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ПП
о ста но вка проб ле ми. У сис те мі гос по дар -
ських ці лей го су спіль ства умов -
но мож на ви ді ли ти дві гру пи. Пер ша гру -
па — це ці лі, по в’яза ні з на бли жен ням до
ме жі ви роб ни чих мож ли вос тей су спіль -

ства (су час на нео кла сич на тра ди ція фор ма лі зує умо ви
пов но го ви ко рис тан ня ви роб ни чо го по тен ці алу за па ра -
мет ра ми «Па ре му му»). Дру га гру па — ці лі, по -
в’яза ні з на бли жен ням до спра вед ли во го роз по ді лу, тоб -
то за без пе чен ня та ко го роз по ді лу ви зна че них благ між
учас ни ка ми су спіль но го ви роб ниц тва, який від по ві да -
ти ме не ли ше ви мо гам еко но міч ної ефек тив но сті, а й мо -
раль н ним прин ци пам, со ці аль но обу мов ле ним
пріо ри те там, за галь но люд ським цін нос тям, спри яти ме
гар мо ні за ції сис те ми еко но міч них ін те ре сів та за по бі га -
ти ме со ці аль ним кон флік там. У су час них умо вах, ко ли
ви роб ни чі мож ли во сті най більш роз ви ну тих су спільств
за без пе чу ють гід не жит тя сво їм гро ма дя нам, проб ле ми
по ліп шен ня за галь но су спіль но го доб ро бу ту все біль ше
фор мую ть ся не у сфе рі не ста чі ви роб ни чих мож ли вос -
тей, а в не здат но сті су спільств ра ціо наль но та со ці аль но
спра вед ли во роз по ді ли ти ре зуль та ти їх ви ко рис тан ня.

Ко ли об’ єк том еко но міч но го до слі джен ня ста ють
проб ле ми не мак си мі за ції ви роб ни чих ре зуль та тів, а ра -
ціо на лі за ції їх роз по ді лу, шля хи по ши рен ня та ких ре -
зуль та тів на чис лен ні вер стви на се лен ня, за лу чен ня всіх
со ці аль них груп до учас ті в роз по ді лі до дат ко вих ви год

від еко но міч но го зрос тан ня до на уко во го обі гу, не об хід -
но ввес ти та кий тер мін, як «со ці алі за ція». Остан ній міс -
тить на уко ве від об ра жен ня тих ас пек тів роз вит ку, що
сто сую ть ся не на ко пи чен ня ви роб ни чих мож ли вос тей, а
пе ре тво рен ня їх на чин ни ки зрос тан ня су спіль но го доб -
ро бу ту, ас пек тів, що ха рак те ри зу ють здат ність су спіль -
ства впро ва джу ва ти при роз по ді лі прин ци пи і пріо ри те -
ти со ці аль ної со лі дар но сті й спра вед ли во сті. Від по від -
но, до слі джен ня мож ли вос тей і об ме жень за сто су ван ня
до сві ду про від них кра їн що до до сяг нен ня ба жа ної мі ри
со ці алі за ції роз по ді лу в еко но міч но му ре гу лю ван ні кра -
їн, що роз ви ваю ть ся, і, зок ре ма, Ук раї ни, стає од нією з
най більш ак ту аль них на уко клад них зав дань.

Ана ліз остан ніх до слі джень та ви ді лен ня не ви рі ше -
ної час ти ни проб ле ми. Тлу ма чен ня про від них тен ден -
цій со ці алі за ції роз по діль чих від но син в су час них умо -
вах до цьо го ча су ви кли кає на уко ві дис ку сії. Згід но із
ба зо ви ми по ло жен ня ми тео рії люд сько го ка пі та лу ін фор -
ма ти за ція та ін те лек ту алі за ція су спіль ної пра ці ста ють
при чи ною ут во рен ня прин ци по во но вої сис те ми ди фе -
рен ці ації до хо дів, за якої на про пор ції роз по ді лу до хо дів
знач но впли ває вже не влас ність ма те рі аль них ре сур сів,
а знан ня й здіб но сті, за тре бу ва ні су час ним рин ком. При
цьо му, вва жає ть ся, що ні зрос тан ня рів но сті роз по ді лу
до хо дів, ні збіль шен ня чи сель но сті се ред ньо го кла су не
на ле жить до без по се ред ніх і за ко но мір них ре зуль та тів
функ ціо ну ван ня та кої но вої сис те ми роз по ді лу. Ця сис -

Со ці алі за ція роз по ді лу благ:
до свід єв ро пей ських кра їн

і проб ле ми Ук раї ни
І. ВЕР ХО ВОД,

кан ди дат еко но міч них на ук,
О. ЛЕ УШИ НА,

кан ди дат еко но міч них на ук
Ме лі то поль ський дер жав ний пе да го гіч ний уні вер си тет

іме ні Бог да на Хмель ниць ко го
До слі дже ні пи тан ня су пе реч но сті між ви мо га ми со ці алі за ції роз по ді лу благ і по тре ба ми під три ман ня гло баль -

ної кон ку рен то спро мож но сті на ціо наль но го ви роб ниц тва. За про по но ва но кри те рій кла си фі ка ції єв ро пей ських
кра їн за спо со бом ви рі шен ня та кої су пе реч но сті та об ґрун то ва но сфе ру за сто су ван ня їх ньо го до сві ду для фор му -
ван ня дер жав ної по лі ти ки до хо дів в Ук раї ні.

Ис сле до ва ны во про сы про ти во ре чия меж ду тре бо ва ни ями со ци али за ции рас пре де ле ния благ и не об хо ди мо стью
под дер жа ния гло баль ной кон ку рен то спо соб но сти на цио наль но го про из вод ства. Пред ло жен кри те рий клас си фи -
ка ции ев ро пей ских стран по спо со бу ре ше ния та ко го про ти во ре чия и обос но ва на сфе ра при ме не ния их опы та при
фор ми ро ва нии го су дар ствен ной по ли ти ки пе ре рас пре де ле ния до хо дов в Ук раи не.

Investigated the contradiction between the demands of socialization of distribution the goods and the need to maintain
global competitiveness of national production. A criterion for the classification of European countries by way of solving
this contradiction is proposed and the scope of their experience to development policy of income redistribution in Ukraine
is justified.

