні масштаби втрат і страждань, 

яких зазнав народ України, такий підхід не може бути прийнятним. З іншого 

боку, монетарний регулятор не повинен залишатися наодинці з проблемою 

залучення іноземного капіталу, коли єдиним способом для цього стає 

зростання дохідності державних паперів у надії, що наступний прихід 

нерезидентів знову запустить пом’якшення монетарних умов. Держава має 

докладати максимальних зусиль для створення інституційних механізмів для 

довготривалого залучення іноземного капіталу. Як засвідчили дії держави у 

сфери оборони країни, активна позиція, комунікація і артикуляція 

суверенних та спільних з потенційними партнерами інтересів здатна 

радикально змінювати ставлення світової спільноти і баланс сил. Таке 

можливо і в монетарній сфері. Режим інфляційного таргетування може 

залишатися устроєм, майданчиком для міжнародної комунікації, але в його 

межах доцільно і можливо проводити достатньо гнучку політику, втім, лише 

одночасно з розбудовою каналів для монетарного стимулювання і особливо у 

взаємодії міжнародних організацій, держав-партнерів, іноземного і 

вітчизняного бізнесу.  



РОЗДІЛ 9 
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ІНСТРУМЕНТИ СТАБІЛІЗАЦІЙНОГО ВПЛИВУ  

НА ЦИКЛІЧНУ ЕКОНОМІЧНУ ДИНАМІКУ 

Численні чинники порушення стабільності економічного розвитку 

діють постійно. Саме тому виникає необхідність в існуванні регуляторних 

інституцій, основною метою яких є безперервне відновлення стабільності у 

разі її порушення та, в ідеалі, прискорення темпів економічного розвитку. 

Однією з крайніх форм порушення стабільності економічного розвитку є 

збройний конфлікт, війна. Тому будь-які інструменти для прискорення 

темпів економічного зростання є пріоритетним завданням регуляторів, 

особливо для повоєнного відновлення та реконструкції економіки.  

З метою пришвидшення цих процесів ми розробили інноваційну 

модель макроекономічної динаміки (СМІ-модель), в рамках якої пропонуємо 

інструменти максимізації темпів економічного зростання та зайнятості за 

прийнятної інфляції для різних видів регуляторної політики. Тут 

пропонуються такого роду інструменти при здійсненні монетарної політики. 

Кінцевою метою будь-якої регуляторної політики (в тому числі і 

монетарної) є максимізація темпів економічного зростання та зайнятості 

за прийнятної інфляції, тобто, фактично, регуляторна політика повинна мати 

потрійну мету. І національні банки, принаймні розвинених країн світу, це 

визнають, хоча офіційно переважна більшість національних банків не 

декларують такої потрійної мети, а лише одну з трьох цілей – інфляцію.  

Федеральна резервна система США (далі — ФРС ) є наразі єдиним 

центробанком світу, який офіційно намагається контролювати два з трьох 

кінцевих показників (інфляцію та зайнятість), які складають його мандат з 

1977 року. Головні мета монетарної політики ФРС — забезпечити 

максимальну зайнятість та стабільність цін. Монетарна політика є 

ефективною, якщо центробанк, забезпечуючи стабільність цін, одночасно 
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забезпечить умови для довгострокового економічного зростання та 

максимізації зайнятості
196

 . 

При цьому відомий економіст та співробітник ФРС США А. Okun так 

характеризує максимальну (повну) зайнятість: «Під метою досягнення повної 

зайнятості повинно розумітись прагнення до максимізації випуску, але без 

інфляційного тиску»
197

. Фактично ФРС США ставить задачу контролювати 

всі три ключові макроекономічні показники, незважаючи на офіційну 

подвійну мету монетарної політики. Тобто однією з найважливіших проблем 

сучасної монетарної політики є «забезпечення високого рівня економічної 

активності та зайнятості, уникаючи постійне зростання цін»
198

.  

Аналогічні думки щодо кінцевої мети монетарної політики розділяють 

і в центробанку Японії. Наприклад, виконавчий директор центробанку Японії 

М. Amamiya заявив, що зазначені основні макроекономічні показники є 

кінцевою метою монетарної політики
199

. Тому, незважаючи на те, що наразі 

провідні центробанки світу таргетують один із кінцевих показників (а саме — 

інфляцію, за винятком ФРС, який таргетує також і зайнятість), але їх 

кінцевою метою є намагання контролювати всі три основні макроекономічні 

показники.  

Практичний досвід монетарної політики США після 2008 р. наочно 

свідчить, що ФРС намагається контролювати всі три макроекономічні 

показники. Наприклад, з 2008 по 2019 рр. за низької інфляції (нижче 

цільового рівня) та безробіття (нижче природного рівня) ФРС намагався 

стимулювати економіку (практично нульовою процентною ставкою) оскільки 

темпи економічного зростання були помітно меншими за природний рівень. 

А у 2021 р., незважаючи на те, що інфляція майже вдвічі перевищила 
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цільовий рівень, а темпи зростання перевищили природний рівень, ФРС не 

припиняє (навіть не скорочує) обсяги політики «кількісного пом‘якшення» та 

тримає облікову ставку практично на нульовому рівні з метою зменшення 

рівня безробіття.  

Аналогічно Європейський центробанк (ЄЦБ) також не припиняє 

стимулювання економіки у 2021 р. з огляду на порівняно низькі темпи 

зростання та високий рівень безробіття, незважаючи на те, що темпи інфляції 

наприкінці літа майже вдвічі перевищили цільовий рівень в 2 % (який 

прописаний у його мандаті як єдина ціль монетарної політики). 

Взагалі, переважна більшість центробанків, що таргетують лише 

інфляцію, насправді здійснюють так зване гнучке інфляційне таргетування, а 

не жорстке. Гнучке інфляційне таргетування означає, що монетарна політика 

спрямована на стабілізацію як інфляції навколо таргету, так і реальної 

економіки. Натомість жорстке інфляційне таргетування спрямоване лише 

стабілізацію інфляції, без стабілізації реальної економіки. При цьому 

ефективне гнучке інфляційне таргетування повинно спиратись на прогноз 

інфляції та стану реальної економіки. Тому гнучке інфляційне таргетування 

може бути описане як «таргетування прогнозу»
200

. Іншими словами, 

намагаючись виконати потрійну мету монетарної політики (або її окрему 

складову), центробанки також намагаються зменшувати амплітуду коливань 

бізнес-циклу, щоб забезпечити стабільність економічного розвитку
201

.  

Однак на практиці реалізувати цю кінцеву мету вкрай складно. Для 

ефективного управління кінцевими макроекономічними показниками 

необхідно спиратись на моделі (теорії), що встановлюють причинно-

наслідкові взаємозв‘язки між ними та численними проміжними показниками, 

які саме і визначають величини кінцевих показників та на основі яких 

формуються інструменти регулювання кінцевих показників. А. Грінспан, 

колишній голова ФРС США, наполягав, що аналіз економічної ситуації 
                                                 
200
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повинен спиратись не тільки на дані в реальному часі, а й на економічні 

моделі, що оперують такими даними
202

.  

Кожен з трьох кінцевих макроекономічних показників у будь-який 

момент часу залежить від великої кількості проміжних показників (як 

макро-, так і мікроекономічних), чисельність яких і ваговий коефіцієнт 

кожного з них навіть важко точно ідентифікувати, оскільки вони постійно 

змінюються у часі.  

Наприклад, згідно з класичними моделями, обсяги інвестицій є 

ключовим фактором для збільшення темпів економічного зростання. Однак 

не менш важливим фактором є ефективність використання інвестицій, що 

здебільшого не враховується в цих моделях. Чисельні суб‘єктивні та 

об‘єктивні причини можуть зменшувати ефективність інвестицій (корупція, 

різні схеми розкрадання коштів у процесі інвестування; нераціональний 

вибір «точок» інвестування, що несуттєво впливають на темпи зростання; 

тощо). Крім того, обсяги інвестицій є, хоча і важливим, але не єдиним 

значущим фактором, що визначають темпи зростання. Цим можна пояснити 

той факт, що країни майже з однаковими обсягами інвестицій мають темпи 

зростання, що відрізняються в рази
203

.  

До того ж одні і ті самі чинники можуть по-різному впливати на кожен 

з трьох ключових показників, створюючи унікальну їх комбінацію, яка зі 

свого боку впливає на кожен із цих показників окремо. Тому коректне 

пояснення та прогнозування як темпів зростання та зайнятості, так і інфляції 

потребує розглядання не тільки того набору чинників, які на них впливають, 

а й оцінки взаємозв‘язків між темпами зростання, безробіттям та рівнем 

інфляції. Тобто одних спеціалізованих економічних моделей, що описують 

кожен із цих кінцевих макропоказників окремо, недостатньо для одночасного 

контролю кінцевих показників макроекономічної динаміки. Необхідно мати 

достатньо загальну модель, яка пов‘язує між собою всі три основні 
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макроекономічні показники і з якою повинні узгоджуватись відповідні 

спеціалізовані моделі, що пояснюють динаміку кожного з них окремо. 

Положення ускладнюється ще й тим, що будь-яка економічна модель 

спирається на ті чи інші припущення, що викривляють реальність. І чим 

більше такого роду припущень містить модель (наприклад, припущення про 

досконалість конкуренції, про гнучкість або негнучкість цін та зарплат, про 

незмінність інших ринкових умов тощо), тим менш корисною вона є з 

практичної точки зору, тим менш ефективною буде регуляторна політика, що 

спитається на таку модель.  

Також важливою передумовою ефективної регуляторної політики є 

можливість швидкої (бажано щомісячної) та завчасної (бажано з 

упередженням до трьох місяців) оцінки поточної економічної ситуації та 

здатність забезпечити зворотний зв'язок між діями регулятора та впливом 

цих дій на економіку. Численні припущення (що викривляють реальність) та 

значна кількість початкової інформації (яка виходить з різним часовим 

запізненням та постійно уточняється) можуть пояснити той факт, що великі 

макроекономічні моделі важко використовувати для проведення оперативної 

монетарної політики, для її повсякденного моніторингу та корекції. Зазвичай 

вони є адекватними в рамках макроекономічного тренду, для якого 

прийнятні припущення, на яких базується модель. Тому великі та складні 

моделі на практиці малоефективні для ідентифікації та прогнозування зміни 

макроекономічних трендів, зокрема — рецесій. З тих же причин великі 

моделі недостатньо ефективні для оперативної оцінки зворотного зв'язку між 

діями регулятора та впливом цих дій на економіку
204

.  

Натомість прості моделі та правила (наприклад, правила Фрідмена, 

Тейлора тощо) є кориснішими та кращими за складні великі моделі для 

підвищення ефективності монетарної політики, де зазначені концептуальні та 

інформаційні проблеми накопичуються та можуть суттєво вплинути на 

адекватність цієї політики. До того ж вони зрозуміліші та більш практичні в 
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їх повсякденному використанні навіть для непідготовленого користувача
205

. 

Також важливою перевагою правил (в порівнянні зі складними моделями) є 

можливість аналізу поточної економічної ситуації в календарному часі.  

Однак прості правила монетарної політики мають свої недоліки та 

проблеми, які зменшують їх ефективність на практиці. Розглянемо коротко ці 

недоліки на прикладах відомих правил Саймонса, Фрідмена та Тейлора. Тим 

більше, що всі ці правила, так чи інакше, спираються на відоме рівняння 

кількісної теорії грошей: 

M V = P Q,                                                     (1) 

де M, V, P, Q — відповідно, номінальна грошова маса, швидкість 

обертання грошей, рівень ринкових цін та реальний випуск. 

Використання цього рівняння теоретично має потенціал контролювати 

дві з трьох кінцевих цілей монетарної політики (рівень цін та реальний 

випуск). Однак на практиці це важко зробити. Тим більше важко здійснити 

оптимізацію рівня цін та випуску у відповідь на зміни, наприклад, грошової 

маси. 

Аналізуючи досвід Великої депресії, Н. Simons зробив висновок, що 

дискреційна політика ФРС США збільшує невизначеність та загострює 

бізнес-цикли. Тому він запропонував увести певні правила для монетарної 

політики, щоб уникнути помилок суб‘єктивної оцінки економічної ситуації. 

В середині 30-х років минулого сторіччя Н. Simons запропонував правило, 

яке таргетувало як константу рівень цін у короткостроковій перспективі 

(price-level stabilization rule). Зокрема, згідно з його пропозицією, зміни 

кількості грошей будуть виступати як проміжна змінна з метою підтримки 

стабільного індексу цін на товари. Зміни у кількості грошей зі свого боку 

будуть здійснені через зміни у фінансовій позиції федерального уряду, тобто 

фіскальний дефіцит буде використовуватися для збільшення кількості 

грошей, а фіскальні надлишки – для зменшення кількості грошей. Однак це 
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правило так і не було формалізовано, в його адекватність не була 

підтверджена аналізом емпіричних даних, що було типовим в епоху 

дискреційної монетарної політики, в яку жив Simons. 

Починаючи з кінця 50-х років минулого сторіччя М. Friedman 

запропонував правило, яке таргетувало постійні темпи зростання грошової 

маси (money-growth rule). Згідно з його пропозицією, зростання грошової 

маси повинно бути результатом операцій на відкритому ринку, які 

проводяться центробанком. На відміну від Simons, Friedman стверджував, що 

має бути чітке відокремлення дій монетарної політики від дій фіскальної 

політики. Friedman вперше статистично підтвердив своє правило та 

обґрунтував неефективність дискреційної монетарної політики та 

ефективність здійснення політики за формалізованими правилами. Зокрема, 

він зробив висновок, що зростання грошового агрегату М2 на 3–5% на рік 

може забезпечити стабільність цін, та саме цей агрегат повинен входити в 

рівняння (1), що на той час було ним підтверджено емпірично (дещо раніше 

L. Currie, на роботи якого спирався Friedman при створенні свого правила, 

вважав, що в рівняння (1) повинен входити агрегат М1).  

Але Велика інфляція 1979–1982 рр. зробила правило це 

малоефективним, що наочно показало незагальність цього правила (як, втім, і 

інших відомих правил), його адекватність для певних ринкових умов, 

заздалегідь не відомих для регулятора. ФРС таргетувало величину грошового 

агрегату М1 до лютого 1987 р., а агрегат М2 використовувався як індикатор 

фінансового ринку. Але вже з 1993 р. агрегат М2 вже не слугував надійним 

індикатором цього ринку
206

. Наприкінці 1970-х – на початку 1980-х років 

центральні банки відмовилися від монетарного таргетування на користь 

процедур таргетування процентних ставок, що було спричинене значною 

нестабільністю відносин попиту на гроші, що виникли у 1970-х роках. 
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Таргетування процентних ставок було запроваджено у новому на той 

час правилі – правилі Тейлора (J.Taylor) – у 1993 р. Воно показує, як повинна 

змінюватись облікова ставка у відповідь на зміни в темпах інфляції та 

економічного зростання. Оригінальне правило Тейлора виглядає як
207

: 

i = π + r* + 0.5(π – π*) + 0.5(y),                                      (2) 

де і – поточна процентна ставка центробанку; r* – рівноважна 

(«природна») процентна ставка центробанку («природний» показник, який 

розглядається як відповідний «повній зайнятості»); π – середній рівень 

інфляції за цей час і за попередні три квартали (за дефлятором ВВП); π* – 

інфляційний таргет; у = (реальний ВВП – потенційний ВВП) / потенційний 

ВВП.  

Тейлор не оцінив це рівняння економетрично, хоча по суті воно таким 

є. Він припустив, що ваги, які ФРС надавала відхиленням інфляції та обсягу 

виробництва, дорівнювали 0,5. Крім того, він припустив, що рівноважна 

реальна процентна ставка та цільова інфляція дорівнюють 2 %.  

Досвід використання цього правила ФРС США за останні 60 років 

показав різну адекватність правила для різних періодів часу. Загалом правило 

адекватно окреслювало певний діапазон змін процентної ставки ФРС, однак 

його не можна використовувати для «точного» визначення процентної ставки 

в кожний момент часу.  

При цьому досвід використання правила Тейлора іншими розвиненими 

країнами був не такий оптимістичний. Це пояснюється низкою недоліків, що 

притаманні правилу (які розглянемо нижче), а також ціллю монетарної 

політики центробанку. Наприклад, країни ЄС мають одноцільовий мандат, 

а тому ЄЦБ часто не змінює процентну ставку, якщо сукупний випуск цих 

країн є занизьким. Так, правило Тейлора є мало придатним для економіки 

Японії, де тривалий час спостерігаються майже нульові процентні ставки. 

Аналогічна ситуація спостерігається і в економіці США після 2008 року, що 

також негативно відображається на ефективності цього правила. 
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Однак правило Тейлора має і низку об‘єктивних недоліків, що 

знижують ефективність його застосування та завжди зумовлюють питання 

щодо достовірності будь-яких поточних застосувань правила. Здебільшого ці 

недоліки притаманні і будь-якому іншому відомому правилу монетарної 

політики. Розглянемо основні з цих недоліків, базуючись на A. Orphanides 
208

 

та P. Asso 
209

, а також на кількох інших роботах, що вказані наприкінці 

деяких пунктів, що наведені нижче: 

1) невизначеність та неоднозначність щодо рівня потенційного ВВП та 

рівноважної («природної») процентної ставки центробанку (the equilibrium 

real federal funds rate). Деякі аналітики стверджують, що збільшення 

продуктивності через комп‘ютерні та інші технологічні досягнення означає, 

що потенційний випуск продукції неправильно вимірюється. До того ж, якщо 

цей ВВП вимірюється осередненням даних по ВВП у минулому, то результат 

оцінювання залежить від обраного періоду осереднення. Також принципово 

різні рішення можна отримати, якщо використовувати такий показник 

інфляції, як ІСЦ (СРІ), замість дефлятора ВВП. Додатково це створює 

неоднозначність при визначенні рівноважної («природної») процентної 

ставки центробанку в (2), оскільки центробанк використовує саме ІСЦ (СРІ) 

при таргетуванні інфляції;  

2) у правилі Тейлора використовують щоквартальні дані для 

регулярного оновлення. Однак це занадто довгий період для того, щоб 

тримати облікову ставку незмінною, особливо, якщо починається рецесія 

(коли необхідно реагувати чим швидше, тим краще); 

3) емпіричні коефіцієнти правила Тейлора постійно змінюються у часі, 

що зумовлює виникнення розбіжностей між поточним оптимальним 

значенням облікової ставки з її історичними значеннями
210

; 

4) правило Тейлора є занадто чутливим до початкових даних, які є у 

регулятора на момент прийняття рішення та подальших ревізій цих даних. 
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Навіть планова ревізія попередніх даних здатна змінити на протилежну 

рекомендацію для регулятора, що діє за правилом. Так, остаточна інформація 

по потенційному та реальному ВВП може з‘явитись через декілька кварталів, 

а, можливо, і років після часу прийняття рішення211; 

5) оскільки монетарна політика (втім, як будь-яка інша) працює з 

часовим лагом, то вона є найбільш ефективною, якщо ґрунтується на 

прогнозах. Правилу Тейлора не вистачає можливостей для прогнозування 

майбутніх подій в економічному розвитку. Такі ключові змінні правила, як 

рівноважна («природна») процентна ставка центробанку та потенційний 

ВВП, на практиці були отримані шляхом спостереження за 

макроекономічними змінними в минулому. Це змушує припустити, що 

майбутнє буде схожим на минуле. Однак в економіці історія не є 

безпомилковим путівником у майбутнє. Тому на практиці правило Тейлора 

комбінують з якою-небудь моделлю (наприклад, з неокейнсіанською) для 

прогнозування ключових макроекономічних показників, які використовують 

на вході правила. Однак при цьому до недоліків правила додаються недоліки 

моделі, тобто якість прогнозів є принципово важливим фактором успішності 

правила; 

6) емпіричні коефіцієнти правила Тейлора змінюються у часі разом зі 

зміною макроекономічного тренду (як і у будь-якій економетричній моделі), і 

регулятор заздалегідь не знає, що тренд змінився, доки не виникне кризова 

ситуація. До того ж різні науковці отримують різні емпіричні коефіцієнти, 

що входять до правила Тейлора навіть для одного і того ж періоду часу, не 

кажучи вже про їх суттєво різне значення для різних періодів часу 

(коефіцієнти можуть відрізнятись більше ніж в 10 разів)
212

;  

7) правило Тейлора не реагує на зміни макроекономічного тренду. 

