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фор му ван ня умов для пе ре хо ду до ін но ва цій но го ти пу сус піль ст ва 
пе ред ба чає за без пе чен ня ви со ко го рів ня люд сь ко го роз ви тку за ра ху
нок ви ко ри стан ня ін но ва цій них чин ни ків роз ви тку де мо гра фіч ної та 
со ці аль нотру до вої сфе ри. Вод но час реа лі за ція ін но ва цій них скла до
вих люд сь ко го роз ви тку пе ред ба чає ши ро ке впро ва джен ня со ці аль них 
ін но ва цій у всіх сфе рах люд сь ко го жит тя, без чо го не мож ли во за без пе
чи ти ви со ку якість і ди на міч ність роз ви тку. 

По ліп шен ня яко сті на се лен ня в умо вах по си лен ня тен ден цій гло
ба лі за ції сві то вої еко но мі ки стає го лов ним фак то ром під ви щен ня рів
ня на ціо наль ної кон ку рен то спро мож но сті та за без пе чен ня стій ко го 
еко но міч но го зро стан ня. ін но ва цій но орі єн то ва на еко но мі ка пот ре
бує під го тов ки ро бо чої си ли ши ро ко го про фі лю, здат ної до нав чан ня 
і пос тій но го онов лен ня от ри ма них знань, спри йнят тя тех но ло гіч них 
но во вве день, ос во єн ня но вих уні вер саль них спе ці аль но стей, на яв но
сті стій ких мо ти ва цій них ус та но вок на під ви щен ня про фе сій но го рів
ня. ін но ва цій ні ви ди зай ня то сті, що, з од но го бо ку, пред’являють ви
со кі ви мо ги до ос віт ньо го рів ня й нав чаль нопро фе сій ної гнуч ко сті 
й мо біль но сті пра ців ни ків, з ін шо го — да ють змо гу реа лі зу ва ти тру до
ві мож ли во сті осіб з об ме же ни ми фі зич ни ми мож ли во стя ми і ство рю
ють, по рів ня но з тра ди цій ним ви роб ництвом, більш спри ят ли ві умо ви 
для збе ре жен ня здо ров’я пра цюю чих.

ефек тив ність реа лі за ції ін но ва цій них ва же лів люд сь ко го роз ви тку 
за без пе чу є ть ся шля хом удо ско на лен ня якіс них ха рак те ри стик люд сь
ко го по тен ціа лу, зок ре ма, по кра щен ня ста ну здо ров’я на се лен ня, мо
дер ні за ції де мо гра фіч ної по ве дін ки на се лен ня, удо ско на лен ня змі сту 
і ме то дів нав чан ня на ос но ві за про ва джен ня ін но ва цій них ос віт ніх тех
но ло гій, зміц нен ня ма те рі аль но го доб ро бу ту на сам пе ред шля хом по
си лен ня мо ти ва ції на се лен ня до еко но міч ної ак тив но сті та ство рен ня 
спри ят ли вих умов для її реа лі за ції.

са ме то му ак туа лі зу є ть ся про бле ма роз роб ки нау ко во об ґрун то ва
них за сад роз крит тя сут но сті со ці аль них ін но ва цій як за ко но мір но го 
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про це су люд сь ко го роз ви тку, ви зна чен ня чин ни ків впли ву на якість 
люд сь ко го по тен ціа лу й оцін ки су час но го ста ну йо го роз ви тку та кон
крет них ме ха ніз мів реа лі за ції со ці аль них ін но ва цій, за сто су ван ня яких 
вва жа є ть ся до ціль ним з по зи ції за без пе чен ня від по від но сті яко сті люд
сь ко го роз ви тку ви мо гам ін но ва цій ної еко но мі ки.

мо но гра фію під го тов ле но ав тор ським ко лек ти вом під ке рів
ництвом лі ба но вої е. м. у скла ді: Бо лі ла т. В (роз діл 1), го ре ми кі на 
Ю. В. (роз діл 4, п. 4.2), гріш но ва о. а. (роз діл 4), дра гу но ва т. а. (роз
діл 3), За юков і. В. (роз діл 4, п. 4.4), кри кун о. і. (роз діл 5, п. 5.2), ку
ри ло і. о. (роз діл 1, п. 1.3; роз діл 2, п. 2.2), лев чук н. м. (роз діл 2, п. 
2.1, 2.3), лі ба но ва е. м. (роз діл 1; роз діл 6), лі со гор л. с. (вступ; роз
діл 1, п. 1.4; роз діл 4, п. 4.1, 4.4; ви снов ки), май да нік і. П. (роз діл 3), 
ма ка ро ва о. В. (роз діл 4; роз діл 6), ни чи по рен ко с. В. (роз діл 4, п. 
4.1, 4.3; роз діл 6, п. 6.5), но вак і. м. (роз діл 6, п. 6.4), Па лій о. м. (роз
діл 1, п. 1.1, 1.2), По зняк о. В. (роз діл 3), По ля ко ва с. В. (роз діл 6, п. 
6.3), ре ут а. г. (роз діл 5, п. 5.1, 5.3; роз діл 6, п. 6.5), ро ди че ва і. с. (роз
діл 1, п. 1.4), са вен ко о. л. (роз діл 1, роз діл 6), свін ці цький В. В. (роз
діл 3, п. 3.2), сіт ні ко ва н. П. (роз діл 1, роз діл 6), тка чен ко л. г. (роз
діл 1, п. 1.4; роз діл 6, п. 6.2, 6.3), хме лев ська о. м. (роз діл 1, п. 1.1, 1.2), 
Че рень ко л. м. (роз діл 5), Чер ні чен ко В. В. (роз діл 5, п. 5.4), Шиш кін 
В. с. (роз діл 5, п. 5.3), Щер би на і. ф. (роз діл 6, п. 6.1).

роз діл 1.  
ІННовАцІЙНA сУт НІсть люд сь ко Го роз вИ ткУ
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В умо вах ста нов лен ня ін но ва цій но го сус піль ст ва від бу ва ю ть ся ево
лю цій ні змі ни, пов’язані з на бут тям люд ським роз ви тком но вої яко сті, 
при та ман ної ін но ва цій ній ста дії роз ви тку. Зок ре ма, пріо ри тет но го зна
чен ня на бу ва ють чин ни ки, що за без пе чу ють по си лен ня ін но ва цій них 
скла до вих люд сь ко го роз ви тку, на сам пе ред впро ва джен ня со ці аль них 
ін но ва цій, спря мо ва них на по ліп шен ня яко сті люд сь ко го по тен ціа лу 
кра ї ни. мож ли во сті реа лі за ції лю ди ни не зво дять ся до ство рен ня су
то еко но міч них за сад її все біч но го роз ви тку — ос тан ні є тіль ки за со
бом, хо ча й ук рай важ ли вим і не об хід ним, по кра щен ня яко сті люд сь ко
го по тен ціа лу, тоб то мож ли вих ста нів та дій лю ди ни впро довж усьо го 
жит тя. 

Ба зо ви ми скла до ви ми люд сь ко го роз ви тку є за без пе чен ня здо ров’я 
і дов го літ тя, ос ві че но сті й ін фор мо ва но сті на се лен ня, дос туп но сті ре
сур сів, пот ріб них для за без пе чен ня гід но го рів ня жит тя, уча сті у сус
піль но му жит ті. При чо му в умо вах на рос тан ня гло ба лі за цій них тен
ден цій сві то во го роз ви тку сут тє во по си лю є ть ся роль ін но ва цій них 
тех но ло гій, за сто су ван ня яких спря мо ва не на сам пе ред на по ліп шен ня 
яко сті скла до вих люд сь ко го роз ви тку. це сто су є ть ся та кож змі ни орі
єн ти рів сус піль но го роз ви тку, ос кіль ки од ним з най важ ли ві ших ге не
ра то рів люд сь ко го роз ви тку в ххі ст. ста ють різ но ма ніт ні за змі стом 
і фор ма ми ін но ва цій ні про це си. 

Про гре сив ний рух, до яко го тя жіє су час не сус піль ст во й кож на лю
ди на, за зви чай ото тож ню ю ть ся з по нят тя ми «со ці аль ні змі ни» та «со
ці аль ні ін но ва ції». сьо го дні спос те рі га є ть ся над зви чай на швид кість 
со ці аль них змін, ба га то з яких ма ють ра ди каль ний ха рак тер, впли ва
ють на усі сфе ри сус піль но го та ін ди ві ду аль но го жит тя, зба га чу ють їх 
но ви ми фор ма ми люд сь ко го до сві ду, ста ють од ні єю з со ціо куль тур них 
пе ре ду мов роз ви тку сус піль ної прак ти ки. 

тер мін «ін но ва ція» як змі стов но ву зьке, не еко но міч не по нят тя, що 
ото тож ню ва ло ся не зі ство рен ням но во го, а ли ше з ко пію ван ням ін
шо го до сві ду, тра ди цій, мо де лей по ве дін ки, ввій шов у нау ку в се ре ди ні 

1.1. со ці аль ні ін но ва ції та їх роль  
у за без пе чен ні люд сь ко го роз ви тку
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хіх ст. че рез ан тро по ло гію та ет но гра фію, де по чав ви ко ри сто ву ва ти
ся куль ту ро ло га ми при до слі джен ні про це сів змін у куль ту рі (ін фільт
ра ції). у пер шій по ло ви ні хх ст. про це си змін при вер ну ли ува гу со
ціо ло гів, при цьо му ін но ва ції ін тер пре ту ва лись як про я ви не рів но ва ги 
та на пру жен ня у сус піль ст ві. В той же час еко но мі сти по ча ли вклю ча
ти у зміст цьо го тер мі на но ві ком бі на ції на яв них еле мен тів, роз гля да
ти їх як дже ре ло «під при єм ни цько го при бут ку» й один з най важ ли ві
ших за со бів по до лан ня цик ліч них криз [1, с. 27–39]. При цьо му ста ли 
ак тив но вив ча ти ся со ці аль ні фак то ри ін но ва цій в еко но міч ній сфе рі. 
Пот ре ба в со ці аль них ін но ва ці ях ви ник ла та кож у зв’язку з не об хід ні
стю ос мис лен ня ме то до ло гії впро ва джен ня но вих форм мо ти ва ції та 
сти му лю ван ня тру до вої ді яль но сті, по до лан ня пси хо ло гіч но го опо ру 
лю дей но во вве ден ням.

нау ко ва кон цеп ція со ці аль них ін но ва цій на бу ла роз ви тку в 1960х 
рр. у ро бо тах ви дат них уче них — до слід ни ка в га лу зі нау ки управ лін
ня П. дру ке ра [2–3] і со ціо ло га м. ян га [4]. ни ні у нау ко вій лі те ра ту
рі іс нує по над сто ви зна чень і трак ту вань тер мі на «ін но ва ція». Вче ні 
та прак ти ки на ма га ю ть ся ви зна чи ти не тіль ки сут ність різ но ма ніт них 
ін но ва цій, що пря мо чи опо се ред ко ва но впли ва ють на люд ський роз
ви ток, а й дже ре ла їх ви ник нен ня та ін ші сут тє ві ха рак те ри сти ки. у за
хід ній лі те ра ту рі ви ок рем лю ють два під хо ди: ши ро кий і ву зький. При 
ву зько му під хо ді ін но ва ції зво дять ся ли ше до тех ніч них за хо дів — уп
ро ва джен ня но вих ви ро бів або тех но ло гій. При ши ро ко му під хо ді ін
но ва ції — це різ но ма ніт ні змі ни, пов’язані з уп ро ва джен ням но вих або 
вдо ско на ле них рі шень у тех ні ку, ор га ні за цію, про цес, сус піль не жит
тя то що [5]. на прак ти ці біль шість ін но ва цій вклю ча ють різ но ма ніт ні 
ком по нен ти і ма ють ком плекс ний ха рак тер.

тео ре ти ки ін но ва цій них про це сів (Й. Шум пе тер, н. кон д рать єв, П. 
дру кер) вва жа ли, що ін но ва ції ско рі ше пос та ють со ці аль ним та еко но
міч ним по нят тям, аніж тех но ло гіч ним. на дум ку П. дру ке ра, еко но міч
ний ус піх япо нії ґрун ту вав ся са ме на со ці аль них ін но ва ці ях, зок ре ма 
на роз ви тку та ких ін сти ту тів, як ви ща та се ред ня ос ві та, тру до ві уго ди. 
на йо го пе ре ко нан ня, біль шість ус піш них ін но ва цій за сно ва ні не стіль
ки на уні каль них ви на хо дах, від крит ті ра ні ше не ві до мих фак тів, скіль
ки на змі нах, що вже від бу ли ся. За га лом П. дру кер ви ок рем лює та кі 
ос нов ні дже ре ла но во вве день: рап то ва змі на си туа ції; ви ник нен ня про
ти річ чя (між реа лія ми жит тя, ре аль ні стю та очі ку ван ня ми лю дей, цін
но стя ми та очі ку ван ня ми спо жи ва ча, в хо ді будьяко го про це су); змі на 
ви мог у пев но му про це сі ви роб ництва або спо жи ван ня; ла ку ни у струк
ту рі ви роб ництва чи рин ку; змі ни у струк ту рі на ро до на се лен ня; змі ни 

в сус піль ній сві до мо сті (дум ки, на строї); но ве знан ня (від крит тя, ви на
хід, ра ціо на лі за ція) як ім пульс до но во вве ден ня [6, с. 17].

со ціо ло ги дру гої по ло ви ни хх ст. роз гля да ли ін но ва ції як ста дію 
за галь но го про гре су со ці аль ної змі ни, ви ок рем люю чи чо ти ри ос нов ні 
еле мен ти: «но во вве ден ня», «но ва то ри», «аген ти ди фу зії» та «оці
ню ва чі» [7].

Згід но з ви зна чен ням, на ве де ним у со ціо ло гіч ній ен цик ло пе дії, со
ці аль ні ін но ва ції ви сту па ють, попер ше, як ре зуль тат твор чої ді яль но
сті, що на був ши ро ко го ви ко ри стан ня і слу гу вав під ґрун тям для зна чи
мих со ці аль них змін; подру ге, як про цес пе ре тво рен ня но во вве день 
на со ціо куль тур ні нор ми і зраз ки, що за без пе чує їх ін сти ту ціо наль не 
оформ лен ня і за крі п лен ня у сфе рі ду хов ної та ма те рі аль ної куль ту ри 
сус піль ст ва [8, с. 456].

со ці аль ні ін но ва ції, з точ ки зо ру о. сан ди ги, — це со ціо куль тур
ний про цес, який спри яє за ко но мір ній різ но мас штаб ній транс фор ма
ції со ціу му, дає змо гу до слі джу ва ти йо го як на рів ні осо би стіс них со
ці аль нопси хо ло гіч них про це сів, так і на рів ні со ці аль ної праг ма ти ки, 
що сто су є ть ся про блем особ ли во стей функ ціо ну ван ня спіль но ти та со
ці аль них ін сти ту цій [9].

м. ри чев трак тує со ці аль ні ін но ва ції як яви ща у со ці аль ній сфе рі 
сус піль ст ва, яких не бу ло на по пе ред ній ста дії йо го роз ви тку, які ви
ник ли при род ним шля хом або вве де ні за іні ціа ти вою суб’єктів управ
лін ня — дер жа ви, церк ви чи ін ших со ці аль них ін сти ту тів. Він на во
дить од ну з най більш уза галь не них су час них кла си фі ка цій ін но ва цій: 
тех ніч ні (про дук тив ні, тех но ло гіч ні) та со ці аль ні (еко но міч ні, ор га ні за
цій ні, куль тур ні) ін но ва ції [10]. 

В. гор дин і В. ко на хов ська роз гля да ють со ці аль ні ін но ва ції як но
во вве ден ня, ре зуль та том яких є змі на фор ми за лу чен ня різ них со ці аль
них груп на се лен ня у про цес спо жи ван ня чи ви роб ництва про дук ту 
або пос лу ги [11, с. 5].

со ці аль ні ін но ва ції дея кі до слід ни ки ви зна ча ють та кож як но во вве
ден ня, що спри яють під ви щен ню яко сті на се лен ня та рів ня йо го жит
тя; со ці аль ні пе ре тво рен ня; но ві мо де лі функ ціо ну ван ня сус піль ст ва; 
но ві ідеї, які пе ред ба ча ють по зи тив ні змі ни ці лей, струк ту ри (пос луг, 
ін сти ту цій, взає мозв’язків), лю дей (знань, на ви чок, став лен ня), ме то
дів, ме то дик то що.

За га лом мож на ствер джу ва ти, що у цен трі со ці аль них ін но ва цій 
зав жди є лю ди на, її пі зна валь ні здат но сті, від но шен ня до ото чую чо го 
се ре до ви ща, ду хов ні пот ре би і влас ні дії, що й ви зна чає со ці аль ну на
прав ле ність про це сів. Від мін но сті ж у на ве де них де фі ні ці ях по хо дять 



12 13

від орі єн то ва но сті на ши ро кий або ву зький під хід до тлу ма чен ня по
нят тя «ін но ва ція».

Вра хо вую чи різ но ма ніт ність ефек тів со ці аль них ін но ва цій на роз
ви ток сус піль ст ва, во ни мо жуть бу ти: 1) як по зи тив ни ми, так і не га тив
ни ми; 2) ма ти яв ний чи ла тент ний ха рак тер; 3) іні ці йо ва ні дер жа вою 
або бу ти внут ріш ні ми спон тан ни ми змі на ми, що ви ни ка ють у про це сі 
со ці аль ної ор га ні за ції. ос нов ним кри те рі єм оцін ки со ці аль ної ін но ва
ції, на дум ку і. мос ка ле ва, є її спря мо ва ність на збе ре жен ня ко му ні ка
тив ної ці ліс но сті со ці аль ної сис те ми [12]. 

уза галь не на кла си фі ка ція со ці аль них ін но ва цій за кри те рі єм се ре
до ви ща по хо джен ня ви гля дає та ким чи ном [10]:

•	 ор га ніч ні — внут ріш ньо обу мов ле ні со ці аль ні ін но ва ції зі змі
стом, що від по ві дає цьо му сус піль ст ву;

•	 по зи че ні — внут ріш ньо обу мов ле ні со ці аль ні ін но ва ції з зов
ніш нім змі стов ним дже ре лом;

•	 сти му льо ва ні — зо вніш ньо обу мов ле ні со ці аль ні ін но ва ції 
з внут ріш нім змі стов ним дже ре лом;

•	 ек спан сив ні — зо вніш ньо обу мов ле ні со ці аль ні ін но ва ції з зов
ніш нім змі стов ним дже ре лом.

со ці аль ні ін но ва ції в хо ді влас ної ін сти ту ціо на лі за ції за зви чай про
хо дять три ста дії: се лек цію, адап та цію та ін те гра цію. ре зуль та та ми со
ці аль них ін но ва цій вва жа ю ть ся та кож ви ник нен ня і впро ва джен ня 
но вих со ці аль них пос луг, які: 1) на да ю ть ся на рів ні гро ма ди; 2) за без
пе чу ють кон ти ну ум до гля ду; 3) пе ред ба ча ють парт нер ст во; 4) спря
мо ва ні на де ін сти ту ціа лі за цію, ін те гра цію в сус піль ст во. ра зом з тим 
се ред дея ких до слід ни ків іс нує дум ка, що на дан ня со ці аль них пос луг 
і роз ви ток со ці аль ної ак тив но сті не зав жди при зво дять до сис тем них 
змін. на прик лад, ство рен ня шко ли но во го фор ма ту для ді тей змі нить 
ста но ви ще тіль ки пев ної гру пи уч нів, але не впли не на рі вень ос ві ти 
в кра ї ні (тоб то від сут ня пря ма дія) [13]. 

со ці аль ні ін но ва ції за без пе чу ють роз ви ток со ці аль ної струк ту ри 
і вза єм ну адап та цію її ком по нен тів, то му во ни по вин ні бу ти за галь но
дос туп ни ми. В то му ви пад ку, як що це по зи тив на со ці аль на ін но ва ція, 
сам по со бі факт її при хо ву ван ня від сус піль ст ва мо же вва жа ти ся пев
ною про ти прав ною ді єю. со ці аль ні ін но ва ції ви сту па ють не об хід ною 
пе ре ду мо вою сус піль но го про гре су і є клю чо вим еле мен том со ці аль
но го управ лін ня, то му во ни най більш ві доб ра же ні та скон цен тро ва ні 
в ор га ні за цій ноуправ лін ській і пси хо ло гіч ній сфе рах. 

кін це вою ме тою впро ва джен ня со ці аль ної ін но ва ції мож на вва жа
ти за до во лен ня но вої сус піль ної пот ре би, але цей шлях за зви чай дов го

три ва лий. ана ліз тео ре тич них праць еко но мі стів, со ціо ло гів, іс то ри ків 
і куль ту ро ло гів свід чить, що всі со ці аль ні ін но ва ції ма ють за галь ні іс
тот ні ха рак те ри сти ки, не за леж но від то го, в якій кра ї ні во ни від бу ва ю
ть ся і на яко му іс то рич но му ета пі роз ви тку сус піль ст ва. іс тот ни ми ха
рак те ри сти ка ми со ці аль них ін но ва цій на ран ній ста дії реа лі за ції є:
•	 ви	со	кий	ри	зик	і	сту	пінь	не	ви	зна	че	но	сті;
•	 кон	крет	ність	у	фор	мах	управ	лін	ня,	мож	ли	вість	ко	ре	гу	ван	ня	дов

го стро ко вих пла нів;
•	 руй	ну	ван	ня	стій	ких	сус	піль	них	та	ін	ди	ві	ду	аль	них	сте	рео	ти	пів;
•	 по	си	лен	ня	форм	кон	флікт	ної	взає	мо	дії	та	ві	ро	гід	ність	ес	ка	ла	ції	кон

флік тів (мож ли вість про ти річ з іс ную чою сис те мою ін те ре сів учас
ни ків про це су; ни зький сту пінь збі гу ін те ре сів учас ни ків про це су; 
пе ре роз по діл сфе ри від по ві даль но сті то що);

•	 поя	ва	но	вих	норм,	куль	тур	них	зраз	ків	і	но	во	го	пра	во	во	го	про	сто	ру;
•	 склад	но	про	гно	зо	ва	ні	 по	біч	ні	 ефек	ти,	 вла	сти	во	сті	 со	ціо	куль	тур

ної та ор га ні за цій ної сис тем;
•	 пот	ре	ба	у	пе	ре	хо	ді	на	но	вий	рі	вень	управ	лін	ня	та	роз	ви	тку	[14].