Клю чо ві сло ва: роз по діл, со ці алі за ція, со ці аль не за без пе чен ня, ін сти ту ти пе ре роз по ді лу до хо дів.
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те ма ли ше зні має об ме жен ня, по в’яза ні з кон цен тра цією
влас но сті на ма те рі аль ні ре сур си, але не га ран тує, що
но ви ми мож ли вос тя ми змо жуть ско рис та тись всі або
хо ча б пе ре важ на час ти на су спіль ства. Зок ре ма, лю ди,
які не змог ли вчас но опа ну ва ти за тре бу ва ні еко но мі кою
знан ня і на вич ки, за ко но мір но опи ня ти муть ся на ниж -
чих щаб лях со ці аль ної ієрар хії, по тер па ючи при цьо му
як від май но вої не рів но сті, так і від не спро мож но сті ско -
рис та ти ся ти ми ви го да ми люд сько го ка пі та лу, що по -
в’яза ні з ра ціо на лі за цією спо жи ваць кої по ве дін ки та
зрос тан ням ко му ні ка тив них мож ли вос тей. Як за зна чав
Т. Стю арт, «тим не мен ше, не ви ди ма ру ка рин ку ру хає і
рин ком пра ці. Ос кіль ки знан ня є го лов ним дже ре лом
вар то сті, вар то очі ку ва ти, що ви го ди одер жу ва ти муть ті,
хто пра цює го ло вою, а всі шиш ки ви па дуть тим, хто
цього ро би ти не вміє»1.

На дум ку при хиль ни ків цієї тео рії, озна ки біль шої со -
ці алі за ції роз по ді лу до хо дів, що ма ли міс це в усіх про -
від них кра їнах про тя гом дру гої тре ти ни ХХ ст., є ли ше
по біч ним ре зуль та том но вої ієрар хії чин ни ків ви роб -
ниц тва, і гар мо ні за ція еко но міч них ін те ре сів ні в яко му
ра зі не є за ко но мір ною. Біль ше то го, на бут тя знан ня ми
ро лі про від но го чин ни ка ви роб ниц тва зу мо вить но ві
кон флік ти й но ві чин ни ки, що спри чи ня ти муть та ку са -
ме жорст ку, як і ра ні ше, бо роть бу за до ступ до кри тич -
них для за без пе чен ня зрос тан ня ре сур сів і та ку са ме ви -
со ку ди фе рен ці ацію доб ро бу ту тих, хто в цій бо роть бі
ви грає і про грає.

При хиль ни ки тео рії со ці алі за ції ка пі та лу ви хо дять з
то го, що зрос тан ня чи сель но сті се ред ньо го кла су та по -
ліп шен ня жит тє во го рів ня пе ре важ ної ма си на се лен ня
стає за ко но мір ним ре зуль та том по єд нан ня су час ної тех -
но ло гіч ної ба зи ви роб ниц тва із кон ку рент ним рин ком і
транс фор ма цією та ких ін сти ту тів рин ко вої еко но мі ки,
як фір ма, кон тракт, вла да і влас ність. От же і со ці алі за -
ція роз по ді лу до хо дів стає ін тег раль ним ре зуль та том за -
ко но мір ної фор ми адап та ції суб’ єк тів еко но мі ки до но -
во го ета пу роз вит ку тех ні ки й ор га ні за ції ви роб ниц тва,
но во го міс ця лю ди ни в тех но ло гіч но му про це сі ство рен -
ня но вої вар то сті. Зок ре ма, Л. Ер хард вва жав, що рин ко -
ва кон ку рен ція, яка під три мує ть ся та до пов ню єть ся
про зо рою со ці аль но спря мо ва ною по лі ти кою уря ду, до -
зво лить по єд на ти ви со кі тем пи еко но міч но го зрос тан ня
із по ши рен ням ви со ких стан дар тів жит тя для всіх:
«...Со ці аль ний сенс рин ко во го гос по дар ства в то му і по -
ля гає, що будь�який ус піх еко но мі ки, будь�яке до сяг -
нен ня ра ціо на лі за ції, будь�яке під ви щен ня про дук тив -
но сті пра ці йде на бла го всьо му на ро ду та слу гує кра що -
му за до во лен ню по треб спо жи ва чів»2. В. Яку бен ко за -

зна чає, що ін сти ту ціо наль ні змі ни в су час но му су спіль -
стві пе ре тво рю ють влас ність на дже ре ло за галь но су -
спіль но го доб ро бу ту, а пра цю — на фор му са мо ви ра жен -
ня і ак тив ної учас ті лю ди ни у фор му ван ні ре сурс них пе -
ред умов жит тє за без пе чен ня ін ди ві да і со ці уму, від по -
від но, со ці алі за ція роз по ді лу за ко но мір но стає чин ни -
ком, а не пе ре шко дою ви со ких тем пів еко но міч но го
зрос тан ня3.

П. Круг ман, К. По ла ньї та де які ін ші вче ні на по ля га ють
на об ме же но сті пер спек тив роз вит ку су спіль ства, в яко -
му роз ви ваю ть ся та до мі ну ють ли ше рин ко ві, ка пі та ліс -
тич ні ін сти ту ти. Без не об хід но го «не рин ко во го су спіль -
но го до дат ку» вар тіс ні від но си ни пе ре тво рюю ть ся на
дже ре ло руй ну ван ня гос по дар сько го по тен ці алу су -
спіль ства і спри чи ня ють йо го дег ра да цію. На при клад,
К. По ла ньї ак цен тує ува гу на не об хід но сті па ра лель но го
роз вит ку як рин ко вих ме ха ніз мів і по ши рен ня сфе ри
вар тіс них від но син, так й ін сти ту тів, що за без пе чу ва ти -
муть за хист су спіль ства від аб со лют но го під по ряд ку -
ван ня рин ку, йо го фік тив ній, нера ціо на ліс тич ній за
своєю при ро дою вла ді: «Без сум нів но, рин ки пра ці, зем -
лі й гро шей є не об хід ни ми скла до ви ми рин ко вої еко но -
мі ки. Але жод не су спіль ство, на віть про тя гом най ко рот -
ших від тин ків ча су не ви три має на слід ків функ ціо ну -
ван ня та кої сис те ми су то фік тив них цін нос тей, без від -
по від но го за хис ту сво їх люд ської і при род ної сут нос -
тей»4.