Правило «не спрацьовувало» коли ФРС агресивно змінював політику у 

відповідь на зміни економічної ситуації (наприклад, 1969, 1979, 1987, 1997, 
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2003, 2006, 2008, 2014, 2019). Також правило втрачає свою актуальність під 

час кризових явищ, коли центробанки застосовують нестандартну 

монетарну політику (кількісне пом’якшення). Зокрема, правило не враховує 

той факт, що монетарна політика перед економічною кризою суттєво 

відрізняється від політики після кризи. Тому лунають заклики до 

модернізації правила. Наприклад, показники зростання грошей і кредитів, 

спредів процентних ставок та інфляції цін на активи варто додати до 

класичного правила Тейлора, оскільки ці змінні є ознаками зміни 

рівноважної процентної ставки і, ймовірно, зіграли важливу роль у 

встановленні ставок під час кризи213; 

8) правило Тейлора не визначає шлях до оптимізації кінцевих 

макроекономічних цілей, зокрема, сукупного випуску та рівня цін. Не 

зрозуміло, чи забезпечує виконання правила, яке не містить цільового шляху 

для будь-якого грошового агрегату, взагалі визначення рівноважного рівня 

цін?214; 

9) теоретично правило Тейлора може бути використано для виконання 

подвійного мандату ФРС. Однак інтерпретація випуску (y) в (2) як 

передвісника майбутніх інфляційних тисків фактично призводить до 

одномандатного таргетування інфляції; 

10) зміна комбінації ринкових умов вимагає зміни емпіричних 

коефіцієнтів правила Тейлора. Так, оригінальне правило (2) надає однакові 

коефіцієнти (ваги) для приросту інфляції та випуску, що не завжди може 

бути доречними (однакові ваги можуть добре підходити за умов шоку 

пропозиції, однак більша вага при складовій випуску може бути кращою за 

умов шоку попиту). Але зниження загрози інфляції наприкінці 90-років 

минулого сторіччя змусили Тейлора запропонувати зменшити ваговий 

коефіцієнт при інфляційній складовій при одночасному збільшенні 

                                                 
213

 Belke A.; Klose J. How do the ECB and the Fed react to financial market uncertainty? The Taylor rule in times 

of crisis. ROME Discussion Paper Series. 2010. No. 10-01, Research On Money in the Economy (ROME), s.l. 
214

 Woodford  M. The Taylor Rule and Optimal Monetary Policy. Recent advantages in monetary policy rules. 

American Economic Association papers and proceedings. 2001. Vol. 91 NO. 2, (232-237). URL: 

https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/aer.91.2.232/ 

https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/aer.91.2.232


Бандура О. В.              Інструменти стабілізаційного впливу на циклічну економічну динаміку 

 212 

коефіцієнта при складовій випуску, щоб зробити правило адекватним у нових 

умовах. Однак використовуючи дані в режимі реального часу, доступні для 

регулятора на момент прийняття рішення, існує велика різниця у наслідках 

правил з меншим і більшим коефіцієнтом при складовій випуску215. 

В цьому дослідженні запропоновано новий інструмент монетарної 

політики, який поєднує в собі переваги простих правил та великих складних 

моделей макроекономічної динаміки, але не має основних недоліків, які 

притаманні як простим правилам, так і складним моделям. 

У попередніх дослідженнях, в рамках запропонованої нами нової 

загальної моделі макроекономічної динаміки (далі СМІ-моделі), було 

викладено концепцію універсального інструменту контролю та 

прогнозування в реальному часі стану будь-якої економіки, за будь-яких 

ринкових умов, а саме величини — сукупної кумулятивної недосконалості 

ринків (∆Р), — яка визначається як різниця між індексами розрахованих 

«природних» або «нормальних» цін (Ро) та поточних ринкових цін (Р), (∆Р = 

Ро – Р). Ця величина є рушійною силою макроекономічної динаміки та 

інтегральним індикатором економічної активності, відстежуючи приріст 

якого, можна прогнозувати зміни темпів економічного зростання і, зокрема, 

календарний час початку та закінчення рецесій. Первісну рушійну силу 

макроекономічної динаміки (∆Р = Ро – Р) в загальному випадку можна 

визначити як
216

: 

±∆Р=P0 – P=  , (3) 

де Р, Ро – індекси ринкових та природних цін відповідно.  

На відміну від правила Тейлора, визначення «природного» рівня цін в 

(3) не пов‘язано з осередненням попередніх статистичних даних, а є 

результатом розрахунку незалежно від рівня ринкових цін, від поточної 

комбінації ринкових умов. На думку Тейлора інтерпретація потенційного 
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випуску потребує, перш за все, даних про продуктивність, участь робочої 

сили в процесі виробництва та зміни величини повної зайнятості
217

.  

Структура економіки в СМІ-моделі враховується через показник 

максимальної ефективності використання виробничих ресурсів (мінімальних 

сукупних витрат ресурсів на виробництво ВВП), який визначається на базі 

таблиць «витрати-випуск» з максимально можливою деталізацією по 

секторах економіки. В такий спосіб в моделі враховується продуктивність та 

участь робочої сили в процесі виробництва по всіх секторах економіки. 

А сума всіх зайнятих по цих секторах характеризує величину повної 

зайнятості. Тому покращення ефективності виробництва автоматично 

означає зміну величини повної зайнятості.  

В СМІ-моделі максимально широкий для цієї економіки грошовий 

агрегат розділяється на дві складові: 1) нейтральну (яка не впливає на темпи 

зростання реального ВВП та 2) не нейтральну (яка безпосередньо впливає на 

темпи зростання реального ВВП. В рівняння (3) входить саме величина не 

нейтральної грошової маси (яку нижче ми позначатимемо, як Мсмі), що 

означає її безпосередній вплив на темпи зростання реального ВВП.  

Таким чином, рівняння (3) пов’язує між собою всі три ключові 

макроекономічні показники: опосередковано — темпи економічного 

зростання (через величину ∆Р) та зайнятості (через суму величин питомих 

витрат на виробництво по секторах економіки) та безпосередньо — 

інфляцію (за індексом цін). 

Загальність СМІ-моделі є наслідком екзогенності поточних ринкових 

цін, які відображають всю відому (та навіть невідому) ринковим агентам 

інформацію. Тому в СМІ-моделі немає необхідності приймати будь-які 

припущення, що обмежують коло її використання (за інших рівних умов, 

гнучкість-негнучкість цін та зарплат тощо), але які є невід‘ємною частиною 

відомих світових аналогів.  
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 За СМІ-моделлю, якщо Р > 0, то спостерігається економічне 

зростання, якщо Р < 0, то виникає економічний спад. Точки, де Р = 0, є 

поворотними точкам економічного циклу та макрорівноваги одночасно. Доки 

величина ∆P не стане від'ємною, економіка здатна поглинати зовнішні шоки 

(або невдалі дії регуляторів та спекулянтів тощо) без рецесії, лише з 

уповільненням. 

Оскільки величина кумулятивної недосконалості ринків дорівнює нулю 

(або є мінімальною) в точках, де ∆Р→0, то біля цих точок темпи зростання 

повинні бути максимальними (бум) за такої комбінації ринкових умов, 

тобто рівність нулю виразу (3) є умовою максимізації темпів економічного 

зростання. 

 Натомість у точках, в яких ∆Р→тах, кумулятивна недосконалість 

ринків має бути максимальною, що зумовлює зміну (корекцію) 

макроекономічного тренду, повертаючи економічну динаміку в напрямку до 

рівноваги, до мінімальної величини кумулятивної недосконалості ринків.  

Головною відмітною рисою СМІ-моделі від світових аналогів є 

наявність «періоду випередження», тобто періоду часу між сигналом моделі 

про зміну макроекономічного тренду та статистичним підтвердженням цієї 

зміни. Наявність цього періоду пояснюється тим, що в рамках СМІ-моделі 

прогнозується не сама величина ВВП (як це робиться в традиційних 

моделях), а стимули для виробництва ВВП, які визначаються величиною 

різниці між векторами «нормальних» та поточними ринкових цін (∆Р).  

Теоретично вираз (3) є справедливими для будь-якої країни та для будь-

якої комбінації ринкових умов. Всі, зазначені вище, висновки були 

підтверджені емпірично в щорічному вимірі на прикладі економіки США для 

останніх 50 років (з 1970 до 2021)
218

 та економіки України (з 1996 до 2017 

року)
219

, що емпірично доводить загальність нашої моделі.  
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На рис. 9.1 та 9.2 представлено графічне підтвердження адекватності 

СМІ-моделі в щорічному вимірі, відповідно, для економіки США та України. 

 

Рис. 9.1. Щорічні індекси, відповідно, ринкових (Р) та природних (Р0) цін  

для економіки США 

Примітка. Сірі стовбці – тривалість рецесії. Вертикальна чорна лінія – сигнал про 

початок рецесії. 

Джерело: Р0 – авторська побудова, Р – статистичні дані (http://www.bea.gov/).  

Як видно з рис. 9.1, 9.2 наявність «періоду випередження» в динаміці 

величини (∆Р) дозволяє визначити кризові явища в економіці ще до того, як 

статистика зможе їх підтвердити. Так, наприклад, інформацію про 

календарний час настання рецесії в США можна практично однозначно 

визначити за 7–9 місяців до того, як біржовий крах зробить рецесію 

очевидною для всіх. 

 

http://www.bea.gov/
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Рис. 9.2. Щорічна динаміка індексів, відповідно, ринкових (Р) та 

природних (Р0) цін для економіки України 

Примітка. Сірі стовбці – тривалість рецесії. Вертикальна пунктирна лінія – сигнал 

про початок рецесії. 

Джерело: Р0 – авторське побудування, Р – статистичні дані. URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua/  

Динаміка, розрахованої нами, величини грошового агрегату Мсмі, 

представлена на рис. 9.3 разом із динамікою відомих грошових агрегатів М1 

та М2 для економіки США. Згідно з СМІ-моделлю саме величина Мсмі 

впливає та реальні темпи ВВП, тобто грошова маса М в інтервалі 0 ≤ M ≤ 

Mсмі не є нейтральною. Натомість, грошова маса М в інтервалі Mсмі < M < 

M2 є нейтральною, тобто такою, що не впливає на реальний ВВП. І цей 

висновок є справедливим для будь-якого моменту часу, як для коротко-, так і 

для довгострокового періодів. 

У дослідженні
220

 було емпірично доведено, що нарощування 

нейтральної грошової маси ФРС сприяє зростанню фондових індексів США, 

оскільки темпи приросту нейтральної грошової маси практично збігаються з 

темпами приросту фондових індексів Dow Jones Industrial Average та 

S&P500. 
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При цьому, згідно з СМІ-моделлю макроекономічної динаміки, щорічні 

темпи зростання не нейтральної грошової маси (Mсмі) практично 

дорівнюють щорічним темпам зростання номінального ВВП, що, зокрема, 

відповідає монетарному правилу М. Фрідмена, згаданому вище. 

 

Рис. 9.3. Щорічна динаміка грошових агрегатів М1, М2 (The Fed – Money Stock and 

Debt Measures – H.6 Release) та, розрахованого нами, агрегату Мсмі, 

для економіки США 

Примітка: Стрімке зростання агрегату М1 з кінця 2020 року пов‘язано з 

переглядом (розширенням) його складових з боку ФРС США.  

Джерело: Р0 – авторське побудування, Р – статистичні дані.  

Однак проведені вище дослідження та обґрунтування було виконано в 

масштабі 1 рік, що є неприйнятним як для моніторингу величини (∆Р), так і 

для використання цієї величини як інструменту регулювання монетарної 

політики, оскільки необхідна регулятору інформація недоступна для більшої 

частини року, а похибка ідентифікації поточного стану економіки є занадто 

великою (до 6 місяців). Тому ми модифікували методику визначення 

величини (∆Р) у масштабі 1 місяць та провели розрахунки цієї величини з 

грудня 1999 до сьогодні (понад 246 місяців) для економіки США. 

На рис. 9.4 представлена динаміка величини ±∆Р = Р0 - Р в 

щомісячному вимірі для економіки США. 

Порівняння рис. 9.1 та 9.4 наочно свідчить, наскільки підвищується 

точність та ефективність використання такого інструменту монетарної 

політики, як ∆Р та, зокрема, точність прогнозування календарного часу 
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початку (закінчення) трьох останніх рецесій в економіці США. 

Запровадження щомісячного моніторингу величини (∆Р) дозволить 

зменшити похибку визначення часу початку рецесії фактично в 3 рази в 

порівнянні із щорічним моніторингом цієї величини (до 2-х місяців).  

 

Рис. 9.4. Щомісячна динаміка індексів, відповідно, ринкових (Р) та 

природних (Р0) цін для економіки США  

Примітка. Сірі стовбці – тривалість рецесії. Вертикальна чорна лінія – сигнал про 

початок рецесії. Вертикальна пунктирна лінія — сигнал про корекцію макроекономічного 

тренду. 

Джерело: Р0 – авторська побудова, Р – статистичні дані. URL: http://www.bea.gov/.  

Порівняння поточного значення величини (∆Р) з її таргетом у 

реальному часі дозволить регулятору перманентно вносити зміни до своєї 

політики, щоб утримати національну економіку в рамках оптимальної 

величини (∆Ропт=0), що забезпечить максимізацію темпів економічного 

зростання та зайнятості за прийнятної інфляції, яку можна одночасно 

таргетувати в звичний спосіб. Одночасно за величиною різниці між (∆Р) та 

(∆Ропт=0) можна контролювати ефективність самої політики регулювання та 

завчасно її корегувати. 

http://www.bea.gov/
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Як було показано
221

, оптимальний діапазон величин (∆Р) в щорічному 

вимірі становить [0 ’ 5]. Саме цей діапазон необхідно таргетувати 

регулятору при використанні (∆Р) як інструменту монетарної політики, що 

одночасно сприятиме стабілізації економіки, зменшенню амплітуди коливань 

економічного циклу в разі використання такого таргету.  

 Однак, як видно з порівняння рис. 9.1 та 9.4, в щомісячному вимірі 

(який є найбільш актуальним для практичного застосування) цей діапазон 

може бути майже вдвічі більшим. Але це питання потребує подальших 

досліджень, так само як і визначення щомісячної динаміки величини (∆Р) для 

економіки України. 

Перелічимо основні конкурентні переваги запропонованого нами 

інструменту монетарної політики – сукупної недосконалості ринків (∆Р) – 

в порівнянні з відомими правилами монетарної політики та моделями 

макроекономічної динаміки: 

1) показник (∆Р) може використовуватись одночасно як: а) таргет 

монетарної політики, виконання якого дозволяє максимізувати темпи 

економічного зростання та зайнятості за прийнятної інфляції для даної 

комбінації ринкових умов у кожний момент реального часу, в) просте 

правило для повсякденної корекції монетарної політики навіть для 

непідготовленого споживача, с) функція реакції (reaction function) для оцінки 

зворотного зв‘язку між діями регулятора та впливом цих дій на поточну 

економічну ситуацію; 

2) розроблена нами СМІ-модель макроекономічної динаміки, на 

базі якої оцінюється величина (∆Р), на відміну від відомих світових аналогів, 

є справедливою для будь-якої комбінації ринкових умов, для будь-якої країни 

та будь-якого моменту реального часу. Зокрема, вона не потребує 

стандартних припущень (гнучкість або негнучкість цін та зарплат, 

досконалість конкуренції, ceteris paribus тощо), які викривляють реальність та 
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роблять відомі моделі справедливими лише за цих припущень. Тому 

інструмент (∆Р) може використовувати будь-який регулятор у будь-які 

країні; 

3) інструмент (∆Р) є інтегральним та відображає кінцеві (цільові) 

макропоказники. Тому використання його в монетарній політиці робить її 

більш гнучкою та ефективною, оскільки дозволяє одночасно 

використовувати для регулювання всі типові локальні інструменти не тільки 

монетарної політики (процентні ставки, грошові агрегати тощо), але й 

інструменти інших видів політики (фіскальної, антимонопольної, 

інноваційної); 

4) на відміну від відомих монетарних правил, які не враховують 

зміни в бізнес циклі, величина (∆Р) за визначенням ідентифікує як фази 

бізнес циклу, так і точки (час) переходу від однієї фази до іншої (точки зміни 

макроекономічних трендів); 

5) величина (∆Р) на відміну від правила Тейлора не чутлива до 

точності початкових даних, які є у регулятора на момент прийняття 

рішення та подальших ревізій цих даних. Зокрема, планова ревізія попередніх 

даних не змінить на протилежну рекомендацію для регулятора, що діє за 

правилом по (∆Р) (що може бути за правилом Тейлора);  

6) моніторинг величини (∆Р) може здійснюватись щомісячно (а не 

щоквартально на відміну від правила Тейлора), що підвищує ефективність 

монетарної політики за величиною (∆Р); 

7) на відміну від відомих монетарних правил, яким не вистачає 

можливостей для прогнозування майбутніх подій в економічному розвитку, у 

величину (∆Р) вже «вмонтована» СМІ-модель макроекономічної динаміки, 

конкурентною перевагою якої є наявність «періоду випередження» (тобто 

періоду часу між сигналом моделі про зміну макроекономічного тренду та 

статистичним підтвердженням цієї зміни), завдяки чому з‘являється 

можливість визначити зміни в економіці ще до того, як статистика зможе 

підтвердити ці зміни. Це дозволяє здійснювати монетарну політику «на 
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випередження», що може суттєво підвищити її ефективність (навіть 

забезпечити перманентне та стале економічне зростання); 

8) на відміну від відомих правил монетарної політики правило по 

(∆Р) забезпечує оптимізацію кінцевих макроекономічних цілей: 

максимізацію темпів економічного зростання та зайнятості за прийнятної 

інфляції для будь-якої комбінації ринкових умов у кожний момент реального 

часу; 

9) на відміну від відомих правил монетарної політики правило по 

(∆Р) може бути використано для виконання потрійного мандата будь-якого 

центробанку, якщо такий мандат буде йому надано.  

 
 



РОЗДІЛ 10 
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МЕТОДИ ЗГЛАДЖУВАННЯ ЦИКЛІЧНОЇ ДИНАМІКИ 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ НЕРІВНОСТІ 

Соціально-економічна нерівність – суспільне явище, що породжується 

основним економічним законом тих історичних форм суспільства, 

інституційна структура яких гарантує експлуатацію елітарними верствами 

суспільства широких народних мас, і яке виражається в періодичному 

загостренні класових суперечностей. В історичному процесі розвитку 

продуктивних сил і зміни суспільно-економічних формацій відбувалося 

встановлення більш гуманних і справедливих в порівнянні з попередніми 

політико-економічних систем, тобто спіраль історичного розвитку 

спрямована до вирівнювання соціально-економічної нерівності, однак цей 

процес відбувається нерівномірно і характеризується циклічною зміною 

періодів зростання нерівності періодами її згладжування. У сучасній 

глобальній економіці зростання соціально-економічної нерівності зумовлене 

загостренням протиріччя між суспільним характером процесу виробництва і 

приватнокапіталістичною формою привласнення, тому циклічність є такою ж 

невід'ємною характеристикою динаміки соціально-економічної нерівності, як 

і капіталістичної економіки загалом.  

