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ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕФЕКТИВНОГО МЕХАНІЗМУ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ В УМОВАХ ПОСИЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ 

СПРЯМОВАНОСТІ ЕКОНОМІКИ 
 

Анотація. Відтворення ефективної моделі соціально-орієнтованої економіки в 

сучасних умовах глобальних трансформацій, забезпечення на цій основі якісного 

економічного зростання і в цілому сталого розвитку як невід’ємного атрибуту 

загальноцивілізаційного прогресу суспільства потребують постійного вдосконалення і 

трансформації національного господарського механізму, соціалізації його 

визначальних функцій. Соціалізація господарського механізму є надзвичайно важливим 

процесом соціальної спрямованості, оскільки через його відносну автономність в 

економічній системі зміни в ньому можуть відбуватися неадекватно до змін у 

глибинних сферах економічних відносин. Концептуально-функціональний аналіз 

пострадянського періоду свідчить, що загальним у процесах ринкової трансформації 

адміністративно-командної економіки повинні стати системні зміни, які включають 

структурно-інституціональні її перетворення як складник формування раціонального 

механізму господарювання. 

Ключові слова: соціальна держава, господарський механізм, соціальна 

відповідальність бізнесу, добробут, соціалізація господарського механізму. 

 Summary. The reproduction of an effective model of a socially oriented economy in 

the current conditions of global transformation, the provision on this basis of qualitative 

economic growth and, in general, of sustainable development as an integral attribute of the 

civilizational progress of society, requires continuous improvement and transformation of the 

national economic mechanism, the socialization of its decisive functions. Socialization of the 

economic mechanism is an extremely important process of social orientation, because of its 

relative autonomy in the economic system, changes in it may not be inadequate to changes in 

the deep spheres of economic relations. The conceptual-functional analysis of the post-Soviet 

period shows that systemic changes, which include structural and institutional 

transformations, which are part of the formation of a rational management mechanism, 

should become common in the processes of market transformation of the administrative-

command economy. 

Key words: social state, economic mechanism, social responsibility of business, 

welfare, socialization of economic mechanism. 
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Постановка проблеми. Як показує ретроспективний аналіз 

економічної літератури, серед відповідних наукових кіл практично стало 

аксіомою, що посилення соціогуманізації економіки – це загальний вектор 

її сучасного розвитку як на глобальному, так і національному рівнях. Для 

становлення й розвитку в країні соціально-орієнтованої ринкової 

економіки важливе теоретико-практичне значення має концептуальне 

обґрунтування засад формування соціально-ефективного господарського 

механізму. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ретроспективний аналіз 

відповідних аналітичних джерел з обраної тематики правомірно 

виокремлює такі базові складники механізму господарювання в умовах 

посилення соціальної спрямованості економіки: 

- по-перше, забезпечення формування високорозвиненого 

економічного потенціалу, оскільки бідна країна, за визначенням, немає 

можливості дієвої соціалізації (а не популістських гасел) життєдіяльності 

населення; 

- по-друге, раціональне поєднання державного регулювання з 

ринковим саморегулюванням, у т.ч. й за умови домінування 

соціогуманістичних відносин між господарюючими суб’єктами на основі 

відповідного рівня їхньої цивілізованості; 

- по-третє, забезпечення, за наявності двох попередніх складників, 

загального добробуту в країні – засадничої умови соціогуманізації всіх 

сторін життєдіяльності суспільства. Водночас обов’язковим принципом є і 

забезпечення державою, для практичної реалізації цих трьох складників, 

формування конструктивно «працюючої» чинної інституціонально-

правової бази – важливого елемента господарського механізму. Ефективне 

функціонування останнього передбачає повну реалізацію соціальної 

відповідальності всіх його суб’єктів.  

Аналітично-практичні узагальнення українських реалій свідчать, що 

майже за двадцятисемирічний період ринкової трансформації якісних 

зрушень з усіх цих напрямів (складників) формування соціальної держави 

та її господарського механізму не відбулося. Стратегічними пріоритетами 

тут і надалі залишаються: забезпечення ефективної зайнятості населення; 

гармонізація чинного законодавства щодо можливостей отримання, 

розподілу та перерозподілу доходів; регламентація та раціональне 

законодавче унормування соціального захисту і соціальних гарантій; 

якісне вдосконалення системи освіти та адаптація професійно-

кваліфікаційної підготовки працівників згідно з вимогами ринку; 

налагодження і правове забезпечення конструктивного соціального 

партнерства; охорона здоров’я та якісний демографічний розвиток; 

забезпечення конкурентоспроможної реінтеграції країни в глобальні 

світові процеси і європейські структури. 