П. Круг ман вва жає, що іс ну ючі тен ден ції со ці алі за ції
роз по ді лу і пе ре тво рен ня фак то рних до хо дів на дже ре ло
доб ро бу ту пе ре важ ної біль шо сті на се лен ня є ре зуль та -
том дер жав но го ре гу лю ван ня, а не за ко но мір ни ми на -
слід ка ми сти хій ної транс фор ма ції ка пі та ліз му. На при -
клад, та кі озна ки со ці алі за ції роз по ді лу до хо дів про тя -
гом дру гої по ло ви ни ХХ ст., як зрос тан ня ку пі вель ної
спро мож но сті се ред ньої за ро біт ної пла ти і част ки опла -
ти пра ці у скла ді су куп них до хо дів су спіль ства, вче ний
по яс нює не за ко но мір ним звер нен ням біз не су до прин -
ци пів со ці аль но го парт нер ства, а ли ше до мі ну ван ням
по лі тич них пар тій со ці аль ної спря мо ва но сті в по лі тич -
но му жит ті роз ви ну тих дер жав, зок ре ма США. Ви рів -
ню ван ня про пор цій роз по ді лу на ціо наль но го до хо ду,
роз ши рен ня на бо ру благ, які до хо дять до кож но го пе ре -
січ но го ін ди ві да, збіль шен ня на ван та жен ня на за мож ні
вер стви на се лен ня що до ство рен ня су спіль них благ і
ком пен са ції про ва лів рин ку, на дум ку П. Круг ма на, є ре -
зуль та том за мі щен ня рин ко вих ме ха ніз мів дер жав ним
ре гу лю ван ням, що зму шує влас ни ків за со бів ви роб ниц -
тва ство рю ва ти більш спри ят ли ві умо ви для від тво рен -
ня осо бис ті сно го чин ни ка ви роб ниц тва5.
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За зна че не до зво ляє зро би ти вис но вок, що на віть най -
більш яс кра во ви ра же ні тен ден ції транс фор ма ції від но -
син роз по ді лу (зрос тан ня рів но сті у дру гій тре ти ні
ХХ ст., галь му ван ня цих про це сів і ста бі лі за ція про пор -
цій роз по ді лу до хо дів в остан ніх йо го двох де ся ти річ чях
та, на реш ті, зрос тан ня не рів но сті й роз ми ван ня стан дар -
тів со ці аль но го за без пе чен ня на по чат ку ХХІ ст.) не
мають од но знач ної трак тов ки: чи то зрос тан ня рів но сті
є за ко но мір ним, а по дії остан ніх ро ків є тим ча со вим
яви щем адап та ції су спіль них ін сти ту тів, чи то со ці аль ні
до сяг нен ня дру гої тре ти ни ХХ ст. бу ли ли ше збі гом об -
ста вин і не від об ра жа ють за ко но мір но сті со ці алі за ції
від но син роз по ді лу.

Ме та стат ті — сфор му лю ва ти тео ре тич ні під хо ди до
ви рі шен ня су пе реч но сті між со ці алі за цією роз по ді лу та
ви мо га ми під три ман ня гло баль ної кон ку рен то спро мож -
но сті на ціо наль но го ви роб ниц тва на ос но ві ана лі зу
мож ли вос тей за сто су ван ня до сві ду єв ро пей ських кра їн
в дер жав ній пе ре роз по діль чій по лі ти ці Ук раї ни.

Ви клад ос нов но го ма те рі алу до слі джен ня. Зав дан ня
цьо го до слі джен ня ви ма га ють фор му ван ня ці лі сно го ба -
зис но го ба чен ня со ці алі за ції роз по ді лу, ро зу мін ня міс ця
про це сів со ці алі за ції в за галь ній ло гі ці еко но міч но го
роз вит ку. Во но має по єд ну ва ти ство ре ні тео ре тич ні мо -
де лі із ре зуль та та ми сис те ма ти за ції гос по дар ських про -
це сів остан ніх ро ків, відо б ра жа ти ре зуль та ти за сто су ван -
ня тео ре тич них інст ру мен тів для по яс нен ня су час них
тен ден цій гос по дар ської ді яль но сті.

У ро бо тах віт чиз ня них до слід ни ків, зок ре ма Ю. За -
йце ва, со ці алі за ція тлу ма чить ся як про цес на пов нен ня
при ват но ка пі та ліс тич ної еко но мі ки якіс но но ви ми еле -
мен та ми, що за без пе чу ють узго джен ня су спіль них і
при ват них ін те ре сів на за са дах со лі дар но сті й со ці аль -
но го парт нер ства6, 7.

В еко но міч ній ен цик ло пе дії С. Мо чер ний ви зна чає
со ці алі за цію еко но міч них сис тем як про цес по сту по во го
ево лю цій но го на пов нен ня під сис тем та еле мен тів еко -
но міч ної сис те ми ка пі та ліз му со ці аліс тич ним зміс том8.
Ви ді ляю ть ся та кож та кі скла до ві еко но міч ної со ці алі за -
ції, як со ці алі за ція про дук тив них сил, гос по дар сько го
ме ха ніз му та еко но міч них від но син. У скла ді про дук -
тив них сил ви ді ля ють: а) со ці алі за цію лю ди ни (фор му -
ван ня якіс но но вих рис лю ди ни пра ців ни ка і лю ди ни
влас ни ка); б) со ці алі за цію на уки (фор му ван ня мас -
штаб ної сфе ри на уко вих до слі джень, під по ряд ко ва них
по тре бам ши ро ких верств на се лен ня); в) со ці алі за ція
за со бів пра ці (онов лен ня кон цеп ції ство рен ня за со бів

пра ці: від за со бів мак си мі за ції про дук тив но сті до за со -
бів ре алі за ції і роз вит ку здіб нос тей лю ди ни для збе ре -
жен ня її здо ров’я та тру до во го по тен ці алу, від вер нен ня
не без пек та по дов жен ня тру до во го жит тя); г) со ці алі за -
ція ор га ні за ції ви роб ниц тва (пе ре хід від кон цеп ції тей -
ло риз му до гу ма ніс тич них кон цеп цій ор га ні за ції й мо -
ти ва ції пра ці, де мо кра ти за ція прий нят тя управ лін ських
рі шень, від мо ва від жорст ко го кон тро лю на ко ристь гар -
мо ні за ції ви роб ни чих від но син як за по ру ки сум лін но го
став лен ня пра ців ни ків до сво їх обо в’яз ків); д) со ці алі за -
ція по ді лу пра ці (зба га чен ня зміс ту пра ці, об ме жен ня
над мір но го по дріб нен ня опе ра цій як чин ни ка проб ле ми
мо но тон но сті ви роб ни чо го про це су).

Ви ді ля ють ви зна чен ня со ці алі за ції на мак ро рів ні (як
ха рак те рис ти ки су спіль них про це сів) і на мік ро рів ні (як
ха рак те рис ти ки змі ни мо де лей по ве дін ки лю ди ни). На -
при клад, со ці алі за ція еко но мі ки на мак ро рів ні тлу ма -
чить ся як усус піль нен ня про це сів ви роб ниц тва, роз по ді -
лу і спо жи ван ня9, а на мік ро рів ні — як тен ден ція, а зго -
дом і за ко но мір ність, згід но з якою під впли вом по треб
ви роб ниц тва знач но при ско рює ть ся про цес за своєн ня і
ви ко рис тан ня ос нов ни ми суб’ єк та ми гос по да рю ван ня (у
сво їх ін те ре сах) спе ци фіч ної сис те ми знань, норм, цін -
нос тей, не об хід них для успіш но го функ ціо ну ван ня на -
род но го гос по дар ства10. Обид ва ви зна чен ня роз кри ва ють
ас пек ти тих са мих про це сів: фор му ван ня пев них за галь -
но су спіль них про пор цій роз по ді лу ре сур сів і до хо дів,
пра вил і норм со ці аль ної взає мо дії не роз рив но по в’яза но
зі змі на ми мо де лей гос по дар ської по ве дін ки суб’ єк тів
еко но міч них від но син. 