уза галь нюю чи різ но ма ніт ні під хо ди до кла си фі ка цій ін но ва цій 
в еко но міч ній лі те ра ту рі, на на шу дум ку, гли бо ке вив чен ня со ці аль них 
ін но ва цій має здій сню ва ти ся за та ки ми кри те рія ми: 

–  рі вень но виз ни і ха рак тер змін — ра ди каль ні, ком бі но ва ні, удо
ско налюю чі (мо ди фі кую чі); 

– ре зуль та тив ність та ін но ва цій ний по тен ці ал — по зи тив ні, не га
тив ні (як ва рі ант — ни зька, се ред ня, ви со ка ре зуль та тив ність або 
по тен ці ал);

– рі вень впли ву — сус піль ні, осо би стіс ні;
–  ха рак тер впли ву — пря мий, не пря мий;
–  ін тен сив ність — рів но мір ні, ди на міч ні, стриб ко по діб ні;
–  тем пи здій снен ня — швид кі, спо віль не ні, за ту хаю чі, на рос таю чі, 

«бум»;
–  мас шта би — ло каль ні, ре гіо наль ні, на ціо наль ні, транс на ціо наль

ні, транскон ти нен таль ні; сис тем ні, стра те гіч ні;
–  спад ко єм ність — за мі нюю чі, від мі нюю чі, від кри ваю чі, рет ров ве

ден ня.
со ці аль ні ін но ва цій ні про це си — це змі ни, які від бу ва ю ть ся у склад

них сис те мах, во ни мо жуть бу ти ви кли ка ні як зов ніш ні ми дже ре ла ми, 
так і внут ріш ні ми ме ха ніз ма ми роз ви тку. на дум ку дея ких до слід ни
ків, ни ні від бу ва є ть ся по си ле ний вплив са ме ек зо ген них фак то рів на 
ре зуль та ти роз ви тку люд сь ко го по тен ціа лу. еко но міч ні, нау ко вотех
ніч ні та ін ші ви ди ін но ва цій як по каз ни ки роз ви тку сус піль ст ва, з од
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но го бо ку, ма ють на ньо го пря мий або опо се ред ко ва ний вплив (так 
зва ні со ці аль ні ефек ти ін но ва цій), з ін шо го — во ни са мі обу мов ле ні 
со ці аль ни ми змі на ми. 

ін шим ці ка вим пи тан ням, на на шу дум ку, є до слі джен ня між дис ци
п лі нар но го ха рак те ру со ці аль них ін но ва цій. так, ді яль ність сфер охо
ро ни здо ров’я, ос ві ти, со ці аль но го за хис ту спря мо ва на на впро ва джен
ня со ці аль них ін но ва цій, але при цьо му мо жуть бу ти ви ко ри ста ні су то 
тех но ло гіч ні або тех ніч ні но во вве ден ня. на прик лад, за про ва джен ня 
ін но ва цій них ме то дик пе ре пи су на се лен ня та ін ших со ці аль ноде мо
гра фіч них об сте жень на дає мож ли вість оці ни ти ефек тив ність дер жав
ної по лі ти ки сто сов но люд сь ко го роз ви тку, а та кож за без пе чує об ґрун
то ва ність за хо дів що до її вдо ско на лен ня. 

За про гно за ми ек спер тів, зна чу щість су час них тех но ло гій та ін но ва
цій у со ці аль ноеко но міч но му роз ви тку сус піль ст ва де да лі зро ста ти ме. 
При цьо му пос тій но по си лю ва ти муть ся їх ха рак те ри сти ки: 

•	гло	баль	ність	—	ши	ро	ке	ви	ко	ри	стан	ня	ме	ре	же	вих	тех	но	ло	гій	і	від
кри тих стан дар тів усу ває будьякі со ці аль ні, ін фор ма цій ні та гео гра фіч
ні пе ре шко ди то що;

•	між	дис	ци	п	лі	нар	ність	—	про	бле	ми	ста	ють	склад	ні	ши	ми,	то	му	не
об хід не вра ху ван ня на яв но го до сві ду в ба га тьох сфе рах знан ня;

•	спіль	ність	і	від	кри	тість	—	усе	час	ті	ше	ін	но	ва	ції	ви	ни	ка	ють	у	ре
зульта ті спів ро біт ництва; пе ре гля да є ть ся са ме по нят тя ін те лек ту аль
ної влас но сті: під при єм ст ва, де ін те лек ту аль ні ак ти ви при рів ню ю ть ся 
до ка пі та лу, який не об хід но ін ве сту ва ти і з ви го дою ви ко ри сто ву ва ти, 
а не до «влас но сті», якою во ло ді ють і яку за хи ща ють, ско рі ше от ри му
ють най біль шу від да чу.

у су час но му сві ті ди на мі ка сус піль них про це сів до сить час то ви
пе ре джає управ лін ські мож ли во сті дер жав но го апа ра ту, де мон ст рує 
їх не аде к ват ність швид ко змін ній со ці аль ній ре аль но сті. то му управ
лін ський вплив на со ці аль ну сис те му мо же здій сню ва ти ся за та ки ми 
сце на рія ми: 1) ці ле спря мо ва ний зов ніш ній вплив, що при зво дить до 
іс тот них змін на рів ні функ ціо ну ван ня сис те ми; 2) ви пад ко ва, не спря
мо ва на ди фу зія зов ніш ніх чин ни ків; 3) ви пад ко ві змі ни, які зу мов ле
ні ди на мі кою внут ріш ніх про це сів і не фік су ю ть ся без по се ред ньо со
ці аль ною сис те мою; 4) внут ріш ні змі ни, які на прав ле ні на до сяг нен ня 
ви зна че ної ме ти й ана ліз не ви зна че но сті [12]. 

Про фі лак ти ка «зга сан ня» або «пе ре ро джен ня» ін но ва цій ної по
ве дін ки мож ли ва за ці ле спря мо ва ної змі ни век то ра дер жав ної по лі ти
ки з «управ лін сь ко го» на «спря мо ва ний», що сти му лює роз ви ток со
ці аль них суб’єктів у ви зна че них управ лін ською сис те мою на пря мах. 

то му, на дум ку нау ков ців, не об хід но вес ти мо ву про ін но ва цій ні со ці
аль ні тех но ло гії — про це су аль но струк ту ро ва ну су куп ність при йо мів 
і ме то дів, спря мо ва ну на вив чен ня, ак туа лі за цію та оп ти мі за цію ін но
ва цій ної ді яль но сті, внас лі док чо го ство рю ю ть ся та ма те ріа лі зу ю ть ся 
но во вве ден ня, що обу мов лю ють якіс ні змі ни у різ них сфе рах жит тє ді
яль но сті, орі єн то ва ні на ра ціо наль не ви ко ри стан ня ма те рі аль них, еко
но міч них і со ці аль них ре сур сів [10, с. 89].

ін но ва цій на прак ти ка зав жди бу ла склад ною і не од но знач ною. для 
її реа лі за ції за сто со ву ють та кі спе ці аль ні про це ду ри, як ін но ва цій ну ді
аг но сти ку і со ціо ло гіч не вив чен ня но во вве день. Вра хо вую чи те, що со
ці аль ні ін но ва ції є склад ним, час то не ви зна че ним за сво їм ре зуль та том 
про це сом, на си че ним ви пад ко ви ми си туа ція ми на про між них ета пах, 
їх до слі джен ня, зок ре ма на мік ро рів ні, ви ма га ють особ ли вих тех но ло
гій за до по мо гою ме то дів со ціо ло гіч но го до слі джен ня. Ба га то ас пект на 
по лі ти ка дер жа ви має вра хо ву ва ти іс то рич ні та со ціо куль тур ні ас пек ти 
ви бо ру ін но ва цій них стра те гій роз ви тку. сис те ма за без пе чен ня но во
вве день пе ред ба чає ство рен ня гнуч кої, ці ліс ної сис те ми ін но ва цій ної 
по лі ти ки як ви зна че ної стра те гії по від но шен ню до ін но ва цій них про
це сів, яка по вин на здій сню ва ти ся на всіх рів нях [10, с. 90]. ство рен
ня об ґрун то ва ної сис те ми нау ко во го за без пе чен ня но во вве день дасть 
змо гу зро би ти про цес їх реа лі за ції більш оп ти маль ним. 

За для ди фе рен ці аль ної ді аг но сти ки со ці аль них ін но ва цій та зав
дань дер жав но го управ лін ня не об хід но роз ро би ти кри те рії від бо
ру, які до зво лять оці ни ти со ці аль ні но во вве ден ня з по гля ду го лов них 
пріо ри те тів роз ви тку сус піль ст ва: 1) збе ре жен ня ко му ні ка тив ної ці
ліс но сті сис те ми; 2) збіль шен ня со ці аль но го ка пі та лу (як ре сур су до ві
ри); 3) мож ли вість роз ви тку со ці аль ної сис те ми; 4) мож ли вість ви бо ру 
в со ці аль но го суб’єкта [12].

сус піль ст ву, як і кож ній від кри тій не лі ній ній сис те мі, при та ман
на не ста лість, ко ли ван ня, ви пад ко вість. Будьяке сус піль ст во ла тент
но вби рає в се бе мож ли вість транс фор му ва тись, адже йо го струк ту ра 
пос тає ду же склад ним, але не за вер ше ним ут во рен ням [9]. у кри зо вих 
точ ках (точ ках бі фур ка ції) від бу ва є ть ся стриб ко по діб на змі на со ці аль
них струк тур і ви ник нен ня но вих со ці аль них форм. За си нер ге тич ним 
під хо дом, склад ні са мо ор га ні зо ва ні сис те ми ма ють де кіль ка аль тер на
тив них шля хів роз ви тку, ви бір яких пов’язаний з низ кою при чин. то
му ба га то фак тор ність, по лік ри те рі аль ність і вір ту аль ність чис лен них 
су час них со ці аль них ін но ва цій по вин на вра хо ву ва ти ся до слід ни ка
ми при про ек ту ван ні со ці аль них іні ціа тив і мо ні то рин гу со ці аль них 
явищ. 
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іс то рич ний до свід свід чить, що са ме по со бі ви знан ня не об хід но
сті ін но ва цій не при зво дить до їх ав то ма тич ної реа лі за ції. на віть поя
ва ве ли ких і зна чу щих ін но ва цій не зав жди при зво ди ла до якіс них змін 
у жит ті сус піль ст ва. ра зом з по зи тив ним впли вом, уп ро ва джен ня ін
но ва цій, зок ре ма со ці аль них, мо же ви кли ка ти ці лу низ ку по біч них, 
не пла но ва них не га тив них со ці аль них, еко но міч них і пси хо ло гіч них 
ефек тів, то му ду же важ ли во вра хо ву ва ти мі ру від по від но сті со ці аль них 
ін но ва цій тра ди цій ним со ціо куль тур ним нор мам, ма со вим уяв лен ням 
лю дей. Пос тій не від сте жен ня та ких ефек тів, про гно зу ван ня со ці аль
них та еко но міч них про блем дасть змо гу зав час но при йня ти аде к ват
ні рі шен ня і мі ні мі зу ва ти не га тив ні на слід ки. Важ ли вим кри те рі єм є 
та кож ви зна чен ня ефек тив но сті со ці аль них ін но ва цій. але в су час но
му сус піль ст ві іс нує не об ме же ний по тен ці ал що до ви рі шен ня ба га тьох 
кон флікт них си туа цій і про ти річ. 

на прак ти ці впро ва джен ня со ці аль них ін но ва цій пот ріб но вра хо
ву ва ти не тіль ки со ці аль ний, а й рин ко вий (еко но міч ний) орі єн тир. 
со ці аль ні ін но ва ції мо жуть і по вин ні слу гу ва ти дже ре лом до хо ду для 
біз не су. так, ві до мий сві то вий опе ра тор мо біль но го зв’язку Vo da fone 
роз роб ляє про дук цію і пос лу ги для ін ва лі дів та ін ших груп на се лен ня, 
які не от ри му ють на леж но го рів ня об слу го ву ван ня (на прик лад, те ле
фон, що «роз мов ляє», для осіб з по га ним зо ром; ви ко ри стан ня ме
то дів мо біль ної те ле фо нії для при ско рен ня ад мі ні ст ру ван ня схем мік
ро кре ди ту ван ня у кра ї нах з ни зьким рів нем до хо дів то що). го лов ни ми 
кри те рія ми для цих роз ро бок є ко мер цій на при ваб ли вість і фор му ван
ня стій ко го про дук то во го ря ду на сег мен ті рин ку. ін но ва ції та ко го ро
ду не об ме жу ю ть ся транс на ціо наль ни ми кор по ра ція ми з ве ли ки ми ре
сур са ми і ши ро ким охо п лен ням, та ким як Proc ter & Gam ble, Unile ver, 
Hew lettPack ard, які роз роб ля ють ко мер цій но ви гі дні про дук ти для 
на се лен ня з ни зьки ми рів ня ми до хо дів. За сто су ван ня ре гу ля тив них та 
ін ших фак то рів у по єд нан ні з по пи том клі єн тів спри яють роз роб ці де
да лі но ві ших про дук тів і пос луг. у той же час біль шість ком па ній зі
ткну ла ся зі знач ни ми пе ре шко да ми що до вбу до ву ван ня со ці аль них чи 
еко ло гіч них ці лей у роз роб ку но вої про дук ції, ос кіль ки спо жи ва чі, по
го джую чись з та ки ми ці ля ми, вва жа ють, од нак, клю чо вим фак то ром 
ці ну то ва ру або пос лу ги. до не сен ня до них со ці аль но го чи еко ло гіч но
го сиг на лу на прак ти ці мо же вия ви ти ся важ кою спра вою. 

реа лії су час но го жит тя ви ма га ють пос тій но го про ве ден ня сис тем
них змін у всіх сфе рах сус піль но го жит тя, на сам пе ред це сто су є ть ся 
люд сь ко го роз ви тку. од ним з го лов них чин ни ків роз ви тку люд сь ко
го по тен ціа лу в ххі ст. мо жуть і по вин ні ста ти со ці аль ні ін но ва ції, 

спря мо ва ні на гар мо ній ній роз ви ток лю ди ни та сус піль ст ва. у су час
ній дер жа ві са ме со ці аль ні ін но ва ції фор му ють ін но ва цій не се ре до ви
ще, яке спри яє нау ко вотех ніч ним, тех но ло гіч ним та ін фор ма цій ним 
но во вве ден ням, за без пе чу ють їх при ско рен ня, під ви щен ня ефек тив
но сті ви ко ри стан ня но вої тех ні ки та тех но ло гій, ско ро чен ня ін но ва
цій них ви трат. 

та ким чи ном, тео ре ти коме то до ло гіч ні за са ди до слі джен ня ін но
ва цій них скла до вих люд сь ко го роз ви тку як об’єкта со ці аль ної по лі
ти ки пе ре бу ва ють ли ше на ста дії нау ко во го ос мис лен ня та ста нов
лен ня. фун да мен таль ні тео ре тич ні про бле ми й ас пек ти ме то до ло гії 
що до цьо го пи тан ня в за ру біж ній і віт чиз ня ній нау ко вій лі те ра ту рі 
під ні ма ю ть ся ду же рід ко. Пот ре бу ють ґрун тов ної роз роб ки від по
від на сис те ма ка те го рій і прин ци пів, ефек тив на ме то до ло гія і ме то
ди до слі джен ня що до впро ва джен ня со ці аль них ін но ва цій, кри те рії 
та ін ди ка то ри пріо ри тет но сті со ці аль них стра те гій у цьо му на пря мі. 
не об хід ний та кож ана ліз внут ріш ніх про ти річ, тен ден цій, за ко но
мір но стей, дже рел їх ви ник нен ня та чин ни ків роз ви тку; скла до вих, 
що за без пе чу ють ви хід на сус піль ноеко но міч ну прак ти ку і на да ють 
кон кре ти ку ін но ва цій ним ва же лям люд сь ко го роз ви тку, по яс ню ють 
їх внут ріш ню ло гі ку та роз кри ва ють при чин нона слід ко ві ме ха ніз ми 
впро ва джен ня.

ни ні те ма со ці аль них ефек тів ін но ва цій є над зви чай но ак ту аль
ною. су час не сус піль ст во як ди на міч не ут во рен ня зо бов’язане реа гу
ва ти на ін но ва ції, при йма ти і за свою ва ти їх у со ці аль ній, куль тур ній та 
ін ших сфе рах люд ської ді яль но сті; не спри йнят ли вість ін но ва цій по
ро джує за стій со ці аль но го жит тя і со ці аль ні ефек ти з оз на ка ми рег
ре сії. еко но міч ний роз ви ток ба га тьох кра їн пов’язаний са ме з со
ці аль ни ми ін но ва ція ми, і во ни (со ці аль ні ін но ва ції) мо жуть ста ти 
най важ ли ві шим ас пек том біз не су ххі ст. кар ди наль ні змі ни у су час
но му сві ті ви ма га ють від усіх учас ни ків сві то во го еко но міч но го про
це су ви хо ди ти за рам ки тра ди цій ної адап та ції пе ре до вих тех но ло гій, 
на пра цьо ва них в ін ших кра ї нах, і бра ти на се бе зав дан ня зі ство рен ня 
влас них уні каль них со ці аль них ін но ва цій у тій чи ін шій сфе рі знан ня. 
у біль шо сті кра їн со ці аль ні ін но ва ції ві ді гра ють важ ли ву роль з по
гля ду сти му лю ван ня еко но міч но го зро стан ня і про ве ден ня со ці аль но
еко но міч них ре форм. При цьо му со ці аль ні ре фор ми роз гля да ють як 
со ці аль ноін но ва цій ні про ек ти, що пот ре бу ють по шу ку но вих ре сур
сів, но вих форм і норм взає мо дії між різ ни ми со ці аль ни ми гру па ми як 
у пра во во му, так і в еко но міч но му, ор га ні за цій но му, ін те лек ту аль но му 
та ду хов но му ас пек тах. до ля біль шо сті пер спек тив них тех но ло гій або 
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біз несін но ва цій на пря му за ле жить від поя ви або роз ро бок су пут ніх 
со ці аль них ін но ва цій на їх під трим ку.

у най шир шо му ро зу мін ні со ці аль ні ін но ва ції мож на ви зна чи ти як 
за сто су ван ня ін но ва цій но го під хо ду для ви рі шен ня склад них со ці аль
них про блем [15, с. 3]. та кий під хід на су час но му ета пі дає змо гу вва
жа ти со ці аль ни ми ін но ва ція ми та кож тех но ло гіч ні ви на хо ди (на прик
лад, ін тер нет), які ма ють со ці аль ний ефект. для по даль шо го про гре су 
в сфе рі нау ки і тех но ло гії, а та кож у ви роб ництві не рід ко пот ріб ні змі
ни в со ці аль них від но си нах. 

кон цеп ція со ці аль них ін но ва цій та кож пов’язана з со ці аль ним 
під при єм ництвом і асо цію є ть ся з ін но ва ція ми у дер жав ній по лі ти ці 
й управ лін ні. со ці аль ні ін но ва ції мо жуть впро ва джу ва ти уря до ві ус та
но ви, кор по ра ції, не при бут ко ві ор га ні за ції, але най більш ефек тив ни
ми вва жа ють со ці аль ні ін но ва ції, в яких взає мо ді ють усі три ін сти ту
ціо наль ні сек то ри.

су час ні уяв лен ня про со ці аль ні ін но ва ції ста ли більш ви раз ни ми 
зав дя ки по ши рен ню ін тер неттех но ло гій і швид ко му зро стан ню кіль
ко сті ус та нов, які вив ча ють со ці аль ні ін но ва ції, ґрун тую чись на тіс но
му взає мозв’язку тео рії та прак ти ки. се ред те чій, які утво ри ли ся в га
лу зі до слі джень со ці аль них ін но ва цій, мож на ви ок ре ми ти та кі: 

•	 до	слі	джен	ня	 ін	но	ва	цій	 у	 на	дан	ні	 со	ці	аль	них	 пос	луг	—	 ос	ві	ти,	
охо ро ни здо ров’я, со ці аль ної реа бі лі та ції то що;

•	 до	слі	джен	ня	со	ці	аль	но	го	під	при	єм	ництва;
•	 до	слі	джен	ня	ді	яль	но	сті	то	ва	риств,	що	пред	став	ля	ють	са	мо	ор	га	ні

за цію на се лен ня для ви рі шен ня по всяк ден них про блем гро мад;
•	 до	слі	джен	ня	со	ці	аль	них	ін	но	ва	цій	у	біз	не	сі;
•	 до	слі	джен	ня	со	ці	аль	них	ін	но	ва	цій	у	про	це	сі	роз	ви	тку	де	мо	кра

тії, особ ли во в по ст то та лі тар них кра ї нах.
Про цес ний під хід до ана лі зу со ці аль них ін но ва цій дає під ста ви ви

зна чи ти чо ти ри ста дії їх реа лі за ції. 
Пер шою ста ді єю реа лі за ції со ці аль них ін но ва цій є ге не ра ція ідей, що 

вклю чає ро зу мін ня со ці аль них пот реб або ви кли ків і ви зна чен ня по тен
цій них шля хів їх ви рі шен ня. ідеї мо жуть ви ни ка ти і як ре зуль тат до слі
джень пот реб та ви кли ків, і з поя вою но вих мож ли во стей. у пер шо му ви
пад ку тра ди цій ні до слі джен ня со ці аль ної сфе ри не зав жди про ду ку ють 
ефек тив ні рі шен ня. то му в со ці аль ній сфе рі ши ро ко ви ко ри сто ву є ть
ся до слі джен ня «по зи тив них від хи лень» (posi tive de vi ants’), ре зуль та ти 
яких мо жуть за про по ну ва ти не стан дарт ні шля хи розв’язання про бле ми. 
у дру го му ви пад ку ідеї пов’язуються з но ви ми мож ли во стя ми: тех но ло
гіч ни ми, но ви ми ор га ні за цій ни ми фор ма ми, но вим знан ням. 

но ві со ці аль ні ідеї не на ро джу ю ть ся ціл ком сфор мо ва ни ми, во ни 
роз ми ті між сек то ра ми і рід ко бу ва ють но ви ми за сво єю сут тю (най
час ті ше, це є ком бі на ція вже іс ную чих явищ, тех но ло гій і про це сів, на
прик лад дис тан цій не ді аг но сту ван ня ста ну здо ров’я за те ле фо ном). 
аку му ля ці єю про гре сив них ідей мо жуть за йма ти ся ок ре мі ін сти ту ції 
(на прик лад, сві то вий банк ідей «Global Ideas Bank»). та кож со ці аль
ні ідеї мо жуть бу ти пред ме том ку пів ліпро да жу (на прик лад, ком па нія 
In no cen tive, MIT Com mu nity, In no va tion Lab, So cial Ac tion Labo ra tory 
в мель бур ні та Af rma tive Ac tion Labo ra tory в Пар).

Дру гою ста ді єю реа лі за ції со ці аль них ін но ва цій є роз роб ка, ма ке
ту ван ня (pro to typ ing) та ап ро ба ція ідеї (pi lot ing). ус піх со ці аль них 
ін но ва цій у ба га тьох ви пад ках за ле жить від мож ли во стей їх прак
тич но го за сто су ван ня, ос кіль ки со ці аль ні ін но ва ції пот ре бу ють ек
спе ри мен таль ної пе ре вір ки пе ред без по се ред нім ви ко ри стан ням. 
ни ні є ба га то но вих ме то дів для тес ту ван ня ідеї як в ре аль но му 
се ре до ви щі, так і в більш за хи ще них умо вах (у так зва них «ін ку
ба то рах»). При чо му мож ли во сті за лу чен ня фі нан со вих ре сур сів 
різ но ма ніт них фон дів і за без пе чен ня діє вої дер жав ної під трим ки 
мо жуть бу ти ви рі шаль ни ми для ус піш но го про хо джен ня іде єю да
но го ета пу. 

Третьою ста ді єю реа лі за ції со ці аль них ін но ва цій є оцін ка і мас штаб
не по ши рен ня (scalling) кра щих зраз ків. Пе ре хід со ці аль них ін но ва цій 
у цю ста дію мож ли вий за умов, ко ли ідея пе ре ві ре на на прак ти ці й мо
же по тен цій но роз ви ва ти ся. мож ли во сті за сто су ван ня ін но ва цій за ле
жать від на яв но сті впо ряд ко ва ної стра те гії та чіт ко го ба чен ня пер спек
тив роз ви тку со ці аль ної ін но ва ції. 