Соціально-економічна нерівність змінюється циклічно слідом за війнами 

і епідеміями, технологічними революціями, змінами в доступі до освіти і 

перерозподілі. Недавнє зростання нерівності на Заході було викликане 

технологічною революцією так само, як промислова революція збільшила 

нерівність 150 років тому. Але хоча всередині країн нерівність зросла, між 

країнами вона помітно знизилася, оскільки доходи середнього класу в Китаї 

та Індії наблизилися до стагнуючих доходів середнього класу розвинених 
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країн
222

. Масштабні війни, революції, руйнування держав є формами 

вирішення протиріч суспільного розвитку, які циклічно загострюються, що 

породжує розгортання довгострокових соціально-економічних циклів, 

зокрема циклів зміни форм суспільства; циклів встановлення гегемонії у світ-

системі, довгих політичних циклів, кондратьєвських циклів, а значить, 

обумовлені війнами, революціями, руйнуванням держав зміни в рівнях 

соціально-економічної нерівності також мають циклічний характер.  

Циклічна зміна періодів підвищувальної економічної кон'юнктури, що 

характеризуються зростанням добробуту суспільства та динамічним 

соціальним розшаруванням, періодами економічного занепаду, які сприяють 

тимчасовому згладжуванню соціально-економічної нерівності, відбувається в 

процесі розгортання кондратьєвських циклів. М. Кондратьєв вважав, що 

війни та соціальні потрясіння включені в ритмічний процес розвитку великих 

циклів, будучи при цьому не його вихідними силами, а формою прояву
223

. 

Тісний зв'язок між динамікою нерівності і суспільними процесами, рушійною 

силою яких є насильство – «чотири вершники вирівнювання»: війна з 

масовою мобілізацією, трансформаційна революція, розпад держави і 

летальна пандемія, – встановив В. Шайдель; саме «чотири вершники 

вирівнювання» зменшують розрив між багатими і бідними, тобто 

деструктивним шляхом згладжують соціальну нерівність
224

. 

Суспільне насильство, що відбувається у формі воєн, революцій, краху 

держав, і насильство природи над людиною, яке проявляється у формі 

пандемій, спричиняють загальне падіння добробуту суспільства, крах 

суспільного становища та добробуту частини еліти, але при цьому вони 

створюють передумови для кристалізації нової або оновленої еліти, яка з 

часом стає ще багатшою порівняно з іншими верствами суспільства, отримує 

ще більшу політичну та економічну владу, ніж попередня еліта, 
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розростається і тим самим створює підґрунтя для розгортання чергової 

політико-економічної кризи, що відкриває новий цикл зміни еліт. При цьому 

зменшення соціально-економічного розриву між багатими і бідними, що 

відбувається в суспільстві під час розгулу будь-якої форми насильства, – 

явище тимчасове і змінюється наростанням нерівності. «Вершники 

вирівнювання», зумовлені людським насильством (великомасштабні війни, 

трансформаційні революції, розпад держави), відіграють важливу роль у 

розгортанні довгострокової циклічної соціально-економічної динаміки, а 

значить, зміни у рівнях соціально-економічної нерівності, породжені ними, 

також мають циклічний характер. Епідемічні процеси циклічні та аналогічно 

позначаються на динаміці соціально-економічної нерівності
225

. 

Представлена у Звіті про нерівність у світі (World inequality report 

2018), розробленому лабораторією світової нерівності (World Inequality Lab, 

WIL), динаміка економічної нерівності в ряді розвинених країн і країн, що 

розвиваються, за більш ніж 100-річний період показує два явно виражених 

періоди розвитку глобальної економіки, що тривають близько 50–60 років: 

перший період – приблизно з 1910–1920 до 1970–1980 рр., який 

характеризується зниженням нерівності в більшості країнах світу, другий 

період – з 1970–1980-х рр. по теперішній час, для якого характерна 

лібералізація політики державного регулювання нерівності, що тягне за 

собою його зростання. Розвиток соціально-економічної нерівності в 

довгостроковій перспективі відбувається в рамках циклів, тривалість яких 

схожа на тривалість кондратьєвських циклів
226

.  

Глибока циклічна криза світової економіки, що розпочалася в кінці 

2008 р. – 2009 р., згодом змінилася нестійкою депресивною динамікою, а в 

2019 р. все очевиднішими стали ознаки чергової глибокої кризи. Оголошена 

ВОЗ у березні 2020 р. пандемія стала сильним екзогенним фактором 
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розгортання кризи світової економіки. За масштабом та характером впливу 

на політико-економічні процеси криза, що розпочалася в кінці 2008 – на 

початку 2009 рр., подібна Великій депресії 1930-х рр. Світовий банк вважає, 

що сучасна пандемія спровокувала найглибший спад у світовій економіці за 

багато десятиліть та здатна спричинити довготривалі негативні наслідки для 

продуктивності праці і потенційного обсягу виробництва. У більшості країн з 

ринковою економікою та країн, що розвиваються, через пандемію 

скоротяться доходи на душу населення
227

. Згідно з прогнозом МВФ, в 2021 р. 

світовий ВВП буде приблизно на 6½ процентного пункта нижче, ніж у 

прогнозах від січня 2020 р., до початку пандемії. Особливо сильний 

негативний вплив відчувають домашні господарства з низькими доходами
228

. 

Падіння реальних доходів населення, зростання безробіття, соціально-

економічної нерівності в умовах кризи активізують деструктивні процеси в 

суспільстві, що призводить до загострення суспільних суперечностей. 

Глобальний інститут McKinsey (McKinsey Global Institute, MGI) 

опублікував прогноз «Відновлення споживчого попиту і триваючий вплив 

пандемії COVID-19», згідно з яким в Європі відновлення більш збалансоване, 

але і менш сильне, в США попит заможних домогосподарств, на які припадає 

дві третини падіння споживання і половина приросту заощаджень, стане 

ключовим фактором сили і швидкості відновлення; разом з тим молоді та 

менш забезпечені споживачі, серед яких багато хто зайнятий в найбільш 

постраждалій від пандемії сфері послуг, а також в секторах, де 

прискорюється цифровізація і автоматизація, мабуть, зіткнуться з 

обмеженнями їх купівельної спроможності, коли закінчаться програми 

бюджетної підтримки, в результаті можливим є посилення поляризації 

споживчого попиту і соціальної нерівності, особливо в США
229

. 
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Дослідницький інститут банку Credit Suisse опублікував Global Wealth 

Report 2021 («Доповідь про глобальне багатство – 2021 рік»), яка свідчить 

про стрімке зростання нерівності в усьому світі протягом 2020 р. У доповіді 

стверджується, що «наслідки пандемії COVID-19 призвели до повсюдного 

зростання нерівності в добробуті в 2020 році», також у доповіді визнається, 

що це зростання нерівності, яке відбувається на тлі руйнівних наслідків для 

суспільної охорони здоров'я і економічної кризи 2020 р., корениться в 

«характері політичних заходів реагування» урядів і центральних банків на 

пандемію коронавірусу. Створення багатства в 2020 р. завдяки діям, 

здійсненим урядами і центральними банками для пом'якшення економічних 

наслідків COVID-19, в значній мірі не відповідало завданням, які стоять 

перед світом. Зменшення можливостей споживання через локдауни, в 

поєднанні з програмами підтримки доходу, призвело до зростання економії 

для багатьох людей, водночас кількість мільйонерів у всьому світі 

збільшилася на 5,2 мільйона осіб і становила загалом 56,1 мільйона осіб, які 

володіють 45,8% світового багатства. Одна третина цих нових мільйонерів 

(1,7 мільйона) проживає в США. Вперше більше одного відсотка людей у 

світі стали «доларовими мільйонерами». Масштаби збільшення економічної 

нерівності в минулому році зрозумілі зі статистичних даних про зростання 

числа «осіб з ультрависоким чистим капіталом» (ultra-high net worth 

individuals – UHNWI) – людей з чистим капіталом понад 50 млн дол.: в 2020 

р. у всьому світі таких налічувалося 215 030 осіб, тобто на 41 410 осіб, або на 

23,9 % більше, ніж у 2019 р. Таке зростання особливо вражає в рік, який 

наповнений соціально-економічними потрясіннями
230

. Через пандемію 

збідніла більша частина населення, яка живе на зарплату та прибутки від 

дрібного бізнесу. А забезпечена меншість, навпаки, наростила статки, 

вкладені у фінансові ринки та нерухомість. За рік пандемії рейтинг Forbes 

поповнювався новим мільярдером кожні 17 годин і досяг нечуваних 2755 
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людей
231

. Значна частина населення у світі, як і раніше, позбавлена 

медичного страхування та пенсій за віком, а ще більше людей живе в умовах 

відсутності дитячих та сімейних допомог, а також допомог у зв'язку з 

безробіттям та тимчасовою непрацездатністю у випадку хвороби, травми або 

вагітності
232

. 

Соціально-економічна нерівність є одним із факторів розгортання 

економічної кризи. Концентрація надзвичайно високих доходів у невеликої 

групи людей на одному кінці шкали і низьких доходів у великої кількості 

населення – на іншому послаблює глобальний попит і сприятливі наслідки 

зростання для скорочення масштабів бідності
233

. Соціальна нерівність 

розглядається як одна з можливих причин того, що в США у 2008 р. 

розпочалася фінансова криза. Зростання нерівності могло чинити негативний 

тиск на сукупний попит (більш багаті домогосподарства в меншій мірі 

схильні витрачати свій дохід на споживання, ніж бідні домогосподарства) і 

спонукати багато сімей жити невідповідно до своїх достатків, позичаючи 

гроші для підтримки свого рівня споживання
234

.  

В умовах сучасної пандемії актуалізувалась необхідність 

удосконалення системи соціального захисту вразливих верств населення та 

посилення здатності країн справлятися з соціально-економічними наслідками 

пандемій у майбутньому, при цьому вкрай важливо вирішувати проблеми, 

пов'язані з неформальними трудовими відносинами та обмеженими 
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масштабами систем соціального захисту, а також проводити реформи, що 

дозволяють забезпечити стійке зростання економіки
235

. 

На динаміку соціально-економічної нерівності в капіталістичному 

суспільстві впливають економічна кон'юнктура і інституційне середовище. 

Підвищувальна економічна кон'юнктура створює можливості для зменшення 

соціально-економічної нерівності за допомогою відповідної перерозподільної 

політики держави, але те, яким чином будуть використані ці можливості, 

залежить від характеру інституційного середовища. Різноманіття методів 

нівелювання соціально-економічної нерівності, що застосовуються в 

сучасній глобальній капіталістичній системі може бути зведено до кількох 

моделей, які функціонують в економічно розвинених державах, а саме: 

модель соціального страхування, ліберальна модель, південноєвропейська 

(рудиментарна) модель, соціал-демократична (скандинавська модель). 

Система Бісмарка (модель соціального страхування) або німецька, 

континентальна модель, яка функціонує в Німеччині, Нідерландах, Франції, 

характеризується взаємозалежністю між рівнем соціального захисту 

населення і тривалістю трудової діяльності, базується на обов'язковому 

соціальному страхуванні. При цьому держава гарантує реалізацію зобов'язань 

органами соціального страхування при виникненні у останніх фінансових 

труднощів. У Великій Британії, Ірландії, США, Японії сформувалася і 

вкоренилася ліберальна модель, яка має особливості в кожній країні, зокрема 

в США і Японії програми соціальної допомоги розрізнені і адресно 

спрямовані на окремі категорії незаможних. Південноєвропейська 

(рудиментарна) модель, яка функціонує в Італії, Іспанії, Греції, Португалії, 

має відносно низький рівень соціального забезпечення, а соціальний захист – 

пріоритет сім'ї та родичів. Ця модель ще тільки розвивається, не має чіткої 

організації, їй властива асиметрична структура соціальних витрат. Соціал-

демократична (скандинавська) модель, яка реалізована в Данії, Швеції, 

                                                 
235

Перспективы мировой экономики. Обзор. Всемирный банк. URL: 

https://www.vsemirnyjbank.org/ru/publication/global-economic-prospects 



Подлєсна В. Г.    Методи згладжування циклічної динаміки соціально-економічної нерівності 

 229 

Фінляндії, Норвегії, забезпечує широке охоплення різних соціальних ризиків 

і життєвих ситуацій, що вимагають підтримки держави і суспільства. 

Соціальні послуги гарантуються всім жителям країни і не обумовлені 

зайнятістю і сплатою страхових внесків
236

. 

В опублікованому ООН «Звіті про людський розвиток 2020» в першу 

десятку за індексом людського розвитку входять такі країни, як Норвегія, 

Ірландія, Швейцарія, Гонконг, Ісландія, Німеччина, Швеція, Австралія, 

Нідерланди, Данія237. У десятку лідерів за індексом людського розвитку 

входять 4 країни, в яких функціонує соціал-демократична (скандинавська) 

модель соціальної політики (Данія, Швеція, Норвегія, Ісландія); 2 країни, в 

яких функціонує німецька, континентальна модель (модель соціального 

страхування) – Німеччина, Нідерланди; 3 країни з ліберальною моделлю 

соціальної політики – Австралія, Швейцарія, Ірландія; а також 1 країна з 

східно-азіатською моделлю соціальної політики, що має риси як ліберальної 

політики, так і патерналізму, – Гонконг. Таким чином, з 10 країн-лідерів за 

індексом людського розвитку 6 країн – це країни, моделі соціальної політики 

яких характеризуються високим рівнем декомодифікації, тобто відповідають 

або соціально-демократичному (скандинавському) типу «капіталізму 

загального добробуту», або консервативно-корпоративістському (франко-

германському) типу. У всіх країнах, що входять до десятки лідерів за 

індексом людського розвитку, діє прогресивна шкала оподаткування доходів 

фізичних осіб; серед цих країн найбільш високі ставки прибуткового податку 

для найбільш заможних громадян встановлені в Данії – 65%, Нідерландах – 

52, Норвегії – 49, Швеції – 57%
238

. Дані про рівень економічної нерівності в 

США за період з 1910 по 2014 рр. свідчать про те, що від параметрів 

фіскальної системи і від величини граничних податкових ставок економічна 

нерівність залежить сильніше, ніж від монетарної політики, при цьому 
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недостатньо високі граничні податкові ставки на доходи і спадок збільшують 

економічну нерівність, граничним значенням для ефективного граничного 

оподаткування доходів і спадщини в США є діапазон 55–65%239. 

Т. Пікетті вважає, що для регулювання глобалізованого майнового 

капіталізму XXI ст. необхідним є адекватне оновлення соціал-демократичної 

і податково-ліберальної програми минулого сторіччя, при цьому два 

основних інститути, які були винайдені в XX ст. – соціальна держава і 

прогресивний прибутковий податок – повинні і надалі відігравати ключову 

роль, а також потрібно винайти нові інструменти, що відповідають сучасним 

викликам. Т. Пікетті розглядає як ідеальний інструмент світовий 

прогресивний податок на капітал у поєднанні з дуже високим ступенем 

прозорості міжнародної фінансової системи, що дозволило б уникнути 

нескінченної спіралі нерівності, ефективно регулюючи динаміку 

концентрації майна у світовому масштабі. До цього ідеального вирішення 

слід рухатися поетапно, почавши з його впровадження в континентальних 

або регіональних масштабах і організувавши співпрацю між цими 

регіональними інструментами. Така співпраця вже налагоджується завдяки 

системам автоматичної передачі даних про банківські рахунки, які зараз 

обговорюються в міжнародному масштабі, насамперед між США і країнами 

ЄС. Крім того, в більшості країн, в першу чергу в Північній Америці і в 

Європі, вже існують різні часткові форми податку на капітал. Сьогодні мета 

повинна полягати у введенні щорічного прогресивного індивідуального 

податку на капітал, тобто на чисту вартість активів, які належать кожній 

конкретній особі. Для найбагатших людей планети базою оподаткування 

можуть бути особисті статки, що оцінюються такими журналами, як 

«Forbes». Для кожного власника майно, що оподатковується, також має 

визначатися ринковою вартістю всіх фінансових активів (насамперед 

банківських вкладів та рахунків, акцій, облігацій і різного роду часток в 
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компаніях, які котируються і не котируються) і нефінансових активів (перш 

за все нерухомих), які йому належать, після вирахування боргів
240

.  

Проблема зростання соціально-економічної нерівності є вкрай 

актуальною для економік пострадянського простору з їх переважно 

недосконалим, повним антагоністичних суперечностей і диспропорцій 

інституційним середовищем, зокрема розподільчі відносини у вітчизняній 

економіці не відповідають принципу соціальної справедливості. Основний 

податковий тягар в Україні припадає на бідну частину населення: у 2010 р. 

50% найбідніших сплачували 36,3 % від загальної суми податків, в той час як 

у США в 2009 р. цей показник становив 2,3 %
241

. Про вкрай нерівномірний 

розподіл податкового навантаження за шкалою доходів в Україні свідчать 

такі дані: у 2011 р. в Україні кількість мільйонерів становила 5644, частка 

мільйонерів у загальній кількості платників податку на доходи фізичних осіб 

– 0,03 %, частка доходу, що належить мільйонерам – 50 %, частка сплаченого 

мільйонерами податку на доходи фізичних осіб у загальній сумі надходжень 

до зведеного бюджету – 2 %. Така глибока диспропорція зумовлює низьку 

фіскальну ефективність податку. Те, що чисельність таких осіб є невеликою, 

свідчить про високий рівень диференціації населення за доходами
242

. За 

даними міжнародного дослідження соціальної нерівності ISSP, проведеного у 

2019 р., майже 90 % наших громадян вважають розподіл доходів в Україні 

«вкрай несправедливим» та «несправедливим» (46,5 % та 43,1 % усіх 

опитаних відповідно)
243

. 

В умовах циклічної кризи економіки підтримка платоспроможного 

попиту широких верств населення сприяє дотриманню принципів соціальної 

справедливості та удосконаленню перерозподільних відносин, що пов‘язано з 

трансформацією системи оподаткування. Податок на доходи фізичних осіб є 
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одним із головних джерел наповнення державного бюджету та безпосередньо 

впливає на платоспроможний попит домогосподарств. Країни ЄС на початку 

глобальної економічної кризи, що розпочалася в 2008 р., здійснили реформи 

оподаткування доходів фізичних осіб, зокрема підвищення 

неоподатковуваного мінімуму, збільшення податкового навантаження на 

високі доходи з метою мінімізації дефіциту бюджету
244

. У США та Франції 

існує досвід запровадження податку на доходи мільйонерів, що полягає у 

введенні одноразового податку на річний дохід найзаможніших громадян за 

ставкою 75 %. У 1935 р. в межах реалізації «Нового курсу» Ф. Рузвельта 

щодо річних доходів понад 500 тис. дол. було запроваджено ставку 

прибуткового податку у розмірі 75%. Кошти, вилучені таким чином у 

заможних громадян, спрямовувалися на фінансування витрат державного 

бюджету
245

. В умовах сучасної кризи світової економіки, що поглиблюється 

пандемією, мільярдер У. Баффетт запропонував два засоби для згладжування 

соціальної нерівності в США: ввести зворотний податковий кредит для 

людей з низьким або середнім рівнем заробітку і підвищити податки для 

дуже багатих
246

. Підвищення податків для багатих підтримали Папа 

римський Франциск і генеральний секретар ООН А. Гутерріш, який закликав 

«уряди всіх країн замислитись про податок на тих, хто збагатів за час 

пандемії, та пустити гроші на скорочення соціальної нерівності»
247

.  