На ве де не дає нам під ста ву уточ ни ти ро зу мін ня со ці -
алі за ції еко но мі ки: це уза галь нен ня склад них про це сів,
що від бу ваю ть ся у сфе рі еко но міч ної, со ці аль ної, по лі -
тич ної, ідео ло гіч ної взає мо дії. Со ці алі за ція еко но мі ки
від об ра жає фор му ван ня та ких про пор цій роз по ді лу ре -
сур сів і до хо дів, та ких ін сти ту тів, пра вил і норм взає мо -
дії еко но міч них суб’ єк тів, які пе ре тво рю ють еко но мі ку
на інст ру мент по ліп шен ня доб ро бу ту ши ро ких верств
на се лен ня.

Про це си со ці алі за ції роз по ді лу ста ють фор мою ви рі -
шен ня більш ніж гос трої су пе реч но сті від по від них від но -
син. За галь на спря мо ва ність ево лю ції взає мо дії дер жа ви,
су спіль ства і біз не су в сфе рі пе ре роз по ді лу до хо дів й тя -
га ря фі нан су ван ня ви трат на су спіль ні бла га в кра їнах
ЄС ви кли ка на не об хід ніс тю ви рі шен ня та ких су пе реч -
нос тей. По�пер ше, у дер жав но му ре гу лю ван ні — су пе -
реч но сті між не об хід ніс тю зрос тан ня мас шта бів дер жав -

6 За йцев Ю. К. Со ці алі за ція еко но мі ки Ук раї ни та сис тем на транс фор ма ція су спіль ства / Ки їв ський на ціо наль ний еко но міч ний ун�т. —
К. : КНЕУ, 2002. — 188 с.

7 За йцев Ю. К. Сис тем на па ра диг ма та ана ліз со ці аль но го рин ко во го гос по дар ства / Ки їв ський на ціо наль ний еко но міч ний ун�т. — К. :
Чер нів ці: Зо ло ті ли тав ри, 2000. — 287 с.

8 Еко но міч на ен цик ло пе дія: У трьох то мах. Т. 3 / Ред кол.:... С. В. Мо чер ний (відп. ред.) та ін. — К. : Ви дав ни чий центр «Ака де мія»,
2002 — С. 414.

9 За йцев Ю. К., Сав чук В. С., Мель ник О. М., Ма лий І. Й., Фукс А. Е. Транс фор ма цій на еко но мі ка: навч.�ме тод. по сіб. для са мост. ви -
вчен ня дис цип лі ни / Дер жав ний ви щий на вчаль ний за клад «Ки їв ський на ціо наль ний еко но міч ний ун�т ім. Ва ди ма Геть ма на» — К. :
КНЕУ, 2008. — С. 117.

10 Там са мо. — С. 113.
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но го пе ре роз по ді лу до хо дів для ре сурс но го за без пе чен ня
ви рі шен ня со ці аль них проб лем і згор тан ням еко но міч -
ної ак тив но сті, руй ну ван ням сти му лів до під ви щен ня
ви роб ни чої ефек тив но сті вна слі док дер жав но го втру -
чан ня. По�дру ге, ін сти ту тів рег ла мен та ції взає мо дії
пред став ни ків різ них со ці аль них груп — між не об хід ніс -
тю ви рів ню ван ня роз по ді лу до хо дів для за без пе чен ня
по треб ви роб ниц тва у ре сур сах пра ці ви со кої якос ті й
по тре бою біль шої кон цен тра ції до хо дів у ру ках влас ни -
ків ка пі та лу для за без пе чен ня ви со ких тем пів на ко пи -
чен ня і під три ман ня під при ємств у кон ку рен то спро мож -
но му ста ні.

Із на си чен ням су спіль но го ви роб ниц тва ка пі та лом,
зни жен ням жорст ких об ме жень на масш та би йо го за лу -
чен ня у ви роб ниц тво (за вдя ки фор му ван ню знач них по -
туж нос тей ін дус трі аль но го ви роб ниц тва та роз вит ку фі -
нан со во го по се ред ни цтва) більш рід кіс ним, від по від но,
пріо ри тет ним у роз по ді лі до хо дів ста вав люд ський, а не
фі зич ний ка пі тал. Це про яв ля лось, в пер шу чер гу, у
фор му ван ні роз га лу же ної сис те ми со ці аль но го за без пе -
чен ня, що по єд ну ва ла за са ди со ці аль но го стра ху ван ня і
дер жав них транс фер тів, а та кож вбу до ву ва ла со ці аль ні
стан дар ти в про цес віль ної кон трак та ції на рин ку пра ці.
Зок ре ма, на по ча ток ХХІ ст. у біль шо сті кра їн ЄС скла -
лась більш менш зба лан со ва на сис те ма роз по ді лу фі -
нан со во го тя га ря і ви год від фор му ван ня фон дів со ці -
аль но го за хис ту на се лен ня.

В остан ньо му до кри зо во му 2008 р. че рез сис те ми со -
ці аль но го за без пе чен ня в кра їнах ЄС�27 бу ло роз по ді ле -
но не біль ше 27% ВВП (вклю ча ючи ад мі ніс тра тив ні ви -
дат ки). Од нак, на віть се ред кра їн ЄС�27 від зна чаю ть ся
знач ні роз хо джен ня. Та кі кра їни, як Лат вія, Лит ва, Ру -
му нія та Ес то нія, ви тра ча ють на со ці аль не за без пе чен ня
мен ше 15% ВВП, то ді як в ін ших кра їнах (Да нія, Фран -
ція й Шве ція) ці ви дат ки пе ре ви щу ють 30%. У трьох за -
хід но єв ро пей ських кра їнах, які, не бу ду чи чле на ми ЄС,
бе руть участь у ста тис тич них об сте жен нях Єв ро ста ту, а
са ме — в Іс лан дії, Нор ве гії й Швей ца рії, ви дат ки на со -
ці аль не за без пе чен ня від по ві да ють об ся гам ви дат ків у
кра їнах ЄС�27 або пе ре ви щу ють їх (да лі — «кра їни
ЄС�27+3»). В ін ших кра їнах ре гіо ну се ред ні ви дат ки на
со ці аль не за без пе чен ня в 2005 р. ста но ви ли ли ше 13%
ВВП. При цьо му й се ред них від зна ча лись ве ли кі роз хо -
джен ня11.

Од ним із спо со бів ви мі ру ефек тив но сті сис те ми со ці -
аль но го за хис ту є зі став лен ня част ки на се лен ня, яко му
за гро жує бід ність, до й піс ля здійс нен ня со ці аль них ви -
плат. Сис те ми со ці аль но го за хис ту сут тє во змен шу ють
сту пінь ри зи ку опи ни ти ся за ме жею бід но сті (табл. 1). В
ці ло му, чим біль ше кош тів спря мо вує ть ся до сис те ми
со ці аль но го за хис ту (як част ки ВВП), тим по міт ні ше
ско ро чую ть ся масш та би бід но сті і по пе ре джає ть ся по -
ява но вих не за мож них верств на се лен ня. У той час, як

сис те ми со ці аль но го за хис ту в кра їнах ЄС�27+3 до зво -
ля ють змен шу ва ти ри зик бід но сті май же на 40%, цей по -
каз ник іс тот но різ нить ся за кра їна ми, що свід чить про
знач ні роз хо джен ня в ефек тив но сті нор ма тив них ак тів,
які ре гу лю ють сфе ру со ці аль но го за хис ту. Так, у низ ці
кра їн ре гіо ну від зна чає ть ся зни жен ня впли ву сис тем со -
ці аль но го за хис ту на ско ро чен ня мас шта бів бід но сті.