мас шта би по ши рен ня со ці аль них ін но ва цій за ле жать від двох груп 
фак то рів. до пер шої гру пи від но сять нав ко лиш нє се ре до ви ще, яке має 
за без пе чи ти ефек тив ний по пит на со ці аль ну ін но ва цію. дру га гру па 
фак то рів пов’язана із за без пе чен ням мож ли во стей для роз ви тку, обу
мов ле них на яв ні стю ефек тив них сис тем управ лін ня. для ус піш но го 
по ши рен ня со ці аль них ін но ва цій кри тич но не об хід ним за ли ша є ть ся 
мож ли вість їх за сто су ван ня у різ них сфе рах і ко му ні ка тив ність.

сис те ма дер жав но го управ лін ня до во лі час то ві ді грає ви рі шаль ну 
роль у роз ви тку та по ши рен ні со ці аль них ін но ва цій і має уні каль ні для 
цьо го мож ли во сті: ре гу ля тор ну ба зу, фі нан со ві ре сур си, здат ність на
да ва ти пов но ва жен ня різ но ма ніт ним дер жав ним служ бам і ор га нам. 
та кож за під трим ки ор га нів дер жав ної вла ди більш ефек тив но від бу
ва є ть ся по пу ля ри за ція со ці аль них ін но ва цій на ре гіо наль но му, на ціо
наль но му та між на род но му рів нях.
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В умо вах по си лен ня гло ба лі за цій них тен ден цій роз ви тку сві то вої 
еко но мі ки фа за роз ви тку со ці аль них ін но ва цій ха рак те ри зу є ть ся по
ши рен ням за сто су ван ня webтех но ло гій, ос кіль ки все світ ня ме ре жа 
дає мож ли вість не тіль ки ду же швид ко по ши рю ва ти ін но ва ції, а й змен
шу ва ти гра нич ні ви тра ти на їх уп ро ва джен ня.

Чет вер тою ста ді єю реа лі за ції со ці аль них ін но ва цій є їх вив чен ня та 
ево лю ція. ін но ва ції про дов жу ють змі ню ва ти ся на чет вер тій ста дії, ос
кіль ки вив чен ня та адап та ція пе ре тво рює ідеї у фор ми, які на ра зі від
різ няю ть ся від про ек тів. для ус піш ної реа лі за ції со ці аль ної ін но ва ції 
пот ріб ні пев ні умо ви, які різ нять ся за леж но від сфе ри ви ник нен ня со
ці аль ної ін но ва ції. клю чо ви ми для ус піш но сті со ці аль них ін но ва цій 
у сфе рі со ці аль них ру хів є ба зо вий за ко но дав чий за хист, від кри тість 
Змі; для біз не со вої сфе ри — на яв ність кон ку рен ції, від кри тість куль
ту ри і дос туп ність ка пі та лу. реа лі за ція со ці аль них ін но ва цій у по лі тич
ній сфе рі пе ред ба чає на яв ність кон ку рую чих пар тій, «моз ко вих цен
трів», ін но ва цій них фон дів, кон ку рую чих рин ків.

дос тат ньо роз роб ле ною є та кож те ма ти ка со ці аль них ін но ва цій 
у сфе рі со ці аль ної еко но мі ки, тоб то га лу зей, які за до воль ня ють пот
ре би лю ди ни, та у сфе рі транс фор ма цій сус піль них від но син, зок ре ма 
в управ лін ні на ре гіо наль но му та міс це во му рів нях, яка пов’язана з роз
ви тком гро ма дян сь ко го сус піль ст ва.

от же, під со ці аль ни ми ін но ва ція ми тре ба ро зу мі ти но ві стра те гії, 
кон цеп ції, ідеї та ме ха ніз ми їх уп ро ва джен ня, що за до воль ня ють різ но
ма ніт ні со ці аль ні пот ре би сус піль ст ва. ос тан ні, як пра ви ло, зна хо дять 
ви раз у різ но го ро ду со ці аль них ру хах, що мо жуть ма ти міс це як на на
ціо наль но му, так і на ре гіо наль но му та міс це во му рів нях. са ме со ці аль
ні ру хи до во дять «со ці аль ну за яв ку» сус піль ст ва в ці ло му або пев ної 
гро ма ди до ві до ма дер жа ви. З цьо го по гля ду особ ли ву цін ність ста нов
лять до слі джен ня, при свя че ні роз ви тко ві со ці аль них ру хів як ме то ду 
по шу ку ідей со ці аль них ін но ва цій, ру шій ної си ли люд сь ко го роз ви
тку. 

1.2. Фор му ван ня со ці аль них ін но ва цій  
як за ко но мір ний про цес роз ви тку сус піль ст ва

най важ ли ві ші нау ко ві від крит тя і ви на хо ди, тех но ло гіч ні про ри
ви, на гро ма джен ня різ но ма ніт них за ха рак те ром ін но ва цій, у то му чис
лі со ці аль них, не од но ра зо во ви кли ка ли (пря мо чи опо се ред ко ва но) 
прин ци по ві змі ни у спо со бі жит тя лю дей. ана ліз ти пів но во вве день, їх 
дже рел, ха рак те ри стик і чин ни ків у іс то рич но му ра кур сі дає під ста ви 

для ви снов ку про пе ре хід від тех но кра тич но го до со ці аль но го ба чен ня 
цих про це сів. 

у ххі ст. са мо стій ний ін но ва цій ний роз ви ток ок ре мої сфе ри люд
ської ді яль но сті у прин ци пі стає не мож ли вим — гли бо кі ін но ва ції в од
ній сфе рі іма нент но су про во джу ю ть ся ін но ва ція ми в ін ших пов’язаних 
з нею сфе рах. ін но ва цій ні про це си на бу ва ють де да лі біль шо го со ці аль
но го за барв лен ня і спря мо ва но сті. Про цес по ши рен ня ін но ва цій у су
час но му сві ті є ре зуль та том син те зу но вих тех но ло гій, но вої ду хов но сті 
та но вої струк ту ри еко но міч них від но син; він спри яє уз го джен ню ін те
ре сів різ но ма ніт них со ці аль них і еко но міч них суб’єктів, пом’якшенню 
со ці аль них су пер еч но стей і кон флік тів [16, с. 14–20].

З іс то рії мож на на вес ти ду же ба га то при кла дів нау ко вих ін но ва
цій со ці аль но го ха рак те ру, що зро би ли ва го мий вне сок у фор му ван
ня ідей кон цеп ції люд сь ко го роз ви тку. так, зро стан ня ін те ре су до тео
рії пі знан ня по ряд з на ко пи чен ням ін фор ма ції при зве ли у XVіі ст. до 
ма со во го за хо п лен ня ук ла дан ням різ но ма ніт них ен цик ло пе дій, хо ча 
ком пен діу ми за галь но го знан ня бу ли до сить ві до мі ще в се ред ньо віч
чі. Бать ком су час ної ен цик ло пе дії вва жа ють П’єра Бей ля, йо го пер
ший фо лі ант «іс то рич ний і кри тич ний слов ник» з’явився в ро тер да мі 
у 1697 р. од на че най ви знач ні шою пам’яткою ті єї до би став гран ді оз
ний фран цу зький про ект «тлу мач ний слов ник мис тецтв, на ук і ре ме
сел», який під го ту ва ли де ні дід ро, жа ном д’аламбером і Єф ра ї мом 
Чейм бер зом, які пос та ви ли со бі за ме ту пред ста ви ти весь ма сив на гро
ма дже них люд ських знань. ця ен цик ло пе дія, що ви йш ла дру ком у Па
ри жі за пе рі од 1751–1765 рр., бу ла про грам на, ан ти кле ри каль на і ду же 
кри тич на до іс ную чо го ре жи му [17, с. 383–384]. 

Про гре сив ний пос туп сус піль ст ва впли нув і на роз ви ток еко но
міч ної нау ки (так зва ної ра ціо наль ної еко но мі ки), це зна йшло вті лен
ня в кра ї нах Єв ро пи у спе ци фіч ній ідеї еко но міч но го вдо ско на лен ня. 
у дру гій по ло ви ні XVііі ст. зем ле влас ни ки по ча ли сер йоз но пе ре йма
ти ся но вою нау кою про управ лін ня ма єт ка ми, во ни бу ли пе ре ко на ні, 
що їх мож на обер ну ти на ефек тив ні під при єм ст ва за до по мо гою та ких 
за хо дів, як осу шен ня та дре наж зе мель, се лек ція рос лин, сі во змі на, удо
ско на лен ня ор га ні за ції тва рин ництва то що. сла вет не гас ло еко но мі
стівфі зіо кра тів «убо гі се ля ни — вбо ге ко ро лів ст во» міс ти ло за ро док 
ре во лю цій но го уяв лен ня, що на ціо наль ний доб ро бут мож на за без пе
чи ти ли ше на ос но ві осо би сто го доб ро бу ту і сво бо ди кож ної лю ди ни 
[17, с. 621–623].

ко рін ня ще од ні єї со ці аль ної но ва ції — стра ху ван ня — мож на про
сте жи ти від тор го вель них міст се ред ньо віч ної іта лії, де впро ва ди ли 
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прин цип «вза єм но сті», або по ді лу ри зи ку. ін тен сив не зро стан ня, охо
п лен ня но вих со ці аль них про шар ків і по ши рен ня кор до нів стра хо во
го біз не су у XVііі ст. ві доб ра жає під ви щен ня рів ня без пе ки в ба га тьох 
ін ших сфе рах (стра ху ван ня від по жеж, не щас но го ви пад ку, стра ху ван
ня жит ла та здо ров’я). у се ре ди ні хіх ст. уря ди по ча ли за мис лю ва ти
ся над ви го да ми за галь ної сис те ми стра ху ван ня, а в 1888 р. ні ме цький 
уряд за про ва див сис те му стра ху ван ня здо ров’я і пен сій не стра ху ван
ня для всіх дер жав них служ бов ців. на при кін ці хх ст. кон цеп ція «со
ці аль ної за хи ще но сті», дос туп ної для кож но го за пра вом, ста ла за
галь но ви зна ним ідеа лом. стра ху ван ня ма ло да ле ко сяж ні на слід ки і в 
ца ри ні де мо гра фії та со ці аль ної пси хо ло гії. В 1693 р. ко ро лів ське то
ва ри ст во до ру чи ло е. га лею під го ту ва ти ста ти стич ний звіт про «рів
ні люд ської смерт но сті». Про ана лі зу вав ши да ні про на ро джу ва ність 
і смерт ність за 1687–1691 рр. у Брес лау (ни ні Вроц лав) в ав ст рій ській 
сі ле зії, він по бу ду вав таб ли цю, в якій по ка зав ві ко ві гру пи, при близ
ну кіль кість на се лен ня, що річ ну кіль кість смер тей у кож ній гру пі. ця 
таб ли ця як про об раз таб лиць смерт но сті бу ла піо не ром стра хо вих ста
ти стич них об ра хун ків, на під ста ві якої е. га лей сфор му лю вав прин ци
пи ви зна чен ня мож ли вої три ва ло сті жит тя та мін ли вих імо вір но стей 
смер ті [17, с. 650].

Взає мо обу мов ле ність і взає мозв’язок тех но ло гіч них та со ці аль них 
ін но ва цій них про це сів над зви чай но яс к ра во ви яв ля є ть ся на при кла ді 
ін ду ст ріа лі за ції хіх–хх ст. [18, с. 21–22]. ін ду ст ріа лі за ція по ча ла по
ро джу ва ти не ба че ні до то го мі гра цій ні хви лі (спер шу ло каль ні або се
зон ні мі гра ції від се ла до за во ду, по тім пе ре се лен ня із сіл до міст, а з 
1850х рр. — між на род ні та між кон ти нен таль ні мі гра ції до всіх про
ми сло вих міст Єв ро пи і сШа), що при зве ло до ви ник нен ня знач них 
со ці аль них про блем, які пот ре бу ва ли на галь но го ви рі шен ня. Зок ре ма, 
по ши рен ня най тяж чих епі де мій спри чи ни ло ре во лю цію в гро мад ській 
та осо би стій гі гіє ні й пос прия ло фор му ван ню сус піль них служб охо ро
ни здо ров’я1. Знач но го роз ви тку на бу ла ос ві та: за галь на по чат ко ва ос

1 у 1848 р. в лондоні було засновано Загальну раду здоров’я, яка мала звернути 
увагу на нездорові умови життя та високу смертність в англійських містах, що швид
ко зростають. Закон дізраелі (1875 р.) накладав на всі органи місцевої влади від
повідальність за ретельне прибирання нечистот, каналізацію та водопостачання. В 
результаті, за чергової четвертої пандемії холери британські втрати становили лише 
одну десяту втрат, що їх зазнали росія, німеччина, італія та австроугорщина. Після 
п’ятої пандемії (1893–1894 рр.), коли гамбург втратив понад 8 000 городян, а москва 
й санктПетербург – понад 800 000 осіб, Британія могла пишатися тим, що запобіг
ла останньому спалахові холери на своїй території [17, с. 800].

ві та ста ла не об хід ні стю для ді тей обох ста тей, зрос ла пот ре ба у про фе
сій ній ос ві ті, до ви щої ос ві ти ста ли до лу ча тись і жін ки, ма со ва пи сем
ність від кри ла шлях до но вих форм ма со вої куль ту ри. нау ко ві ме то ди 
по ча ли за сто со ву ва ти до вив чен ня лю ди ни так са мо, як і до вив чен ня 
при род них фе но ме нів. В уні вер си те тах з’явилася низ ка со ці аль них на
ук — еко но мі ка, ет но гра фія, ан тро по ло гія, лін гві сти ка, со ціо ло гія [17, 
с. 782–803]. на слід ки ін ду ст ріа лі за ції спро во ку ва ли чис лен ні со ці аль
ні змі ни у сус піль ст ві та пси хо ло гії люд ст ва, зок ре ма пев ну пси хо ло гіч ну 
за леж ність від ін сти ту цій дер жа ви. По ча ли фор му ва ти ся ін те ре си спо
жи ва ча і плат ни ка по дат ків, ри си ви му ше ної ощад ли во сті, за ро джу ва
ли ся кла со ва, на ціо наль на і по лі тич на сві до мо сті. Змі ну люд ських по
гля дів за час, що ві до кре мив про ми сло ву ре во лю цію від ру ху на за хист 
дов кіл ля, де мон ст рує та кий при клад: у ви го дах елек три ки (її від кри ли 
в 1805 р.) ні хто не сум ні вав ся, то ді як ви ко ри стан ня ядер ної енер гії 
спро во ку ва ло пал кі су пер еч ки в сус піль ст ві. 

со ці аль ні ін но ва ції хіх ст. пов’язують, зок ре ма, і з ім’ям Пре зи ден
та сШа Бен джа мі на франк лі на, все світньо ві до мо го та кож як уче ний, 
ви на хід ник, фі ло соф, еко но міст і ви да вець. Він за сну вав в аме ри ці пер
ше нау ко ве то ва ри ст во, а йо го про по зи ція до нау ков ців об мі ню ва тись 
ін фор ма ці єю та ідея ми в га лу зі при род ни чих і при клад них на ук і під
три му ва ти зв’язки з до слід ни ка ми в ін ших кра ї нах з ме тою по кра щи
ти влас не жит тя та по ліп ши ти умо ви іс ну ван ня всьо го люд ст ва ціл ком 
за слу го вує на зи ва ти ся со ці аль ною ін но ва ці єю. Б. франк лін ві до мий 
та кож удо ско на лен ням міс це во го са мо вря дуван ня, впро ва джен ням 
стра ху ван ня та за сну ван ням пер шої в аме ри ці біб ліо те ки. 

По ряд з роз ви тком нау ки і тех но ло гій, які спра ви ли ве ли чез ний 
вплив на со ці аль не ста но ви ще най шир ших верств на се лен ня, у сус піль
ст ві ви зрі ва ли ідеї влас не со ці аль них пе ре тво рень, які ни ні по пра ву 
на ле жать до со ці аль них ін но ва цій. ідеї ра ди каль них ре форм у со ці аль
ній сфе рі на ле жать ро бер ту оу е ну та ін шим со ціо ло гам, зок ре ма кар
лу мар ксу, мак су Ве бе ру та емі лю дюркгей му, пред ме том до слі джень 
яких був більш ши ро кий спектр со ці аль них змін. 

особ ли во по ка зо вим іс то рич ним при кла дом со ці аль них ін но ва цій 
є за по чат ко ва ний р. оу е ном на зла мі XVIII та хіх ст. со ці аль ний ек
спе ри мент на влас них ба вов но пря диль них фаб ри ках у се лі ньюла
нарк. Він за бо ро няв ді тям, яким мен ше 10 ро ків, пра цю ва ти і по си лав 
їх у збу до ва ні шко ли; ді ти стар шо го ві ку по єд ну ва ли ро бо ту з нав чан
ням у шко лі. для ді тей пра цюю чих ма те рів бу ло ство ре но яс ла і ди тя чі 
сад ки, їх за без пе чу ва ли без оп лат ним ме дич ним об слу го ву ван ням і хо
ро шою на ті ча си ос ві тою, вклю чаю чи ве чір ню шко лу. со ці аль ний ек
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спе ри мент оу е на мав над зви чай ний вплив на весь по даль ший роз ви
ток со ці аль них ру хів як по шу ку ідей со ці аль них ін но ва цій.

у до по ві ді за ре зуль та та ми ви ко нан ня про ек ту SIN GO COM (со
ці аль ні ін но ва ції, вря ду ван ня і роз бу до ва міс це вих гро мад), здій сне но
го в рам ках Єв ро пей ської ко мі сії, со ці аль ні ру хи ви зна че но як со ці аль
ні ін но ва ції, які за до воль ня ють со ці аль ні пот ре би лю дей (на про ти ва гу 
ін ди ві дуа ліз му), або роз ши рю ють мож ли во сті лю дей, або за без пе чу
ють їм дос туп до со ці аль них благ [19]. у та ко му трак ту ван ні со ці аль ні 
ру хи ціл ком мож на роз гля да ти та кож як не від’ємну скла до ву люд сь ко
го роз ви тку.

В іс то рії єв ро пей ських со ці аль них ру хів дру гої по ло ви ни хіх ст., які 
ма ли ін но ва цій ний ха рак тер, мож на ви ді ли ти чо ти ри ос нов них ти пи.

Бур жу аз нолі бе раль на фі лан тро пія. Бур жу аз нолі бе раль на ідео ло
гія, яка ґрун ту ва ла ся на ін ди ві дуа ліз мі, не при пус ка ла ко лек тив них дій, 
особ ли во ниж чих сус піль них верств. од нак пе ред об лич чям бід но сті 
й де гра да ції місь ко го на се лен ня, що за гро жу ва ли до лі ін ду ст ріа лі за ції, 
а від так — доб ро бу ту бур жуа зії, за мож ні гро ма дя ни за по чат ку ва ли ба
га то іні ціа тив для по лег шен ня умов жит тя і пра ці бід ня ків — від тис
ку на уряд з ме тою при йнят тя со ці аль но го за ко но дав ст ва до уто піч них 
бла го дій них ек спе ри мен тів, не рід ко із силь ним па тер на лі ст ським під
тек стом. 

Зміст со ці аль них ін но ва цій у рам ках фі лан тро пії охо п лю вав ши ро
кий спектр ді яль но сті що до по ліп шен ня ста но ви ща бід них верств на
се лен ня — від на дан ня де ше во го жит ла до за без пе чен ня хар чу ван ням, 
пра це влаш ту ван ням, ос ві тою і ме дич ни ми пос лу га ми. най пе ре до ві шою 
фор мою бу ла ді яль ність са мо вряд них гро мад. Більш кон сер ва тив ни ми 
і па тер на лі ст сь ки ми ви гля да ють на цьо му тлі при ват ні про гра ми за без
пе чен ня жит лом, що од но час но слу гу ва ли за со бом під ви щен ня кон тро
лю над жит тям пра ців ни ків. ін сти ту ція ми, що впро ва джу ва ли по діб ні 
за хо ди у жит тя, бу ли різ но го ро ду фон ди, асо ціа ції, гро ма ди та кор по ра
тив ні спіл ки. ці струк ту ри дія ли, за зви чай, не за леж но від дер жа ви. 

Бла го дій на ді яль ність церк ви від зна ча є ть ся ши ро ким спек тром — 
від цен тра лі зо ва ної ро бо ти ри мока то ли цьких ор га ні за цій до де цен
тра лі зо ва них дій міс це вих па ра фій і гро мад про тес тант ських цер ков. 
В іс то рич ній пер спек ти ві на цей про цес сут тє во впли нув ре фор мі ст
ський рух, який про бу див до жит тя ав то но мі за цію цер ков них гро мад 
і по си лен ня їх ро лі у со ці аль ній по лі ти ці. ці лі цер ков ної бла го дій но
сті у най більш ав то ри тар них фор мах бу ли зде біль шо го мо ра лі ст сь ки
ми. у най про гре сив ні ших і най ак тив ні ших фор мах ді яль но сті цер ков
них гро мад за ме ту ста ви ли ся ство рен ня кра щих умов жит тя і пра ці як 

на дій ної ос но ви цер ков ної гро ма ди та реа лі за ція влас но го по тен ціа лу 
лю ди ни. Зміст бла го дій ної ді яль но сті цер ков них гро мад по ля гав у на
дан ні при тул ку, хар чів, ро бо ти, ос ві ти і ме дич них пос луг.

Гро мад ські об’єднання взає мо до по мо ги. ко ре ні ор га ні за цій взає мо до
помо ги, які ви ник ли у хіх ст., мож на знай ти у се ред ньо віч них гіль ді
ях, брат ст вах та об’єднаннях гро ма дян. од нак у но ву до бу во ни за зна
ли силь но го впли ву з бо ку со ціа лі стівуто пі стів, зок ре ма сенси мо на, 
фур’є, оу е на, а піз ні ше — Пру до на. їх ні ідеї да ли пош товх ве ли кій кіль
ко сті ек спе ри мен тів не тіль ки в бур жу аз нолі бе раль но му, а й у хри сти
ян сь ко му та бо рі, а та кож се ред ро біт ників, які по ча ли об’єднуватися 
у спіл ки і ро біт ни чі ру хи. 

ді яль ність гро мад ських об’єднань ма ла ши ро кий спектр: спіль ний 
до гляд ді тей, стра ху ван ня на ви па док хво ро би або не щас но го ви пад ку, 
на дан ня кре ди тів і жит ла, а та кож більш гли бо кі, та кі, що про ни ка ли 
у про це си ви роб ництва, сус піль но го від тво рен ня і фор му ва ли від мін
ний спо сіб жит тя і люд ських від но син. Во ни мог ли ма ти па тер на лі ст
ські фор ми і ке ру ва ти ся зго ри, особ ли во як що йде ть ся про фі нан со ву 
під трим ку з бо ку бур жу аз них верств. Більш роз ви ну ті бу ли пов ні стю 
са мо вряд ни ми, хо ча так са мо одер жу ва ли під трим ку від спон сор ських 
ор га ні за цій (хри сти ян ських, ро біт ни чих, а по деку ди й бур жу аз нолі
бе раль них).