У розвинених країнах для згладжування соціально-економічної 

нерівності використовують такі податкові методи: метод прогресивного 

оподаткування (низькі ставки податку з малих доходів фізичних і юридичних 

осіб і високі ставки – з великих доходів); звільнення від деяких податків 

окремих категорій людей (малозабезпечених, інвалідів, пенсіонерів, 

багатодітних та ін.); низьке оподаткування соціально значущих товарів і 
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послуг (зниження ставки ПДВ) або підвищення непрямих податків на 

предмети розкоші і т. д. Прогресивний механізм оподаткування (прогресивна 

шкала оподаткування) доходів фізичних осіб зарекомендував себе як 

ефективний засіб згладжування соціальної нерівності суспільства і 

скорочення надмірної різниці в доходах між багатими і бідними.  

В умовах сучасної пандемії відбулося поглиблення кризи глобальної 

економіки; уряди різних держав зреагували на соціально-економічні виклики 

пандемії, зокрема Австралія, США, Італія, Велика Британія, Німеччина, 

Іспанія, Франція, Південна Корея передбачили збільшення бюджетної 

підтримки економіки на 2020 р. Підтримка виражається в зростанні прямих 

бюджетних асигнувань, зниженні податкових платежів або їх відстроченні, 

наданні державних гарантій фінансовому сектору по операціях для реального 

сектора. В країнах з великими обсягами допомоги значну частку підтримки 

складають державні гарантії. Переважна більшість країн не передбачає 

окремих заходів підтримки фінансового сектора за рахунок бюджету. 

Підтримка великого і малого бізнесу здійснюється за допомогою приблизно 

одного і того ж набору заходів, проте конкретний перелік варіюється від 

країни до країни. Як правило, в цей набір входять гарантії і пільгові умови за 

кредитами, тимчасовий мораторій на процедуру банкрутства, відстрочки і 

зниження платежів по податках, скасування штрафів і пені за прострочення 

тих чи інших платежів. В окремих країнах використовується механізм 

надання субсидій (грантів) підприємствам або для постраждалих галузей, або 

в обмін на збереження зайнятості (або всьому бізнесу, або окремо малому), 

або категорії самозайнятих
248

.  

Низка європейських країн реалізують програми підтримки 

національного підприємництва для мінімізації наслідків карантинних 

обмежень. За оцінками МВФ
249

, у Польщі передбачено надання кредитних 
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гарантій та мікрокредитування для підприємців обсягом 75 млрд злотих 

(3,3% ВВП 2019 р.). Велика Британія виділила 27 млрд фунтів стерлінгів на 

гранти для малих компаній постраждалим секторам, запуск схеми 

«Кредитування постраждалих від коронавірусу бізнесів» для підтримки 

малого і середнього підприємництва. Італія реалізує заходи з підтримки 

кредитних пропозицій (5,1 млрд євро). Німеччина направила 50 млрд євро 

субсидій власникам малого бізнесу та самозайнятим особам, розширення 

обсягу та доступу до гарантій державних кредитів для фірм, спрямувавши на 

ці цілі понад 822 млрд євро (24% ВВП). Загалом урядами багатьох країн на 

підтримку економіки спрямовано значне державне фінансування, зокрема: 

Естонія – 2 млрд євро (7% ВВП), Латвія – 1 млрд євро (3% ВВП), Литва – 2,5 

млрд євро (5% ВВП), Італія – 25 млрд євро (1,4% ВВП). В Китаї затверджено 

та імплементовано заходи приблизно на 1,3 трлн юанів (1,2% ВВП), у 

Німеччині – 156 млрд євро (4,5% ВВП), у США – 0,5% ВВП на охорону 

здоров'я, лікарняні відпустки, кредити для малого бізнесу та міжнародну 

допомогу
250

. 

Станом на квітень 2020 р. у 45 країнах було запроваджено, адаптовано 

чи розширено програми соціального захисту у відповідь на пандемію, що 

поглибила економічну кризу. Найбільш поширеними заходами є такі: 

грошові виплати (30 програм), дотації до заробітної плати (11), дотації на 

відпустку у зв‘язку з хворобою (10), різні форми субсидій на внески у фонди 

соціального забезпечення та страхування на випадок безробіття, податкові 

канікули, підтримка малого та середнього бізнесу тощо
251

. 

Як інструмент врегулювання проблеми соціальної нерівності розвинені 

країни часто використовують податок на доходи фізичних осіб. У більшості 

таких країн застосовується прогресивна шкала ставок оподаткування, 

податкова база визначається шляхом вирахування із отриманого доходу 
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витрат, здійснених для його отримання. У Швеції за рахунок цього податку 

до бюджету держави надходять значні грошові ресурси, що спрямовуються 

згодом на фінансування соціальних видатків. У Франції прибутковий податок 

стимулює громадян здійснювати витрати на соціальну сферу: встановлено 

податкові вирахування на суму коштів, що витрачаються на утримання 

престарілих батьків, на благодійність і т.п. Оподаткування доходів фізичних 

осіб у Франції має особливості, зокрема оподаткуванню підлягає сукупний 

дохід сім'ї. Використовуються спеціальні сімейні коефіцієнти, які визначають 

середній дохід на кожного члена сім'ї. Тільки після цього можна визначити 

податкову ставку, під яку потрапляє цей дохід. Доходи підрозділяються на 

вісім груп, для кожної існує своя методика, в якій сумі їх враховувати з 

метою оподаткування. Загальним правилом для визначення чистого доходу є 

вирахування всіх виробничих витрат, що забезпечили доходи, при цьому 

вирахуванню підлягають витрати на утримання престарілих батьків і на 

благодійність. Податок обчислюється за єдиною прогресивною шкалою, але 

разом з тим він враховує економічні, соціальні, сімейні умови і вік кожного 

платника. Ставки податку залежать від доходів, причому щорічно податкова 

шкала уточняється, дозволяючи врахувати інфляційні процеси, а сам 

прибутковий податок повинен сплачуватися усіма, хто проживає у Франції з 

доходів, отриманих у країні і за кордоном з урахуванням угод. Об'єднаний 

оподатковуваний дохід сім'ї ділиться на встановлений законом сімейний 

коефіцієнт для визначення кількості оподатковуваних часток. Далі для цієї 

частки визначається ставка прибуткового податку з метою обчислення 

розміру податкового зобов'язання (суми податку), що припадає на одну 

частку. Потім обчислена з однієї частки сума податку множиться на цей же 

коефіцієнт для визначення загальної величини податкового зобов'язання 

окремої сім'ї
252

. 

                                                 
252

 Терентьева С. Н. Сравнительная характеристика налогообложения физических лиц налогом на доходы в 



Подлєсна В. Г.    Методи згладжування циклічної динаміки соціально-економічної нерівності 

 236 

Сімейні коефіцієнти визначаються виходячи з соціального статусу і 

кількості учасників
253

. У Франції законодавство передбачає велику кількість 

можливих варіантів складу домогосподарства: холості, розведені; подружні 

пари (також до цієї категорії належать особи, що живуть за цивільною 

угодою про солідарність – pacte civil de solidarité (PACS), незалежно від статі) 

з дітьми до 18 років або з іншими утриманцями; до досягнення 21 року (або 

до 25 років при проходженні навчання) діти за бажання можуть залишатися в 

домогосподарстві батьків; вдови, вдівці; самотні батьки; і безліч інших 

варіантів. При підрахунку коефіцієнта розміру сім'ї додаються вагові 

коефіцієнти всіх членів сім'ї. Дорослі (самотні або подружжя з офіційно 

зареєстрованим шлюбом) – кожен має ваговий коефіцієнт – 1, перша і друга 

неповнолітня дитина (що живуть з обома батьками) – по 0,5, третя і наступні 

неповнолітні діти (що живуть з обома батьками) – кожен по 1. При 

розлученні або смерті одного з батьків вага дитини в підрахунку сімейного 

коефіцієнта збільшується. Застосування «коефіцієнта сім'ї» при розрахунку 

суми податку, що сплачується, дозволяє знижувати ступінь прогресивності 

оподаткування для сімей з великою кількістю дітей
254

. 

Переорієнтація податкової практики на надання соціальних пільг при 

справлянні прибуткового податку не з окремої фізичної особи, а з сім'ї як 

суб'єкта оподаткування дозволяє мінімізувати податковий тиск на сімейний 

бюджет платників податків, які мають найбільше число утриманців. Сім'я, 

таким чином, отримує можливість максимально використовувати одержувані 

її працездатними членами доходи, а не чекати субсидій і дотацій через фонди 

соціального забезпечення. На сьогодні практику виключно «сімейного 

оподаткування» використовують лише кілька країн ОЕСР (Франція, 
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Люксембург, Швейцарський кантон Во). У деяких країнах платники податків 

можуть обирати між спільним оподаткуванням та роздільним 

оподаткуванням (на вибір платника податків або за певних умов)
255

.  

У Франції існує досвід оподаткування великих статків з метою 

фінансування субсидій малозабезпеченим верствам населення. Солідарний 

податок на статок був введений урядом соціалістів у 1982 р. у вигляді 

податку на великі статки, скасований правоцентристським урядом Жака 

Ширака в 1986 р., а у 1989 р. знову введений. Солідарний податок на статок 

(l‘impôt de solidarité sur la fortune, ISF) стягувався з майна фізичних осіб, 

якщо його вартість на початок податкового періоду перевищувала 

встановлений рівень (1,3 млн євро на початок 2015 р.)
256

, у 2018 р. цей 

податок було замінено на податок на розкіш
257

(la fortune immobilière, IFI)
258

.  

В умовах сучасної економічної кризи актуалізувалася проблема 

державної підтримки найменш забезпечених верств населення. В США, 

соціальна політика яких є ліберальною, існує безліч програм соціальної 

допомоги малозабезпеченим, зокрема в США для найбідніших верств 

населення працює Американська програма пільгової купівлі продуктів 

(SNAP), відома також як «продуктові талони» або EBT (електронний переказ 

допомоги). Програма передбачає прямий переказ готівки фізичним особам 

для придбання продуктів. У 2013 р. програмою користувалося 47,6 млн осіб, 
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або 15 % населення (або 20 % домогосподарств), в середньому кожен 

отримував 132 дол. на місяць. Люди, що задовольняють критеріям для 

отримання продуктових талонів, мають дохід не більше 130 % від 

прожиткового мінімуму, і, як правило, обмежену кількість майна. До початку 

глобальної економічної кризи кількість заявок на участь в програмі SNAP 

змінювалася разом зі станом американської економіки. З 2004 р. до 2013 р. 

число заявок на SNAP подвоїлось: з 23 млн осіб до більш ніж 46 млн. 

Програма SNAP допомагає харчуватися 25% всіх дітей в США і приблизно 9 

млн пенсіонерів
259

. У 2021 р. Департамент сільського господарства США 

(USDA) оголосив про переглянуті стандарти харчування, які різко 

збільшують середній розмір допомоги по талонах на харчування. Нужденні 

сім'ї отримають постійне підвищення допомоги по талонах на харчування в 

жовтні 2021 р. відповідно до розширення програми. Адміністрація 

Дж. Байдена збільшує розмір виплат на 25%, це торкнеться 42 млн 

населення. До пандемії середня виплата на місяць становила 121 дол., тепер 

вона збільшиться на 36 дол.
260

. 

Циклічна динаміка вітчизняної економіки скоординована з 

довгостроковою циклічною динамікою глобальної економіки, тому сучасна її 

криза обумовлює зростання соціально-економічної нерівності в Україні, ця 

тенденція посилюється пандемією. Найглибшим падіння темпу приросту ВВП 

України було у 2009 р., коли в повній мірі розгорнулася світова економічна 

криза, меншим – у 2014–2015 рр., коли падіння було зумовлене глибокою 

кризою вітчизняної політико-економічної системи, яка з особливою силою 

проявилася у 2014 р., ще меншим, але досить відчутним – у 2020 р. (-4%) 

внаслідок карантинних заходів у зв‘язку з пандемією (рис. 10.1). 
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 Америка сокращает средства программы талонов на питание на 6%: что дальше? URL: 

https://goldenfront.ru/articles/view/amerika-sokrashaet-sredstva-programmy-talonov-na-pitanie-na-6-chto-dalshe/ 
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 Байден повысил пособие на питание. Какие есть аргументы за и против? URL: 
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Рис. 10.1. Динаміка ВВП України протягом 2000–2020 рр.  

Джерело: Побудовано на основі World Development Indicators. URL: 

https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators# 

В Україні динаміка ВВП на душу населення (в цінах 2010 р.) (рис. 10.2) 

та рівня безробіття (рис. 10.3) скоординована з циклічною динамікою 

глобальної економіки та перебуває під впливом внутрішніх політико-

економічних факторів. 

 

Рис. 10.2. Динаміка ВВП на душу населення в Україні протягом 

20002020 рр. 

Джерело: побудовано на основі World Development Indicators. URL: 

https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators# 

Протягом 20002008 рр. в Україні в умовах підвищувальної хвилі 5-го 

кондратьєвського циклу відбувалося досить стрімке зростання ВВП на душу 

населення та зниження безробіття; у 2009 р. підвищувальна динаміка ВВП на 

душу населення була перервана розгортанням світової економічної кризи, а 

знижувальна динаміка безробіття змінилась його зростанням; протягом 
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20102019 рр. в умовах перманентної політичної кризи та інституційної 

деструкції динаміка цих показників відповідала депресивно-кризовій 

динаміці вітчизняної економіки; в 2020 р. під впливом пандемії відбулося 

досить відчутне падіння ВВП на душу населення та зростання безробіття.  

 

Рис. 10.3. Динаміка рівня безробіття в Україні протягом 20002020 рр. 

Джерело: побудовано на основі World Development Indicators. URL: 

https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators# 

В Україні, на думку експертів CEDOS, відсутні відповіді на низку 

актуальних викликів: розповсюдженість явища «працюючих бідних», 

безробіття та економічну незахищеність, особливо серед вразливих категорій 

населення, відсутність соціального житла, нерівність у доступі до якісної 

освіти, ерозію людського капіталу
261

. Соціально-економічна нерівність – 

фактор розгортання та поглиблення сучасної економічної кризи у світі в 

цілому, та в Україні зокрема. МОП пропонує для подолання цих проблем 

застосовувати заходи, які запобігають практиці ухилення організацій та 

фізичних осіб від сплати податків на доходи, та встановлювати адресні 

податкові пільги для малозабезпечених домогосподарств
262

. У ринковій 

економіці домогосподарства виконують все більш широкий спектр 

економічних функцій: формування споживчого попиту, участь у формуванні 

доходів бюджетів усіх рівнів, розширене відтворення трудових ресурсів, 

розвиток виробничої діяльності в секторі домашніх господарств за 
                                                 
261

 Боброва А, Слободян О. та інші. Соціальна справедливість і коронавірус: аналіз наслідків для добробуту. 

URL: https://cedos.org.ua/uk/articles/sotsialna-spravedlyvist-i-koronavirus-analiz-naslidkiv-dlia-dobrobutu 
262

 Доклад «Заработная плата в мире в 2016–2017 гг. Неравенство в оплате труда на предприятиях». URL: 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_544096.pdf/ 
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допомогою створення некорпоративних ринкових підприємств, забезпечення 

інвестицій в економіку шляхом прямого і непрямого вкладення заощаджень. 

В Україні платоспроможний попит більшості домогосподарств у період 

сучасної економічної кризи значно скоротився. Відповідно до рекомендацій 

МОП, збіднілі домогосподарства можуть розраховувати на державну 

підтримку у вигляді трансфертів (прямих грошових виплат), можливостей 

або гарантій працевлаштування в державному секторі, а також субсидій на 

харчування
263

. 

Для вирішення проблеми соціально-економічної нерівності в Україні в 

постпандемічних умовах та задля повоєнної відбудови економіки слід 

врахувати зарубіжний досвід щодо встановлення більш справедливого 

оподаткування доходів фізичних осіб та застосувати низку податкових 

методів згладжування соціально-економічної нерівності, а саме: 

- для початку повернутися до прогресивної шкали оподаткування 

доходів фізичних осіб, що вже існувала у вітчизняній практиці 

оподаткування
264

, та, зважаючи на закордонний досвід оподаткування 

доходів заможних верств населення, щодо доходів фізичних осіб понад 

100 тис. євро застосувати ставку оподаткування не менше 40 %
265

. Згодом 

поставити за мету досягнення соціальної справедливості та реформувати 

систему оподаткування доходів фізичних осіб, спираючись на розроблений 

А. Гриценком науковий підхід, що ґрунтується на законах архітектоніки. 

Згідно з цим науковим підходом слід виділити три різні за своїми 

масштабами соціальні групи: 1) люди, які залежно від різних природних, 

соціальних та інших обставин не можуть забезпечити себе необхідними 

                                                 
263

 Там само. 
264

 В Україні прогресивна шкала податку на доходи фізичних осіб функціонувала у 1991–2004 рр., при цьому 

рівень прогресії ставок поступово знижувався, у 1991 р. максимальна ставка ПДФО становила 90%, у 2004 

р. максимальна ставка ПДФО – 40% від оподатковуваного доходу, мінімальна ставка податку становила 

10%. З 2004 р. в Україні впроваджено єдину пропорційну ставку оподаткування розміром 13% (з 2007 р. – 

15%). З 2011 р. діяла базова ставка розміром 15% для доходів, які за місяць не перевищують 10 мінімальних 

зарплат та 17% (20% з 2015 р.) – для доходів понад 10 мінімальних заробітних плат. З 2016 р. діє єдина 

ставка податку 18%. Див.: Горин В.П., Булавинець В.М. Практика та проблеми ефективності податкового 

регулювання доходів населення. URL: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_32/37.pdf/ 
265

 у Франції доходи фізичних осіб від 73779 євро до 156224 євро оподатковуються за ставкою 41 %, більше 

за 156224 євро – 45%; у Німеччині початкова ставка податку на доходи фізичних осіб становить 14 %, а 

максимальна – 45%. Див.: Налоги во Франции. URL: https://mirfrance.ru/nalogi-vo-francii/; Налог с зарплаты в 

Германии: суммы налогов и социальных сборов в 2021, 2020 году с зарплаты. URL: https://ru-

geld.de/salary/taxes.html#tax-rates/  
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засобами існування (наприклад інваліди); 2) люди, які своєю працею 

створюють необхідний продукт і можуть себе забезпечити; 3) люди, які 

володіють монопольними факторами впливу на процес виробництва 

(власність, креативні здібності), що спричиняє суттєве збільшення обсягів 

створюваного продукту незалежно від трудового внеску. Першу групу 

доцільно взагалі звільняти від оподаткування доходів. Доходи другої групи 

має сенс оподатковувати за ставкою 15 % (за законами архітектоніки це та 

межа, за якою починають зростати ризики для стабільного функціонування 

господарської одиниці). До третьої групи доцільно застосовувати 

прогресивне оподаткування від 15 до 38 %, що також випливає із законів 

архітектоніки
266

. 

- запровадити сімейне оподаткування доходів, за якого джерелом 

сплати податків виступає спільний бюджет членів сім'ї. Сімейне 

оподаткування доходів повинне бути не обов‘язковим, а існувати одночасно з 

роздільним оподаткуванням доходів фізичних осіб як добровільна 

альтернатива. При цьому слід орієнтуватися на зарубіжний досвід, зокрема у 

Франції для цілей сімейного оподаткування кожна сім'я розглядається як 

податкова одиниця, з урахуванням складу сім'ї. 