Постановка завдання. Для конкретної моделі української ринкової 

трансформації ці проблеми потребують подальшого теоретичного аналізу. 
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На сьогодні в нашій науковій літературі не існує достатньо обґрунтованих 

підходів щодо їхнього розв’язання, у т.ч. і раціонального поєднання 

соціальної значущості і справедливості та економічної вигоди й 

ефективності. Водночас у концептуальному аспекті погоджуємося з 

позицією фахівців Інституту економіки та прогнозування НАН України, 

що вихідним елементом соціальної держави є цілісний, системний 

характер державного регулювання. Адже саме така держава, перш за все, 

не просто політичний, а й соціально-економічний регуляторний феномен, 

оскільки в ній, з одного боку, регуляторні інститути й інституції – це не 

формальна надбудова над ринковою стихією, а специфічний 

«координатор», управлінець, регулятор та активізатор економічних 

процесів. А з іншого – особливістю державної регуляторної політики має 

стати також і активізація соціальних факторів економічного зростання. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У практичному аспекті 

проблеми формування, функціонування й розвитку економіки України 

залишаються надзвичайно актуальними не лише для початкового періоду 

ринкової трансформації 90-х рр., а й для початку ХХІ століття. 

Незважаючи на те, що протягом 2000-х рр. мала місце тенденція до 

прийнятних темпів щорічного приросту ВВП (за винятком 2005р. та 

очікуваних негативних результатів у 2008 р.). Але не лише фахівців, а й 

пересічних громадян цікавить: як же так сталося, що за 2000-2007 рр. ВВП 

зростав у середньому близько 7% (у 2016 значно скромніше – близько 

2%), однак у цей період, наприклад, Україна за індексом людського 

розвитку (комбінований соціогуманістичний показник: довготривалість 

життя, рівень освіти та доходів на душу населення) серед країн світу 

перебувала у кінці дев’ятої десятки (у 2016 рр. – на 88 місці, у 2005 р. була 

на 78 місці,) серед 188 держав світу, що піддаються рейтинговому 

оцінюванню ООН. 

При цьому варто відзначити, що серед наших науковців, як і 

держуправлінців, ще немає чіткого бачення критеріїв систематизації 

напрямів становлення соціальної держави в Україні та відповідного 

механізму господарювання. Ураховуючи зазначене вище, вважаємо за 

правомірне виділити такі стратегічні напрями формування соціально-

орієнтованого господарського механізму в країні: 

- по-перше, створення якісно дієвих соціально-орієнтованих 

інституцій ринку на основі економічно забезпеченого їхнього правового 

функціонування. Одночасно це включає і поступовий «демонтаж» та 

«переналадку» патерналістських форм ще одержавленого соціалізму в 

системах розподілу, перерозподілу доходів та соціального захисту 

населення на основі заміни їх конструктивними соціально спрямованими 

ринковими формами. Адже наявність раціональної системи розподілу 

доходів та дієвої сфери соціального захисту і гарантій є важливими 

передумовами досягнення відповідного рівня довіри населення до 
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визначеної моделі господарювання, а відтак, і до державних владних 

структур; 

- по-друге, становлення (а в ряді випадків і відновлення) цілісного 

соціального інфраструктурного комплексу та матеріально-фінансове його 

забезпечення в тій мірі, у якій воно можливе на відповідному етапі 

корекції ринкової трансформації, тобто співрозмірність задекларованих 

соціальних показників з наявним економічним потенціалом держави. При 

цьому остання, в особі різних гілок влади, повинна ставитися до соціуму 

як об’єктивного партнера щодо своєї перманентної відповідальності перед 

ним через реалізацію своїх повноважень; 

- по-третє, професіоналізація і компетентність соціальної діяльності 

державних інститутів різних рівнів та функціональний аналіз і 

прогнозування механізмів, а також наслідків суттєвих змін в соціально-

економічному устрої національної господарської системи. Це 

безпосередньо стосується трудового та податкового законодавств, 

правової адаптації до ринкових освіти і медицини, пенсійної та житлово-

комунальної реформ, а також раціоналізації бюджетної політики як на 

національному, так і регіональному рівнях. Лише інституціонально 

модернізована держава зможе забезпечувати збалансованість між 

економічними й соціальними процесами. Усе це вимагає чіткого 

визначення її статусу та функцій. 