ме тою гро мад ських об’єднань взає мо до по мо ги бу ло по ліп шен ня 
умов жит тя і пра ці че рез ко лек тив ну взає мо до по мо гу, ви роб ни чу коо
пе ра цію та ор га ні за цію жит тя гро мад. По діб на ді яль ність не вкла да ла
ся в рам ки ка пі та лі стич ної сис те ми, але й не ста но ви ла для неї пря мої 
за гро зи. ок ре мі гро ма ди, асо ціа ції та їх ні коо пе ра ти ви, за без пе чую чи 
жит лом або де ше ви ми то ва ра ми, на даю чи кре ди ти, стра ху ван ня та ін ші 
пос лу ги, ли ше де мон ст ру ва ли, як прий ти до більш спра вед ли вих і гар
мо ніч них сус піль них від но син, а від так — ви що го щаб ля їх роз ви тку.

най більш ус піш ним вті лен ням цих ідей став над зви чай но ди вер си
фі ко ва ний і жит тє здат ний коо пе ра тив ний рух у ви гля ді ви роб ни чих або 
спо жив чих коо пе ра ти вів, кре дит них спі лок або жит ло вих коо пе ра ти
вів — усі ці ор га ні за ції ма ють по туж ний по лі тич ний, а час то і струк тур
ний вплив на сус піль ст во в ба га тьох кра ї нах. у дея ких кра ї нах, на прик
лад в іта лії, коо пе ра ти ви і ни ні є ста но вим хреб том третьо го сек то ра.

Со ціа ліс тич ний ро біт ни чий рух. ро біт ни чий рух прой шов че рез 
різ ні іс то рич ні ета пи й ево лю ціо ну вав різ ни ми шля ха ми, які спер шу 
про ля га ли між уто піч ним со ціа ліз мом і тредюніо ніз мом, по ки не зна
йшли со бі ідео ло гіч но го під ґрун тя у ви гля ді мар кси ст сь ко го нау ко во го 
со ціа ліз му, а да лі знов роз ді ли ли ся на де кіль ка те чій. ос нов ні ха рак те
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гро ма дян ська зла го да і сис те ма со ці аль но го діа ло гу. Подру ге, цей пе
рі од бу ло від зна че но без пре це дент ни ми тем па ми еко но міч но го зро
стан ня, яке за без пе чи ло так са мо без пре це дент не під ви щен ня доб ро
бу ту ши ро ких верств на се лен ня і спри ят ли ву си туа цію на рин ку пра ці. 
Зав дя ки цим об ста ви нам ста ло мож ли вим про вес ти важ ли ві со ці аль
ні ре фор ми, ре зуль та том яких ста ло ут вер джен ня со ці аль ної дер жа ви 
прак тич но в усіх роз ви не них кра ї нах. так, уже на при кін ці 1970х рр. 
в іта лії, Бель гії, фран ції, фрн на со ці аль ні пот ре би спря мо ву ва ло ся 
по над 60% дер жав них ви дат ків.

од нак ця до ба еко но міч но го про цві тан ня бу ла оз на ме но ва на і но
вим під не сен ням со ці аль них ру хів — від сту дент ських за во ру шень на
при кін ці 60х рр. до ор га ні зо ва них ма со вих ру хів, що об’єднували різ ні 
со ці аль ні си ли (жі нок, се ред ній клас, на ціо наль ні мен ши ни) у бо роть
бі за до сяг нен ня со ці аль них і по лі тич них ці лей. так, в іта лії та фран ції 
сту дент ські про тес ти мо бі лі зу ва ли си ли ро біт ни ків, і ра зом во ни до би
ли ся знач но го вдо ско на лен ня тру до во го за ко но дав ст ва. В ін ших кра ї
нах Єв ро пи со ці аль ні ру хи бо ро лись і до ся га ли сво їх ці лей: від кра щих 
жит ло вих умов — до за ко но дав ст ва про роз лу чен ня, від ан ти ядер ної 
енер ге тич ної по лі ти ки — до кра що го со ці аль но го за без пе чен ня, від 
змін у мі ській за бу до ві — до кра щої яко сті нав чан ня. ак ти ві за ція со
ці аль них сил уп ро довж цьо го бла го по луч но го в еко но міч но му сен сі 
пе ріо ду (до се ре ди ни 70х рр.) зна хо дить по яс нен ня у стрім ко му зро
стан ні сту дент ської ма си і кіль ко сті ро біт ни ків — ло гіч но му на слід ку 
ур ба ні за ції та доб ро бу ту всіх сус піль них верств, які на реш ті мог ли до
зво ли ти со бі або сво їм ді тям здо бу ти ви щу ос ві ту.

і на впа ки, пе рі од еко но міч но го спа ду, що на став ус лід за пер шою 
сві то вою енер ге тич ною кри зою, не був оз на ме но ва ний зро стан ням 
гро ма дян ської ак тив но сті, при найм ні на на ціо наль но му рів ні. це 
пов’язують з ди вер си фі ка ці єю еко но мі ки, поя вою но вих нау ко єм них 
га лу зей, і від по від но, дроб лен ням ро біт ни чо го кла су та ін ших верств, 
со ці аль ні пот ре би яких та кож пев ним чи ном ди вер си фі ку ва ли ся, ко ли 
бу ли за до во ле ні пер ші ма те рі аль ні пот ре би. на то мість ви ник ли но ві, 
які ся га ли ви щих по ряд ків, ніж хар чу ван ня, жит ло й одяг: у роз ви ну
тих со ці аль них пос лу гах, здо ро во му дов кіл лі та рек реа ції, ми ру і спо
кої, куль ту рі та мис тецтві; від по від но, ут вер джу ва ла ся ідео ло гія ін ди
ві дуа ліз му. 

у 1990х рр. у за хід но му сус піль ст ві від бу ло ся по даль ше ут вер джен
ня не олі бе раль но го кур су. ос тан ній ха рак те ри зу вав ся від по від ни ми 
ін сти ту цій ни ми ін но ва ція ми, які не зав жди бу ли спря мо ва ні на вдо ско
на лен ня іс ную чої дер жа ви за галь но го доб ро бу ту. З’явилися труд но щі 

ри сти ки ро біт ни чих ру хів, що згру пу ва ли ся за ці єю тра єк то рі єю, за ви
нят ком хі ба що анар хіз му, ма ють силь ний по лі тич ний ви мір — швид
ше кла со ву ніж гро ма дян ську плат фор му, а від так — біль ший мас штаб 
ді яль но сті (ре гіо наль ний, на ціо наль ний і на віть між на род ний). По лі
тич на спря мо ва ність ро біт ни чих ру хів ви ок рем лю ва ла їх від усіх ін ших 
ти пів са мо ор га ні за ції сус піль ст ва, що спос те рі га ли ся ра ні ше. 

до по чат ку хх ст. ро біт ни чий рух роз ді лив ся на три ос нов них те
чії: анар хізм, ко му нізм і со ці алде мо кра тію, кож на з яких ма ла свої по
лі тич ні або на ціо наль ні від га лу жен ня. не зва жаю чи на спіль не не га тив
не став лен ня до ка пі та ліз му, ко жен з цих ру хів мав різ ні ці лі, стра те гії та 
ме то ди їх до сяг нен ня. анар хі сти й ко му ні сти ма ли на ме ті ре во лю цій
не пе ре тво рен ня сус піль ст ва, спер шу без уча сті дер жа ви, а зго дом — 
шля хом пе ре би ран ня на се бе кон тро лю над дер жа вою. со ці алде мо
кра тич ні ре фор ма то ри ста ви ли за ме ту де мо кра ти за цію сус піль ст ва 
че рез дер жав ні ін сти ту ції, пе ре роз по діл со ці аль них благ шля хом по
бу до ви все на род ної дер жа ви за галь но го доб ро бу ту, зни жен ня со ці аль
них ри зи ків для най ма них пра ців ни ків та їх ніх сі мей та ін те гра ції про
ле та ріа ту в сус піль ст во. 

у хх ст. до ви ще за зна че них ти пів до да ли ся ще два: ма со ві гро ма
дян ські ру хи й аль тер на тив ні, ек спе ри мен таль ні, час то орі єн то ва ні на 
ок ре мі те ри то рі аль ні гро ма ди або гру пи на се лен ня.

уп ро довж пер ших де ся ти літь хх ст. у біль шо сті про ми сло во роз
ви не них кра їн со ці аль ні ру хи прак тич но збі га ли ся з ро біт ни чи ми і на
слі ду ва ли їх ри си силь ної по лі ти за ції та ін сти ту ціо на лі за ції, тоб то 
ви сту па ли у фор мі ор га ні зо ва них по лі тич них ак цій. По лі тич ні ак ції, 
в усьо му їх роз ма їт ті, тим не мен ше, по ля ри зу ва лись у двох ос нов них 
та бо рах: ор га ні за ції та іні ціа ти ви під егі дою со ціа ліс тич них або ко му
ні стич них пар тій, з од но го бо ку, і ор га ні за ції та іні ціа ти ви за спри ян ня 
хри сти ян ських со ціа лі стів (особ ли во ка то ли цької церк ви) — з дру го
го. най біль ші їх до сяг нен ня пе ред дру гою сві то вою вій ною по ля га ли 
у при йнят ті со ці аль но го за ко но дав ст ва в біль шо сті про ми сло во роз ви
не них кра їн, яки ми дер жа ва за про ва джу ва ла со ці аль ні га ран тії для тру
дя щих та їх ніх сі мей що до охо ро ни здо ров’я, ос ві ти, со ці аль но го стра
ху ван ня і со ці аль но го за без пе чен ня. 

Пі сля дру гої сві то вої вій ни у сві ті ство ри ли ся зов сім від мін ні со ці
аль нопо лі тич ні й еко но міч ні умо ви для роз гор тан ня гро ма дян ських 
ру хів по рів ня но з до во єн ним пе ріо дом. Попер ше, на за мі ну кон сер
ва тив ним уря дам у 1960х рр. у біль шо сті роз ви не них кра їн до вла ди 
при йш ли по мір ко ва но лі ві си ли, або ж во ни пе ре бу ва ли у скла ді уря
до вих коа лі цій. За мість кла со вої бо роть би і кон фрон та ції при хо дить 
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1.3. Якість люд сь ко го по тен ціа лу 

ста лий со ці аль ноеко но міч ний роз ви ток ук ра ї ни, збе ре жен ня ви
со ких тем пів еко но міч но го зро стан ня вже у най ближ чій пер спек ти ві не
мож ли ві на ста рій тех ні котех но ло гіч ній ба зі та за ра ху нок пе ре важ но 
ек стен сив но го роз ви тку га лу зей си ро вин но го ком плек су. це обу мов
лює не об хід ність рі шу чих дій що до пе ре орі єн та ції еко но мі ки з си ро
вин ної на ін но ва цій ну мо дель со ці аль ноеко но міч но го пос ту пу. В умо
вах гло ба лі за ції, ко ли ста но ви ще та май бут ня до ля кра ї ни знач ною 
мі рою за ле жить від її міс ця у між дер жав но му роз по ді лі пра ці, еко но
міч на ди на мі ка ук ра ї ни в ін ду ст рі аль носи ро вин но му і тим біль ше аг
рар носи ро вин но му «ам п луа» оз на чає для неї зро стан ня без роз ви тку.

рин ко ві пе ре тво рен ня в ук ра ї ні не при ве ли до мо дер ні за ції її еко
но мі ки, про що свід чить по гір шен ня про тя гом транс фор ма цій но го пе
ріо ду й без то го від ста ло го тех но ло гіч но го скла ду ви роб ництва (збіль
шен ня ча ст ки енер госи ро вин них то ва рів і про між но го спо жи ван ня), 
йо го ви со ка ма те ріа ло й енер го мі ст кість, зреш тою, зро стан ня ви роб
ництва в ос тан ні ро ки пе ре важ но на ста рій тех ні котех но ло гіч ній ба зі, 
без ши ро ко мас штаб но го роз по всю джен ня но вих тех но ло гіч них ук ла
дів, адап та ції до еко ло гіч них ви кли ків то що. З бо ку люд сь ко го ви мі ру 
со ці аль ноеко но міч но го роз ви тку слуш ність ці єї те зи під твер джу є ть ся 
кон сер ва ці єю пра це над лиш ко во орі єн то ва ної со ці аль нопро фе сій ної 
струк ту ри зай ня то го на се лен ня з над то ви со кою ча ст кою пред став ни
ків най про сті ших про фе сій, збіль шен ням рів ня зай ня то сті у сіль сь ко
му гос по дар ст ві (при чо му пе ре важ но за ра ху нок осо би стих се лян ських 
гос по дарств), зро стан ням ча ст ки зай ня тих у тра ди цій них га лу зях сфе
ри тор гів лі й пос луг (що до по ки аку му лю ють ро бо чу си лу не ви со кої 
ква лі фі ка ції та ос віт ньо го рів ня) на тлі вель ми не знач ної ча ст ки пра ці, 
за дія ної у ви роб ництві ін фор ма ції, нау ко мі ст кої про дук ції, а крім то
го — і за галь ною не спри ят ли вою ди на мі кою ос нов них де мо гра фіч них 
про це сів і по гір шен ням пев них якіс них ха рак те ри стик на се лен ня. 

як свід чить іс то рич ний до свід сус піль ноеко но міч ної ево лю ції, ди
на міч ний ри вок у роз ви тку со ці аль ноеко но міч них сис тем до ся га є ть ся 
на ос но ві по шу ку но вих спо со бів ре сурс но го під жив лен ня, що ви яв
ля є ть ся у чер го вій тех но ло гіч ній ре во лю ції [22]. При цьо му со ці аль
ноеко но міч ний про грес уп ро довж ос тан ніх сто літь здій сню є ть ся за 
умов змен шен ня об ся гу ре сурс но го за без пе чен ня на ос но ві під ви щен
ня ефек тив но сті йо го ви ко ри стан ня, від да чі. на прик лад, су час ний де
мое ко но міч ний роз ви ток ілю ст рує пос ту паль не ско ро чен ня ма си ви
ко ри сто ву ва ної пра ці, ро лі фі зич них зу силь «на ко ристь» зро стан ня 

у за без пе чен ні функ ціо ну ван ня сис те ми со ці аль но го за хис ту, зок ре ма 
та ких її скла до вих, як со ці аль ні до по мо ги по без ро біт тю та оди но ким 
ма те рям, дос ту пу до ос віт ніх і ме дич них пос луг, со ці аль них пос луг ін
ва лі дам, літ нім лю дям, ім мі гран там то що. на по ря док ден ний ви йш ли 
та кі по нят тя, як «ан дерк лас» і «со ці аль на ізо ля ція» — з од но го бо ку, 
та «іден тич ність» і «гро ма да» — з ін шо го. це оз на ме ну ва ло но ву фа
зу в роз ви тку сус піль ст ва, ко ли по шук розв’язання со ці аль них про блем 
зо се ре джу вав ся не на дер жа ві або рин ку, а спря му вав ся на са ме сус піль
ст во: не уря до ві ор га ні за ції, міс це ві гро ма ди, то ва ри ст ва са мо до по мо ги 
то що — все, що те пер на зи ва є ть ся «тре тім сек то ром» і який у ба га
тьох кра ї нах ак тив но під три мує дер жа ва. су час ні гро мад ські іні ціа ти ви 
за сво єю фор мою і зна чен ням ду же на га ду ють гро мад ські об’єднання, 
що по ча ли ви ни ка ти ще у XVIII і роз ви ну ли ся в хіх ст. — за сво їм ба
чен ням ро лі гро ма дян, за охо чен ням їх об’єднуватись у спіл ки та фор
му ван ням сус піль ної сві до мо сті. 

як що по рів ню ва ти за ко но мір но сті сус піль но го роз ви тку ук ра ї ни 
із за хід ни ми сус піль ст ва ми, ки да є ть ся у ві чі від сут ність ма со вих гро
ма дян ських ру хів не тіль ки за ча сів то та лі тар но го ре жи му, а й пі сля 
йо го зник нен ня. фа хів ці мі ні стер ст ва юс ти ції ук ра ї ни від зна ча ють 
збіль шен ня гро мад ської ак тив но сті впро довж ос тан ніх ро ків, особ ли
во в пе рі од ви бор чих кам па ній, що ви яв ля є ть ся у зро стан ні кіль ко сті 
ут во ре них і за реє ст ро ва них по лі тич них пар тій та/або їх струк тур них 
ут во рень і гро мад ських ор га ні за цій [20]. од нак най ак тив ні ше ство рю
ю ть ся гро мад ські ор га ні за ції про фе сій но го спря му ван ня (об’єднання 
лі ка рів, учи те лів, прав ни ків, по дат ків ців то що), оз до ров чо го та фіз
куль тур носпор тив но го спря му ван ня, мо ло діж ні гро мад ські ор га ні за
ції. як від зна ча ють спе ціа лі сти на ціо наль но го ін сти ту ту стра те гіч них 
до слі джень, сут тє вою і на віть зна ко вою особ ли ві стю су час них ук ра
їн ських не дер жав них ор га ні за цій є їх фі нан со ва за леж ність від ор га
ні за ційдо но рів, пе ре важ но за кор дон них, без якої їх ді яль ність бу ла 
б не мож ли вою. При чо му ак тив но під три му ю ть ся ре сурс ні (сер віс ні) 
цен три, які є по туж ним ме ха ніз мом ко рек ції роз ви тку «третьо го сек
то ру» кра ї ни в то му на пря мі, який вва жа ють за пот ріб ний спон со ри 
(до но ри) [21].

Від так, со ці аль ні ін но ва ції в ук ра ї ні дик ту ю ть ся біль ше еко но міч
ною не об хід ні стю, ніж гро ма дян сь ки ми ру ха ми як ви раз ни ка ми пот реб 
со ці аль но го про гре су, що, від по від но, ак туа лі зує про бле му ви зна чен ня 
за ко но мір но стей взає мозв’язку ін но ва цій но го роз ви тку сус піль ст ва та 
реа лі за ції кон цеп ції люд сь ко го роз ви тку.
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кіс на і якіс на ви зна че ність тру до вих мож ли во стей на се лен ня), ос віт ній 
рі вень і стан здо ров’я.

Про бле ма збе ре жен ня і по ліп шен ня яко сті на се лен ня ни ні є од ні єю 
з най більш зна чу щих для від тво рен ня на се лен ня всіх єв ро пей ських кра
їн, охо п ле них, біль шою чи мен шою мі рою, де по пу ля цій ни ми тен ден
ція ми й по збав ле них мож ли во стей кіль кіс но го на ро щу ван ня «ре сур
сів пра ці». тож на пе ред ній план ви су ва є ть ся про бле ма ста нов лен ня 
«де мо гра фіч ної рів но ва ги» но во го ти пу, за якої змен шен ня чи сель
но го по пов нен ня або на віть ско ро чен ня кіль ко сті на се лен ня ком пен
су є ть ся (хо ча б пев ною мі рою) пос ту паль ним під ви щен ням яко сті 
на се лен ня (і, зок ре ма, йо го еко но міч но зна чу щих ха рак те ри стик), ґрун
то ва ним на по ліп шен ні умов фор му ван ня люд сь ко го по тен ціа лу. При 
цьо му якість на се лен ня ви сту пає од ні єю з най важ ли ві ших де тер мі нант, 
а вод но час і ва го мим кри те рі єм ре зуль та тив но сті роз ви тку еко но мі ки. 
адже кін це ві ре зуль та ти со ці аль ноеко но міч но го роз ви тку в су час них 
умо вах ви зна ча ю ть ся рів нем і сту пе нем реа лі за ції люд сь ко го по тен ціа
лу кра ї ни. са ме люд ський по тен ці ал у роз ви ну то му сві ті роз гля да є ть
ся як ос нов на скла до ва на ціо наль но го ба гат ст ва і ру шій на си ла еко но
міч но го зро стан ня. рі вень та стан люд сь ко го по тен ціа лу ви зна ча є ть ся 
роз га лу же ною су куп ні стю па ра мет рів (влас не чи сель ність на се лен ня 
і фак то ри її ди на мі ки, ген дер на та по ко лін на зба лан со ва ність, три ва
лість жит тя, еко но міч на ак тив ність на се лен ня, рі вень йо го ос ві ти, про
фе сіо на ліз му і ква лі фі ка ції, со ціо куль тур ні ха рак те ри сти ки на се лен ня, 
йо го па сіо нар ність та ін.).

Ва го мий при ріст про дук тив но сті в роз ви не них кра ї нах — осе ред
ках пос тін ду ст рі аль ної ци ві лі за ції — у су час них умо вах до ся га є ть ся 
на ін но ва цій ній ос но ві, че рез впро ва джен ня но вих ор га ні за цій нотех
ніч них і тех но ло гіч них рі шень. Вод но час до зро стан ня про дук тив но
сті як ос но ви еко но міч но го роз ви тку при зво дять не ли ше тех ні котех
но ло гіч ні зру шен ня, а й про гре сив ні ін сти ту ціо наль ні змі ни. Від так 
об’єктивно ін но ва цій ний еко но міч ний роз ви ток не мож ли вий як без 
тех ні котех но ло гіч них ін но ва цій, так і без со ці аль них — ін но ва цій 
у сис те мі со ці аль ноеко но міч них від но син і в ме ха ніз мах, що їх ре гу
лю ють, в ор га ні за ції ви роб ництва, без про гре сив них змін у со ці аль ній 
струк ту рі на се лен ня. Вті лен ням і кін це вим ре зуль та том ін но ва цій но го 
пос ту пу (і в йо го еко но міч ній іпо ста сі, і у ца ри ні люд сь ко го роз ви тку) 
стає са ме під ви щен ня яко сті на се лен ня.

Про бле ма яко сті на се лен ня на те ре нах на шої кра ї ни (і ко лиш ньо го 
срср) три ва лий час роз гля да ла ся в кон тек сті «вдо ско на лен ня» со ці
аль ноеко но міч них струк тур на се лен ня і люд ських ре сур сів у їх без по

про дук тив но сті пра ці за ра ху нок тех ні котех но ло гіч них но во вве день 
та під ви щен ня яко сті ро бо чої си ли. Від так де да лі чіт кі ше про яв ля є
ть ся сус піль ноеко но міч на тен ден ція, згід но з якою «...у роз ви ну тих 
сус піль ст вах лю ди на на бу ває особ ли вої цін но сті, ...більш рід кіс ним 
і більш цін ним ви яв ляю ть ся лю ди» [23, c. 462] та пер шо чер го во го зна
чен ня на бу ва ють їх ні якіс ні ха рак те ри сти ки. 