Для згладжування соціально-економічної нерівності в країнах з 

низькими темпами економічного розвитку та низькими доходами населення 

доцільно впроваджувати програми тимчасових і громадських робіт; 

створювати «зелені» робочі місця, насамперед у сільській місцевості, 

зокрема, зважаючи на індійський досвід (Національний закон щодо гарантій 

зайнятості в сільській місцевості – MGNREGA)
267

, в Україні необхідно 

розробити та впровадити державну програму сприяння зайнятості в сільській 

місцевості, яка передбачає не менше, ніж 100 днів гарантованої зайнятості за 

наймом протягом року для членів сільських домогосподарств, які згодні 
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виконувати низькокваліфіковану працю в сільському господарстві, або при 

побудові інфраструктурних об‘єктів. Перспективним для зменшення 

безробіття в сільській місцевості є розвиток зеленого туризму, що потребує 

популяризації, широкої інформаційної підтримки та розширення фінансової 

бази зеленого туризму, задля чого необхідно внести зміни до ст. 6 ЗУ «Про 

кредитні спілки», яка вимагає, щоб чисельність засновників (членів) 

кредитної спілки була не меншою ніж 50 осіб
268

 – зменшити вимогу щодо 

чисельності засновників (членів) кредитної спілки, які є жителями одного 

села чи селища, вдвічі. Міжнародна конференція праці на 104-й сесії у 

2015 р. прийняла Рекомендацію № 204 про перехід від неформальної до 

формальної економіки, в якій підкреслюється, що держави повинні 

реалізовувати політичні й інші заходи, націлені на сприяння переходу до 

формальної економіки. В Україні необхідно, насамперед, збільшувати 

інвестиції в людський капітал, що, як відомо з зарубіжної практики, 

забезпечує скорочення неформальної зайнятості
269

. Ще одним напрямом 

вирішення проблеми безробіття є залучення населення до краудсорсингу, що 

є формою організації співробітництва – масової добровільної непрофесійної 

господарської діяльності, яка відповідає вимогам інформаційно-мережевого 

суспільства
270

. Участь у краудсорсинговому проекті
271

 є джерелом 

незначного доходу і тимчасової занятості, але дозволяє частково зменшувати 

соціальну напругу в суспільстві.  
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 «Про кредитні спілки». Закон України від 20.12. 2001 р. № 2908-III URL: 
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Для підтримки найменш забезпечених верств населення в Україні в 

умовах повоєнної відбудови економіки доцільно скористатися досвідом 

функціонування американської Програми пільгової купівлі продуктів (The 

Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP)
272

. Законодавчо 

встановлений в Україні на березень 2021 р. прожитковий мінімум (2 189 грн) 

занижено у 2,2 раза порівняно з його фактичним розміром, а для 

працездатної особи (2 270 грн) – у 2,4 раза
273

. В таких умовах існують 

категорії населення, які отримують доходи чи пенсії
274

, чи живуть за рахунок 

соціальної допомоги, що нижчі за фактичний прожитковий мінімум або йому 

дорівнюють. Тому доцільно розробити та впровадити щодо таких категорій 

населення державну соціальну програму, яка передбачає забезпечення 

платіжними картками для придбання щомісяця продуктів харчування та 

медикаментів на суму, яка є не меншою законодавчо встановленого 

прожиткового мінімуму. 

В умовах соціально-економічної кризи та карантину в Україні 

фінансова спроможність населення зменшується, відповідно зменшується 

платоспроможний попит, тому доцільно ввести мораторій на зростання цін 
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 Після проходження процедури отримання допомоги SNAP, що детально описана у кожному штаті 
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на газ та електроенергію до кінця карантину та на строк не менше 30 днів 

після його закінчення. У 2013 р. 11 %, а у 2017 р. 29 % українських сімей 

визнавали актуальною для себе проблему забезпечення теплом взимку. 

У 2019 р. про заморожування цін на газ і електроенергію заявив уряд Румунії, 

а нижня палата польського парламенту також прийняла рішення про 

заморожування тарифів на електроенергію на рівні 2018 р.
275

. Ціни на газ і 

електроенергію для побутових споживачів Румунії заморожені до 2022 р.
276

. 

У Польщі прийнято закон, яким передбачено заморожування з 2019 р. цін на 

електроенергію для споживачів на рівні 2018 р.
277

. 

Згладжування соціально-економічної нерівності в українському 

суспільстві особливо актуальне в умовах циклічної кризи економіки та 

необхідне для повоєнного відновлення вітчизняного соціально-економічного 

розвитку, тому що нерівність є вагомим фактором поглиблення кризових 

процесів в економіці і в суспільстві в цілому. Високий рівень соціально-

економічної нерівності за будь-якої економічної кон‘юнктури заважає 

розвитку людей, країн і глобального суспільства, поглиблює вже існуючі 

інституційні бар‘єри на шляху суспільного прогресу, зменшує потенціал 

довгострокового соціально-економічного розвитку. 
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ЧИННИКИ ПРОТИДІЇ ДИВЕРГЕНЦІЙНИМ 

ТЕНДЕНЦІЯМ У ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ  

ПРОЦЕСАХ УКРАЇНИ 

Європейська інтеграція України, курс на яку закріплений 2019 р. її 

Конституцією, є комплексним і тривалим процесом, хід якого завжди 

відбувався у непростих геополітичних, макроекономічних та інституційних 

умовах. Ці умови стали надскладними, а їхні зміни – важкопрогнозованими у 

зв‘язку з початком 24 лютого 2022 року воєнної агресії Російської Федерації 

проти України, що серйозно дестабілізувало соціально-економічний розвиток 

не лише Європи, але й багатьох інших країн і регіонів світу.  

Розгорнута проти Української держави війна фактично стала тригером 

для формального прискорення її європейської інтеграції з боку Євросоюзу, 

керівники якого на своєму березневому саміті у Версалі послали чіткий 

політичний сигнал, що вже у червні 2022 р. розглянуть заявку України про 

набуття статусу кандидата на вступ до ЄС
278

, терміново подану 28 лютого 

цього ж року
279

. Однак вже незабаром політичні лідери Франції та Німеччини 

заявили, що нинішні правила Євросоюзу можуть призвести до того, що 

процес приєднання України триватиме щонайменше декілька років, а в 

дійсності – кілька десятиліть
280

. Окрім завершення війни, передумовою 

зазначеного швидкого просування України до лав інтеграційного об‘єднання 

має стати ефективна повоєнна реконструкція її економіки як спосіб 

стабілізації відповідних суспільних процесів, зокрема, євроінтеграційних. 
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Слід зазначити, що скептичні настрої окремих лідерів європейських 

держав щодо темпів реальної євроінтеграції України мають певні підстави, 

пов‘язані з недостатнім ступенем її готовності до вступу в ЄС за низкою 

встановлених критеріїв. Якщо ж розглядати ситуацію більш системно, в 

широкому інституційному вимірі, то очевидною стає об‘єктивна потреба 

України у реалізації виваженої державної політики щодо посилення 

стимулюючих і мінімізації лімітуючих чинників впливу на її 

євроінтеграційну динаміку. Одним із таких лімітуючих чинників, що 

безпосередньо впливає на ступінь відповідності критеріям і фактичної 

готовності країни до набуття єврочленства, виступає дивергенція соціально-

економічних систем України та ЄС-27, а також його країн-учасниць
281

.  

Соціально-економічна конвергенція / дивергенція: зміст і роль у 

розбудові ЄС. Процес дивергенції (divergence) характеризує посилення 

відмінностей, дисбалансів і розходжень між країнами за основними 

соціально-економічними параметрами їх розвитку, він є протилежним за 

змістом процесу конвергенції (convergence). Ураховуючи, що будь-яка 

соціально-економічна система має низку вимірів і десятки параметрів 

оцінювання, за одними з них, порівнюючи з іншою системою, може мати 

місце конвергенція, тоді як за іншими – дивергенція. Варто зауважити, що 

концепція конвергенції країн-учасниць Євросоюзу покладена в 

інституційний фундамент проекту об‘єднаної Європи з самого початку його 

заснування у 1957 році
282

. Реалізації цієї концепції відведено чільне місце у 

правовому полі та державній політиці ЄС як на загальноєвропейському рівні 

(критерії конвергенції вступу до єврозони, політика згуртування ЄС, 

структурний Фонд згуртування, Центр моніторингу процесів конвергенції в 
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ЄС тощо), так і національному рівні (крім іншого, країни-члени, що не 

входять до єврозони, згідно з Пактом стабільності та зростання (1997 р.) 

реалізують національні Програми конвергенції, розраховані на п‘ятирічний 

період).  

З огляду на безумовну пріоритетність для Євросоюзу цілеспрямованої 

підтримки соціально-економічної конвергенції та подолання дивергенції 

країн-учасниць, а також необхідність повноцінної імплементації Україною 

ратифікованої 2014 р. Угоди про асоціацію з ЄС, нашій державі доцільно 

адаптувати відповідний європейський досвід і у повоєнний час також 

сконцентрувати зусилля на протидії дивергенційним тенденціям у 

внутрішніх євроінтеграційних процесах. З об‘єктивних причин, забезпечення 

реальної соціально-економічної конвергенції з ЄС – найдієвіший для України 

спосіб наближення перспектив отримання єврочленства. 

Кількісна оцінка тенденцій дивергенції економік України та ЄС у 

період до початку російської воєнної агресії. З цілого ряду причин – 

починаючи розгортанням на початку 2014 р. збройного конфлікту на Донбасі 

і завершуючи гальмуванням реформ і деградацією системи державного 

управління економікою, – в останні роки для України характерна спадна 

динаміка обсягу ВВП на душу населення (саме цей індикатор традиційно 

застосовують для оцінки конвергенційно-дивергенційних процесів). 

Показник ВВП на душу населення України зріс протягом 1991–2016 рр. 

у півтора раза, але, досягнувши максимуму в 2013 р. (3969 дол. США), потім 

значно скоротився і може повернутися на ці позиції лише через десятиріччя – 

причому цей прогноз надавався МВФ ще до початку негативного впливу 

COVID-19. За прогнозною оцінкою МВФ, ВВП на душу населення України 

лише за підсумками 2022 р. становитиме 3967 дол. США, а 2023 р. зросте до 

4312 дол. США
283

. 

Така слабка макроекономічна динаміка України обумовлює її 

дивергенцію як з ЄС у цілому, так і з переважною більшістю країн-членів. 
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Порівняльна оцінка показує, що 2019 р. обсяг ВВП на душу населення 

України був меншим від аналогічного показника Литви у 5,3 раза, Чехії – у 5 

разів, Польщі – у 3,7 раза, Болгарії – у 2 рази. Згідно з даними МВФ, у 

пандемічному 2020 р. відставання України від вказаних держав ЄС за рівнем 

добробуту населення стало ще більш значним: розрив між Україною та 

Чехією сягнув 6,7 раза, Литвою – 5,9 раза, Польщею – 4,5 раза, Болгарією – 

2,7 раза
284

. Така динаміка, особливо зважаючи на негативні наслідки кількох 

«хвиль» пандемії COVID-19 і розв‘язаної РФ у лютому 2022 р. війни проти 

України, недвозначно вказує на збереження дивергенційних тенденцій на 

рівні Україна-ЄС, що потребує у повоєнний період розробки відповідної 

стратегії протидії держави їх поширенню. 

Поряд з макроекономічною виразно проявилася і тенденція соціальної 

дивергенції. Протягом останніх років Україна є лідером країн Європи за 

рівнем бідності, оціненим за величиною добробуту домогосподарств – 

середнім розміром ринкової вартості активів, що припадає на одного 

повнолітнього учасника домогосподарства
285

. Порівняльний аналіз даних за 

період 2010–2019 рр. показує, що стрімке зростання бідності в Україні 

почалося в 2015 році, коли середній рівень добробуту українських 

домогосподарств опустився до позначки 1,7% аналогічного показника 

Бельгії, 2,4% – Німеччини, 9,3% – Чехії і 14,4% – Румунії. За підсумками 

2020 р. середній добробут домогосподарств України становив лише 3,7% 

середнього добробуту домогосподарств Бельгії, 4,9% – Німеччини, 16,8% – 

Чехії та 26,2% – Румунії
286

, демонструючи ті величезні соціальні «розриви», 

які Україні потрібно значною мірою подолати у ході євроінтеграції.  

В останній період виразно проявлялася і структурна дивергенція 

національних ринків праці України і країн ЄС, на що вказує, зокрема, 
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різноспрямованість тенденцій динаміки їх індикаторів у сфері зайнятості
287

. 

Так, рівень зайнятості серед населення працездатного віку в ЄС зріс із 

67,1% у 2013 р. до 69,3% у І кварталі 2021 р., тоді як в Україні цей показник 

скоротився, відповідно, з 67,3 до 64,6%. Водночас рівень безробіття серед 

населення працездатного віку в Євросоюзі за вказаний період скоротився з 

11,2 до 8,1%, тоді як в Україні він зріс з 7,7 до 10,9%. Ці та інші 

дивергенційні тенденції під впливом воєнного шоку будуть лише 

поглиблюватися, таким чином генеруючи відповідні ризики для реалізації як 

вітчизняної політики зайнятості та повоєнного відновлення ринку праці, так і 

соціально-економічних цілей Угоди про асоціацію Україна-ЄС. 

Чинники дивергенції України та ЄС. За нинішніх умов іще на довгі 

роки головним дивергенційним чинником залишатиметься розв‘язана 24 

лютого 2022 р. Російською Федерацією війна проти України, що лише за 

перші два місяці призвела до масштабних людських втрат, руйнації значної 

частини української економіки та вимушеної зовнішньої і внутрішньої 

міграції мільйонів українців. Характеризуючи довоєнний період, зазначимо, 

що ключовий вплив на збереження та поглиблення дивергенційних тенденцій 

Україна-ЄС справляли такі чинники: триваючий збройний конфлікт на 

Донбасі, наслідки анексії Криму, масштабна і дедалі глибша демографічна 

криза, шокуючий вплив пандемії COVID-19 і фрагментарність антикризової 

політики та політики постпандемічного відновлення України, низька 

ефективність системи управління соціально-економічним розвитком країни 

тощо. Ще більш впливовими чинниками дивергенції України з Євросоюзом у 

довоєнний період виявилися: 

 фактична деіндустріалізація країни (індекс фізичних обсягів ВДВ
288

 

(за 100 % взято рівень 2016 р.) у добувній промисловості скоротився зі 

137,9 % у 2013 р. до 91,6 % у 2020 р.; у переробній промисловості – зі 

124,5 % до 100,6 %);  
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 втрата зовнішніх ринків – негативна динаміка зовнішньої торгівлі 

України (товарний експорт скоротився з 63,3 млрд дол. США у 2013 р. до 

49,2 млрд дол. США у 2020 р.);  

 стрімке зростання державного боргу (з 40,4 % ВВП у 2013 р. до 

63,0 % ВВП у 2020 р.) і формування надвисокої залежності від зовнішніх 

кредиторів;  

 масштабна трудова міграція українців за кордон (від 4,5 до 10,0 

млн осіб, або 26–58 % економічно активного населення);  

 різке падіння рівня життя українців (частка населення з 

середньодушовими доходами нижче фактичного прожиткового мінімуму 

зросла з 3,7 % в 2013 р. до 32,3% за підсумками IV кв. 2021 р.); 

 перетворення України на найбіднішу, найкорумпованішу й 

інституційно слабку державу Європи (згідно з міжнародними рейтингами 

2015–2021 рр.). Так, за вказаний період значно погіршилися позиції 

України
289

: 

 за Індексом процвітання Інституту Legatum (Legatum Prosperity 

Index) – з 63-го місця серед 142 країн світу у 2014 р. на 92-ге місце серед 167 

країн світу у 2020 році; 

 за Індексом людського розвитку (Human Development Index) – з 83-

го місця серед 187 країн світу у 2014 р. на 74-те місце серед 189 країн світу у 

2020 році; 

 за Валовим національним індексом щастя (Gross National Happiness 

Index) – з 87-го місця серед 156 країн світу у 2014 р. на 123-тє місце серед 149 

країн світу у 2020 році; 

 за Індексом сприйняття корупції (Corruption Perception Index) – зі 

142-го місця серед 175 країн світу у 2014 р. на 117-те місце серед 179 країн 

світу у 2020 році; 
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 за Індексом слабкості держав (Fragile States Index) – зі 113-го місця 

серед 178 країн світу у 2014 р. на 87-ме серед 173 країн світу за підсумками 

2021 року.  

Наведені вище дані щодо міжнародних рейтингів свідчать про 

інституційну деградацію України (за цілим рядом параметрів) і, відповідно, 

наявність тенденції її інституційної дивергенції з Євросоюзом. Це 

пояснюється не лише чинником воєнного конфлікту на Донбасі, що триває з 

2014 р. Важливу роль зіграло й досягнення гіпертрофованих розмірів такого 

виключно деструктивного інституту, як корупція, – саме такий висновок 

можна зробити з огляду на низку міжнародних оцінок. Так, у березні 2018 р. 

опубліковано доповідь Світового банку, присвячену феномену "кумівського 

капіталізму" в Україні – специфічної моделі управління економікою, за якої 

тісний зв'язок влади (політикуму) і власників великого бізнесу ("олігархів") 

дає змогу обом групам отримувати надвисоку корупційну ренту, надзвичайно 

посилюючи соціальну нерівність у суспільстві. За оцінкою Світового банку, 

частка "кумівського капіталізму" в українській економіці сягає 15–20 %
290

. 

Показовою у цьому контексті є й заява представника МВФ у липні 2019 р., 

який зазначив, що Україна потребує нової бізнес-моделі, впровадження якої 

неможливе за умови продовження корупції та неадекватності інституцій, і 

яка ―має полягати у постачанні товарів, а не людей до Європи‖291. У серпні 

2021 р. Президент Естонії вказала на необхідність для України працювати 

щонайменше ще 20 років над досягненням критеріїв членства в ЄС, яким 

країна наразі не відповідає через масштабну корупцію і неможливість 

захистити права іноземних інвесторів у судовому порядку292
. 
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Таким чином, наведена вище аргументація підтверджує формування 

стійких дивергенційних тенденцій у ході євроінтеграції України. Також під 

впливом пандемії COVID-19 мало місце їх поглиблення, оскільки в умовах 

нової глобальної кризи («коронакризи») була порушена головна умова 

міжкраїнної конвергенції – забезпечення країнами-аутсайдерами більш 

високих темпів зростання реального ВВП порівняно з країнами-лідерами. 

Зважаючи, що подальше розгортання вказаних дивергенційних тенденцій 

потенційно унеможливить досягнення Україною критеріїв набуття 

членства в ЄС, а відтак, і її вступ до Євросоюзу, актуалізується завдання 

розробки вітчизняної державної політики, спрямованої на протидію 

тенденціям дивергенції Україна-ЄС. 

Напрями і чинники протидії соціально-економічній дивергенції 

України і Європейського Союзу у повоєнний період реконструкції 

української економіки. Формування вищевказаного напряму державної 

політики потребує, по-перше, з‘ясування ключових напрямів і чинників 

(ендогенних і екзогенних) протидії соціально-економічній дивергенції 

України та ЄС, а по-друге, розробки дієвих механізмів для посилення впливу 

цих чинників.  

Насамперед слід виокремити воєнно-політичний напрям і пов'язаний з 

ним чинник російського воєнного вторгнення в Україну. Безумовно, 

завершення війни, подолання масштабної соціально-гуманітарної 

катастрофи, відновлення та реінтеграція постраждалих територій і в цілому – 

ефективна повоєнна реконструкція вітчизняної економіки мають 

надзвичайно важливе значення для подальшого суспільного розвитку 

України та «перелому» тренду її дивергенції з Євросоюзом. 

Якщо ж сконцентруватися виключно на соціально-економічному 

розвитку, то основними напрямами державної політики України з протидії 

дивергенційним тенденціям мають стати: інституційний, макроекономічний, 

макрофінансовий, демографічний і соціальний (рис. 11.1). Зважаючи, що за 

кожним напрямом можна виокремити декілька чинників, а один чинник може 
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охоплювати кілька напрямів одночасно, зазначимо й охарактеризуємо 

ключові з них. 