По каз ник зі став лен ня від сот ко вої част ки на се лен ня,
яко му за гро жує бід ність, до і піс ля здійс нен ня со ці аль -
них ви плат да ле кий від іде аль но го, ос кіль ки він не вра -
хо вує влас не масш та би ВВП та йо го роз мі ри на окре му
осо бу, не вра хо вує гли би ну бід но сті та сту пінь по ліп -
шен ня ма те рі аль но го ста но ви ща от ри му ва чів со ці аль ної
до по мо ги в на слі док її ви пла ти, але все�та ки дає зміс -
тов ну ха рак те рис ти ку ефек тив но сті функ ціо ну ван ня
су спіль них ін сти ту тів, які влас не за без пе чу ють ви ко -
рис тан ня ре сур сів для ви рі шен ня со ці аль них зав дань.
Зок ре ма, Чесь кій рес пуб лі ці вдає ть ся, ви тра ча ючи на
со ці аль не за без пе чен ня ли ше 18% ВВП, ско ро чу ва ти
чи сель ність бід них на 56% за вдя ки ви пла ті та кої до по -
мо ги. Нор ве гії за вдя ки пе ре роз по ді лу на ко ристь ви рі -
шен ня со ці аль них за дач 23% ВВП вдає ть ся ско ро чу ва ти
чи сель ність бід них на 62%, Сло вач чи ні, від по від но, за
ра ху нок пе ре роз по ді лу 24% ВВП — змен ши ти бід ність
на 50%.

Ниж чі зна чен ня ко ефі ці єн ту ефек тив но сті ви ко рис -
тан ня ре сур сів со ці аль но го за без пе чен ня влас ти ві Ру му -
нії (14% ВВП пе ре роз по ді ляє ть ся на со ці аль ні зав дан ня,
що за без пе чує ско ро чен ня чи сель но сті бід них на 20%);
Бол га рії (17% ВВП пе ре роз по ді ляє ть ся на ко ристь со ці -
аль ної сфе ри і на 19% від бу ває ть ся ско ро чен ня чи сель -
но сті бід них); Іс па нії (21% пе ре роз по ді ле но го на со ці -
аль не за без пе чен ня ВВП і 18% ско ро чен ня бід но сті) та
Гре ції (від по від но — 24% і 9%).

На ве де ні по каз ни ки ілюс тру ють ці ка ву осо бли вість
зв’яз ку «масш та би ви трат на со ці аль ні ці лі — ефек тив -
ність ви ко рис тан ня ре сур сів, ви ді ле них су спіль ством на
ви рі шен ня со ці аль них проб лем». Най ви щі і най ниж чі
зна чен ня ко ефі ці єн ту ефек тив но сті ви ко рис тан ня ре -
сур сів со ці аль но го за без пе чен ня влас ти ві кра їнам з по -
рів ня но не ве ли кою част кою ви трат на со ці аль ні ці лі у
скла ді ВВП. На при клад, се ред пер шої п’ятір ки кра їн за
ефек тив ніс тю ви ко рис тан ня ре сур сів на со ці аль не за без -
пе чен ня чо ти ри та ких, що пе ре бу ва ють в дру гій де сят ці
рей тин гу до слі джу ва них кра їн за част кою ви трат на со ці -
аль не за без пе чен ня у ВВП.

Від по від но, кра їни, які ма ють най біль ші масш та би
пе ре роз по ді лу ВВП на ко ристь со ці аль но го за без пе чен -
ня, ха рак те ри зую ть ся зде біль шо го се ред ньою ефек тив -
ніс тю ви ко рис тан ня ви ді ле них на со ці аль ні ці лі ре сур -
сів (табл. 2).

На ве де не ілюс трує кла сич ну проб ле му: зрос тан ня
мас шта бів ре сур сів, що ви ді ляю ть ся на ви рі шен ня со ці -

11 Дже ре ло: Роз ра хун ки МБП на ос но ві ба зи да ні об сте жен ня МОП у сфе рі со ці аль но го за без пе чен ня, а та кож да них ОЕСР, АБР і
МВФ, ре жим до сту пу: www.ilo.org.



z ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ÓÊÐÀ¯ÍÀ: ÀÑÏÅÊÒÈ ÏÐÀÖ² ¹ 3, 2013

47

аль них зав дань су спіль ства, в про це сі со ці алі за ції су -
про во джує ть ся зни жен ням со ці аль но�еко но міч ної
ефек тив но сті їх ви ко рис тан ня. Та ке зни жен ня в мі ру
роз ши рен ня ре сурс ної ба зи со ці аль ної сфе ри мо же від -
бу ва тись різ ни ми тем па ми. Важ ли во вра хо ву ва ти, як що
со ці алі за ція ви сту пає про дук том су спіль ної уго ди, ре -
зуль та том адап та ції суб’ єк тів гос по да рю ван ня до но вих
умов еко но міч ної ді яль но сті (зрос тан ня зна чу що сті
якос ті люд ських ре сур сів, ви чер пан ня по тен ці алу су то
еко но міч ної мо ти ва ції, зрос тан ня важ ли во сті твор чої
пра ці то що), то та ке зни жен ня ефек тив но сті бу де менш
від чут ним, ніж у ви пад ках, ко ли про від ну роль у про це -
сах со ці алі за ції роз по ді лу ві ді грає дер жав не ре гу лю ван -
ня. Мо но по лія дер жа ви на ре сурс не за без пе чен ня ви рі -
шен ня со ці аль них проб лем стає на слід ком зни жен ня су -
спіль но го кон тро лю за ефек тив ніс тю ін сти ту тів, що за -
без пе чу ють роз по діл і ви ко рис тан ня ре сур сів со ці аль ної
сфе ри.

Під твер джен ня цієї те зи мож на от ри ма ти, вра ху -
вав ши да ні, зве де ні у табл. 3. У ній рей тин ги кра їн, по -
да ні в табл. 2, до пов не ні рей тин гом кра їн за від но шен -
ням дер жав них ви трат на со ці аль не за без пе чен ня до
при ват них со ці аль них ви трат. Цей рей тинг від об ра -
жає роз по діл на ван та жен ня що до фі нан су ван ня со ці -

аль ної сфе ри між дер жав ним бю дже том і рин ко ви ми
суб’ єк та ми.