ка те го рія «якість на се лен ня» ви ра жає пев ні здіб но сті, мож ли во сті 
на се лен ня, пов’язані з різ ни ми ви да ми йо го жит тє ді яль но сті, що ви яв
ляю ть ся ті єю чи ін шою мі рою (за леж но від умов) у суб’єктоб’єктних 
взає мо ді ях че рез кон крет ні вла сти во сті ін ди ві дів та їх ніх груп. По
нят тя «якість», як ві до мо, ві доб ра жає при ро ду і спе ци фі ку пев но го 
фор му ван ня (у да но му ра зі — на се лен ня) і по ро джу є ть ся як пев ни ми 
зв’язками, що ви ни ка ють у про це сі жит тє ді яль но сті, так і внут ріш ньою 
сут ні стю лю ди ни, її суб стан ціо наль ни ми особ ли во стя ми. «різ ні» на се
лен ня від різ няю ть ся між со бою за сту пе нем роз ви тку здіб но стей, реа
лі за ції функ ціо наль них мож ли во стей на се лен ня як суб’єкта жит тє ді яль
но сті. ті чи ін ші оз на ки слід від но си ти до яко сті на се лен ня, на сам пе ред 
ви хо дя чи з на леж но сті да ної оз на ки суб’єкту со ці аль ноеко но міч них 
зв’язків (у суб’єктоб’єктній взає мо дії). якість на се лен ня пос тає, та ким 
чи ном, у ви гля ді ці ліс ної ха рак те ри сти ки на се лен ня як сис те ми з пев
ною струк ту рою і яв ляє со бою ін те граль ну су куп ність вла сти во стей
мож ли во стей на се лен ня як суб’єкта жит тє ді яль но сті. ті ж оз на ки, ха
рак те ри сти ки, що ви ра жа ють при ро ду об’єкта в будьякій йо го фор мі 
(ре чо ві еле мен ти про дук тив них сил, уре чев ле ні ре зуль та ти пра ці, ство
ре ні со ці аль ні ін сти ту ції й сис те ми та ба га то ін шо го) за за галь ним пра
ви лом слід від но си ти до умов фор му ван ня яко сті на се лен ня. 

са ме умо ви фор му ван ня яко сті на се лен ня (в то му чис лі і влас не 
ма те рі аль ні умо ви) не ми ну че не суть пев не де мо с тво рюю че на ван та
жен ня, ви ко ну ють де мо роз ви ваю чі (або де мо руй ную чі) функ ції. При 
цьо му ре гу лю ван ня ме ха ніз му функ ціо ну ван ня і роз ви тку будьякої 
сис те ми мож на трак ту ва ти як ство рен ня ком плек су умов реа лі за ції 
сут тє вих взає мо дій, що ле жать в ос но ві її від тво рен ня (ру ху), пе ре тво
рен ня різ но ма ніт них мож ли во стей якіс но го зро стан ня, за кла де них 
у сис те мі «на се лен ня», із фор маль них на ре аль ні. ком плекс чин ни ків 
фор му ван ня яко сті на се лен ня вклю чає яви ща різ но го де тер мі ную чо го 
рів ня: умо ви від тво рен ня на се лен ня і ро бо чої си ли, на яв ні сти му ли (до 
під ви щен ня ос віт ньо го рів ня, збе ре жен ня здо ров’я, реа лі за ції про фе
сій них і твор чих здіб но стей то що), влас не при чин нона слід ко ві взає
мозв’язки. най важ ли ві ши ми де мое ко но міч ни ми ха рак те ри сти ка ми 
яко сті на се лен ня є йо го тру до вий по тен ці ал (в яко му вті лю є ть ся кіль
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стен сив ний ха рак тер і ви різ ня є ть ся ни зькою ре зуль та тив ні стю) обер
та є ть ся кіль кіс ним ви чер пан ням і якіс ним ви сна жен ням не ли ше при
род нома те рі аль них, а й люд ських ре сур сів (що, зок ре ма, вті лю є ть ся 
у по гір шен ні ста ну здо ров’я та під ви щен ні смерт но сті на се лен ня), і є 
од ним з ін ди ка то рів за гос трен ня про ти річ чя між еко но міч ни ми та со
ці аль ноде мо гра фіч ни ми ас пек та ми сус піль ноеко но міч но го роз ви тку 
(яке при та ман не ек стен сив но му йо го ти пу). Він сиг на лі зує про на галь
ну не об хід ність змі ни за галь ної па ра диг ми еко но міч но го і со ці аль но го 
пос ту пу та кон крет них за со бів за без пе чен ня еко но міч но го зро стан ня.

Ви зна чаль ною ри сою су час ної еко но міч ної ди на мі ки роз ви не них 
кра їн є ви ко ри стан ня знань для сис те ма тич них ін но ва цій і но ва тор
ст ва. на пе ред ній план у роз ви ну то му сус піль ст ві ви су ва є ть ся ви роб
ництво нау ко вих знань та ін фор ма ції [26], знан ня фак тич но за мі нює 
со бою тра ди цій ну тріа ду зем лі, пра ці й ка пі та лу і пе ре тво рю є ть ся на 
уні вер саль ний за сіб ви роб ництва, а йо го но сії — пред став ни ки «но
во го се ред ньо го кла су», «ін фор ма цій ні пра ців ни ки» — ви сту па ють 
го лов ним суб’єктом су час ної еко но мі ки. Знан ня ви хо дять на пе ред ній 
план у ре зуль та ті про хо джен ня три ва ло го іс то рич но го ета пу їх на ко пи
чен ня та по ши рен ня. Важ ли ве зна чен ня у цих про це сах має поя ва за
со бів, що за без пе чу ють збе ре жен ня, об роб ку і по ши рен ня ін фор ма ції 
(тех но ло гії об роб ки і пе ре да чі ін фор ма ції), сис те ма ос ві ти та ін фор ма
цій ний сек тор за га лом. еко но міч не зро стан ня все біль ше за без пе чу є
ть ся за ра ху нок ви ко ри стан ня ін фор ма цій них ре сур сів і дже рел, го лов
ним но сі єм яких ви сту пає лю ди на з ви со ким рів нем за галь но ос віт ньої, 
нау ко вої та спе ці аль ної під го тов ки. За цих умов тра ди цій не «яд ро» 
сис те ми еко но міч них від но син — від но си ни влас но сті на за со би ви
роб ництва (фі зич ний ка пі тал) — пос ту па є ть ся сво їм міс цем і зна чу
щі стю со ці аль нотру до вим від но си нам з при во ду ви ко ри стан ня знань, 
на ви чок, ком пе тент но стей пра ців ни ків, тоб то ін те лек ту аль но го ка пі
та лу. Від так ефек тив не функ ціо ну ван ня еко но мі ки де да лі біль ше за ле
жить від ін но ва цій ної ак тив но сті но сі їв ін те лек ту аль но го ка пі та лу, від 
то го, на скіль ки пра ців ни ки за ці кав ле ні (ма те рі аль но й мо раль но) в до
сяг нен ні ви со ких ре зуль та тів. 

З по зи цій кон цеп ції люд сь ко го роз ви тку ін ди від роз гля да є ть ся як 
різ но сто рон ній, ба га то функ ціо наль ний суб’єкт со ці аль них від но син. 
од на з цен траль них ці лей люд сь ко го роз ви тку по ля гає у спри ян ні 
віль ній са мо реа лі за ції осо би сто сті, пос ту паль но му роз ши рен ні спек
тра люд ських мож ли во стей. ос нов ним і най більш про дук тив ним спо
со бом са мо реа лі за ції та роз ви тку лю ди ни, че рез який ма ють реа лі зу
ва ти ся ма те рі аль ний, а знач ною мі рою ко му ні ка тив ний і ког ні тив ний 

се ред ній за леж но сті від ви роб ництва. об ме же ність та ко го кон цеп ту
аль но го під хо ду, за яко го на пе ри фе рії опи ни ли ся та кі зна чу щі про я ви 
яко сті, як здо ров’я на се лен ня, ін те лек ту аль ний по тен ці ал та йо го со ці
аль нокуль тур ні особ ли во сті то що, все більш чіт ко ви яв ля є ть ся в мі ру 
ні ве лю ван ня ря ду жор ст ких гра ней між яко стя ми лю ди ни як но сія ро
бо чої си ли та її осо би стіс ни ми яко стя ми.

як за свід чує за ру біж ний до свід ос тан ніх де ся ти літь, кра щі ре зуль та
ти не ли ше в люд сь ко му роз ви тку, а і що до за без пе чен ня ста ло сті еко
но міч но го зро стан ня до ся га ють кра ї ни, яким вда є ть ся за без пе чи ти 
по єд нан ня еко но міч ної ефек тив но сті з со ці аль ною ре зуль та тив ні стю 
че рез на ла го джен ня еко но міч них ме ха ніз мів і оп ти мі за цію ді яль но сті 
со ці аль них ін сти ту тів, що ви сту па ють як спо сіб уз го джен ня ін те ре сів 
і ці лей взає мо дію чих у про це сі еко но міч ної ді яль но сті суб’єктів. З ог ля
ду на це мож на ствер джу ва ти, що до сяг нен ня ос нов них ці лей люд сь ко
го роз ви тку ба зу є ть ся на еко но міч но му зро стан ні, але ос тан нє, у свою 
чер гу, за ле жить від ефек тив но го ви ко ри стан ня со ці аль ноде мо гра фіч
них чин ни ків. При цьо му у взає мозв’язку еко но міч но го та со ці аль но
го в су час них умо вах усе більш чіт ко ви яв ля є ть ся об’єктивна тен ден ція 
до під ви щен ня ро лі со ці аль них фак то рів в еко но міч но му роз ви тку, що 
зу мов лює не об хід ність по си лен ня її со ці аль ної орі єн та ції. тож у сві то
вій прак ти ці де да лі по ши ре ні шою стає орі єн та ція на до сяг нен ня са ме 
со ці аль ноеко но міч ної ефек тив но сті, що пе ред ба чає от ри ман ня ви со
ко го со ці аль но го ефек ту за збе ре жен ня ди на міз му еко но мі ки. як до во
дять пред став ни ки ін сти ту ціо наль но го на пря му р. хайл бро нер і л. ту
роу, оці ни ти всі ре зуль та ти са мим ли ше еко но міч ним роз ра хун ком не 
мож на [24–25].

слід вра хо ву ва ти, що сис тем ність со ці аль ної та еко но міч ної скла
до вої сус піль но го жит тя не пе ред ба чає їх ав то ма тич ну взає мо уз го дже
ність, пов ну внут ріш ню взає мо пов’язаність, а от же — ви ни кає про бле
ма ре гу лю ван ня взає мо дії між ни ми, під три ман ня ди на міч но го ба лан су. 
так, у су час них віт чиз ня них умо вах від сут ність на леж ної ув’язки еко
но міч ної ефек тив но сті з со ці аль ною спра вед ли ві стю і ре зуль та тив ні
стю, не ви рі ше ність ба га тьох со ці аль них про блем, де фор ма ції та не
зрі лість від по від них со ці аль них ін сти ту тів, де зін те гра ція сус піль ст ва 
і по віль не ви зрі ван ня тих со ці аль ноеко но міч них груп на се лен ня, які 
ма ють ста ти ру шій ною си лою по даль ших рин ко вих та ін но ва цій них 
пе ре тво рень, від чут но галь мує влас не еко но міч ний роз ви ток. При 
цьо му пе ре ва жан ня ма те ріа ло, енер го і тру до мі ст ко го ви роб ництва, 
реа лі за ція ви трат но го ва рі ан та еко но міч но го зро стан ня в ук ра ї ні (а 
роз ви ток со ці аль ної сфе ри на да но му ета пі та кож має пе ре важ но ек
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ви роб ництвом (час то трав мо не без печ ним, зі шкід ли ви ми або не спри
ят ли ви ми умо ва ми пра ці), більш спри ят ли ві умо ви для збе ре жен ня 
здо ров’я пра цюю чих. ін но ва цій на зай ня тість у про фе сій них сфе рах ді
яль но сті від кри ває та кож уні каль ні мож ли во сті як що до здо бут тя ви
граш ної со ці аль ноеко но міч ної по зи ції, так і що до твор чої са мо реа
лі за ції, ви со ко го сту пе ня ав то но мії у пра ці. на жаль, в ук ра ї ні во на 
слаб ко роз ви ну та че рез ни зький пла то спро мож ний по пит, ін сти ту
ціо наль ноор га ні за цій ні пе ре по ни, слаб ку під трим ку мік ро під при єм
ництва, нев ре гу льо ва ність пи тань со ці аль но го за хис ту са мо зай ня тих 
осіб то що.

об’єктивно зу мов ле на став ка на ін но ва цій ні чин ни ки со ці аль но
еко но міч но го роз ви тку в ук ра ї ні, по шук но вих ме ха ніз мів за без пе чен
ня йо го ди на міч но сті у но во му ти ся чо літ ті ви су ва ють на пе ред ній план 
ос віт ньопро фе сій ні па ра мет ри на се лен ня, адже впро ва джен ня но вих 
тех но ло гій, здій снен ня будьяких су час них про грам не мож ли ві без про
фе сій них і ос ві че них кад рів у всіх лан ках віт чиз ня ної еко но мі ки. стан 
ос ві ти тра ди цій но роз гля да є ть ся як один з важ ли вих ін ди ка то рів ци
ві лі зо ва но сті сус піль ст ва, чин ник гар мо ній но го роз ви тку осо би сто сті, 
а ос ві че ність на се лен ня — ви знач ний по каз ник йо го яко сті. В су час
них умо вах, ко ли знан ня стає ос нов ним ре сур сом, ця якіс на ха рак те
ри сти ка є ви зна чаль ною для за без пе чен ня кон ку рен то спро мож но сті, 
все біль ше впли ває на по зи цію ін ди ві дів у сус піль ній іє рар хії. на пря
ма ми ак ти ві за ції «ос віт ньопро фе сій ної скла до вої» люд сь ко го роз ви
тку в на шій кра ї ні має бу ти не ухиль не зро стан ня ос ві че но сті на се лен ня 
і пос тій не онов лен ня на бу тих знань, а та кож ско ро чен ня ди фе рен ціа
ції ос віт ньо го рів ня різ них верств на се лен ня і, зок ре ма, змен шен ня 
між по се лен ських від мін но стей що до ос ві ти, які в ук ра ї ні тра ди цій но 
є більш ва го ми ми, ніж ста те ві, ві ко ві то що.

В ук ра ї ні ще до по чат ку транс фор ма цій но го пе ріо ду бу ло на ко пи че
но знач ний ін те лек ту аль ний по тен ці ал, во на має не об хід ні ін те лек ту
аль ні ре сур си для струк тур ної пе ре бу до ви еко но мі ки і від по від ної ре ст
рук ту ри за ції су куп ної пра ці, для пе ре орі єн та ції на ін но ва цій ну мо дель 
роз ви тку. од нак ак тив не функ ціо ну ван ня на ко пи че но го ін те лек ту аль
но го ка пі та лу в ди на міч них сус піль ноеко но міч них і тех но ло гіч них умо
вах пот ре бує пос тій но го йо го онов лен ня і при мно жен ня, що, як уже 
за зна ча ло ся, зу мов ле но при ско ре ним мо раль ним ста рін ням знань та 
про фе сій них на ви чок, не об хід ні стю ос во єн ня сві то во го до сві ду і но віт
ніх нау ко вих і тех ні котех но ло гіч них до сяг нень. Чин ни ком, який уск
лад нює від тво рен ня ін те лек ту аль но го по тен ціа лу на се лен ня ук ра ї ни, 
є аб со лют но не за до віль на си туа ція зі ста нов лен ням сис те ми нав чан ня 

чин ни ки со ці аль ної адап та ції ін ди ві дів, є тру до ва ді яль ність. Пра ця є 
од ним із сис те мо фор мую чих чин ни ків сус піль но го жит тя; во на яв ляє 
со бою спе ци фіч но со ці аль ну фор му ру ху на се лен ня, спо сіб йо го збе ре
жен ня й роз ви тку. лю ди та їх ня пра ця як со ці аль на ді яль ність — це ос
нов ний фак торскла до ва ор га ні за ції сус піль но го жит тя за га лом і еко
но мі ки зок ре ма; по за пра цею не мис ли мий роз ви ток яко сті на се лен ня, 
са ме у тру до вих від но си нах — взає мо ді ях ви яв ляю ть ся і роз ви вають ся 
еко но міч но зна чу щі вла сти во сті — спро мож но сті пра ців ни ків (ос віт
ні, про фе сій ні то що).

Важ ли вою су час ною за галь но ци ві лі за цій ною особ ли ві стю є роз ши
рен ня сфе ри за сто су ван ня ін те лек ту аль ної, ви со ко ква лі фі ко ва ної пра
ці, роз ши рен ня мож ли во стей для роз ви тку ін но ва цій них ви дів тру до
вої ді яль но сті й ін но ва цій ної са мо зай ня то сті зок ре ма. Пра ця і ро бо ча 
си ла, які в іс то рич ній рет ро спек ти ві ви ко ри сто ву ва лись як по нят тя, 
що по зна ча ють фі зич ні зу сил ля, спря мо ва ні на за до во лен ня ма те рі
аль них пот реб ін ди ві дів, у су час но му пос тін ду ст рі аль но му сус піль ст
ві асо цію ю ть ся са ме з ін те лек ту аль ни ми зу сил ля ми, що роз гля да ю ть ся 
як по тен цій не дже ре ло ба гат ст ва. до дат ко ві умо ви для са мо зай ня то
сті ін но ва цій но го ха рак те ру, що ви різ ня є ть ся ви со кою про дук тив ні
стю (юри сти, про гра мі сти, ди зай не ри, ар хі тек то ри то що), в су час но му 
со ціу мі ство рю ю ть ся зав дя ки зни жен ню ка пі та ло мі ст ко сті й вар то сті 
за со бів ви роб ництва2. При цьо му ав то ма ти за ція і роз ви ток ме ре жі ін
фор ма цій них струк тур по си лює тех но ло гіч не (а в пер спек ти ві, мож ли
во, й ін фор ма цій не) без ро біт тя, од нак під ви щу ють ком пен сую чу роль 
зай ня то сті у пос лу гах осо би сто го ха рак те ру.

слід за зна чи ти та кож, що люд ст во ни ні всту пи ло в епо ху, ко ли про
фе сій ні та тех ніч ні знан ня, які є ос но вою ква лі фі ка ції, швид ко за ста рі
ва ють (у цьо му ви яв ля є ть ся мо раль не зно шен ня люд сь ко го ка пі та лу). 
це ста вить під ви ще ні ви мо ги до пра ців ни ків з по гля ду тих осо би стіс
них ха рак те ри стик, що пов’язані зі здат ні стю до ос во єн ня но вих знань, 
спри йнят ли ві стю до ін но ва цій то що. Вод но час ін но ва цій ні ви ди зай
ня то сті да ють змо гу реа лі зу ва ти тру до вий по тен ці ал осіб з об ме же ни
ми фі зич ни ми мож ли во стя ми і ство рю ють, по рів ня но з тра ди цій ни ми 

2 т. сакайя зазначає з цього приводу: «дизайнеру для створення його ескізів пот
рібні робочий стіл, олівці, косинці та інші нескладні інструменти. фотографу потрі
бен фотоапарат, оператору необхідна відеокамера. Більшості розробників програм
ного забезпечення достатньо для роботи невеликого комп’ютера. ціна на засоби, 
необхідні для виконання будьякої з цих функцій, не є позамежно високою: навпаки, 
їх придбання пов’язане з витратами, що вписуються у більш ніж розумні межі» [27, 
с. 356].
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в на пря мі роз ши рен ня ін но ва цій них еле мен тів. со ці аль на ба за ста
нов лен ня цьо го сус піль ноеко но міч но го сег мен та в ук ра ї ні ще ву зька 
і охо п лює пе ре важ но пред став ни ків по ко лінь мо лод шо го та се ред ньо
го ві ку з ви со ким ос віт нім рів нем, які жи вуть у ве ли ких міс тах і ма ють 
дос туп до ре сур сів со ці аль но го ка пі та лу (зде біль шо го пред став ни ків 
або ви хід ців із впли во вих і за без пе че них верств). на про ти ва гу цьо му, 
пе ре важ на час ти на на се лен ня «прив’язана» до за ста рі лих тех но ло гіч
них і еко но міч них ук ла дів, ар ха їч них со ці аль ноеко но міч них прак тик; 
ма со ві гру пи до рос ло го на се лен ня ма ють ни зьку нав чаль ну ак тив ність 
і па сіо нар ність, не ви со ку пра во ву сві до мість, ви яв ля ють глу хий опір 
ре ст рук ту ри за ції пра ці, а та кож прак тич но му за сво єн ню но вих пра
вил і прак тик. усе це свід чить на ко ристь ви снов ку про не дос тат ню по
ши ре ність се ред на се лен ня ук ра ї ни ефек тив них мо де лей ді яль но сті 
і стра те гій адап та ції до змін них со ці аль ноеко но міч них умов, про ще 
силь ні по зи ції по ве дін ко вих норм, взір ців і прак тик кон сер ва тив ної 
спря мо ва но сті. При цьо му, на наш по гляд, у транс фор ма цій ний пе рі
од в ук ра ї ні цей роз кол не змен шу вав ся, на впа ки — вия ви ла ся тен ден
ція до по ля ри за ції (за ос віт ньопро фе сій ним рів нем, рин ко воеко но
міч ною куль ту рою, па сіо нар ні стю, мен таль ні стю) тих груп на се лен ня, 
які є «но сія ми» пе ре важ но ін но ва цій них еле мен тів сві до мо сті й від
по від них со ці аль ноеко но міч них прак тик, та при хиль ни ків тра ди цій
нокон сер ва тив них мо де лей по ве дін ки.

для здій снен ня ін но ва цій нопос тін ду ст рі аль но го про ри ву не об хід
ним є ви ко ри стан ня си нер ге тич но го ефек ту ак тив ної уча сті но сі їв ін те
лек ту аль но го ка пі та лу в про ду ку ван ні но вих знань, ідей, реа лі за ції ін
но ва цій. адже ін те лек ту аль ний ка пі тал має емер джент ну вла сти вість: 
ка пі тал ко лек ти ву, гру пи на се лен ня не то тож ний су мі ін ди ві ду аль них 
ін те лек ту аль них ка пі та лів учас ни ків; у про це сі взає мо дії, коо пе ра ції 
ін те лек ту аль них зу силь пра ців ни ків з’являються мно жин ні до дат ко ві 
ефек ти. то му сту пінь за ді ян ня цьо го ін ст ру мен ту в по єд нан ні з ак ти
ві за ці єю рин ко во го ру шія еко но міч ної ефек тив но сті — кон ку рен ції 
(що зму шує ін ди ві да са мо вдо ско на лю ва ти ся, на ро щу ва ти свій ін те лек
ту аль ний по тен ці ал) — ви зна ча ти ме пер спек ти ви ви хо ду віт чиз ня ної 
еко но мі ки на якіс но но вий рі вень, на ор бі ту ін но ва цій но го роз ви тку.

слід за зна чи ти та кож, що роз ви ток ос віт ньопро фе сій ної скла до
вої люд сь ко го роз ви тку пе ред ба чає пе ре тво рен ня ос ві ти з ін сти ту ту, 
який «об слу го вує» нау ко вотех ніч ний про грес і ви роб ництво, на сис
те му, орі єн то ва ну на лю ди ну як «мі ру всіх ре чей», на роз ви ток твор
чих, ін те лек ту аль них здіб но стей ін ди ві да. При цьо му в ос но ву ос віт
ньови хов но го про це су ни ні має бу ти по кла де но праг нен ня до та кої 

впро довж жит тя та тра ди цій ма со во го ін ди ві ду аль но го ос віт ньопро
фе сій но го са мо роз ви тку. не ма лою мі рою ця си туа ція є ус пад ко ва ною, 
пов’язаною з особ ли во стя ми мен та лі те ту і пси хо ло гії віт чиз ня но го пра
ців ни ка, які фор мо ва ли ся де ся ти літ тя ми за стій ноне змін но го со ці аль
ноеко но міч но го бут тя в умо вах від сут но сті віль ної кон ку рен ції, ізо льо
ва но сті від сві то вих тен ден цій і до сяг нень, що по ро ди ло мов ні бар’єри, 
ком плек си са мо дос тат но сті та ін ші не га тив ні на слід ки.