Одним із ключових екзогенних чинників у дивергенційному контексті 

слід вважати політичну і ресурсну готовність Євросоюзу прийняти 

Україну до своїх лав у осяжній перспективі. Як показує досвід держав ЦСЄ, 

що вступили до ЄС у 2004–2013 рр., документальне та політичне засвідчення 

такої готовності – вагомий стимул інтеграції та конвергування з ЄС. 

Слід зазначити, що до березня 2022 р., коли Євросоюз офіційно 

озвучив план надати Українській державі у червні того ж року статус країни-

кандидата на вступ до ЄС, Україна не мала документального підтвердження 

перспектив такого вступу. Зокрема, Угода про асоціацію між нею та 

Євросоюзом не містить жодних гарантій чи бодай констатації наявних 

можливостей щодо майбутнього отримання Україною членства в ЄС. У 

тексті Угоди лише зазначається, що "…Європейський Союз визнає 

європейські прагнення України і вітає її європейський вибір, у тому числі її 

зобов'язання розбудовувати розвинуту й сталу демократію та ринкову 

економіку", та чітко вказується, що "…ця Угода не визначатиме наперед і 

залишає відкритим майбутній розвиток відносин Україна – ЄС"
293

. 

Окрім того, існує офіційний документ ЄС щодо відсутності перспектив 

України набути членства у його складі, що є компромісним рішенням для 

необхідної ратифікації Угоди всіма країнами-членами, при тому, що проти 

цього виступили 61 % виборців Нідерландів, які у квітні 2016 р. взяли участь 

у референдумі щодо затвердження Угоди про асоціацію між Європейським 

Союзом та Україною. Для усунення такої перепони на шляху ратифікації 

Угоди, 15 грудня 2016 р. глави держав і урядів ЄС узгодили юридично 

обов'язкове рішення і на засіданні Європейської Ради спільно заявили: "… 

Маючи на меті налагодження тісних та тривалих відносин між сторонами 
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Угоди, що базуються на спільних цінностях, Угода не надає Україні статусу 

країни-кандидата на вступ до Євросоюзу і не містить зобов'язань надавати 

їй такий статус у майбутньому"
294

. 

 

Рис. 11.1. Основні напрями та чинники протидії дивергенційним 

тенденціям у євроінтеграційних процесах України (у період до початку 

російської воєнної агресії) 

Джерело: складено автором 
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У довоєнний період, оцінюючи можливості вступу України до ЄС, його 

керівники та високопосадовці неодноразово заявляли про віддаленість 

відповідних перспектив. Зокрема, у листопаді 2017 р. після завершення 

чергового саміту "Східного партнерства" на цьому наголосив тодішній глава 

Єврокомісії Ж.-К. Юнкер, а ще раніше він взагалі виключив можливість 

вступу України в ЄС і НАТО в найближчі 25 років
295

. На початку 2018 р. 

Європейська комісія ухвалила стратегію "Надійна перспектива розширення 

ЄС та його посилена взаємодія з Західними Балканами", у рамках якої 

окреслено необхідні умови та гарантії вступу до Євросоюзу у недалекій 

перспективі шести балканських держав – Сербії, Македонії, Албанії, 

Чорногорії, Боснії та Герцеговини, а також Косова. України серед офіційних 

претендентів увійти до найближчих хвиль розширення Євросоюзу тоді не 

виявилося. У травні 2018 р. тодішній глава Представництва ЄС в Україні 

Х. Мінгареллі заявив, що Україна наразі не має перспектив членства в 

Євросоюзі, тому має зосередити увагу на імплементації Угоди про асоціацію, 

зокрема в частині економічної інтеграції
296

. У серпні 2021 р. відсутність 

вказаних перспектив у найближчі 3–5 років підтвердив віце-президент 

Єврокомісії В. Домбровскіс
297

. 

У довоєнний період не сприяло подоланню дивергенційних тенденцій і 

політичне різноголосся та відсутність одностайної думки з питання надання 

Україні членства в ЄС у лідерів і офіційних представників країн-учасниць. 

Наприклад, якщо Латвія
298

 й Естонія
299

 вказували на неготовність 

«проблемної» і «корумпованої» України до вступу в ЄС, то Польща його 
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цілком підтримувала
300

, а Литва навіть зазначала, що під час її головування в 

Раді Європейського Союзу у 2027 р. Євросоюз міг би оголосити Україну 

кандидатом на вступ до ЄС – у разі її рішучого поступу на шляху реформ
301

. 

Зазначене підтверджує наявність невирішених Україною у довоєнний 

період інституційних і макроекономічних проблем, що перешкоджають її 

повноцінній інтеграції. Додаткові можливості їх вирішення можуть з‘явитися 

після отримання Україною у червні 2022 року статусу країни-кандидата на 

вступ до ЄС. У цьому випадку Україна отримає можливість задіяння такого 

механізму протидії дивергенції з ЄС, як доступ до коштів його структурних 

фондів і програм політики згуртування. Однак справедливим є застереження, 

що надзвичайно прискорений чинником російської воєнної агресії перехід 

України у статус кандидата на вступ до Євросоюзу, не прискорює її реальної 

готовності до інтеграції, а тому цей процес, безумовно, буде тривалим, і 

вимагатиме серйозних реформ від обох сторін
302

.  

Значний вплив має і такий важливий інституційний чинник протидії 

дивергенції як незбалансованість Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 

в частині захисту національних інтересів підписантів. Науковці та 

експерти цілком справедливо вказують на те, що процес інтеграційної 

взаємодії нашої держави з Євросоюзом слід розглядати крізь призму 

відстоювання національних інтересів України, а не інших держав Заходу. 

Навіть за умови набуття України статусу країни-кандидата на вступ до ЄС 

необхідним кроком має стати перегляд Угоди про асоціацію саме з позицій 

захисту національних інтересів України, а також принципові зміни у підході 

до реалізації процесу імплементації Угоди
303

, яка на сьогодні фактично 

консервує дивергенційні процеси між ними. 
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Ухвалений 2014 р. зміст Угоди відтворює очевидний дисбаланс 

економічних інтересів сторін-підписантів на користь Євросоюзу та окремих 

його країн-членів. Ця Угода не взаємовигідна, створює для українських 

виробників умови нерівної конкуренції, не сприяє розвитку 

високотехнологічних виробництв і підвищенню соціальних стандартів і 

рівню життя населення в Україні.  

Розпочатий у лютому 2021 р. перегляд додатків до Угоди про асоціацію 

між Україною та ЄС (перегляд власне самої Угоди надзвичайно 

проблематичний, бо зміни до тексту потребують нової ратифікації 27 

країнами ЄС, а це довго, складно і, відверто кажучи, – ризиковано з огляду на 

посилення євроскептичних настроїв у Євросоюзі) має чимало складнощів 

щодо формату, наповнення та можливостей України відстояти свої 

економічні інтереси у ході переговорів
304

.  

Злам тенденцій соціально-економічної дивергенції з ЄС також потребує 

від України вироблення проконвергенційної державної політики, яка нині 

відсутня. Першим кроком у цьому напрямі має стати створення відповідного 

нормативно-правового підґрунтя, зокрема, підготовка проекту Національної 

програми конвергенції з ЄС на довгострокову перспективу. Згідно з 

практикою ЄС, типова структура національної програми конвергенції 

передбачає розробку середньострокових сценаріїв макроекономічного, 

макрофінансового та соціального розвитку країни в контексті реалізації 

ключових структурних реформ, з обов'язковою деталізацією низки 

параметрів, які стосуються системи державних фінансів
305

.  

За макроекономічним напрямом протидії дивергенційним тенденціям 

визначальним чинником стане реконструкція економіки України у 

післявоєнний період. Параметри такої макроекономічної реконструкції слід 

розраховувати, зважаючи на необхідність відновлення втраченого Україною 
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ще у довоєнний період профілю високоіндустріалізованої держави, зі 

значними негативними наслідками прискореної деіндустріалізації протягом 

останніх років.  

У цьому зв‘язку вітчизняними експертами на основі аналізу динаміки і 

структури промислового виробництва обґрунтовано наявність 

індустріальної дивергенції між Україною та ЄС у довоєнний період. 

Разючу технологічну відсталість України від держав-учасниць 

Європейського Союзу засвідчує низка індикаторів індустріальної 

конкурентоспроможності. Так, питома вага середньо- та високо-

технологічних секторів в Україні 2018 р. становила 27 % доданої вартості 

переробної промисловості (ДВПП), а самої промпереробки – 13 % ВВП, що в 

1,5–2 рази менше, ніж в ЄС. При цьому обсяги ДВПП на душу населення в 

Україні були меншими, ніж у Німеччині у понад 30 разів, Чехії – у 18,5 раза, 

Словаччини – у 14,3 раза, Угорщині, Литві та Польщі – приблизно у 10 разів. 

Першочергові кроки для подолання індустріальної дивергенції України та ЄС 

науковці вбачають у перегляді підходів державної промислової політики із 

закріпленням пріоритету саме національних інтересів, а не інтересів ЄС; 

визначення секторів-драйверів зростання на основі державних компаній; 

підтримки розумного протекціонізму і довгострокового стратегування 

політики розвитку тощо
306

. 

Дивергенційним тенденціям на рівні Україна-ЄС також сприяє вплив 

таких глибоко вкорінених в українському суспільстві деструктивних 

інститутів, як корупція та тіньова економіка. Незважаючи на створення 

Україною у довоєнний час цілої низки нових антикорупційних органів і їх 

багатомільярдне фінансування з державного бюджету, ефективність їх 

діяльності поки не дає очікуваного результату – масштаб корупції в останні 

роки не меншає і навіть зростає, на що вказують і відповідні міжнародні 

рейтинги, і високопосадові партнери з ЄС. 
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Значний вплив на процеси дивергенції економік України та ЄС 

справляє чинник інноваційно-інвестиційної модернізації та структурно-

технологічного оновлення вітчизняного виробництва. В Україні цей 

чинник має хронічно незначну вагу в макроекономічному розвитку, тоді як у 

ЄС він є важливою детермінантою міжнародної конкурентоспроможності. За 

певними індикаторами інноваційно-наукового розвитку «розриви» між 

Україною та Євросоюзом стали кратними. Так, за підсумками 2018 р. в 

Україні частка інноваційно активних промислових підприємств становила 

усього 16,4 % їх загальної кількості, тоді як в ЄС-27 аналогічний показник 

становив 53,1 %; Естонії – 74,7; Литви – 55,8; Чехії – 49,4; Латвії – 37,7; 

Болгарії – 35,3%.  

Частка витрат на виконання наукових досліджень і розробок (з усіх 

джерел фінансування) у 2019 р. в Україні становила лише 0,43 % ВВП, а в 

ЄС-27 – уп‘ятеро більше (2,20 % ВВП). Водночас, за рахунок коштів 

державного бюджету зазначені витрати на фундаментальні та прикладні 

наукові розробки в Україні перебували на рівні 0,16 % ВВП, тоді як в ЄС-27 – 

на рівні 0,68 % ВВП. 

Беручи до уваги глобальні виклики цифровізації, у повоєнний період 

об‘єктивно необхідним для України видається посилення інноваційно-

технологічного чинника протидії дивергенційним тенденціям з ЄС. 

Відповідні напрацювання зроблено фахівцями Інституту економіки та 

прогнозування НАН України, які, застосовуючи методику «Європейського 

інноваційного табло», оцінили ступінь інноваційності різних секторів 

вітчизняної економіки та розробили підходи щодо стимулювання 

євроінтеграції України в науково-технічній та інноваційній сфері. Головні з 

числа цих підходів торкаються застосування в Україні концепції «розумної 

спеціалізації», успішно апробованої країнами ЄС, розробки й упровадження 

соціальних інновацій (у т.ч. у сфері охорони здоров‗я), а також стратегічної 

державної підтримки таких інноваційно найбільш перспективних і 
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конкурентоспроможних секторів української економіки як фармацевтика, 

сектор біотехнологій і сектор інформаційно-комунікаційних технологій
307

.  

За макрофінансовим напрямом протидії соціально-економічній 

дивергенції України та ЄС надзвичайно важливим є чинник боргової 

залежності держави, який значуще впливає на її макроекономічну динаміку. 

В Україні у довоєнний період зафіксовано стрімке зростання частки 

державного та гарантованого державою боргу – з 40,4 % ВВП у 2013 р. до 

63,0 % ВВП у 2020 р. (що перевищує граничні обсяги на рівні 60 % ВВП, 

визначені Маастрихтськими критеріями, а також ст. 18 Бюджетного кодексу 

України), і формування надвисокої залежності від зовнішніх інституційних 

кредиторів. За підсумками 2021 р., вказаний показник держборгу скоротився 

до 51,1 % ВВП, але у 2022 р. очевидно значно зросте під впливом воєнного 

шоку, зумовленого вторгненням російських збройних сил в Україну.  

Вказаний чинник обумовлює значне боргове навантаження на 

державний бюджет України, що значно обмежує бюджетні інвестиційні 

ресурси і потенціал зростання її економіки. За звітними даними Рахункової 

палати України, в 2020 р. фактичні витрати держбюджету з погашення і 

обслуговування державного боргу
308

 становили 505,2 млрд грн, або 39,2 % 

видаткової частини державного бюджету. За підсумками І півріччя 2021 р., 

витрати на погашення й обслуговування боргу становили понад 36 % 

здійснених витрат держбюджету за вказаний період
309

, а загалом на 2021 рік 

припадає пік виплат боргів держави за всі попередні періоди – 627,1 млрд 

грн, або 46,6 % (!) видаткової частини державного бюджету України.  

Макрофінансова ситуація, за якої держава витрачає майже половину 

свого бюджету на погашення та обслуговування боргів, має дійсно шокучий 

вплив на потенціал соціально-економічного розвитку країни, гальмуючи 
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постпандемічне відновлення економіки, обумовлюючи подальше зубожіння 

населення, перекреслюючи перспективи конвергування з ЄС. Спробою 

зарадити макрофінансовій розбалансованості стало внесення на розгляд 

парламенту України проекту від 03.06.2021 р. № 5607 «Про комплекс 

невідкладних заходів щодо практичної реалізації реструктуризації 

зовнішнього державного боргу України перед Міжнародним валютним 

фондом»
310

. І хоча вже за два тижні цей проект постанови Верховної Ради 

України відкликали з політичних міркувань, його суть не втрачає 

актуальності, особливо в умовах запровадженого з кінця лютого 2022 р. 

воєнного стану в Україні. Ухвалення відповідно доопрацьованого проєкту (з 

певними корективами строків і умов) могло б зменшити ризики 

макрофінансової дестабілізації та поглиблення дивергенційних тенденцій в 

українсько-європейських економічних відносинах.  

Досягненню цієї мети, а також стимулюванню економічного зростання 

України та її конвергенції з ЄС сприятиме і внесення змін до урядової 

постанови від 11.11.2015 р. № 912 ―Про здійснення у 2015 році правочинів з 

державним та гарантованим державою боргом з метою його реструктуризації 

і часткового списання‖311
 у частині перегляду умов реструктуризації частини 

державного боргу України. А саме: вилучення умов, що жорстко 

прив'язують зростання обсягів ВВП України до розміру виплат за 

державним боргом і таким чином дестимулюють забезпечення високих 

темпів зростання національної економіки (вказані умови реструктуризації 

боргу істотно обмежують річні темпи зростання ВВП України на рівні 3 %, 

тоді як практика країн ЦСЄ показала, що для успішної конвергенції приріст 

валового продукту має становити 7–9 %). 

Надзвичайно важливим у протидії тенденціям дивергенції у ході 

україно-європейської інтеграції є демографічний чинник. Експерти 
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об‘єктивно зазначають, що в Україні демографічна криза середини 1990-х 

років на сьогодні переросла у справжню демографічну катастрофу – так, ще у 

довоєнний період, станом на 1 лютого 2022 р. смертність українського 

населення у 3 рази перевищувала народжуваність (на 100 померлих 

припадало 32 живонароджених), тоді як 2014 р. це співвідношення 

становило 1,3 раза. Зберігається стійка негативна тенденція старіння 

населення – у його загальній чисельності питома вага осіб старше 60-ти років 

зросла з 18,1 % у 1989 р. до 21,4 % у 2001 р.
312

 та до 24,4 % у 2021 році. За 

останнє десятиріччя в Україні значно посилилося демоекономічне 

навантаження, що генерує суттєві ризики розбалансування вітчизняної 

системи соціального та пенсійного страхування. Так, якщо в 2010 р. у 

розрахунку на 1 тис. осіб постійного населення працездатного віку (15–64 

роки) вказаний показник становив 419 осіб (в т.ч. 202 дітей до 15-ти років та 

217 осіб віком 65 років і старше), то за підсумками 2019 р. він зріс до 480 осіб 

(відповідно, 226 і 254 осіб вказаних вікових категорій)
313

. Ще однією ознакою 

загрозливої демографічної ситуації в Україні є тривале «утримування» нею 

лідируючих позицій в Європі за рівнями захворюваності на такі соціально 

небезпечні хвороби як ВІЛ/СНІД, туберкульоз, вірусні гепатити, кір тощо. 

Вже тривалий час Україна знаходиться у списку «швидко старіючих» і 

«швидко вимираючих» націй, з високим демоекономічним навантаженням і 

фактичним припиненням навіть простого відтворення робочої сили. За 

оцінками міжнародних експертів, зробленими у довоєнний період, протягом 

2018–2030 рр. Україна втратить 15,6% своїх трудових ресурсів і без значного 

зростання продуктивності праці не зможе забезпечити щорічне зростання 

економіки вище 2,5%, тоді як для досягнення нинішнього рівня Польщі, 

реальний ВВП України має зростати щорічно щонайменше на 6% протягом 
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20 років
314

. Очевидно, що прискорена депопуляція та масштабна трудова 

міграція українських працівників за кордон, ще у довоєнний період 

призвела до відчутних втрат людського та соціального капіталу України та, 

у підсумку, – до значної втрати національного потенціалу соціально-

економічного зростання та конвергенції з Європейським Союзом. 

Варто зазначити, що хоча ЄС та Україна мають схожі демографічні 

проблеми, зокрема, низька народжуваність, значне постаріння населення, 

нерівномірна регіональна демографічна динаміка, – їхня державна політика у 

цій сфері дуже різниться. В Євросоюзі вплив негативних демографічних 

тенденцій значною мірою компенсується і пом'якшується унаслідок 

проведених соціально-економічних реформ, зростання сукупної факторної 

продуктивності виробництва, інтенсивної міграційної динаміки тощо
315

. В 

Україні активної демографічної політики не спостерігається практично 

останні три десятиліття, а тому навіть у довоєнний період реальні 

передумови для злому негативного демографічного тренду були відсутні. 

Вочевидь, унаслідок розпочатої у лютому 2022 р. воєнної агресії РФ проти 

України, що лише за перші два місяці призвела до масштабних людських 

втрат та мільйонних потоків українських біженців за кордон, демографічна 

криза в нашій державі надзвичайно загостриться і посилить зазначені вище 

дивергенційні тенденції з ЄС. 

У післявоєнний період Українська держава потребує реального 

упровадження комплексної, довгострокової демографічної стратегії, 

побудованої на засадах інклюзивного розвитку. Слід ураховувати, що 

подальше поглиблення демографічної кризи та відсутність дієвої державної 

політики щодо її подолання продукує дедалі зростаючі загрози для 

демографічної безпеки держави. Вже у довоєнний період ці загрози були 

дуже серйозними – за оцінкою експертів, інтегральний індекс демографічної 
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безпеки України сягнув критичного рівня за всі роки незалежності, 

створюючи суттєву загрозу усій системі національної безпеки української 

держави
316

. 

Соціальна дивергенція України та ЄС у довоєнний період. Як 

показано вище у тексті, протягом 20142020 рр. Україна досить помітно 

погіршила свої позиції за індексом процвітання Інституту Легатум, індексом 

людського розвитку та національним індексом щастя. Крім іншого, 

причинами цього вбачаються кризові явища у сфері соціального розвитку 

України, зокрема, стрімке зниження рівня життя, триваючий фактичний 

демонтаж системи соціального захисту населення та формування дедалі 

виразнішої тенденції її соціальної дивергенції з країнами Євросоюзу
317

.  