Біль ша чи мен ша пи то ма ва га дер жав них (бю джет -
них) ви трат у скла ді ре сур сів со ці аль но го за без пе чен ня
не ви сту пає зна чу щим чин ни ком ефек тив но сті їх ви ко -
рис тан ня для змен шен ня мас шта бів бід но сті у су спіль -
стві. Так, кра їни з трьо ма пер ши ми рей тин га ми за від но -
шен ням дер жав них ви трат на со ці аль не за без пе чен ня
до при ват них со ці аль них ви трат роз по ді ли лись як до
гру пи з ви со кою ефек тив ніс тю ви ко рис тан ня ре сур сів
со ці аль ної сфе ри, так і до гру пи із се ред ньою, так і з
низь кою ефек тив ніс тю. На при клад, Чесь ка Рес пуб лі -
ка має 5�ий рей тинг за від но шен ням дер жав них ви трат
на со ці аль не за без пе чен ня до при ват них со ці аль них ви -
трат і 1�е — за ефек тив ніс тю ви ко рис тан ня ре сур сів на
со ці аль не за без пе чен ня; Нор ве гія — від по від но, 7�ме і
2�ге, Сло вач чи на — 10�те і 3�тє, що свід чить про те, що в
цих кра їнах по рів ня но ви со ка част ка дер жа ви у фор му -
ван ні ре сур сів со ці аль ної сфе ри не пе ре шко джає до сить
ви со кій ефек тив но сті їх ви ко рис тан ня для змен шен ня
мас шта бів бід но сті.

Вод но час, Поль ща, де дер жав не фі нан су ван ня ви сту -
пає єди ним дже ре лом ре сур сів со ці аль ної сфе ри, Авст -
рія, яка має 9�те міс це за част кою дер жа ви у фі нан су ван -

Таб ли ця 1

Ско ро чен ня мас шта бів бід но сті за леж но від част ки ви трат на со ці аль не за без пе чен ня у ВВП
в де яких кра їнах ЄС (ста ном на 2008 р.)*

* Дже ре ло: Роз ра хо ва но ав то ром за да ни ми11; Масш та би бід но сті до одер жан ня со ці аль них ви плат: част ка осіб, що жи вуть
на до хо ди, які ниж че рів ня бід но сті до одер жан ня со ці аль них ви плат. Масш та би бід но сті піс ля одер жан ня со ці аль них ви плат:
част ка осіб, що жи вуть на до хо ди, які ниж че рів ня бід но сті піс ля одер жан ня со ці аль них ви плат. По ріг бід но сті вста нов ле ний
на рів ні 60% від се ред ньо го зна чен ня до хо ду в кра їні (піс ля со ці аль них ви плат).
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Таб ли ця 2

Рей тин ги до слі джу ва них кра їн за мас шта ба ми ви лу чен ня та ефек тив ніс тю
ви ко рис тан ня ре сур сів для со ці аль но го за без пе чен ня*

ні со ці аль но го за без пе чен ня, пе ре бу ва ють у гру пі кра їн
із се ред ньою ефек тив ніс тю ви ко рис тан ня ре сур сів на
со ці аль не за без пе чен ня для змен шен ня мас шта бів бід -
но сті, ма ючи, від по від но, 9�ий та 8�ий рей тинг за від по -
від ним по каз ни ком.

На реш ті, Ру му нія, Бол га рія, Іс па нія, які ма ють ви со -
кі рей тин ги за част кою дер жа ви у фі нан су ван ні со ці аль -
но го за без пе чен ня, ха рак те ри зую ть ся по рів ня но низь -
кою ефек тив ніс тю ви ко рис тан ня ре сур сів со ці аль но го
за без пе чен ня (15�ий, 16�ий, 17�ий рей тин ги за від по від -
ним по каз ни ком).

Та ким чи ном, не сам факт ва го мо сті учас ті дер жа ви
у скла ді ре сур сів со ці аль но го за без пе чен ня при зво дить
до мар нот рат ства і зни жен ня со ці аль них ре зуль та тів їх
ви ко рис тан ня для змен шен ня мас шта бів бід но сті, а
ско рі ше спе ци фіч ність ін сти ту тів (як дер жав них, так і
ко мер цій них), які рег ла мен ту ють роз по діл і ви ко рис -
тан ня кош тів на ре алі за цію про грам змен шен ня бід но -
сті, зу мов лю ють пев ний рі вень ви тра тно сті їх ре зуль -
та тів.

Та ким чи ном, ви мог ли вість су спіль ства що до якос ті
люд ських ре сур сів, орі єн та ція біз не су на ви ко рис тан ня
ви со кої ква лі фі ка ції пер со на лу як про від но го чин ни ка
кон ку рент них пе ре ваг слу гує за по ру кою біль шої ефек -
тив но сті ви ко рис тан ня кош тів со ці аль ної сфе ри на бо -
роть бу з бід ніс тю. В умо вах ви со кої по тре би біз не су у
ква лі фі ко ва них кад рах та схиль но сті влас ни ків ство рю -

ва ти спри ят ли ві умо ви для фор му ван ня ви со кої про фе -
сій ної ком пе тен ції на віть дер жав ні ме ха ніз ми аку му ля -
ції ре сур сів на со ці аль ні ці лі під по ряд ко вую ть ся ви со -
ким стан дар там ефек тив но сті ме ха ніз мів від тво рен ня
люд ських ре сур сів.

Всу пе реч цьо му, у кра їнах, де біз нес біль шою мі рою
схиль ний ви ко рис то ву ва ти за ни же ні ви тра ти на опла ту
пра ці в якос ті чин ни ка кон ку рен то спро мож но сті, де,
від по від но, не сфор мо ва на по туж на по тре ба у ви со ко -
ква лі фі ко ва ній і доб ре вмо ти во ва ній ро бо чій си лі, ефек -
тив ність ви ко рис тан ня ре сур сів со ці аль ної сфе ри для
змен шен ня мас шта бів бід но сті бу де пе ре важ но низь -
кою. На віть як що за ко но дав че ре гу лю ван ня або тра ди -
ції су спіль ства пе ред ба ча ють більш мас штаб ну участь
біз не су у фі нан су ван ні со ці аль но го за без пе чен ня, все
од но во на не ма ти ме то го ці льо во го на ван та жен ня, яке
пе ре тво рить її на чин ник під ви щен ня кон ку рен то спро -
мож но сті на се лен ня на рин ку пра ці й зрос тан ня за галь -
но го доб ро бу ту у су спіль стві. То ді участь біз не су у фі -
нан су ван ні про грам бо роть би з бід ніс тю ма ти ме ха рак -
тер па тер на ліз му, а не ін вес ту ван ня в люд ський ка пі тал.
Від по від но, не за леж но від про пор цій роз по ді лу на ван -
та жен ня що до фі нан су ван ня со ці аль ної сфе ри між дер -
жа вою і біз не сом, її ре сурс не за без пе чен ня не впли ва ти -
ме на зрос тан ня тем пів на ко пи чен ня люд сько го ка пі та -
лу (тоб то знань, на ви чок і здо ров’я, здат них за без пе чу -
ва ти при ріст про дук тив но сті пра ці й до хо дів) і ре зуль -

* Роз ра хо ва но ав то ром за да ни ми табл. 1.
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Таб ли ця 3

Рей тин ги кра їн за мас шта ба ми, ефек тив ніс тю ви ко рис тан ня та струк ту рою дже рел ре сур сів
со ці аль но го за без пе чен ня*

та тив ність ви ко рис тан ня цих ре сур сів для змен шен ня
мас шта бів бід но сті за ли ша ти меть ся низь кою.