З пе ре хо дом до но вої па ра диг ми со ці аль ноеко но міч но го роз ви тку 
ціл ком імо вір ною стає пер спек ти ва ви тіс нен ня на пе ри фе рію сус піль
но го жит тя пред став ни ків за ста рі лих, без пер спек тив них, не ін но ва цій
них про фе сій, а та кож осіб, які не по пов ню ють свої знан ня. Вже ни ні 
«мік ро елек трон на ре во лю ція» за гос три ла про бле ми функ ціо наль ної 
не гра мот но сті до во лі ши ро ких верств пра ців ни ків, особ ли во стар ших 
ві ко вих груп. При на гід но слід за зна чи ти, що при сто су ван ня ста рію чо
го у де мо гра фіч но му від но шен ні на се лен ня до при ско рен ня тем пу со
ці аль ноеко но міч но го жит тя, фор му ван ня і збе ре жен ня тих яко стей 
су куп но го суб’єкта сус піль ної ді яль но сті, що да ють змо гу за без пе чи ти 
ста ле еко но міч не зро стан ня на ос но ві ін но ва цій ної мо де лі роз ви тку, є 
знач ною де мое ко но міч ною про бле мою.

Вза га лі слаб ки ми сто ро на ми на се лен ня ук ра ї ни, по рів ня но з роз ви
не ни ми кра ї на ми, є да ле ко не ма со ве во ло дін ня ре сур са ми ін фор ма цій
них тех но ло гій і те ле ко му ні ка цій, іно зем ни ми мо ва ми, де мо кра тич ним 
сві то гля дом, а та кож не дос тат ність пев них осо би стіс них умінь (зок ре
ма, кри тич но го мис лен ня, са мо по ва ги, вмін ня управ ля ти змі на ми, са
мо стій но ви рі шу ва ти пос та лі про бле ми то що). При цьо му ма со ва від
сут ність в ук ра їн ських гро ма дян ма те рі аль них мож ли во стей, ре аль них 
сти му лів, тра ди цій і на ви чок без пе рерв но го під ви щен ня рів ня ос ві ти 
впро довж жит тя від да ляє на шу кра ї ну від єв ро пей ських взір ців і стан
дар тів у ца ри ні ос ві че но сті на се лен ня3, знач но уск лад нює ін те гра цію 
у сві то вий ін фор ма цій ний та нау ко вотех но ло гіч ний про стір. 

ни ні в ук ра ї ні ве ли чез ним є роз рив між по рів ня но не ве ли ким ін
но ва цій ним і мас штаб ним тра ди цій нокон сер ва тив ним сег мен том 
еко но мі ки і від по від ни ми гру па ми на се лен ня. дже ре ла ми фор му ван
ня пер шо го сег мен та ви сту пає роз ши рен ня сво бо ди еко но міч но го 
і со ці аль но го ви бо ру, про бу джен ня ді ло вої ак тив но сті, ін ди ві ду аль
нодо сяж них ус та но вок ін ди ві дів, під ви щен ня нав чаль ної ак тив но сті 
й па сіо нар но сті, змі ни со ціо куль тур них ха рак те ри стик і мен та лі те ту 

3 наприклад, згідно з європейськими стандартами високоосвіченою вважається 
людина, яка володіє п’ятьма європейськими мовами. 
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(ви нят ком став ли ше 2006 р., по зи тив ний ха рак тер де мо гра фіч них зру
шень за під сум ка ми яко го ще має про йти «пе ре вір ку ча сом»), так са мо 
як і від сут ність ме ди коде мо гра фіч но го ефек ту від збіль шен ня об ся гу 
дер жав них ви трат на охо ро ну здо ров’я (за 2000–2005 рр. во ни зрос
ли втри чі) зу мов лю є ть ся і ни зькою які стю віт чиз ня но го еко но міч но го 
зро стан ня, і не ра ціо наль ною струк ту рою та не ефек тив ні стю ви ко ри
стан ня вкла день у ме ди косо ці аль ну сфе ру, ек стен сив ним ха рак те ром 
її роз ви тку. 

Ви хо дя чи з ви ще ви кла де но го, не об хід но за зна чи ти, що в по шу ку 
ін но ва цій них ме ха ніз мів — ва же лів ін тен си фі ка ції люд сь ко го роз ви
тку в ук ра ї ні слід на сам пе ред орі єн ту ва ти ся на: а) ство рен ня на леж
них ма те рі аль них умов для роз ши ре но го від тво рен ня якіс ної ро бо чої 
си ли й ак ти ві за ції зна чу щих со ці аль них мо ти вів ін но ва цій ної еко но
міч ної ді яль но сті з ме тою не ли ше під ви щен ня за галь но го рів ня до хо
дів на се лен ня, а й до сяг нен ня про гре сив них змін у їх струк ту рі (на ко
ристь до хо дів від ін но ва цій них ви дів ді яль но сті, від влас но сті, в т. ч. 
ін те лек ту аль ної то що), збе ре жен ня та під ви щен ня яко сті ро бо чої си
ли, сти му лю ван ня су куп но го по пи ту й еко но міч но го зро стан ня в ук ра
ї ні; б) під ви щен ня влас не яко сті ос ві ти (на сам пе ред про фе сій ної), за
без пе чен ня її гнуч ко сті, а та кож рів но го дос ту пу до якіс ної ос ві ти для 
різ них верств на се лен ня; в) сти му лю ван ня про гре сив них змін у со ці
аль ноеко но міч ній струк ту рі на се лен ня «на ко ристь» ви со ко ос ві че
них, про фе сій но спро мож них верств (які ви різ няю ть ся кра щи ми умо
ва ми жит тя і пра ці, більш ра ціо наль ним спо со бом жит тя, ві таль ною 
по ве дін кою, а від так — ма ють ви щу се ред ню три ва лість жит тя), а та
кож ви хо ван ня куль ту ри здо ров’язбереження у ши ро ких мас на се лен
ня; під ви щен ня ефек тив но сті функ ціо ну ван ня охо ро ни здо ров’я на се
лен ня і по до лан ня «хво ро бо цен трич но сті» віт чиз ня ної ме ди ци ни. 
В свою чер гу, як у по шу ку шля хів ін но ва цій ної мо дер ні за ції еко но мі
ки, так і в оцін ці тем пів пос тін ду ст рі аль но го про су ван ня слід орі єн ту
ва ти ся не тіль ки (і на віть не стіль ки) на су то мак ро еко но міч ні, тех ні ко
тех но ло гіч ні про пор ції та по каз ни ки еко но міч ної ефек тив но сті, а й на 
ін ди ка то ри «люд сь ко го ви мі ру» ін но ва цій но го роз ви тку, се ред яких 
ви ді ля ють сек то раль нога лу зе вий роз по діл зай ня тих (у то му чис лі роз
ши рен ня но віт ніх сфер при кла дан ня пра ці, об ся гів ін те лек ту аль ної ді
яль но сті), про фе сій ноква лі фі ка цій ну струк ту ру ро бо чої си ли, нав
чаль ну ак тив ність та ос віт ній по тен ці ал на се лен ня, чи сель ність і склад 
нау ко вих кад рів то що.

а кін це ві ре зуль та ти — на слід ки ви хо ду кра ї ни на ін но ва цій нопос
тін ду ст рі аль ну ор бі ту слід шу ка ти у ца ри ні со ці аль ноде мо гра фіч но го 

со ціа лі за ції осо би сто сті, яка ба зу є ть ся не тіль ки (й не стіль ки) на функ
ціо наль но му під ґрун ті (що зво дить її до аб со лю ти за ції до сяг нен ня ус
пі ху, за до во лен ня ко рот ко стро ко во го ін те ре су), скіль ки на цін ніс ній 
ос но ві. са ме че рез ос ві ту й куль ту ру, че рез фор му ван ня цьо го но во го 
ти пу со ціа лі за ції, що ба зу є ть ся на цін но стях і при цьо му спря мо ва на 
все ре ди ну ор га ні за ції сус піль ст ва, ле жить ни ні шлях до гар мо ні за ції 
со ці аль них від но син.

у низ ці про блем за без пе чен ня люд сь ко го роз ви тку в на шій кра ї ні 
од ни ми з най більш гос трих і важ ко пе ре бо рю ва них є про бле ми де мо
гра фіч но го ха рак те ру, в то му чис лі — до во лі дов го три ва ле по гір шен ня 
здо ров’я на се лен ня. міс це де мо гра фіч них ас пек тів люд сь ко го роз ви тку 
і спе ци фі ка їх взає мозв’язків з ін ши ми ха рак те ри сти ка ми ви зна ча є ть ся 
тим, що де мо гра фіч на скла до ва ви сту пає вод но час і як під ґрун тя, і як 
на слі док реа лі за ції та роз ви тку всьо го ком плек су різ но пла но вих пот
реб і мож ли во стей ін ди ві да, а та кож як ре зуль тат функ ціо ну ван ня влас
не еко но міч них ре сур сів і ме ха ніз мів або в ін те ре сах за без пе чен ня люд
сь ко го роз ви тку, або про ти них.

спе ци фі ка кри зо вої де мо гра фіч ної си туа ції в ук ра ї ні ви зна ча є ть ся 
тим, що знач ні кіль кіс ні втра ти на се лен ня, зу мов ле ні не ли ше ни зькою 
на ро джу ва ні стю, а й знач ни ми мас шта ба ми пе ред час ної смерт но сті, 
які не за мі щу ю ть ся на леж ним «при рос том» яко сті на се лен ня, про що 
свід чить зок ре ма по гір шен ня ста ну здо ров’я.

один з ре зуль тую чих і най більш на дій них по каз ни ків ста ну здо ров’я 
на се лен ня, цен траль ний ін ди ка тор де мо гра фіч ної скла до вої люд сь ко го 
роз ви тку — се ред ня очі ку ва на три ва лість жит тя — аку му лює в со бі (з 
ог ля ду на різ но біч ні зв’язки здо ров’я і смерт но сті у де мое ко но міч ній 
сис те мі) вплив ши ро ко го ком плек су со ці аль ноеко но міч них фак то рів 
(рів ня та умов жит тя, ме дич но го об слу го ву ван ня, жит тєз бе ре жу валь
ної по ве дін ки на се лен ня, еко ло гіч ної си туа ції). дов го три ва ла ме ди
коде мо гра фіч на стаг на ція і втра та ра ні ше здо бу тих сві то вих по зи цій 
у жит тєз бе ре жен ні на се лен ня, вкрай не спри ят ли ва си туа ція з пе ред
час ною смерт ні стю (зок ре ма, у пра це здат но му ві ці), над зви чай но ви со
ка чо ло ві ча над смерт ність ви су ва ють ме ди коде мо гра фіч ну про бле му 
на пе ред ній план з усьо го різ но ма ніт тя про блем люд сь ко го роз ви тку 
в ук ра ї ні. у цьо му кон тек сті при вер тає особ ли ву ува гу не від по від ність 
дов го три ва лих тен ден цій смерт но сті й три ва ло сті жит тя в ук ра ї ні як 
спря мо ва но сті їх змін фак тич но на всьо му єв ро пей сь ко му про сто рі, 
так і пев ним зру шен ням що до за галь них фак то рів, які впли ва ють на 
стан здо ров’я і три ва лість жит тя на се лен ня. так, роз ба лан со ва ність но
віт ньої ди на мі ки об ся гу ре аль но го ВВП і три ва ло сті жит тя в ук ра ї ні 
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ва гою до осо би сто сті. та ким чи ном, люд ський роз ви ток яв ляє со бою 
як про цес роз ши рен ня ви бо ру, так і до сяг ну тий рі вень доб ро бу ту, де 
збіль шен ня до хо дів є ли ше од ним із за со бів роз ши рен ня та по лег шен
ня ви бо ру. от же, ос нов ною ме тою роз ви тку є під ви щен ня яко сті жит
тя лю дей шля хом роз ши рен ня їх ніх мож ли во стей що до фор му ван ня 
влас но го май бут ньо го, за без пе чен ня мож ли во сті реа лі за ції ін но ва цій
них пе ре ваг. 

уп ро довж три ва ло го пе ріо ду пріо ри тет ні по зи ції за йма ли про це си, 
що від бу ва ли ся у сфе рі ма те рі аль но го ви роб ництва і бу ли спря мо ва ні 
на за без пе чен ня при ско ре но го еко но міч но го роз ви тку та ін ду ст рі аль
ну транс фор ма цію сус піль ст ва. ме тою роз ви тку ви зна ва ло ся до сяг нен
ня мак си маль них об ся гів ви роб ництва й ва ло во го внут ріш ньо го про
дук ту, за без пе чен ня по зи тив но го тор го во го ба лан су і без де фі цит но го 
бю дже ту, а не роз ши рен ня мож ли во стей люд сь ко го роз ви тку. на ко пи
чен ня ос нов но го ка пі та лу і за про ва джен ня но вих тех но ло гій трак ту
ва лись як уні вер саль ні, ви зна чаль ні чин ни ки ци ві лі за цій но го про гре
су. і са ме фак тор ний ана ліз дже рел зро стан ня ма те рі аль но го ба гат ст ва 
ви вів нау ков ців на прин ци по во ін ше ба чен ня ро лі та зна чен ня лю ди
ни в еко но мі ці, тоб то на фор му ван ня вреш тірешт кон цеп ції люд сь ко
го роз ви тку, яка пе ред ба чає не тіль ки пріо ри тет ність люд ських пот реб 
(ці дум ки ви слов лю ва ли ся ще ан тич ни ми фі ло со фа ми4 [28, c. 27]), а й 
про від ну роль люд сь ко го по тен ціа лу в за без пе чен ні ста ло го ін но ва цій
но го зро стан ня. 

слід за зна чи ти, що роль лю ди ни у сус піль но му про гре сі на леж
ним чи ном бу ла оці не на ли ше з по чат ком фор му ван ня еко но мі ки як 
са мо стій ної га лу зі нау ки. За снов ни ки кіль кіс ної еко но мі ки — у. Пет ті 
(1623–1687) [29, c. 126], 

а. кет ле (1796–1874) [30, c. 67], а. ла ву а зьє (1743–1794) — та 
кла си ки по лі тич ної еко но мії — а. сміт (1723–1790) [31, c. 86], т. 
р. маль тус (1766–1834) [32, c. 106], д. с. мілль (1806–1873) [33, c. 
332] — вва жа ли лю ди ну не тіль ки дже ре лом, а й час ти ною сус піль но го 
ба гат ст ва. мар жи на лі сти (зок ре ма, у. ллойд) сфор му лю ва ли прин ци
пи ра ціо наль ної по ве дін ки лю ди ни у рин ко вій еко но мі ці, ідею ко рис
но сті й пос ту ла ти тео рії гра нич ної ко рис но сті [34]. до ка зи іс ну ван ня 
без по се ред ньо го зв’язку на ко пи чен ня ба гат ст ва з роз ви тком лю ди ни 
об ґрун ту вав один із за снов ни ків не ок ла сич но го на пря му а. мар шалл, 
який від зна чав, що «ви роб лен ня ба гат ст ва — це ли ше за сіб під трим ки 

4 Ще аристотель визнавав, що економічне зростання є засобом, а не метою роз
витку. Зокрема він зазначав, що «багатство позбавлене усякого смислу, а людина, ма
ючи надмір грошей, може померти з голоду». 

роз ви тку, а та кож у ду хов нокуль тур но му схо джен ні на ції. як со ці аль
ноде мо гра фіч ні кри те рії ре зуль та тив но сті ін но ва цій но го еко но міч но
го роз ви тку мож на роз гля да ти при пи нен ня ши ро ко мас штаб но го мі гра
цій но го від то ку но сі їв ін те лек ту аль но го ка пі та лу, зру шен ня в струк ту рі 
за хво рю ва но сті й смерт но сті (ни ні їй при та ман на не при пус ти мо ви
со ка ча ст ка ек зо ген них при чин), за галь не по ліп шен ня яко сті й три ва
ло сті жит тя на се лен ня. са ме то му пос ту по во ак туа лі зу ю ть ся пи тан ня, 
пов’язані з по ліп шен ням яко сті жит тя на се лен ня в кон тек сті за без пе
чен ня ін но ва цій но го роз ви тку сус піль ст ва, до сяг нен ня зба лан со ва но
сті усіх скла до вих люд сь ко го роз ви тку.

1.4.взає мозв’язок ін но ва цій но го роз ви тку сус піль ст ва  
та реа лі за ції кон цеп ції люд сь ко го роз ви тку 

су час ний етап еко но міч но го роз ви тку ха рак те ри зу є ть ся пріо ри
тет ні стю нау ко вотех ніч них до сяг нень та ін но ва цій, по си лен ням ро лі 
ди на міч них кон ку рент них пе ре ваг, обу мов ле них знач ним про ри вом 
у тех но ло гі ях та ін фор ма цій ній сфе рі. ра зом з тим еко но міч ний роз ви
ток у кон тек сті ін но ва цій них змін не мож ли вий без за без пе чен ня умов 
для пос тій но го по ліп шен ня яко сті люд сь ко го по тен ціа лу як ви рі шаль
но го чин ни ка ста нов лен ня ін но ва цій ної еко но мі ки. са ме то му роз ви
ток люд сь ко го по тен ціа лу роз гля да є ть ся як ме та і кри те рій сус піль но го 
про гре су та еко но міч но го зро стан ня, як за сіб збіль шен ня до хо ду, що 
на бу ває цін но сті ли ше з ре аль ним впли вом на доб ро бут лю дей. 

Зро стан ня важ ли во сті про блем люд сь ко го роз ви тку в су час но му сві ті 
ви зна ча є ть ся кіль ко ма чин ни ка ми, зок ре ма по си лен ням со ці аль ної орі
єн та ції еко но мі ки у роз ви не них кра ї нах і за гос трен ням про бле ми не рів
но мір но сті в роз ви тку ба га тих і бід них кра їн, яка су про во джує про цес 
гло ба лі за ції, а го лов не — го тов ність вла ди і ши ро ких верств на се лен ня 
спри йня ти ідеї люд сь ко го роз ви тку як та кі, що мо жуть бу ти реа лі зо ва ні 
на прак ти ці й да ти еко но міч ний ефект. люд ський роз ви ток як гло баль
на кон цеп ція сус піль но го уст рою, що має за ме ту за без пе чен ня гід ної 
яко сті жит тя для всіх лю дей, спри яє по до лан ню бід но сті, ста нов лен ню 
і роз ви тку де мо кра тії, збе ре жен ню со ці аль ної та по лі тич ної ста біль но
сті в сус піль ст ві. Важ ли ве зна чен ня має та кож про ти сто ян ня ці лей люд
сь ко го роз ви тку не стрим ній го нит ві за збіль шен ням до хо ду на ко ристь 
ви ва же но го став лен ня до при ро ди, збе ре жен ня і від нов лен ня дов кіл ля.

люд ський роз ви ток ви зна ча є ть ся не ли ше як до сяг ну тий рі вень 
доб ро бу ту, а й як про цес зро стан ня люд ських мож ли во стей — лю ди
на має про жи ти дов ге жит тя, бу ти здо ро вою, ос ві че ною, ко ри сту ва ти
ся по лі тич ни ми й еко но міч ни ми сво бо да ми і пра ва ми, сус піль ною по
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рак те ром еко но міч ний і со ці аль ний ефек ти, при чо му цей еко но міч ний 
ефект не рід ко знач но пе ре ви щує від да чу від ін ве сти цій у фі зич ний ка
пі тал. За ло гі кою кон цеп ції люд сь ко го роз ви тку са ме лю ди ста ють епі
цен тром роз ви тку, ос кіль ки во ни є од но час но і го лов ною ме тою сус
піль но го роз ви тку, і най важ ли ві шим йо го чин ни ком, і ін ст ру мен том 
влас но го роз ви тку. При цьо му ма те рі аль ні ре сур си є са ме за со бом (хо
ча і ду же важ ли вим) люд сь ко го роз ви тку, то ді як ре зуль тат ви ко ри стан
ня цих ре сур сів, йо го від дзер ка лен ня у сфор мо ва них люд ських здіб но
стях є кін це вою ме тою.

для ук ра ї ни, яка ни ні за пе ре важ ною кіль кі стю па ра мет рів еко но
міч но го роз ви тку знач но пос ту па є ть ся біль шо сті єв ро пей ських кра їн, 
ос тан ня те за має над зви чай но важ ли ве зна чен ня. еко но міч ні тен ден
ції ос тан ніх ро ків, по до лан ня сис тем ної еко но міч ної кри зи і ви хід ук
ра їн ської еко но мі ки на тра єк то рію ста ло го еко но міч но го зро стан ня 
ство рю ють пе ре ду мо ви для змі ни си туа ції. не вар то роз ра хо ву ва ти на 
швид ке по до лан ня іс ную чо го від ста ван ня — во но є над то ве ли ким, і в 
най ближ чій пер спек ти ві еко но мі ка ук ра ї ни не змо же за без пе чи ти ма те
рі аль них ре сур сів, не об хід них для до сяг нен ня єв ро пей ських стан дар
тів жит тя. але не мож на роз ра хо ву ва ти на те, що сам по со бі еко но міч
ний роз ви ток за без пе чить ви рі шен ня со ці аль них про блем в ук ра ї ні. як 
свід чить сві то вий і віт чиз ня ний до свід, еко но міч не зро стан ня су про во
джу є ть ся за гос трен ням про бле ми не рів но мір но сті (або на віть аси мет
рії) в роз ви тку ба га тих і бід них кра їн, ре гіо нів або верств на се лен ня, 
що пот ре бує по си лен ня со ці аль ної орі єн та ції еко но мі ки, точ ні ше, її 
пе ре орі єн та ції на за без пе чен ня ши ро ких мож ли во стей ви бо ру — ко ла 
імо вір ніс них сце на рі їв са мо реа лі за ції лю ди ни. 

Вод но час са ме не до оцін ка еко но міч ної зна чу що сті люд сь ко го роз
ви тку є го лов ною при чи ною від ста ван ня ук ра ї ни від роз ви не них кра
їн. на пре ве ли кий жаль, люд ський роз ви ток і пов’язані з ним люд ський 
ка пі тал і со ці аль ні ін ве сти ції в ук ра ї ні до сі не ста ли ба зо ви ми ка те го
рія ми при фор му ван ні со ці аль ноеко но міч ної по лі ти ки. Зо се ре джен ня 
ува ги ли ше на ма те рі аль ногро шо вих ін ди ка то рах роз ви тку зу мов лює 
де да лі більш не га тив ний вплив на стан здо ров’я на се лен ня і со ці аль
не се ре до ви ще, при зво дить до по си лен ня май но во го роз ша ру ван ня та 
сус піль ної не рів но сті, по гір шен ня еко ло гіч ної си туа ції. 

За да ни ми до по ві ді Про он про люд ський роз ви ток 2007/2008 
рр., ук ра ї на — од на з не ба га тьох єв ро пей ських кра їн, які до сі за ли ша
ю ть ся у гру пі кра їн із се ред нім рів нем люд сь ко го роз ви тку. на ціо наль
ний ін декс люд сь ко го роз ви тку ста но вить 0,788, що да ло змо гу по сі сти 
ли ше 76 міс це у гло баль но му рей тин гу (табл. 1.1).

жит тя лю ди ни, за до во лен ня її пот реб та роз ви тку її сил — фі зич них, 
ро зу мо вих і мо раль них. са ма ж лю ди на — го лов ний за сіб ви роб ництва 
цьо го ба гат ст ва, і во на є кін це вою ме тою ба гат ст ва» [35, c. 246].