Реалізація цих завдань – визначальна умова й база для досягнення 

відповідної соціальної справедливості та стабільності в суспільстві. Їх в 

Україні немає вже з осені 2014 року, після відносного соціально-

економічного «спокою».  

Забезпечення цих процесів – комплексне завдання держави на основі 

формування і функціонування соціально-орієнтованого господарського 

механізму. 

Серед якісних критеріїв соціальності останнього виділимо такі 

параметри: 

- наявність для працездатного населення економічних умов, які 

дадуть можливість йому, за рахунок власних доходів, забезпечувати не 

лише більш прийнятний у суспільстві рівень споживання економічних 

благ, а, насамперед – засади для соціогуманістичного розвитку та 

соціального захисту індивіда; 

- гарантії рівноправного доступу до суспільно-прийнятної кількості 

та якості базових соціальних благ, серед яких пріоритетними є освіта, 

медичне обслуговування, а також комунально-побутові та екологічні 

умови життєдіяльності соціуму. В ідеалі тут важливо забезпечити не лише 

високу якість, а й масову можливість вибору населенням соціальних благ 

(послуг) на національному ринку; 

- спрямованість ринкової трансформації також має сприяти 

забезпеченню суспільної стабільності в країні, зменшенню соціальної 

диференціації, якісному і масштабному відтворюванню людського, 
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соціального та інтелектуального капіталів, що є необхідною умовою 

динамічного суспільного розвитку країни в цілому. 

У цьому контексті звернемо увагу ще й на таку суттєву обставину. 

Останніми роками в нашій літературі, засобах масової інформації активно 

обговорюється проблема соціальної відповідальності бізнесу. Зрозуміло, 

без останньої механізм господарювання не може бути соціально-

орієнтованим. Адже в реальній практиці наш бізнес, як правило, 

демонструє зворотне – соціальну безвідповідальність (яскравим 

прикладом цього є діяльність понад 2/3 депутатів – доларових мільйонерів 

у Верховній Раді останніх трьох каденцій). 

З одного боку, це можна пояснити відносним дефіцитом фінансових 

ресурсів у національних бізнесменів (не рахуючи 10-8 олігархічних 

кланів) та недостатньою їхньою конкурентоспроможністю, соціальною 

незрілістю тощо. З іншого – наших підприємців цікавлять, перш за все, 

безпосередньо фінансово-економічні показники: прибуток, витрати, 

рентабельність, нагромадження капіталу тощо. Але найманих працівників 

турбують дещо інші питання: рівень оплати, умови та охорона праці, 

можливості професійного зростання (особливо молоді), система участі в 

доходах підприємства, перспективи сімейного й особистого добробуту та 

інші соціальні аспекти. Це свідчить про відмінність у ключових інтересах 

працівників і вітчизняних бізнесменів. 

Гармонізувати інтереси цих двох діалектично суперечливих сторін, як 

підтверджує світовий досвід, може тільки держава, у т.ч. і за рахунок 

формування інституціонально-правового складника господарського 

механізму. Саме цей складник може дієво зорієнтувати та сформувати 

соціальну відповідальність підприємців. А це просто ефемерні надії на їхні 

«генетичні» альтруїзм і благодійництво. 

Практичне формування соціально-відповідального бізнесу можливе 

через механізм законодавчого забезпечення загальної раціональної 

умотивованості найманих працівників та підприємців у встановленні 

оптимального співвідношення маси доходу і фонду оплати праці (ФОП). 