На думку європейських експертів, проведені у довоєнний період 

реформи в Україні були соціально неефективними і не наблизили її до 

Євросоюзу, а тому у майбутньому мають бути скориговані на основі підходу 

соціальної якості з тим, щоб досягти результатів за чотирма напрямами 

соціетальних трансформацій: соціально-економічної безпеки; соціальної 

згуртованості; соціальної інтеграції та інклюзії; розширення соціальних прав 

і можливостей громадян у суспільстві
318

. Без дотримання функціоналу 

соціальних стандартів (зокрема, мінімальна заробітна плата функціонально 

має забезпечувати відтворення робочої сили), їх відповідного підвищення 

соціально-економічними, у тому числі шляхом соціального діалогу, а не 

адміністративними методами, Україна не зможе розраховувати на подолання 

тренду соціальної дивергенції з Євросоюзом як реальну перспективу.  

Одним із першочергових кроків України на цьому шляху у повоєнний 

час має стати скорочення масштабів бідності її населення, адаптація 

відповідних європейських підходів державної політики. Протягом останніх 
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двадцяти років і до початку поширення пандемії COVID-19 на початку 2020 

р. динаміка бідності в Україні, оцінена за критерієм частки населення із 

середньодушовими еквівалентними доходами нижче фактичного 

прожиткового мінімуму, була різноспрямованою. Якщо за період 20002013 

рр. було досягнуто суттєве зниження цього показника, то починаючи з 2014 

р. в країні спостерігається різке поширення бідності. Так, за останні кілька 

років довоєнного періоду частка чисельності українців, які живуть за межею 

бідності, збільшилася в 6,3 раза – з 3,7 % в 2013 р. до 23,2 % (а це 8,8 млн 

осіб) в 2020 році.  

Слід зазначити, що боротьба з бідністю і соціальною нерівністю 

знаходиться в пріоритеті соціальної повістки Євросоюзу практично всі 

останні роки, чого не можна сказати про Україну, хоча право на захист від 

бідності та соціального відчуження передбачено як Конституцією країни, так 

і Європейською соціальною хартією (переглянутою), ратифікованої 

Україною в 2006 році. Це значною мірою обумовлює соціальну дивергенцію 

між Україною та ЄС і перешкоджає їх повноцінній інтеграції. 

Показовою в цьому контексті стала Резолюція Європарламенту від 11 

лютого 2021 року
319

, присвячена імплементації Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС. У Резолюції наголошується, що виконання Угоди в 

соціальній сфері залишається незадовільним, незважаючи на зобов'язання по 

наближенню національного законодавства України і її національних 

стандартів до стандартів ЄС, у т.ч. у соціальній сфері. Також вказується, що 

Україна ратифікувала основні міжнародні інструменти, але як і раніше не 

виконує їх (як можемо розуміти, йдеться про Конвенцію МОП № 117 про 

основні цілі та норми соціальної політики та Конвенцію МОП № 102 про 

мінімальні норми соціального забезпечення). Європарламент також закликав 

Україну приділяти першочергову увагу реалізації міжнародних трудових 

стандартів, законодавства і практик ЄС у сферах соціальної політики, 
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зайнятості та праці, а також правилам ведення колективних переговорів, 

соціальному діалогу, вирішенню проблеми гендерної нерівності та реформам 

трудового законодавства
320

. 

Ураховуючи серйозність зауважень Європарламенту, у період 

післявоєнного відновлення українському Уряду доцільно розробити, 

гармонізувавши з іншими заходами державної соціальної політики та 

політики зайнятості, «дорожню карту» щодо поліпшення стану виконання 

зобов'язань України в соціальній сфері, передбачених Угодою про асоціацію 

з Європейським Союзом. 
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Узагальнюючи викладене вище, можна зробити такі висновки щодо 

загального механізму стабілізації економіки. 

1. Передумовами стабілізації економіки є розуміння: 

 особливостей сучасного етапу розвитку систем господарювання, 

який характеризується переходом від індустріально-ринкової до 

інформаційно-мережевої економіки, що базується на принципово відмінних 

законах функціонування; 

 природи інверсійної пастки, в яку потрапила Україна внаслідок 

поєднання процесів ринкової трансформації і глобалізації економіки в 

умовах суттєвого розриву в рівнях економічного розвитку;  

 специфіки ситуації в Україні, яка стала просторовою 

локалізацією клубка внутрішніх і глобальних суперечностей, що яскраво 

виявилося у гібридній війні Росії проти України, до якої  в певній мірі та в 

різних формах має відношення весь світ.   

2. Ключове значення для розв‘язання притаманних Україні базових 

суперечностей має: 

 відмова від суто ринкових механізмів регулювання економіки і 

пріоритетів ринкового мислення на користь поєднання ринкових і 

реципрокних, неокласичних і кейнсіанських, інституційних і логіко-

історичних підходів; 

 визнання комплементарності інститутів держави і ринку, які повинні 

повною мірою виконувати свої специфічні функції: ринок – погоджувати 

приватні інтереси суб‘єктів господарювання, а держава – представляти 

спільні інтереси суспільства як цілого. Замість дискусії щодо масштабів 

втручання держави в економіку підхід: більше держави і більше ринку; 

 врахування існуючих в Україні суттєво деформованих (внаслідок 

попередньої траєкторії розвитку та війни) співвідношень потреб і попиту, 

ресурсів виробництва і пропозиції, механізмів їх з‘єднання та орієнтація на 
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створення цілісного національного господарського комплексу, здатного бути 

стійким до глобальних і внутрішніх дестабілізаційних впливів.  

3. Пріоритетними завданнями стабілізаційної політики є: 

 забезпечення вирішення базових проблем відтворення 

життєдіяльності людей (харчування, житло, здоров‘я); 

 розвиток інфраструктури (дороги, транспорт, зв‘язок);  

 створення умов для інноваційного розвитку (освіта, наука, 

інновації).  

4. Механізм забезпечення стабілізації економічного розвитку має 

включати: 

 з‘ясування реальних потреб населення відповідно до розумних 

норм споживання; 

 оцінку рівня монетизації цих потреб; 

 визначення розриву між попитом і реальними потребами; 

 вибір способів монетизації потреб до рівня нормального попиту і 

залучення ресурсів для забезпечення відповідної пропозиції та визначення 

планово-ринкових механізмів з‘єднання попиту і пропозиції, застосовуючи 

для цього інструменти інституційної, грошово-кредитної та бюджетно-

податкової політики з урахуванням наслідків війни і стратегії відновлення і 

реконструкції економіки України. 

5. Важливим кроком формування інституційних передумов стратегії 

стабільного соціально-економічного розвитку є інституційне забезпечення 

його інфраструктури. Вона повинна включати в себе науково-методологічну 

концепцію стабільного розвитку в умовах невизначеності; особливий 

управлінський блок, що включає фахівців міжнародного рівня з системи 

освіти, Національної академії наук та уряду; систему стратегічного 

моніторингу. Це надасть можливість суспільству та економіці не реагувати 

автоматично на будь-які збурення глобального середовища, а бачити своє 

місце у цих змінах, та включатися в них лише у разі гарантій збереження 
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суб‘єктності, реальної можливості дотримання національного інтересу та 

укріплення національних переваг.  

6. Необхідним є аналіз якомога більш широкого досвіду інших країн, і 

передусім тих країн, що мають схожий досвід реформ, як успішних, так і 

неуспішних. Для нас може виявитися особливо цікавим стратегічний досвід 

збереження та розвитку національної промисловості Польщі в умовах 

євроінтеграції (успішний та тісно пов'язаний з суверенною грошово-

кредитною політикою) і досвід ретельного виконання рекомендацій щодо 

«оптимізації» національної промисловості країн Південної Європи 

(неуспішний), а також досвід повоєнного відновлення країн після війн.  На 

цій основі можна більш глибоко зрозуміти історичну природу національного 

інтересу України та можливості його реалізації в жорстких умовах 

повоєнного відновлення та реконструкції економіки, глобалізації та 

європейської інтеграції. 

7. В Україні сформувалась пастка модернізації, зумовлена суспільними 

процесами, пов‘язаними відставанням соціуму в опануванні нагромадження 

екзогенного за відсутності відповідного ендогенного характеру досвіду 

суб'єкта модернізації. Для розв'язання відповідних суперечностей, подолання 

відставання необхідною умовою є реалізація в умовах повоєнного 

відновлення та реконструкції економіки моделі розвитку соціального життя, 

використання якої дасть можливість послаблювати диспропорційність і 

забезпечувати стабілізацію економіки.  

 8. Для України адекватною є теоретична модель розвитку соціального 

світу, в основу якої покладено взаємодію діалектичного характеру таких 

основоположних соціальних процесів, як інтеріоризація, екстеріоризація, 

суб‘єктивація, об‘єктивація, інноватизація, що беруть участь у 

переформатуванні і розвитку соціального світу. На цьому підґрунті 

соціалізація розгортається і як процес осягнення свідомістю основ 

об'єктивної реальності, і як процес осягнення динаміки і структури 

стабільного розвитку навколишнього соціального світу.  
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9. Процеси трансформації середньовіччя та сучасності мають спільне і 

відмінне за соціальним критерієм. Соціалізація і соціальні інновації відіграли 

суттєву роль у довготерміновому переформатуванні соціального світу. 

Успішність у соціальному конструюванні стабільного світу реально 

передбачає симетричність між об'єктивною і суб'єктивною реальністю. 

10. На сучасному етапі соціалізація суб'єкта і генерована ним соціальна 

інновація в осягненні розвитку соціального світу є необхідною умовою 

успішності його трансформації і стабільності в довготривалому відношенні. 

Як достатня умова необхідними є соціалізація об'єкта, об'єктивної реальності, 

економічних відносин, капіталу, а також способу взаємодії суб'єкта і об'єкта.  

11. Глобальні ринкові трансформації, пов‘язані зі становленням 

інформаційно-цифрового суспільства, активізували механізми соціально-

економічної турбулентності, нестабільності економічного розвитку, що 

підривають цивілізаційне підґрунтя суспільного господарства, породжують 

низку глобальних викликів і загроз екологічного, соціально-економічного, 

техніко-економічного, воєнного та гуманітарного характеру. Неналежне 

усвідомлення змісту і причинно-наслідкових зв‘язків суспільно-економічної 

процесуальності приховує механізми її ефективного приборкання, підсилює 

загальну синергію економічної невизначеності й суспільного відчуження.  

12. Зважаючи на те, що глобальні виклики й загрози обумовлюються 

ринковими трансформаціями, нагального пояснення потребують економічні 

засади й закони глобалізації. Пов'язану з цим історичну місію покликана 

виконати економічна теорія. Однак сучасна економічна теорія потребує 

оновлення, адже за своєю природою вона залишається традиційною, тоді як 

істинну відповідь на глобальний суспільний запит сьогодні може дати наука, 

здатна адекватно осмислити соціально-економічні підстави феномена 

відносності.  

13. Оновлена економічна наука спроможна сформувати належну 

методологічну платформу для приборкання механізмів економічної 

процесуальності через визначення шляхів розбудови інституційної 
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архітектоніки, яка функціонує за механізмами ефективної економічної 

рівноваги. Відновлення засад врівноваженого розвитку національної 

економіки є своєчасною суспільною відповіддю на загрози глобальної 

дестабілізації в умовах становлення інформаційно-мережевої економіки і 

необхідною передумовою для належної реалізації накопиченого людського 

капіталу і визначення шляхів розбудови інституційної архітектоніки – 

системи суспільного господарювання, яка функціонує за законами 

ефективної економічної рівноваги.  

14. Інструментарій ціннісного економічного аналізу (зокрема, модель 

рівноважного функціонування і сталого розвитку економічної системи) було 

сформовано в надрах класичної політичної економії і сьогодні він з 

необхідністю вимагає ціннісного переосмислення для з‘ясування змісту 

нових господарських феноменів і тенденцій.  

15. Розгортання механізмів суспільної дестабілізації, наростання 

невизначеності господарських перспектив на зламі епох значною мірою 

зумовлене ослабленням творчої (методологічної) потенції фундаментального 

економічного знання, що не дозволяє адекватно осмислювати глобальні 

ринкові трансформації, закономірності становлення й функціонування 

інформаційно-мережевої економіки, веде до звуження ступенів людської 

свободи, провокує суттєві  помилки у здійсненні політики, стає реальним 

гальмом стабілізації соціально-економічної динаміки.   Отже, складовими 

механізмів реформування науково-освітньої сфери в Україні має бути 

системне відновлення фундаментальних наукових досліджень через всебічну 

суспільну (передусім фінансову) підтримку науково-освітніх дослідницьких 

програм (зокрема в галузі економічної теорії), спрямованих на творче 

переосмислення існуючої наукової спадщини як підґрунтя гідної суспільної 

відповіді на глобальні загрози усталеному економічному розвитку.  

16. Складовими стабілізаційних механізмів економічного розвитку є 

процеси перетворення прав і відносин власності. У контексті актуальних 

світових тенденцій такі процеси мають спиратися на цінності соціальної 
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згуртованості та сприяти підвищенню загального рівня довіри в економіці 

через підвищення глобальної конкурентоспроможності національної 

економіки за допомогою політики стимулювання високотехнологічних 

корпоративних альянсів.  

17. Предтечею й підґрунтям інституційної архітектоніки є економіка 

довіри, яка спирається на систему цінностей релятивістської економічної 

науки та нову модель суспільного сектора з осередком у вигляді ринку 

суспільних товарів. З метою активізації стабілізаційних механізмів 

економічного розвитку доцільно розробити національну Програму 

системного перетворення суспільного сектора економіки адекватно 

глобальній трансформації загальної моделі суспільного облаштування від 

соціальної ринкової до ефективної держави. Найважливішим орієнтиром 

перетворення суспільного сектора економіки є становлення ринку суспільних 

товарів, а в результаті проведеного реформування національна економіка має 

набути трирівневу структуру. Верхній її щабель пов'язаний з виробництвом і 

наданням чистих суспільних благ, що забезпечують відтворення життєвих 

потреб соціуму; нижній рівень представлений ринком приватних благ і є 

сферою реалізації приватного інтересу, третій рівень – ринок суспільних 

товарів – забезпечує узгодження приватного і суспільного інтересу і формує 

засади економіки довіри.  

17. Суттєве значення для створення механізмів стабілізації соціально-

економічного розвитку має врахування ризиків і загроз, що продукуються 

процесами цифровізації разом із розширенням потенційних можливостей 

ефективного господарювання, а також змін у суспільних відносинах, 

викликаних війною і завданнями повоєнного відновлення та реконструкції 

економіки України.  

18. До найсуттєвіших викликів у прискоренні цифрової трансформації 

належать брак капіталу та відсутність узгодженого погляду на ключові 

технологічні тренди.  
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 19. Із поширенням цифрових технологій, таких як штучний інтелект 

(ШІ), Інтернет речей (IoT) та аналітика великих даних, стає все більш 

очевидним, що довіра залишається критичним фактором цифрової 

трансформації економіки та суспільства. Люди та організації повинні бути 

впевнені, що їхнє приватне життя поважають, щоб скористатися перевагами, 

що виникають внаслідок технологічного розвитку. 

20. Пандемія COVID-19 прискорила цифрові перетворення та 

усвідомлення керівниками того, що посилення цифровізації — один із 

головних факторів розвитку організації. Компаніям доводиться 

переосмислювати, чого хочуть клієнти і як їм це реалізувати. Людський 

капітал буде ключем до довготермінового зростання. Щоб відповідати 

мінливим потребам і поведінці клієнтів, необхідні працівники нового 

цифрового покоління та інвестиції у розвиток людського капіталу. 

21. Значне падіння економіки та, зокрема, її промисловості негативно 

відбилося на доходах ІТ-сектора, особливо у березні 2022 р. Однак поступова 

адаптація бізнесу до умов воєнного стану, розширення міжнародної співпраці 

та план повоєнного відновлення країни (що передбачає вагому локалізацію), 

дозволяють ІТ-сектору зупинити падіння доходів та покращити свої 

економічні показники діяльності. 

22. Цифрова трансформація швидко впливає на споживчий ринок, 

дозволяючи здійснювати покупки за кількома каналами, контекстами та 

налаштуваннями. Криза COVID-19 прискорила ці тенденції, залучила більше 

споживачів та підприємств до мережі. Війна Росії проти України суттєво 

загальмувала цей процес. 

23. Особливостями впливу пандемії на цифровий розвиток організацій 

є такі: 

- віддалена робота розширила їхній доступ до кадрового резерву та 

прискорила розбудову інструментів цифрової співпраці й комунікацій, 

впроваджених внаслідок пандемії; 
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- найуспішнішим за час пандемії виявилося переведення в «цифру» 

операційної діяльності та створення нових цифрових бізнес-моделей та 

потоків доходів; 

- прогрес оцифровування операційної діяльності не просто прискорив 

роботу, а переніс компанії на роки вперед; 

- реакція на пандемію зумовила зміщення фокусу на соціальну 

складову їхньої програми ESG (екологічних, соціальних і управлінських 

питань). 

24. Споживчі переваги та ризики теж пов‘язані з новими технологіями, 

включаючи Інтернет речей та штучний інтелект. Ці нові технології можна 

використовувати для підвищення рівня захисту споживачів та безпеки 

продукції. Упередження споживачів впливають на їхню поведінку в 

Інтернеті. Це підкреслює зростаюче визнання політиками необхідності 

враховувати поведінкові ідеї при розробці більш ефективної споживчої 

політики. Така політика може підвищити довіру споживачів і тим самим 

максимізувати розвиток та впровадження нових технологій. 

25. Вимушена масова релокація внаслідок війни Росії проти України 

спричинила суттєві зміни в ІТ-індустрії України, зокрема, зміни фокусів, з 

очевидним зміщенням в бік мілітаризації галузевих можливостей, а також 

потреб повоєнного відновлення; створила умови для формування нових ІТ-

осередків та перспективних ІТ-хабів. Внаслідок широкомасштабних санкцій 

проти Росії та всебічної підтримки України з боку міжнародної спільноти 

українські ІТ-компанії отримали нові шанси щодо подальшого розвитку.  

26. Прийняття технологій цифрового виробництва різнобічно впливає 

на офшоринг і бекшоринг. Інвестиції, вкладені в закордонні заводи, зазвичай 

є довгостроковими, і скорочення чи закриття таких заводів – це захід, до 

якого компанії можуть звернутись у крайньому випадку. Сімейний бізнес, як 

правило, інтернаціоналізується з метою посилення своїх фундаментів на 

дому, також можуть існувати повноцінні транснаціональні корпорації, які не 

враховують інтереси місцезнаходження. 
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27. Суттєвий влив на господарський механізм і умови стабільності 

економіки здійснюють інформаційні платформи (ІП). Інформаційна 

платформа як корпорація лишається активом групи власників, що об‘єднали 

свої ресурси для досягнення певних цілей. Однак вже на етапі 

цілепокладання закладаються відмінності ІП від традиційних корпорацій. 

Платформізація соціально-економічних зв‘язків суттєво впливає на 

практично усі складові життя суспільства. Використання потенційних 

переваг її розвитку та мінімізація загроз, з нею пов‘язаних, особливо в 

умовах воєнного часу та повоєнного відновлення, сприятиме успішному 

вирішенню завдань, що стоять перед економічною системою України. 