до най важ ли ві ших здо бут ків еко но міч ної тео рії у ца ри ні люд сь ко
го роз ви тку слід від не сти нау ко ві до слі джен ня дж. м. кейн са, який 
у 30х рр. хх ст. най важ ли ві ши ми умо ва ми еко но міч но го зро стан ня 
ви зна чав роз ви ток і реа лі за цію здіб но стей лю ди ни, а та кож реа лі за цію 
мож ли во стей її осо би сто го ви бо ру. не менш важ ли вою лан кою роз
ви тку кон цеп ції люд сь ко го роз ви тку ста ло вве ден ня в се ре ди ні XX ст. 
т. Шуль цем до нау ко во го обі гу по нят тя люд сь ко го ка пі та лу, під яким 
ро зу мі ла ся су куп ність знань і ква лі фі ка цій, що ви ко ну ва ла под вій ну 
функ цію — за со бу ви роб ництва і пред ме та три ва ло го ко ри сту ван ня. 
Знан ня і ком пе тент ність у кон цеп ції люд сь ко го ка пі та лу бу ло ви зна но 
прин ци по во важ ли вим дже ре лом еко но міч но го зро стан ня і, від по від
но, бу ло ви зна че но еко но міч ну роль ос ві ти, нау ки, охо ро ни здо ров’я, 
що до то го трак ту ва ли ся ви нят ко во як га лу зі, що спо жи ва ють, але не 
ви роб ля ють [36].

Важ ли вим ета пом роз ви тку кон цеп ції люд сь ко го ка пі та лу з по зи цій 
ін но ва цій но сті мож на вва жа ти кон цеп цію роз ши рен ня ви бо ру а. се на. 
Згід но з йо го точ кою зо ру, доб ро бут лю дей має оці ню ва ти ся від по від
но до їх мож ли во стей оби ра ти той спо сіб жит тя, який біль шість вва жає 
гід ним, а не за рів нем ВВП на ду шу на се лен ня чи ін ши ми мак ро по каз
ни ка ми. При цьо му рі вень до хо ду слід роз гля да ти як за сіб роз ши рен
ня ви бо ру кож ної лю ди ни що до охо ро ни здо ров’я, ос ві ти, еко но міч ної 
та сус піль ної ді яль но сті. роз ви ток, на дум ку а. се на, — це про цес роз
ши рен ня мож ли во стей, а не під ви щен ня еко но міч но го доб ро бу ту [37]. 
Збіль шен ня об ся гів про по зи ції то ва рів і пос луг мо же спри яти роз ши
рен ню мож ли во стей лю ди ни що до за до во лен ня її пот реб, а от же, і сво
бо ди, але не є са мо ціл лю, ос кіль ки зв’язок між еко но міч ним зро стан ням 
і роз ши рен ням мож ли во стей лю ди ни має не пря мий, не од но знач ний ха
рак тер. По над те, зро стан ня ви роб ництва і до хо дів спри яє роз ви тко ві 
люд сь ко го по тен ціа лу де да лі по віль ні ше, тоб то здат ність ма те рі аль но го 
зба га чен ня роз ши рю ва ти мож ли во сті лю дей дає де да лі мен шу від да чу. 

Ви зна чаль ною те зою кон цеп ції люд сь ко го роз ви тку є по ло жен ня 
про те, що лю ди не пот ре бу ють без кі неч но ви со ко го до хо ду для за без
пе чен ня дос той но го рів ня жит тя. Більш ви со кий до хід у ці ло му спри
яє роз ши рен ню люд сь ко го ви бо ру, але цей вплив зни жу є ть ся зі збіль
шен ням до хо ду згід но з тео рі єю спад ної ко рис но сті до хо ду. на впа ки, 
ви тра ти на ос ві ту, зміц нен ня здо ров’я, ін ші ас пек ти роз ви тку лю дей 
да ють знач ний за об ся гом, три ва лий за ча сом та ін те граль ний за ха



44 45

ана лі зую чи при чи ни від ста ван ня, на сам пе ред пот ріб но на го ло си
ти, що по каз ник очі ку ва ної три ва ло сті жит тя при на ро джен ні в ук ра
ї ні є не при пус ти мо ни зьким: 67,7 ро ку — це 110 міс це зі 177 кра їн, 
що бе руть участь у рей тин гу5. Вже оди на дцять кра їн сві ту пе рет ну ли 
80річ ну по знач ку в три ва ло сті жит тя; най ви щі до сяг нен ня ма ють япо
нія (82,3 ро ку), гон конг (81,9 ро ку), іс лан дія (81,5 ро ку, Швей ца рія 
(81,3 ро ку). се ред кра їн з ви со ким рів нем люд сь ко го роз ви тку ли ше 
три ма ють по каз ник ниж чий 70 ро ків (трі ні дад і то ба го — 69,2 ро ку, 
Бі ло русь — 68,7 ро ку, ро сій ська фе де ра ція — 65 ро ків). на віть у гру пі 
кра їн із се ред нім рів нем роз ви тку гір ші по каз ни ки, ніж в ук ра ї ні, спос
те рі га ю ть ся ли ше в кра ї нах се ред ньої азії та аф ри ки. на се лен ня ук
ра ї ни має мен ше мож ли во стей що до три ва ло сті жит тя на віть по рів ня
но з се ред нім по каз ни ком по всьо му сві ту (68,1 ро ку).

най кра щі по зи ції з усіх скла до вих ін дек су люд сь ко го роз ви тку ук
ра ї ни має ін декс ос ві ти. Зав дя чу ва ти цьо му слід пе ре ду сім ви со ко му 
рів ню пи сем но сті до рос ло го на се лен ня (15 ро ків і стар ше) — 99,4%. 
Про те по тен ці ал зро стан ня в цьо му на пря мі для на шої кра ї ни вже ви
чер па но: ос кіль ки біль шість роз ви не них кра їн дав но до сяг ли пов но го 
охо п лен ня на се лен ня ос ві тою пер шо го сту пе ня і вже не ве дуть ста ти
сти ки гра мот но сті, рі вень пи сем но сті до рос ло го на се лен ня при об чис
лен ні від по від но го ін дек су при йма є ть ся за 99,0%. 

За су куп ним ва ло вим кое фі ці єн том охо п лен ня нав чан ням (86,5%) 
ук ра ї на по сі дає 39 міс це у сві ті, ви пе ре джаю чи ба га то кра їн, що вхо
дять до гру пи ви со ко го роз ви тку, зок ре ма Швей ца рію (85,7%), япо нію 
(85,9%) та люк сем бург (84,7%), які вхо дять до пер шої два дцят ки кра
їн гло баль но го рей тин гу за ін дек сом люд сь ко го роз ви тку. Про те у біль
шо сті роз ви не них кра їн рі вень охо п лен ня нав чан ням на бли жа є ть ся, а в 
дея ких (ав ст ра лії, но вій Зе лан дії, да нії, фін лян дії) — на віть пе ре ви
щує ета лон не 100від сот ко ве зна чен ня. ос тан ній факт свід чить про те, 
що в цих кра ї нах охо п ле ні нав чан ням не ли ше мо ло ді лю ди, а й осо би 
більш стар шо го ві ку, а та кож про те, що ці кра ї ни ста ли «нав чаль ни ми 
цен тра ми» для гро ма дян ін ших кра їн. 

По каз ник ВВП на од ну осо бу в ук ра ї ні — 6 848 дол. сШа за па ри
те том ку пі вель ної спро мож но сті — ви зна чає 85 міс це у сві то во му рей
тин гу рів ня жит тя. цей по каз ник у 4–6 ра зів ниж чий від ана ло гіч них 
по каз ни ків ви со ко до хід них кра їн оеср і в 1,5–3 ра зи — по рів ня но з ін
ши ми кра ї на ми, що до сяг ли ви со ко го рів ня люд сь ко го роз ви тку. Вод но

5 дані щодо рейтингу україни за окремими складовими індексу людського роз
витку наводяться за джерелом: http://hdrstats.undp.org/country_fact_sheets/cty_fs_
UKR.html
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ло го на се лен ня — ли ше 60,2%, ва ло вий су куп ний кое фі ці єнт охо п лен
ня нав чан ням — 56,3%), ні не об хід но го еко но міч но го зро стан ня (ВВП 
на 1 осо бу — 2 531 дол. сШа за Пкс).

ук ра ї на, яка на ле жить до гру пи кра їн із се ред ні ми до хо да ми, за ос
віт ньою скла до вою на бли жа є ть ся до кра їн з ви со ки ми до хо да ми, про те 
має ни зькі по каз ни ки три ва ло сті жит тя і ВВП не тіль ки для сво єї гру
пи, а й по рів ня но з се ред ні ми по всьо му сві ту. от же, до про блем люд сь
ко го роз ви тку в на шій кра ї ні слід від не сти не ли ше са мі по со бі ни зькі 
по каз ни ки три ва ло сті жит тя і ВВП, а й роз ба лан со ва ність між йо го 
скла до ви ми. ранг ук ра ї ни за ін дек сом люд сь ко го роз ви тку по міт но ви
щий, ніж її ранг за ін дек сом ВВП (на 9 ба лів), і ця рей тин го ва пе ре ва
га ціл ком за без пе че на ос віт ньою скла до вою (див. табл. 1.1–1.2). Вод
но час не об хід но вия ви ти та ви зна чи ти шля хи усу нен ня фак то рів, які 
пе ре шко джа ють реа лі за ції ви со ко го ос віт ньо го по тен ціа лу в до сяг нен
нях що до по кра щан ня ста ну здо ров’я та по дов жен ня три ва ло сті жит тя 
на се лен ня, на ро щен ня об ся гів ВВП.

слід за зна чи ти, що для пе ре важ ної біль шо сті кра їн з ви со ким рів
нем люд сь ко го роз ви тку ха рак тер ною є гар мо ній ність між йо го еко но
міч ною ба зою (ВВП) і не ма те рі аль ни ми скла до ви ми (здо ров’ям і знан
ня ми). Бли зькість по зи цій за ін дек сом люд сь ко го роз ви тку й ін дек сом 
ВВП свід чить про вда ле по єд нан ня, вза єм не про ник нен ня та до пов
нен ня тех ніч них і со ці аль них ін но ва цій, за лу чен ня та діє вість усіх ме
ха ніз мів сус піль но го про гре су. 

ціл ком оче вид но, що ни ні в ук ра ї ні клю чо во го зна чен ня на бу ва ють 
не еко но міч ні, а со ці аль ноде мо гра фіч ні скла до ві люд сь ко го роз ви тку: 
по кра щання ста ну здо ров’я на се лен ня та під ви щен ня яко сті ос ві ти, 
що на гло баль но му рів ні ви зна ні най біль шим над бан ням і го лов ною 
ру шій ною си лою роз ви тку сус піль ст ва. не об хід не чіт ке ус ві дом лен ня 
на всіх рів нях управ лін ня і кож ним гро ма дя ни ном то го, що сам по со
бі еко но міч ний роз ви ток не в змо зі за без пе чи ти ви рі шен ня со ці аль них 
про блем, ста нов лен ня де мо кра тії, сво бо ди та рів но сті. 

над зви чай но важ ли вим для ук ра ї ни є та кож прин ци по ве по ло жен
ня кон цеп ції люд сь ко го роз ви тку про те, що в цен трі ува ги має бу ти не 
пос тій не на дан ня ну ж ден ним вер ст вам гу ма ні тар ної до по мо ги, а сти
му лю ван ня роз ви тку цих лю дей, їх за лу чен ня до ак тив но го сус піль но
го жит тя, роз ши рен ня мож ли во стей що до при йнят тя рі шень сто сов
но сво єї до лі, але од но час но й по си лен ня від по ві даль но сті за при йня те 
рі шен ня та йо го ви ко нан ня. як про цес зро стан ня люд ських мож ли во
стей і роз ши рен ня люд ської сво бо ди люд ський роз ви ток має ба зу ва ти
ся на уча сті кож но го, при но си ти од на ко ву ко ристь усім гро ма дя нам.

час кіль ка кра їн з ці єї гру пи ма ють ниж чий або бли зький до ук ра ї ни по
каз ник ВВП, зок ре ма ал ба нія (5 316 дол. сШа за Пкс), ку ба (6 000 
дол. сШа за Пкс), Бос нія і гер це го ви на (7 032 дол. сШа за Пкс). 

ок ре му ува гу Про он зав жди при ді ляє по рів нян ню ін ди ка то рів 
люд сь ко го роз ви тку за леж но від рів ня ма те рі аль но го доб ро бу ту, ос
кіль ки, як уже за зна ча лось, ін ст ру мен таль ний під хід до еко но міч но
го зро стан ня є прин ци по вим у кон цеп ції люд сь ко го роз ви тку. ана ліз 
у роз рі зі груп за до хо да ми яс к ра во свід чить, що між по каз ни ка ми до хо
дів, три ва лі стю жит тя і ос ві че ні стю на се лен ня є щіль ний взає мозв’язок 
(табл. 1.2). 

табл. 1.2. Ін ди ка то ри люд сь ко го роз ви тку  
за леж но від рів ня до хо дів*

ін декс 
люд сь к о
го роз ви

тку

очі ку ва на 
три ва лість 
жит тя, ро

ків

рі вень  
пи сем но

сті,  
%

Ва ло вий су куп ний 
кое фі ці єнт охо п лен

ня нав чан ням, %

ВВП на 
1 осо бу, 

дол. сШа 
за Пкс

увесь світ 0,743 68,1 78,6 67,8 9 543

кра ї ни з ви
со ки ми до хо
да ми

0,936 79,2 ... 92,3 33 082

кра ї ни з се
ред ні ми до хо
да ми 

0,776 70,9 89,9 73,3 7 416

з них Ук ра ї на 0,788 67,7 99,4 86,5 6 848

кра ї ни з ни
зьки ми до хо
да ми 

0,570 60,0 60,2 56,3 2 531

*Дже ре ло: Hu man De vel op ment Re port 2007/2008 / UNDP, с. 232

у кра ї нах з ви со ки ми до хо да ми (ва ло вий на ціо наль ний до хід 
у 2005 р. ста но вив у роз ра хун ку на од ну осо бу 10 726 дол. сШа за 
Пкс і біль ше) на се лен ня має на ба га то ви щі по каз ни ки очі ку ва ної три
ва ло сті жит тя (в се редньо му 79,2 ро ку) та дос туп но сті ос ві ти (прак
тич но пов на гра мот ність до рос ло го на се лен ня, 92,3% ді тей і мо ло ді 
охо п ле но нав чан ням), що за без пе чує ве ли кий об сяг ВВП (33 082 дол. 
сШа за Пкс на 1 осо бу). на впа ки, кра ї ни з ни зьки ми до хо да ми (ва
ло вий на ціо наль ний до хід на од ну осо бу не біль ше 875 дол. сШа за 
Пкс) не здат ні за без пе чи ти ні на леж ної три ва ло сті жит тя (се ред ній 
по каз ник — 60 ро ків), ні дос ту пу до ос ві ти (рі вень пи сем но сті до рос
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ре сур су еко но мі ки. на ко ристь та ко го під хо ду яс к ра во свід чать да ні 
табл. 1.3–1.4.

як по ка зу ють да ні табл. 1.3, кра ї ни, що до сяг ли най біль ших ус пі хів 
у люд сь ко му роз ви тку, ви ді ля ють знач ні кош ти на охо ро ну здо ров’я 
сво їх гро ма дян: сус піль ні ви дат ки на цю сфе ру ся га ють 6–8% ВВП. 
При цьо му при ват ні ви дат ки, як пра ви ло, ста нов лять не біль ше тре
ти ни в за галь них об ся гах фі нан су ван ня за хо дів з охо ро ни здо ров’я. 

у хо ді транс фор ма ції ук ра ї ни в де мо кра тич ну дер жа ву з гро ма дян
ським сус піль ст вом і со ці аль но орі єн то ва ною рин ко вою еко но мі кою 
має бу ти за кла де но ос но ви зро стан ня ро лі лю ди ни у сус піль но му жит
ті та ро лі люд сь ко го ка пі та лу в еко но міч но му роз ви тку. цьо го мож на 
до сяг ти ли ше шля хом ви знан ня на всіх рів нях управ лін ня про гре сив
но го роз ви тку са мої лю ди ни як кін це вої і го лов ної ме ти роз ши ре но
го від тво рен ня, як твор чо го, най ефек тив ні шо го і де да лі зро стаю чо го 

 табл. 1.3. дея кі по каз ни ки охо ро ни здо ров’я  і де мо гра фіч ної си туа ції в Ук ра ї ні та кра ї нах пер шої 
 «два дцят ки» гло баль но го рей тин гу  люд сь ко го роз ви тку*

ранг кра ї на

сус піль ні  
ви дат ки на охо ро

ну здо ров’я,  
% до ввП

кіль кість  
лі ка рів на 

100 000  
на се лен ня

су мар ний кое 
ф  і   ці єнт на ро

джува но сті

смерт ність 
не мов лят

смерт ність  
ді тей ві ком  
до 5 ро ків

Ма те рин ська 
смерт ність

Імо вір ність при  
на ро джен ні до жи ти  

до 65 ро ків, %

на 1 000 жи во на ро дже них жін ки чо ло ві ки
1 іс лан дія 8,3 362 2,0 2 3 4 92,4 88,7
2 нор ве гія 8,1 313 1,8 3 4 7 91,7 85,1
3 ав ст ра лія 6,5 247 1,8 5 6 4 92,2 86,2
4 ка на да 6,8 214 1,5 5 6 7 91,0 84,9
5 ір лан дія 5,7 279 2,0 5 6 1 90,0 83,2
6 Шве ція 7,7 328 1,7 3 4 3 92,3 87,0
7 Швей ца рія 6,7 361 1,4 4 5 5 92,6 86,1
8 япо нія 6,3 198 1,3 3 4 6 93,8 86,1
9 ні дер лан ди 5,7 315 1,7 4 5 6 90,4 84,4

10 фран ція 8,2 337 1,9 4 5 8 92,2 82,1
11 фін лян дія 5,7 316 1,8 3 4 7 91,8 81,0
12 сШа 6,9 256 2,0 6 7 11 87,0 79,4
13 іс па нія 5,7 330 1,3 4 5 4 93,5 83,9
14 да нія 7,1 293 1,8 4 5 3 87,4 81,3
15 ав ст рія 7,8 338 1,4 4 5 4 91,9 82,4
16 Ве ли ка Бри та нія 7,0 230 1,7 5 6 8 89,6 83,7
17 Бель гія 6,9 449 1,6 4 5 8 91,0 81,9
18 люк сем бург 7,2 266 1,7 4 5 12 90,8 82,4
19 но ва Зе лан дія 6,5 237 2,0 5 6 9 90,0 84,9
20 іта лія 6,5 420 1,3 4 4 3 92,5 84,6
76 Ук ра ї на 3,7 295 1,2 13 17 18 79,5 50,4

*Дже ре ло: Hu man De vel op ment Re port 2007/2008 / UNDP, с. 243–262
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ків (7‰), один з най ви щих по каз ни ків ма те рин ської смерт но сті (11‰) 
та най ниж чу ймо вір ність для на ро дже них до жи ти до 65 ро ків (як для 
жі нок, так і для чо ло ві ків). од на з імо вір них при чин та кої си туа ції — 
це єди на кра ї на з два дцят ки, де при ват ні ви дат ки ста нов лять ос нов не 
дже ре ло фі нан су ван ня за хо дів з охо ро ни здо ров’я. і хо ча сус піль ні ви
дат ки теж не ма лі (при найм ні за від сот ком у ВВП во ни не ниж чі, ніж 
у біль шо сті кра їн), не рів ність у дос ту пі до ме дич них пос луг є ли ше від
дзер ка лен ням гли бо ко го май но во го і со ці аль но го роз ша ру ван ня в цій 
кра ї ні.

фі нан со ві й ор га ні за цій ні зу сил ля, що док ла да ють роз ви не ні кра
ї ни для збе ре жен ня і зміц нен ня здо ров’я сво їх гро ма дян, ма ють ви
со ку окуп ність: уп ро довж ос тан ніх 30–35 ро ків очі ку ва на три ва лість 
жит тя при на ро джен ні у на се лен ня цих кра їн зрос ла на 5–8 ро ків. роз
ши рен ня мож ли во стей лю ди ни про жи ти дов ге, здо ро ве жит тя, крім 
са мо дос тат ньої цін но сті, має пря мий еко но міч ний ефект: збе ре жен
ня жит тє во го по тен ціа лу на се лен ня та по дов жен ня три ва ло сті жит тя 
су про во джу є ть ся збіль шен ням три ва ло сті пе ріо ду пра це здат но сті та 
ви щим рів нем еко но міч ної ак тив но сті на се лен ня. стан дарт ний пен
сій ний вік у біль шо сті роз ви не них кра їн ста но вить 65 ро ків. ни ні ак
тив но об го во рю є ть ся пи тан ня що до мож ли во стей по даль шо го збіль
шен ня ме жі пен сій но го ві ку, в ні меч чи ні вже при йня то рі шен ня про 
йо го під ви щен ня до 67 ро ків [38]. і хоч ос нов на при чи на не об хід но сті 
та ко го кро ку — про гре сую чий про цес ста рін ня на се лен ня, са ме зро
стан ня очі ку ва ної три ва ло сті жит тя дає всі під ста ви для об ґрун то ва но
го при йнят тя по діб них рі шень. 

Знач ною мі рою зав дя ки збе ре жен ню жит тє во го і тру до во го по тен
ціа лу ли ше впро довж ос тан ніх 10 ро ків у кра ї нах Єс рі вень зай ня
то сті жі нок ві ком 55–64 ро ків збіль шив ся май же на 10 від сот ко вих 
пунк тів і до сяг 34,8% за галь ної чи сель но сті жі нок від по від но го ві ку; 
по чо ло ві ках у да ній ві ко вій гру пі рі вень зай ня то сті ста но вить 52,6%, 
а йо го при ріст за де ся ти літ тя — 5,5 від сот ко во го пунк ту. За да ни ми 
Єв ро ста ту се ред ній вік ви хо ду з ро бо чої си ли (се ред ній вік, в яко му 
осо ба ос та точ но при пи няє еко но міч ну ак тив ність; об чис лю є ть ся на 
ба зі ймо вір ніс ної мо де лі з ура ху ван ням від нос них змін рів нів еко но
міч ної ак тив но сті від ро ку до ро ку впро довж ві ку, який бе ре ть ся для 
спос те ре жен ня ро бо чої си ли) тіль ки за 2001–2005 рр. збіль шив ся на 
один рік6. от же, роз ши рен ня мож ли во стей лю ди ни про жи ти дов ге, 
здо ро ве жит тя є не об хід ною пе ре ду мо вою на ро щен ня тру до во го по

6 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/

тоб то реа лі за ція ос но во по лож ної мож ли во сті лю ди ни про жи ти дов
ге, здо ро ве жит тя має фі нан су ва ти ся пе ре важ но за ра ху нок сус піль них 
кош тів, на сам пе ред дер жав но го бю дже ту, а та кож со ці аль но го стра ху
ван ня, — тіль ки ці дже ре ла здат ні за без пе чи ти для всіх гро ма дян рів
ний і ма со вий дос туп до ме дич них пос луг. За га лом ви дат ки на охо ро
ну здо ров’я у два дця ти кра ї нах, що очо лю ють гло баль ний рей тинг за 
ін дек сом люд сь ко го роз ви тку, в роз ра хун ку на од ну осо бу ся га ють 2–4 
тис. дол. сШа, у най ба гат ших кра ї нах (сШа, люк сем бур зі) — 5–6 
тис. дол. сШа (з ура ху ван ням па ри те ту ку пі вель ної спро мож но сті, 
да ні 2004 р.). 