За сто су ван ня опи са но го ви ще кри те рію до ди фе рен -
ці ації ос нов функ ціо ну ван ня сис те ми со ці аль но го за без -
пе чен ня дає зна чи мі ре зуль та ти і в до слі джен ні при чин
не опти маль но го ви ко рис тан ня по тен ці алу ук ра їн ської
еко но мі ки для ви рі шен ня со ці аль них проб лем. Се ред
чин ни ків зни жен ня гло баль ної кон ку рен то спро мож но -
сті віт чиз ня но го ви роб ниц тва на уков ця ми тра ди цій но
від зна чає ть ся об тяж ли вість по дат ко во го на ван та жен ня
для віт чиз ня но го біз не су, ва го мість пе ред ба че них за ко -
но дав ством со ці аль них ви плат. З ін шо го бо ку, від зна -
чаю ть ся й не за до віль ні ре зуль та ти функ ціо ну ван ня сис -
те ми со ці аль но го за без пе чен ня, зок ре ма, низь кий рі вень
за мі щен ня тру до вих до хо дів пен сі ями, не до ступ ність
якіс них ме дич них по слуг для біль шо сті на се лен ня, не -
до лі ки ре сурс но го за без пе чен ня осві тньої сфе ри. От же,
Ук раї на стик ну лась із вкрай гос трою су пе реч ніс тю: з од -
но го бо ку, збіль шен ня ре сур сів, що ви лу чаю ть ся з ко -
мер цій но го обі гу, вкрай не га тив но по зна чає ть ся на мас -
шта бах і ефек тив но сті еко но міч ної ді яль но сті, а з ін шо -
го — під три ман ня ба жа них для су спіль ства норм со ці -
аль но го за без пе чен ня за на яв но го рів ня йо го фі нан су -
ван ня стає не мож ли вим. Част ка со ці аль них ви трат у

бю дже ті Ук раї ни бу ла од нією з най ви щих у Єв ро пі про -
тя гом всієї іс то рії не за леж но сті, вод но час якість жит тя
на се лен ня зав жди бу ла да ле кою від стан дар тів ЄС. На -
при клад, про тя гом 2000–2008 рр. со ці аль на скла до ва
дер жав но го бю дже ту не бу ла ниж чою за 25%, про те на -
віть при ви ко рис тан ні в якос ті кри те рію бід но сті над -
зви чай но за ни же ної віт чиз ня ної ме жі ма ло за без пе че но -
сті, в се ред ньо му за цей пе рі од близь ко 19% укра їн ців
на ле жа ли до гру пи бід них13. По ши рен ня бід но сті се ред
пра цю ючо го на се лен ня, від сут ність по міт но го зв’яз ку
між осві тнім рів нем і роз мі ра ми до хо дів, три ва ле ско ро -
чен ня се ред ньої три ва ло сті жит тя та по гір шен ня де мо -
гра фіч них по каз ни ків — все це свід чен ня то го, що на віть
ці ною ва го мо го не га тив но го впли ву фі нан со во го на ван -
та жен ня, яке со ці аль на сфе ра спри чи няє на віт чиз ня ну
еко но мі ку, не вдає ть ся за без пе чи ти прий нят ний для су -
спіль ства рі вень ви рі шен ня со ці аль них проб лем.

При чи ни та ко го за гос трен ня проб ле ми роз по ді лу для
Ук раї ни по ля га ють са ме в спе ци фіч но сті зв’яз ку еко но -
мі ки і со ці аль ної сфе ри. Ви тра ти на остан ню для віт чиз -
ня но го біз не су — це ли ше ви му ше ні про яви па тер на ліз -
му, але ні як не ін вес ти ції у ство рен ня зна чу щих кон ку -
рент них пе ре ваг. Пе ре важ на част ка со ці аль них ви трат
має ком пен са тор ний ха рак тер, тоб то змен шує мі ру де -

* Роз ра хо ва но ав то ром за да ни ми12 і табл. 1.

12 Key tables from OECD — елек трон ний ре сурс, ре жим до сту пу: http://www.oecd.org/document/
13 До клад о раз ви тии че ло ве ка 2010, 20�е, юби лей ное из да ние. Ре аль ное бо гат ство на ро дов: пу ти к раз ви тию че ло ве ка / Из да тель ство

«Весь мир» 2010 г.
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при ва ції одер жу ва чів що до пев ної гру пи благ за мість
то го, щоб спри яти со ці аль ній мо біль но сті й по пе ре джа -
ти ви ник нен ня си ту ації, ко ли ви ни кає по тре ба в со ці -
аль ній до по мо зі. До то го ж, знач на част ка со ці аль ної до -
по мо ги на дає ть ся в про це сі взає мо дії дер жав них ус та -
нов і на да ва чів по слуг, оми на ючи влас не суб’ єк та до по -
мо ги. Са ме та ка си ту ація скла лась із піль га ми що до
опла ти ко му наль них по слуг, фі нан су ван ням ме дич них
по слуг, на дан ням пільг що до ко рис ту ван ня гро мад -
ським транс пор том. В Ук раї ні со ці аль на до по мо га на -
дає ть ся пе ре важ но в та кій фор мі, що не збіль шує ку пі -
вель ну спро мож ність її одер жу ва чів, а до зво ляє роз по -
діль ни кам со ці аль но зна чу щих благ от ри му ва ти гро ші
на пря му від уря до вих струк тур, не за леж но від мі ри за -
до во лен ня по треб одер жу ва чів до по мо ги. Остан ні по -
збав ле ні ви бо ру, а роз по діль ни ки со ці аль но зна чу щих
благ по збав ляю ть ся, по�пер ше, тис ку кон ку рен ції,
по�дру ге, не об хід но сті орі єн ту ва тись на ре аль ні по тре би
со ці аль но враз ли вих верств на се лен ня. Так, ви ко рис -
тан ня ре сур сів со ці аль ної сфе ри шля хом пря мо го дер -
жав но го фі нан су ван ня мо но по лі стів, що на да ють від по -
від ні бла га на без аль тер на тив ній ос но ві, пе ре тво рює со -
ці аль ні ви тра ти біз не су на тя гар, який має вкрай не га -
тив ні еко но міч ні на слід ки, про те не за без пе чує сут тє во -
го по ліп шен ня ви рі шен ня со ці аль них проб лем.