28. Платформізація зумовлює кардинальні зміни у системі суспільно-

економічних зв‘язків у сфері відносин власності. Втрачають актуальність як 

критерій визначення зміни власника доктрина першої покупки, принцип 

вичерпання прав власності. Відбувається перехід від зміни власника у 

результаті продажу товару до передавання права на його тимчасове 

використання як послуги. У сфері інтелектуальної власності цей процес 

втілюється у розповсюдження потокових сервісів, які пропонують доступ до 

контенту ІП на тимчасових засадах, без можливості збереження на носіях 

користувача. Це зі свого боку слугує додатковим інструментом захисту 

авторських прав і згортання вторинного ринку об‘єктів інтелектуальної 

власності. Одночасно і власник, і користувач потрапляють у залежність від 

ІП-посередника.  

29. Впровадження платформної бізнес-моделі суттєво впливає на 

трансформацію системи корпоративного управління. Ключового значення 

набуває забезпечення відкритості ІП до оперативних інноваційних змін у 

відповідь на потреби членів екосистеми ІП та технологічні зміни, що здатні 

розширити можливості створення цінності для клієнтів та її монетизації. Це 

досягається формуванням постійного взаємозв‘язку учасників екосистеми ІП 

шляхом залучення до прийняття стратегічних рішень стосовно розвитку 

корпорації, окрім акціонерів, і широкого кола учасників екосистеми, 
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постійного вдосконалення технологій взаємодії, формування відповідної 

корпоративної культури, що спирається на взаємодовіру учасників, 

наповнення ІП контентом, що відповідає потребам клієнтів ІП.  

30. Платформізація виробництва зумовлює кардинальні зміни системи 

зв‘язків між учасниками виробничих відносин. Зростає роль ІП у 

забезпеченні зв'язку між замовниками і виконавцями виробничих завдань. За 

їх характером відрізняють ІП, що спеціалізуються на підтримці послуг, 

надаваних через інтернет та на основі локації надаваної послуги. 

Посилюються на користь роботодавців дисбаланси взаємних зобов‘язань між 

ними та найманими працівниками. Формується дуалізм ІП системи 

виробничих зв‘язків між гіг-зайнятістю висококваліфікованих спеціалістів і 

прекарною зайнятістю робочої сили середнього та низького рівня 

кваліфікації. Передумовою є ігнорування особливостей робочої сили як 

чинника виробництва з вкрай обмеженими ресурсами відкладеного 

використання та посилюваними платформізацією асиметричними 

можливостями укладання трудових угод з роботодавцями. Це призводить до 

перерозподілу ризиків між найманими працівниками і власниками-

роботодавцями. 

31. Активний розвиток шерингових ІП забезпечує платформізацію 

зв‘язків між суб‘єктами господарювання у сфері споживання товарів та 

послуг. Вона охоплює сфери спільного використання споживчих товарів, 

житла, транспортних засобів, фінансування, доставки продуктів, послуги 

спеціалістів «за запитом», ресейл, краудсорсинг, коворкінг, спільне 

використання знань та навичок учасників у процесі надання науково-

дослідницьких, конструкторських, медичних, навчальних послуг. 

Інтенсифікація та глобалізація використання товарів та послуг на базі 

шерингових ІП, що працюють як потокові сервіси, створює передумови 

переходу від парадигми постійного оновлення виробниками продуктової 

лінійки за рахунок часткової модернізації товару з метою стимулювання 

попиту до парадигми подовження його життєвого циклу на основі 
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можливості отримання основного прибутку на внутрішніх петлях стадій, 

пов‘язаних з сервісним обслуговуванням та модернізацією. Тим самим 

платформізація зв‘язків у сфері споживання товарів та послуг відкриває нові 

шляхи до розвитку зеленої, циркулярної економіки. 

32. Дослідники звертають увагу на широкий спектр змін напрямів, 

форм та інструментів конкурентної боротьби, що породжуються 

трансформацією системи зв‘язків між суб‘єктами господарювання, що 

сформовані на основі ІП. Ключовим новим напрямом конкурентної взаємодії 

стає конкуренція між структурами, що ґрунтуються на ієрархічних зв‘язках 

між учасниками виробничого процесу, і ІП-структурами, що ґрунтуються на 

горизонтальних, мережевих зв‘язках. Конкуренція між глобальними ІП – 

інтеграторами системних ринкових зв‘язків, що створюють програмні засоби, 

формують інформаційну базу та віртуальний простір для взаємодії інших ІП, 

стає свідченням суперечливих наслідків тенденції до монополізації ринків, 

формованих ІП. Можливість поліпшення, за рахунок мережевих ефектів 

масштабування, якісних і цінових характеристик обслуговування учасників 

екосистеми поєднується зі зростанням ризиків зловживання ядром ІП своїм 

монопольним становищем. 

33. Суттєвий вплив на конкурентоспроможність ІП справляє їх 

здатність формувати таку систему зв‘язків, що інтегрує у єдиний виробничий 

процес учасників, які належать до різних сфер виробничої діяльності та 

регіонів світу. Результатом стає формування принципово нових продуктів, 

здатних поєднати та замінити функції одразу кількох, витіснення з риків 

попередників, регіоналізація міжнародної торгівлі за умов збереження 

глобалізації виробництва в межах мереж створення цінності.  

34. Трансформація ІП системи зв‘язків між суб‘єктами господарювання 

зумовлює виникнення нових сфер конкурентної боротьби (конкуренція за 

більш ефективне ПЗ, постачальників і споживачів послуг між ІП, що діють на 

одному ринку; конкуренція між організаторами та клієнтами ІП за кращі 

умови перерозподілу доданої вартості; конкуренція між клієнтами ІП) та 
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появу нових інструментів отримання ринкових переваг (використання 

переваг віртуальної природи провідного чинника виробництва (даних), на 

основі якого функціонують ІП; зміна структури витрат входження на ринок 

(вирішення проблеми «курки та яйця»); формування багатостороннього 

характеру ринків (опора на ефект переваги обміну між сторонами); 

використання мережевих ефектів (прямі, опосередковані, обернені, позитивні 

та негативні, зміни сторін); врахування ефектів мультихомінгу, пов‘язаних з 

можливістю одночасного входження в екосистему кількох ІП; використання 

мультипродуктових та крос-секторних ефектів). 

35. Врахування можливостей та застосування інструментарію, що надає 

(для забезпечення конкурентних позицій національних виробників на 

глобальних ринках)  трансформація зв‘язків між суб‘єктами господарювання, 

які використовують платформну модель бізнесу, сприятиме успішній 

інтеграції України в міжнародний економічний простір. 

36. Протягом останніх трьох десятиліть переконання у більшій 

ефективності ринків, аніж держави, зумовило домінування монетарної 

політики як інструменту макроекономічної стабілізації, тоді як фіскальна 

політика обмежувалася жорсткими і універсальними правилами. Монетарна 

політика також проводилася в межах правил, але менш жорстких, і могла 

набути стимулюючого характеру в умовах дефляції чи її загрози. Втім, 

виключно монетарне стимулювання не вирішує структурні проблеми і, діючи 

з дуже низьким ступенем адресності, але у величезних масштабах, 

призводить до накопичення боргів і фінансових криз. Стимулююча фіскальна 

політика як інструмент стабілізації економічного розвитку має певні 

унікальні переваги: 1) більша передбачуваність впливу на зростання 

сукупного попиту, коли в умовах рецесії зростають спекулятивний і 

застережний попит на гроші, що обмежує ефективність монетарного 

стимулювання; 2) сприяє максимізації суспільного добробуту з огляду на те, 

що держава і ринок не конкурують, а виконують власні унікальні функції; 

3) більша передбачуваність розподільчих ефектів порівняно з монетарною. 
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37. В розвинутих ринкових економіках з глибокими і 

диверсифікованими фінансовими ринками потенціал підвищення 

ефективності монетарних і фінансових механізмів стабілізації економічного 

розвитку на сучасному етапі криється у збільшенні ролі антициклічної 

фіскальної політики і посиленні гнучкості монетарної політики в умовах 

нової монетарної нормальності та викликів, що вимагають активної політики 

стимулювання і перерозподілу (зростання нерівності, структурні деформації 

в економіці, проблеми з наданням деяких суспільних благ, зниження темпів 

зростання продуктивності праці, пандемія Covid-19 та ін.), а також у 

проведенні інституційних реформ, націлених на покращення забезпечення 

суспільними благами. В умовах посилення геополітичної напруженості після 

вторгнення Росії в Україну реалізація стимулюючого потенціалу монетарної 

політики в цій групі країн ускладнюється загостренням суперечності між 

цілями цінової стабільності та економічного зростання та загрозою 

стагфляції унаслідок довготривалих порушень глобальних логістичних 

ланцюжків і їх майбутньої перебудови з урахуванням геополітичного 

чинника. 

38. В економіках з ринками, що формуються, потенціал 

макроекономічного стимулювання обмежується через його більш потужний 

вплив на обмінні курси – з огляду на значну залежність цих країн від 

споживчого імпорту, слабкіше заякорені інфляційні очікування, 

офшоризацію, залежність їхніх фінансових ринків від міжнародних 

фінансових організацій і зовнішніх портфельних інвесторів з низькою 

довірою до інституційної спроможності цих держав освоїти стимулюючий 

імпульс всередині країни. В таких умовах значний ефект можуть дати, з 

одного боку, інституційні реформи, які збільшують стійкість економіки і 

розблоковують перешкоди на шляху стимулюючих імпульсів, а з іншого 

боку, використання інституцій, таких як банки розвитку, які збільшують 

ефективність взаємодії цих економік з глобальним ринком капіталу. 

Негативний вплив глобальних наслідків гідридної війни Росії проти України 
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для цієї групи країн на можливості монетарного стимулювання, ймовірно, 

проявиться у більш активному відтоку капіталу, до того ж посиленому 

підвищенням відсоткових ставок у розвинутих економіках у відповідь на 

зростання цін; у необхідності пристосовуватися до змін у глобальних 

логістичних ланцюжках, ініційованих провідними економіками; у 

здорожчанні обслуговування валютних боргів та у більш руйнівних 

наслідках подорожчання продуктів харчування через низькі рівні доходів на 

душу населення. 

39. Слабка правова захищеність прав власності в Україні обмежувала 

розвиток ринку капіталу, а масштабне банківське кредитування бізнесу було 

можливим лише у вузьких зонах довіри в межах фінансово-промислових 

груп. На сучасному етапі в умовах значного розриву у темпах реформування 

фінансового і реального сектора банки активно конкурують за прозорих і 

кредитоспроможних позичальників у реальному секторі, таких як 

підприємства агросектора, в тому числі використовуючи механізми 

державної програми антикризового кредитування. Отримання вагомих 

ефектів з точки зору підтримки економічного розвитку від таких програм 

вимагає від держави не лише пропозиції кредитних ресурсів, але й створення 

попиту у вигляді цільових проектів. Державні програми тимчасового 

здешевлення кредитів за рахунок бюджетних коштів більш ефективні як 

антикризовий інструмент, ніж як фінансовий механізм підтримки розвитку. 

Банк розвитку може надати таким фінансовим механізмам стійкості, 

довгостроковості, а також можливості використання глобальних капіталів на 

цілі національного розвитку.  

40. Політика «просочування» макроекономічних стимулів згори вниз: 

від багатих до бідних в оподаткуванні, від підтримки впевненості фінансових 

ринків і бізнесу до добробуту найманих працівників і груп з найнижчими 

доходами в монетарній політиці виявляється неефективною у випадку 

інституційної недобудованості, що не дає стимулам проникати у «віддалені 

куточки» економіки і суспільства. Посилення інклюзивності 
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макроекономічного стимулювання вимагає виявлення проблем у 

забезпеченні суспільними благами окремих груп населення чи бізнесів і 

відповідних інституційних реформ. 

41. В Україні інституційне будівництво з метою забезпечення 

ефективної трансмісії фінансово-монетарних стимулів вимагає більш 

широкого спектра дій щодо побудови необхідних екосистем. Скажімо, 

використання іпотечного кредитування як потужного макроекономічного 

стимулу з великим мультиплікатором та інструменту посилення 

інклюзивності вимагає вирішення таких проблем:  

1) неврегульованість системи контролю за будівництвом житла; 

2) неврегульованість первинного ринку нерухомості, зокрема: 

а) неврегульованість права власності на об‘єкти незавершеного будівництва 

(відсутність надійної і прозорої системи фіксації прав власності на такі 

об‘єкти); б) невпорядкованість механізмів фінансування будівництва житла і 

контролю за використанням коштів інвесторів; в) відсутність стандартів 

розкриття інформації забудовником про об‘єкт незавершеного будівництва; 

г) відсутність гарантування виконання замовником будівництва зобов‘язань 

перед інвесторами; 

3) відсутність другого рівня іпотечного ринку, де відбувається 

рефінансування іпотечних кредитів за допомогою емісії іпотечних паперів; 

4) недостатній розвиток інших інституцій ринку цінних паперів, які є 

якірними інвесторами в іпотечні цінні папери, таких як недержавні пенсійні 

фонди;  

5) низький рівень доходів населення, особливо тих домогосподарств, 

які найбільше потребують житла, відносно вартості нерухомості, що навіть за 

низьких відсоткових ставок ускладнює погашення основної суми боргу за 

іпотечними кредитами.  

Монетарна політика в Україні в умовах післявоєнної відбудови 

повинна уникати вирішення проблеми відповіді на шоки пропозиції та 

особливо на здорожчання зовнішніх запозичень за допомогою підвищення 
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відсоткових ставок, тобто обмежувального тиску на національну економіку. 

Боротися з недовірою зовнішніх інвесторів необхідно розбудовою каналів та 

інститутів для монетарного стимулювання у взаємодії міжнародних 

організацій, держав-партнерів, іноземного і вітчизняного бізнесу. 

42. У сучасній глобальній економіці соціально-економічна нерівність 

зумовлена внутрішніми суперечностями капіталістичної системи, тому 

циклічність є такою ж невід'ємною характеристикою динаміки соціально-

економічної нерівності, як і ринкової економіки в цілому. Динаміка 

соціально-економічної нерівності в довгостроковій перспективі 

скоординована з розгортанням кондратьєвських циклів; на неї впливають 

економічна кон'юнктура та інституційне середовище.  

43. Підвищувальна економічна кон'юнктура створює можливості для 

зменшення соціально-економічної нерівності за допомогою відповідної 

перерозподільної політики держави, але те, яким чином будуть використані 

ці можливості, залежить від характеру інституційного середовища. Циклічна 

динаміка вітчизняної економіки скоординована з довгостроковою циклічною 

динамікою глобальної економіки.  

44. Для згладжування соціально-економічної нерівності 

використовують такі податкові методи: метод прогресивного оподаткування; 

звільнення від деяких податків окремих категорій людей (малозабезпечених, 

інвалідів, пенсіонерів, багатодітних та ін.); низьке оподаткування соціально 

значущих товарів і послуг (зниження ставки ПДВ) або підвищення непрямих 

податків на предмети розкоші тощо. Також застосовуються методи, що 

пов‘язані з державними витратами, як в частині трансфертів, так і 

державного фінансування окремих видів діяльності; важливу роль у 

згладжуванні нерівності відіграє виробництво суспільних і соціальних благ. 

Прогресивна шкала оподаткування доходів фізичних осіб зарекомендувала 

себе як ефективний засіб згладжування соціально-економічної нерівності в 

суспільстві і скорочення надмірної різниці в доходах між багатими і бідними. 

Для вирішення проблеми соціально-економічної нерівності в Україні слід 
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врахувати зарубіжний досвід щодо встановлення більш справедливого 

оподаткування доходів фізичних осіб та застосувати низку податкових 

методів згладжування соціально-економічної нерівності.  

45. Для згладжування соціально-економічної нерівності в країнах з 

низькими темпами економічного розвитку та низькими доходами населення 

доцільно впроваджувати програми тимчасових і громадських робіт; 

створювати «зелені» робочі місця, насамперед у сільській місцевості. 

Враховуючи індійський досвід (Національний закон щодо гарантій 

зайнятості в сільській місцевості – MGNREGA), в Україні доцільно 

розробити та впровадити державну програму сприяння зайнятості в сільській 

місцевості. 

46. Розвиток зеленого туризму протидіє зростанню безробіття в 

сільській місцевості. Важливою є популяризація зеленого туризму, тому 

необхідною є його широка інформаційна підтримка (PR-статті, інтерв‘ю, 

прес-конференції, семінари, брифінги, телепередачі). Задля розширення 

фінансової бази зеленого туризму в Україні слід розвивати мережу кредитних 

спілок організаторів зеленого туризму. Зважаючи на те, що кількість 

населення вітчизняних сіл та селищ постійно зменшується, доцільно внести 

зміни до ст. 6 ЗУ «Про кредитні спілки», яка вимагає, щоб чисельність 

засновників (членів) кредитної спілки була не меншою ніж 50 осіб
321

: 

пропонується зменшити вимогу щодо чисельності засновників (членів) 

кредитної спілки, які є жителями одного села чи селища, вдвічі.  

47. Одним із напрямів вирішення проблеми безробіття є залучення 

населення до краудсорсингу, що є формою організації співробітництва – 

масової добровільної непрофесійної господарської діяльності, яка відповідає 

вимогам інформаційно-мережевого суспільства. Участь у краудсорсинговому 

проекті є джерелом незначного доходу і тимчасової занятості, але дозволяє 

частково зменшувати соціальну напругу в суспільстві.  

                                                 
321

 «Про кредитні спілки». Закон України від 20.12. 2001 р. № 2908-III. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2908-14#Text 
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48. Для підтримки найменш забезпечених верств населення в сучасних 

кризових умовах доцільно скористатися досвідом функціонування 

американської Програми пільгової купівлі продуктів (The Supplemental 

Nutrition Assistance Program, SNAP). З цією метою доцільно розробити та 

впровадити державну соціальну програму, яка передбачає забезпечення 

платіжними картками для придбання щомісяця продуктів харчування 

особами, які не мають доходів для належного забезпечення цих потреб.  

49. У забезпеченні стабільності розвитку слід враховувати інтеграційні 

процеси України. Європейська інтеграція України – це комплексний і 

тривалий процес, що відбувається у складних геополітичних, 

макроекономічних та інституційних умовах. Набуття Україною статусу 

кандидата на членство в ЄС створює нові інтеграційні перспективи, але не 

відміняє певного впливу дивергенційних тенденцій. Важливим завданням 

вітчизняної державної політики постає активізація чинників протидії 

дивергенційним тенденціям одночасно за кількома основними напрямами 

(інституційним, макроекономічним, макрофінансовим, демографічним і 

соціальним) з урахуванням нинішнього статусу України. 

50. Першочерговими кроками державної політики, спрямованої на 

протидію тенденціям соціально-економічної дивергенції України та ЄС, 

вбачаються такі: 

1) розробка проєкту довгострокової Національної програми 

соціально-економічної конвергенції з ЄС, з урахуванням відповідних 

європейських підходів і практик, а також завдань національної стратегії 

повоєнної  реконструкції економіки України; 

2) внесення коректив до Стратегії людського розвитку, 

розрахованої на період до 2025 р., в частині внесення коректив відповідно до 

завдань  національної стратегії повоєнної реконструкції економіки України, а 

також  доповнення комплексними цілями (і відповідними індикаторами їх 

досягнення) щодо поетапного вирішення проблем демографічного розвитку, 



 

 286 

зовнішньої трудової міграції, фінансової стійкості та соціальної ефективності 

національних систем соціального та пенсійного страхування; 

3) розробка й упровадження довгострокової Стратегії подолання 

бідності в Україні, узгодженої з цілями і завданнями національної стратегії 

повоєнної реконструкції економіки; 

4) внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України ―Про 

здійснення у 2015 році правочинів з державним та гарантованим державою 

боргом з метою його реструктуризації і часткового списання‖ у частині 

перегляду умов реструктуризації частини державного боргу України, 

зокрема, вилучення умов, що жорстко прив'язують зростання обсягів ВВП 

країни до розміру виплат за державним боргом. 
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