Відносна частка цього фонду у валовому доході підприємства має бути 

зафіксована в колективному договорі законодавчо. Досвід розвинутих 

країн, де ФОП становить 60-70% від доходу підприємства, сьогодні для 

України хоч і недосяжний, але як орієнтир, з урахуванням також 

специфіки галузей та виробництв, має бути врахований при розробленні 

відповідних законодавчих положень. Крім того, правова норма про 

розподіл доходу підприємства повинна бути зафіксованою з можливим 

прогресивним її перманентним переглядом, тобто з урахуванням обсягів, 

тенденцій, чинників приросту доходу. Це буде суттєвим елементом 

соціалізації механізму господарювання. Уважаємо, що вищеназвані 

проблеми та їхнє розв’язання будуть характерними ознаками та 

складниками в системі комплексної соціалізації механізму 

господарювання. 
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Практика ринкових постсоціалістичних трансформацій попередніх 

механізмів господарювання свідчить, що ці процеси відбуваються ніби у 

два етапи. Перший – обумовлений «жорстким» визначенням державою 

поведінки людини в соціальному національному середовищі та спробою 

охоплення соціальним захистом практично всього населення. Це 

зумовлює відповідну форму соціалізації економічних відносин та 

господарського механізму. За своєю сутністю це так звана патерналістська 

модель, яка орієнтована на збереження попередніх кількісних масштабів 

соціальних послуг, гарантованих державою. Водночас зусилля останньої 

щодо підвищення ефективності соціальних програм відступили на другий 

план – коштів не вистачало. 

Аналіз ряду елементів такого механізму трансформації (як і 

господарювання) показав, що на «тлі» динамічного падіння у 90-х рр. (до 

60% обсягу ВВП) відбувалося збільшення частки питомої ваги соціальних 

витрат у сукупних витратах держави. Тобто соціальні наміри не були 

зіставлені з економічними реаліями (можливостями) у країні. 

Одним з головних недоліків, згідно з нашим аналізом вказаної моделі, 

є так звана «перехресна» реалізація соціальних програм, що спричиняє 

дублювання соціальної допомоги, а відповідно, і неефективність 

витрачання державних коштів на соціальну сферу. Застосування цієї 

моделі на початковому етапі трансформаційних процесів мало місце й в 

Україні. Розуміючи її неефективність, наші аналітики-теоретики 

відмічали, що це було викликане низкою як об’єктивних, так і 

суб’єктивних обставин: 

- по-перше, недостатньою теоретичною обґрунтованістю соціально-

економічних пріоритетів ринкової трансформації українського 

суспільства; 

- по-друге, відсутністю ринково-трансформаційного досвіду та 

відсутністю елементарних знань і відповідальності у «прорабів» цих 

процесів, а особливо у реформуванні соціальної сфери, а відповідно – 

соціальної політики. Крали, що потрапляло «під руки», а закон про 

комунальну власність (де ця сфера в основному була) не прийняли досі; 

- по-третє, матеріально-фінансова незабезпеченість реалізації 

багатьох соціальних завдань, взятих на перспективу популістськими 

урядами 2000-х рр. 

Загострення економічно-фінансових, у т.ч. і бюджетних проблем у 

кінці 2008 р., а також у «постмайданні» роки в Україні, і особливо в 

соціальній сфері рельєфно підтвердило: неефективність спроб 

розв’язувати соціальні питання лише через подальше «друковано-

верстатне» фінансування без реформування всього комплексу соціально-

економічних відносин – домінантного складника господарського 

механізму. 

У контексті аналізу означеної проблеми варто враховувати ті аспекти, 

які дадуть можливість конструктивно перевести соціалізацію економічних 
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реформувань в Україні з хаотично-спонтанного функціонування в 

регульований динамічний розвиток на основі пріоритетів економічного 

лібералізму. Отже, настав час активізації під конструктивним державним 

контролем ліберальних реформ. Вони мають стати як основою реального 

економічного прогресу, так і логічним фундаментом розбудови 

євроінтеграційних засад, на думку професора А.Гальчинського, «у 

власному домі» [1, с.7]. У цьому аспекті відмітимо, що один з базових 

ліберальних постулатів – це формування та утвердження суспільства 

рівних можливостей. Досвід розвинутих країн свідчить, що нам, з метою 

подальшої соціалізації господарського механізму, важливо динамічно 

здійснити: по-перше, ринкову трансформацію соціальної сфери; по-друге, 

поглиблення соціогуманізації ринкового характеру відтворення робочої 

сили; по-третє, масштабне розширення умов для формування економічно 

активних і відповідно матеріально забезпечених прошарків населення, 

тобто суб’єктів, які на практиці реалізують особисту відповідальність як 

«локомотиви» економічного прогресу. Це питання виявилося досить 

складним у державно-творчому регуляторному процесі, тобто формуванні 

середнього класу. 