Дик тат мо но по лі стів роз по ді лу со ці аль но зна чу щих
благ про во кує не ефек тив не і не ці льо ве ви ко рис тан ня ре -
сур сів со ці аль ної сфе ри, не до зво ляє пе ре тво ри ти ви тра ти
на со ці аль не за без пе чен ня на чин ник зрос тан ня со ці аль -
ної мо біль но сті на се лен ня, під ви щен ня йо го кон ку рен то -
спро мож но сті на рин ку пра ці, зрос тан ня тру до вих до хо -
дів. У ре зуль та ті со ці аль ні ви тра ти не спри яють ви рі шен -
ню проб ле ми, а са ме, по ліп шен ню еко но міч но го по тен ці -
алу на се лен ня і усу нен ню по тре би в со ці аль них до по мо -
гах, а ли ше змен шу ють тя гар бід но сті, за ли ша ючи одер -
жу ва чів со ці аль них до по мог за леж ни ми від сис те ми со ці -
аль но го за без пе чен ня. При цьо му по шук шля хів по ліп -
шен ня си ту ації ус клад нює ть ся тра ди цій ним ба чен ням не -
до стат но сті фі нан су ван ня со ці аль ної сфе ри як го лов ної
при чи ни низь кої якос ті її функ ціо ну ван ня. Проб ле ма не
ви чер пує ть ся не до стат ніс тю фі нан су ван ня, во на, знач ною
мі рою, по ро дже на не ра ці ональ ни ми ме ха ніз ма ми роз по -
ді лу і за сто су ван ня ви ді ле них на со ці аль ні ці лі ре сур сів.
Від по від но, ли ше зрос тан ня об ся гів ре сур сів, що спря мо -
ву ва ти муть ся на ви рі шен ня со ці аль них проб лем, не до -
стат ньо для сут тє во го по ліп шен ня со ці аль но�еко но міч но -
го ста но ви ща на се лен ня. Зна чу щі по зи тив ні зру шен ня в
якос ті жит тя ви ма га ють сут тє во го онов лен ня прин ци пів
ре сурс но го за без пе чен ня со ці аль ної сфе ри, усу нен ня мо -
но по лі зму роз по діль ни ків со ці аль но зна чу щих благ, за ді -
ян ня по тен ці алу кон ку рен ції між ни ми для за про ва джен -
ня про гре сив них стан дар тів ефек тив но сті їх ді яль но сті,
на дан ня ви бо ру одер жу ва чам со ці аль ної до по мо ги що до
спо со бів і форм ви ко рис тан ня ре сур сів со ці аль ної сфе ри.

Дру гий бік проб ле ми ре сурс но го за без пе чен ня ви рі -
шен ня со ці аль них проб лем, не га тив ний вплив опо дат ку -

ван ня та со ці аль них внес ків на кон ку рен то спро мож ність
та умо ви від тво рен ня ка пі та лу — по ши ре но роз гля да єть -
ся ли ше в кон тек сті над мір но сті со ці аль но го тя га ря. В
ре зуль та ті іг но рує ть ся не менш зна чу ща проб ле ма — пе -
ре тво рен ня со ці аль но спря мо ва них ви трат біз не су на
чин ник по ліп шен ня якос ті пра ці й під ви щен ня кон ку -
рен то спро мож но сті на віть в умо вах зрос тан ня рів ня со -
ці аль ної за хи ще но сті пра цю ючих. Не ли ше змен шен ня
ста вок опо дат ку ван ня та стяг нен ня со ці аль них внес ків з
влас ни ків біз не су мо же спри яти по ліп шен ню ви ко нан ня
остан ні ми сво їх со ці аль них функ цій, а й на дан ня біль -
шої сво бо ди у ви бо рі на пря мів і форм їх ви ко нан ня, на -
дан ня на дій но го ме ха ніз му кон тро лю за ці льо вим ви ко -
рис тан ням здійс не них со ці аль них пла те жів.

Вис нов ки. Ре зуль та тив ність ви рі шен ня со ці аль -
но�еко но міч них проб лем ви зна чає ть ся не тіль ки про -
пор ці ональ ним роз по ді лом на ціо наль но го до хо ду, част -
кою со ці аль ної сфе ри у скла ді су куп них ре сур сів су -
спіль ства, не ли ше про пор ці ональ ним роз по ді лом до хо -
ду між бю дже та ми спе ці аль них ор га нів со ці аль но го при -
зна чен ня та фак то рни ми до хо да ми суб’ єк тів гос по да рю -
ван ня. На ефек тив ність ви ко рис тан ня ре сур сів со ці аль -
ної сфе ри знач но впли ває по ши ре на в біз нес�струк ту рах
мо дель під трим ки кон ку рен то спро мож но сті. Як що
ефек тив ність еко но міч ної ді яль но сті ґрун тує ть ся на ви -
со ких ви мо гах до якос ті тру до во го по тен ці алу, по єд нан -
ні гід но го рів ня тру до вих до хо дів і ак тив ної учас ті біз не -
су у фор му ван ні ре сурс но го за без пе чен ня сис те ми від -
тво рен ня ква лі фі ко ва них кад рів, то со ці аль на сфе ра пе -
ре тво рює ть ся з дже ре ла спо жив чо го тис ку на еко но мі ку
на дже ре ло кон ку рент них пе ре ваг і ви гід ний об’ єкт ін -
вес ту ван ня. Як що ж біз нес оби рає мо дель під трим ки
кон ку рен то спро мож но сті, за сно ва ну на де ше вій ро бо чій
си лі, праг не за міс ти ти сві до му і твор чу участь пра ців ни -
ків у ви рі шен ні зав дань фір ми жорст кою рег ла мен та -
цією тру до вих функ цій, то со ці аль на сфе ра стає тя га рем
роз вит ку і під три ман ня кон ку рен то спроможно сті біз не -
су, а ме ха ніз ми ре сурс но го за без пе чен ня її ді яль но сті пе -
ре тво рюю ть ся на за со би ре алі за ції па тер на ліст ських
тра ди цій і по збав ляю ть ся здат но сті спри яти ви рі шен ню
го лов но го зав дан ня со ці алі за ції роз по ді лу: усу ва ти за -
леж ність ши ро ких верств на се лен ня від со ці аль но го за -
без пе чен ня, вбу до ву ван ня ме ха ніз мів за без пе чен ня доб -
ро бу ту в ме ха ніз ми функ ціо ну ван ня біз не су.

Для Ук раї ни ви рі шен ня проб лем со ці алі за ції роз -
по ді лу ви ма гає не прос то змі ни про пор цій роз по ді лу
до хо дів між сфе ра ми (ство рен ня рин ко вих і не рин ко -
вих благ), між ко мер цій ним обі гом і дер жав ним бю -
дже том, а прин ци по во го онов лен ня міс ця со ці аль ної
сфе ри в про це сах еко но міч но го від тво рен ня, пе ре тво -
рен ня її на дже ре ло кон ку рент них пе ре ваг для біз не су,
під по ряд ку ван ня за без пе чен ню ви со кої со ці аль ної
мо біль но сті на се лен ня, під ви щен ню про дук тив но сті
пра ці і до ход но сті тру до вої ді яль но сті, як єди ної
об’єк тив ної ос но ви зрос тан ня рів ня со ці аль ної за хи -
ще но сті всіх верств на се лен ня.