У зв’язку з цим важливо зазначити, що наявність масової бідності в 

Україні, яку третій Президент назвав проблемою номер один, немає 

лінійного вирішення. Так, перший «помаранчевий уряд» ще у 2005р. узяв 

теоретично не зовсім коректний курс на реалізацію політики форсованого 

подолання бідності через механізм перерозподілу різних форм державних 

доходів. Зокрема, розв’язання цієї проблеми передбачалось і за рахунок 

прогнозованої деякими помаранчевими лідерами реприватизації об’єктів, 

які справді були в держави відчужені і нееквівалентно, і нелегітимно. 

Але з позиції економічної теорії є аксіомою: бідність долається не 

просто через політику перерозподілу новоствореної вартості, у т.ч. і 

держбюджет чи інших доходів, а за умови зростання та нарощування 

конкурентоспроможності національної економіки і підвищення на цій 

основі загального добробуту населення. Його забезпечення (добробуту) – 

важлива функція механізму господарювання. Соціалізація останнього не 

заперечує принцип загальності як невід’ємного складника економічної 

свободи. А вона дає можливість з’ясувати, хто є раціональнішим у 

розв’язанні тих чи тих виробничих проблем. 

Відомо, що одним із загальних принципів економічної теорії є 

постулат, за яким кожен із суб’єктів ринку у своїй діяльності має 

функціонувати раціонально. Уся система механізму господарювання, його 

внутрішня логіка має розбудовуватися на цьому принципі. 

Висновки. У будь-якій економічній системі зростання загального 

добробуту, підвищення соціальних гарантій неможливі без динаміки та 

ефективності суспільного виробництва. Водночас не менш важливим є 

зворотній зв’язок: без соціальної забезпеченості, впевненості членів 

суспільства в соціальних гарантіях неможливі реальні економічна 
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стабілізація та ефективність суспільного відтворення та його складника – 

господарського механізму.  

З позиції теоретико-методологічної оцінки українського вектора 

процесу ринкової трансформації економіки, як і формування 

соціогуманістичних складників її господарського механізму, важливо 

перевести останній із «спонтанно-розвалювального» попередньої 

економічної системи в суспільно регульоване русло. Цього потребує й 

реалізація національної стратегії виходу країни з перманентних 

економічних криз. Хоча оцінки їх причин, змісту і термінів початку-кінця 

фахівцями неоднозначні, але превентивні заходи має оперативно вживати 

кожна країна. 

Таким чином, стратегічні завдання мають бути за своїм змістом 

спрямовані на реалізацію заходів, здатних амортизувати та запобігати 

економічним спадам в перспективі як від екзогенних, так і ендогенних 

чинників, а також базуватися на конструктивній соціалізації механізму 

господарювання в Україні.  
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МОДЕЛЮВАННЯ КАРТИ РИЗИКІВ БІЗНЕС-ПРОЕКТУ  

У ВІТРОЕНЕРГЕТИЦІ 
 

Анотація. Відновлювана енергетика є інструментом технологічного лідерства 

країни. Підвищення дохідності інвестиційних проектів у відновлюваній енергетиці 

привело до різкого росту інвестицій у цю галузь. На реалізацію бізнес-проектів 

впливають багато змін у політичній, соціальній, комерційній сферах та діловому 

середовищі, зміни в техніці, технології та продуктивності, стан навколишнього 

середовища, чинне оподаткування, рівень інфляції, правові та інші аспекти. Це 

зумовлює наявність у проектах певних ризиків. У статті побудовано карту ризиків 

бізнес-проекту у вітроенергетиці, за якою досліджено 27 основних ризиків, які 

можуть виникнути при реалізації його на території України. Для побудови карти 