В ук ра ї ні сус піль ні ви дат ки на охо ро ну здо ров’я ста нов лять 3,7% 
ВВП, при ват ні — 2,8% ВВП; гро шо вий ек ві ва лент цих від сот ків у роз
ра хун ку на од ну осо бу ста но вить 427 дол. сШа на рік, тоб то на по
ря док мен ше, ніж у кра ї нахлі де рах. При цьо му за по каз ни ком за без
пе че но сті лі ка ря ми (295 лі ка рів у роз ра хун ку на 100 000 на се лен ня) 
ук ра ї на ви пе ре джає біль шість кра їн, що вхо дять до гру пи з ви со ким 
рів нем люд сь ко го роз ви тку (на прик лад, у ка на ді — 214 лі ка рів на 
100 000 на се лен ня, япо нії — 198, Ве ли кій Бри та нії — 230). та ке спів
від но шен ня у по каз ни ках фі нан со во го та кад ро во го за без пе чен ня свід
чить не ли ше про ни зький рі вень оп ла ти пра ці ме дич них пра ців ни ків 
(а він один з най ниж чих з усіх ви дів еко но міч ної ді яль но сті), а й про 
не за до віль не тех ніч не ос на щен ня пра ці лі ка рів, від сут ність на леж них 
за хо дів що до впро ва джен ня но вих ви дів ус тат ку ван ня, при йо мів і ме
то дів лі ку ван ня. 

ефек тив ність сус піль них ін ве сти цій і со ці аль них ін но ва цій особ
ли во ви яв ля є ть ся в по каз ни ках ди тя чої та ма те рин ської смерт но сті, 
адже до ве де но, що во ни най більш за леж ні від дос туп но сті й ре сурс
ної за без пе че но сті ме дич ної га лу зі. кое фі ці єнт смерт но сті не мов лят 
у кра ї нах пер шої два дцят ки (і на віть три дцят ки) гло баль но го рей
тин гу люд сь ко го роз ви тку ста но вить 2–5‰, ді тей ві ком до 5 ро
ків — 3–6‰. По каз ни ки ма те рин ської смерт но сті ва рію ють знач но 
біль ше: від 1‰ в ір лан дії до 12‰ у люк сем бур зі (в ос тан ньо му ви
пад ку це мо же бу ти пов’язано з не ве ли ки ми об ся га ми су куп но сті). 
За га лом імо вір ність до жи ти до 65 ро ків для ко гор ти но во на ро дже
них у жі нок ста но вить 90–93%, у чо ло ві ків — 81–87%, тоб то на се
лен ня до рос ло го ві ку та кож охо п ле не здо ров’язбе ре жу валь ни ми за
хо да ми.

слід від зна чи ти, що у сШа спос те рі га є ть ся пев ний ди со нанс по 
всіх пе ре лі че них по каз ни ках: се ред кра їн пер шої два дцят ки во ни ма
ють най ви щий рі вень смерт но сті не мов лят (6‰) і ді тей ві ком до 5 ро
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во лен ня пот реб спо жи ва ча в ін те лек ту аль но му та фі зич но му роз ви
тку. і са ме ті кра ї ни, що во ло ді ють знач ним нау ко вим та ін те лек ту аль
ним по тен ціа лом, орі єн то ва ні на ви ко ри стан ня но вих про гре сив них 
ін фор ма цій ноко му ні ка цій них тех но логій, змо жуть зай ня ти стра те
гіч ні по зи ції у кон ку рент ній бо роть бі, за без пе чи ти стій ке зро стан ня 
кон ку рен то спро мож но сті сво їх еко но мік. су час на «но ва еко но мі
ка» — це ви роб ництво і ви ко ри стан ня но вих знань, пе ре тво рен ня 
їх на пов но цін ний фак тор ви роб ництва, що ві ді грає про від ну роль 
у сис те мі фак то рів. 

як свід чать да ні табл. 1.4, у пе ре важ ній біль шо сті кра їн з ви со ким 
рів нем люд сь ко го роз ви тку сус піль ні ви дат ки на ос ві ту не на ба га то 
ниж чі від ви дат ків на охо ро ну здо ров’я (на 0,5–1,5 від сот ко во го пунк
ту за спів від но шен ням з ВВП). це свід чить про на ма ган ня за без пе
чи ти дос туп ність ос віт ніх пос луг для яко мо га шир ших мас на се лен ня. 
Вод но час слід за зна чи ти, що пе ре важ на час ти на сус піль них фі нан со
вих ре сур сів зо се ре дже на на по чат ко во му (бли зько тре ти ни за галь но
го об ся гу) та се ред ньо му (бли зько 40%) рів нях ос ві ти. 

асиг ну ван ня на ви щу ос ві ту ста нов лять, як пра ви ло, май же чверть 
за галь но го об ся гу сус піль них ви дат ків на ос ві ту. тоб то сус піль ні ви дат
ки спря мо ва ні пе ре важ но на як най пов ні ше охо п лен ня ді тей за галь ною 
ос ві тою, то ді як здо бут тя ви щої ос ві ти має за без пе чу ва ти ся ба га то ка
наль ним фі нан су ван ням, зок ре ма за ра ху нок кош тів під при ємств і на
се лен ня. на да но му ета пі та кий під хід ціл ком ви прав да ний, ос кіль ки 
ви ща ос ві та є най до рож чим з усіх рів нів ос ві ти. За об ме же но сті фі нан
со вих ре сур сів до ціль ні ше і спра вед ли ві ше за без пе чи ти пра во на по
чат ко ву та се ред ню ос ві ту для всіх без ви нят ку гро ма дян, ніж ви тра
ча ти сус піль ні кош ти на ви щу ос ві ту для пев ної час ти ни на се лен ня. 
Про те май же в усіх кра ї нах лі дер ської два дцят ки гло баль но го рей тин
гу люд сь ко го роз ви тку спос те рі га є ть ся тен ден ція до зро стан ня ча ст ки 
ви трат на ви щу ос ві ту в струк ту рі сус піль них ви дат ків на ос ві ту, з чо го 
мож на зро би ти ви сно вок, що збіль шен ня об ся гу фі нан со вих ре сур сів 
(а це пе ре важ но бю джет ні кош ти) ви ко ри сто ву є ть ся на роз ши рен ня 
дос ту пу до ви щої ос ві ти. 

Ви дат ки на до слі джен ня та роз роб ки — тоб то ви дат ки на нау ку, що 
є без по се ред нім ви роб ни ком ін но ва цій і дви гу ном ін фор ма цій нотех
но ло гіч но го роз ви тку — в кра ї нах, які до сяг ли най ви що го рів ня люд сь
ко го роз ви тку, ста нов лять 1,2–2,7% ВВП, в іс лан дії — 3,0%, япо нії — 
3,1%, фін лян дії — 3,5%, Шве ції — 3,7%. 

тен ціа лу, що на бу ває особ ли во го зна чен ня в умо вах зву же но го ре жи му 
від тво рен ня на се лен ня. Від по від но, за хо ди, спря мо ва ні на по кра щен
ня ста ну здо ров’я на се лен ня та по пе ре джен ня пе ред час ної смерт но сті, 
слід від но си ти до ін но ва цій них ру шій них сил і ме ха ніз мів сус піль но
го роз ви тку.

для ук ра ї ни, що має один з най ниж чих у сві ті по каз ни ків су
мар ної на ро джу ва но сті, реа лі за ція ін но ва цій ної сут но сті здо
ров’язбережувальної по лі ти ки має ста ти пріо ри тет ним на пря мом со
ці аль но го роз ви тку. хоч і є пев ні ус пі хи що до змен шен ня смерт но сті 
не мов лят, ди тя чої (до 5 ро ків) та ма те рин ської смерт но сті, ці по каз ни
ки за ли ша ю ть ся втри чі ви щи ми, ніж у роз ви не них кра ї нах. За оцін ка
ми від ді лу на се лен ня де пар та мен ту еко но міч но го та со ці аль но го роз
ви тку оон (the Popu la tion Di vi sion of the United Na tions De part ment of 
Eco nomic and So cial Af airs), ві ро гід ність до жит тя до 65 ро ків при на ро
джен ні ста но вить для ук ра їн ських жі нок 79,5%, для чо ло ві ків — ли
ше 50,4%; очі ку ва на три ва лість жит тя при на ро джен ні у 2000–2005 
рр. по рів ня но з 1970–1975 рр. змен ши ла ся на 2,5 ро ку. ос кіль ки об
ся ги дер жав но го фі нан су ван ня га лу зі пос тій но зро ста ють, а від чут них 
ре зуль та тів не спос те рі га є ть ся, стає зро зу мі лим, що го лов ною ін но ва
ці єю по да но му ас пек ту люд сь ко го роз ви тку в ук ра ї ні має ста ти за про
ва джен ня но вих прин ци пів ор га ні за ції та управ лін ня у сфе рі охо ро ни 
здо ров’я та ме дич них пос луг.

Ще більш оче вид ним є взає мозв’язок ін но ва цій ної мо де лі сус
піль ст ва з реа лі за ці єю ос віт ньої, знан нє вої скла до вої люд сь ко го 
роз ви тку. дос туп до ос віт ніх пос луг, роз ши рен ня мож ли во стей що
до одер жан ня і пос тій но го зба га чен ня знань уп ро довж жит тя є не 
ли ше ос но во по лож ним пра вом кож ної лю ди ни, а й не об хід ною пе
ре ду мо вою нау ко вотех ніч но го про гре су та сус піль но го пос ту пу 
вза га лі. 

на по чат ку ххі ст. про цес ство рен ня і на гро ма джен ня но вих 
знань при звів до пе ре хо ду на якіс но но вий сту пінь роз ви тку: най
більш ефек тив ною мо же вва жа ти ся еко но мі ка, в якій ос нов ним ви
роб ни чим ре сур сом ста ють знан ня та ін фор ма ція, роз ви не не ін фор
ма цій не сус піль ст во, тоб то «еко но мі ка, яка ос но ва на на знан нях» 
(knowl edgebased econ omy). ав тор ці єї те зи л. ту роу ствер джує, що 
«...знан ня стає но вим дже ре лом ба гат ст ва, а пра ців ник ін те лек ту аль
ної пра ці є най важ ли ві шим ре сур сом та ак ти вом будьякої кор по ра
ції...» [39]. са ме знан ня у цьо му ін фор ма цій но му сус піль ст ві без по
се ред ньо ви хо дять на ри нок то ва рів і пос луг, ви сту паю чи в яко сті 
тех но ло гій для ви роб ництва ма те рі аль них то ва рів і пос луг, для за до
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та кож з не дос ко на лі стю сис те ми управ лін ня та не дос тат ньою ко ор ди
на ці єю цих га лу зей з еко но міч ни ми реа лія ми, внас лі док чо го де да лі по
глиб лю є ть ся роз рив між тео ре тич ною під го тов кою сту ден тів і пот ре
ба ми прак ти ки, між рів нем нау ко вих до слі джень і впро ва джен ням їх 
ре зуль та тів у ви роб ництво. 

як на слі док, ук ра ї на над зви чай но від стає за рів нем роз ви тку ін фор
ма цій ноко му ні ка тив ної ін фра струк ту ри та ви со ких тех но ло гій. у кра
ї нахлі де рах за рів нем люд сь ко го роз ви тку на 1000 жи те лів при па дає 

 табл. 1.4. дея кі по каз ни ки ос ві ти, нау ки і тех но ло гій  в Ук ра ї ні та в кра ї нах пер шої «два дцят ки» 
 гло баль но го рей тин гу  люд сь ко го роз ви тку*

ранг кра ї на

сус піль ні  
ви дат ки на 

ос ві ту,  
% до ВВП

Ча ст ка сту ден тів при ро до
знав чих, ін же нер них, про

ми сло вих та бу дів ни чих 
спе ці аль но стей, %

Ви дат ки на  
до слі джен ня  
та роз роб ки,  

% до ВВП

те ле фон ні но
ме ри, на 1000 

на се лен ня

ко ри сту ва
чі ін тер не ту, 
на 1000 на се

лен ня

Ви да ні па тен
ти ре зи ден там, 
на 1 млн. на се

лен ня

одер жа ні ро ял
ті та лі цен зій ні 
го но ра ри, дол. 
сШа на осо бу

Ча ст ка ви со ко
тех ноло гіч но го 
екс пор ту, % про
ми сло во го екс

пор ту
1 іс лан дія 8,1 16 3,0 653 869 0 0,0 27,1
2 нор ве гія 7,7 16 1,7 460 735 103 78,4 17,3
3 ав ст ра лія 4,7 22 1,7 564 698 31 25,0 12,7
4 ка на да 5,2 20 1,9 566 520 35 107,6 14,4
5 ір лан дія 4,8 23 1,2 489 276 80 142,2 ...
6 Шве ція 7,4 26 3,7 717 764 166 367,7 16,7
7 Швей ца рія 6,0 24 2,6 689 498 77 ... 21,7
8 япо нія 3,6 19 3,1 460 668 857 138,0 22,5
9 ні дер лан ди 5,4 15 1,8 466 739 110 236,8 30,1

10 фран ція 5,9 ... 2,2 586 430 155 97,1 20,0
11 фін лян дія 6,5 38 3,5 404 534 214 230,0 25,2
12 сШа 5,9 16 2,7 606 630 244 191,5 31,8
13 іс па нія 4,3 30 1,1 422 348 53 12,9 7,1
14 да нія 8,5 18 2,6 619 527 19 21,3 21,6
15 ав ст рія 5,5 24 2,3 450 486 92 220,8 12,8
16 Ве ли ка Бри та нія 5,4 22 1,9 528 473 62 106,5 28,0
17 Бель гія 6,1 17 1,9 461 458 51 627,9 8,7
18 люк сем бург 3,6 ... 1,8 535 690 31 24,8 11,8
19 но ва Зе лан дія 6,5 17 1,2 422 672 10 19,3 14,2
20 іта лія 4,7 24 1,1 427 478 71 31,2 7,8
76 Ук ра ї на 6,4 27 1,2 256 97 52 0,5 3,7

*Дже ре ло: Hu man De vel op ment Re port 2007/2008 / UNDP, с. 265–286

В ук ра ї ні сус піль ні ви дат ки на ос ві ту за від сот ко вим спів від но шен
ням з ВВП (6,4%) на віть пе ре ви щу ють по каз ник біль шо сті кра їн з ви
со ким рів нем люд сь ко го роз ви тку. При цьо му май же 30% бю джет них 
ви дат ків на ос ві ту при па дає на фі нан су ван ня ви щої ос ві ти. так са мо 
на ша кра ї на не на ба га то від стає за від сот ком ви дат ків на до слі джен ня 
та роз роб ки (1,2% ВВП). Про те ни зький об сяг на ціо наль но го ВВП 
не дає змо ги на леж ним чи ном фі нан су ва ти ос ві ту й нау ку. Ве ли ку про
бле му ста но вить ефек тив ність ви ко ри стан ня цих кош тів, що пов’язано 
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ред час ною смерт ні стю та ни зькою три ва лі стю жит тя, не від по від ність 
рів ня ма те рі аль но го доб ро бу ту ви со ко му ос віт ньо му по тен ціа лу на се
лен ня свід чать про від сут ність ці ле спря мо ва ної ком плекс ної по лі ти ки 
со ці аль ноеко но міч но го роз ви тку, не ро зу мін ня клю чо во го зна чен ня 
люд сь ко го ка пі та лу та еко но міч ної ви го ди реа лі за ції кон цеп ції люд сь
ко го роз ви тку, від сут ність діє вих ме ха ніз мів, здат них роз кри ти всю по
туж ність ін но ва цій них скла до вих люд сь ко го роз ви тку. 

В умо вах гло ба лі за цій них змін фор му ван ня нау ко во го рів ня ви роб
ництва, під ви щен ня тех но ло гіч но го рів ня ка пі та лу, за без пе чен ня еко
но мії ре сур сів і впро ва джен ня но ва тор сь ко го сти лю управ лін ня не
мож ли ве без ство рен ня умов для роз ви тку люд сь ко го по тен ціа лу як 
ос но ви ста нов лен ня ін но ва цій ної еко но мі ки.

як уже за зна ча ло ся, кра ї ни з ви со ким рів нем люд сь ко го роз ви тку 
ма ють най кра щі до сяг нен ня у сфе рі ви со ких тех но ло гій та ін фор ма
ти за ції. фор му ван ня «но вої еко но мі ки» тіс но пов’язане з про це са ми 
гло ба лі за ції, ос кіль ки прак тич ний про яв цьо го про це су по ля гає у кон
цен тра ції най більш рен та бель них ви дів біз не су (з най біль шим вмі стом 
до да ної вар то сті у ці ні про дук ту), ство рен ні пе ре важ но ви со ко тех но
ло гіч ної струк ту ри на ціо наль но го ви роб ництва, ви но су за ме жі влас
ної кра ї ни про ми сло вотех но ло гіч но го цик лу енер го та ре сур со єм них 
ви роб ництв. В умо вах гло ба лі за ції сві то во го еко но міч но го про сто ру 
кон ку рент ні пе ре ва ги от ри му ють еко но мі ки, які ба зу ю ть ся на знан нях. 
у зв’язку з цим на лі са бон сь ко му са мі ті у бе рез ні 2000 р. кра ї ни Єс 
при йня ли рі шен ня за де сять ро ків по бу ду ва ти еко но міч ний про стір, го
лов ним ін ст ру мен том кон ку рент ної бо роть би в яко му ста нуть ін но ва
ції. у 2002 р. до між на род но го ін но ва цій но го ру ху при єд на ли ся ка на
да, но ва Зе лан дія, тай вань. сін га пур і Пів ден на ко рея, еко но мі ки яких 
де мон ст ру ють ста біль не зро стан ня у 8–10% що ро ку, та кож ак тив но 
впро ва джу ють ін но ва цій ні стра те гії, го тую чи фун да мент на май бут нє.

Зро стан ня швид ко сті ін но ва цій них змін транс фор мує про це си кон
ку рен ції, ос кіль ки пе ре ва гу от ри му ють ті кра ї ни, які здат ні до би ва тись 
ус пі ху не ли ше на рин ку про дук ту, а й на рин ках ка пі та лу, ма те рі аль
них ре сур сів та ін фор ма ції. Ви хід на зов ніш ні рин ки тіс но пов’язаний 
з па ную чи ми в різ них кра ї нах тех но ло гіч ни ми сис те ма ми ви роб ництва 
(тех но ло гіч ни ми ук ла да ми), пос ту по во від бу ва є ть ся ви тіс нен ня ста
рих тех но ло гіч них ук ла дів на еко но міч ну «пе ри фе рію».

Згід но з тео рі єю «дов гих хвиль» ми ко ли кон д рать є ва, в іс то
рії тех но ло гіч ної ево лю ції сві то во го гос по дар ст ва ви ді ля ло ся «п’ять 
хвиль (ета пів)», які, від по від но, обу мо ви ли фор му ван ня п’яти тех но
ло гіч них ук ла дів (табл. 1.5).

400–700 ста ціо нар них те ле фон них лі ній, а кіль кість або нен тів мо біль
но го зв’язку час то пе ре ви щує за галь ну чи сель ність на се лен ня. По ши
ре ність ін тер не ту на бли жа є ть ся, а час то й пе ре ви щує по каз ник по ши
рен ня ста ціо нар них те ле фон них ме реж. В ук ра ї ні на 1000 на се лен ня 
при па дає 256 ба зо вих те ле фон них но ме рів і 366 — мо біль них, ще гір
ша си туа ція з ін тер не том — ли ше 97 ко ри сту ва чів на 1000 жи те лів. 
об ме же ність ко му ні ка цій них ме реж в ук ра ї ні свід чить про слаб кий 
рі вень роз ви тку со ці аль ної ін фра струк ту ри за га лом, що є не об хід ною 
пе ре ду мо вою роз ши рен ня мож ли во стей лю ди ни у за до во лен ні сво їх 
пот реб. 

Без по се ред ній взає мозв’язок між ін но ва цій ною мо дел лю сус піль
но го про гре су та люд ським роз ви тком ви яв ля є ть ся та кож у по єд нан
ні ін но ва цій ної ді яль но сті з ма те рі аль ним доб ро бу том: ав тор ські ви
на го ро ди ви на хід ни ків ста ють важ ли вим дже ре лом до хо дів на се лен ня, 
а екс порт ви со ких тех но ло гій — за по ру кою кон ку рен то спро мож но сті 
на ціо наль ної еко но мі ки. у ви со кодо хід них кра ї нах оеср кіль кість 
ви да них па тен тів ре зи ден там ста но вить у се ред ньо му 299 на 1 млн. на
се лен ня, одер жа ні ро ял ті та лі цен зій ні го но ра ри — 130,4 дол. сШа 
в роз ра хун ку на 1 осо бу. най біль ша від нос на кіль кість ви да них па тен тів 
(у роз ра хун ку на 1 млн. на се лен ня) в рес пуб лі ці ко рея (1 113), япо нії 
(857), сШа (244), фін лян дії (214). у біль шо сті кра їн пер шої два дцят
ки гло баль но го рей тин гу за рів нем люд сь ко го роз ви тку ав тор ські ви
на го ро ди ви на хід ни ків ста нов лять бли зько 100–200 дол. сШа у роз
ра хун ку на 1 осо бу, най ви щий їх роз мір у Бель гії (627,9 дол. сШа), 
Шве ції (367,7 дол. сШа), ні дер лан дах (236,8 дол. сШа), фін лян дії 
(230,0 дол. сШа), ав ст рії (220,8 дол. сШа). у пе ре важ ної біль шо сті 
роз ви не них кра їн 80–90% екс пор ту ста но вить про дук ція пе ре роб ної 
про ми сло во сті, з неї 15–25% — ви со ко тех но ло гіч не об лад нан ня та ус
тат ку ван ня. 

За кіль кі стю ви да них па тен тів ук ра ї на на віть ви пе ре джає ба га то 
кра їн з ви со ким рів нем люд сь ко го роз ви тку (52 па тен ти на 1 млн. на се
лен ня), про те одер жа ні ро ял ті та лі цен зій ні го но ра ри ста но ви ли зов сім 
мі зер ну су му — 0,5 дол. сШа у роз ра хун ку на 1 осо бу. хо ча про дук
ція пе ре роб ної про ми сло во сті ся гає май же 70% за галь но го об ся гу екс
пор ту, з неї на ви со ко тех но ло гіч ний екс порт при па дає ли ше 3,7%. от
же, мож на зро би ти ви сно вок, що ни ні ви со кий рі вень знань на се лен ня 
ук ра ї ни, на пре ве ли кий жаль, ма ло вті лю є ть ся у кон ку рент ні пе ре ва ги 
на ціо наль ної еко но мі ки.

За га лом слід за зна чи ти, що про бле ми люд сь ко го роз ви тку в ук ра ї ні, 
зок ре ма гос тра де мо гра фіч на кри за, яка ха рак те ри зу є ть ся ви со кою пе
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Пер ша хви ля (1790–1830 рр.) сфор му ва ла уст рій, що ґрун ту є ть ся 
на но вих тех но ло гі ях у тек стиль ній про ми сло во сті, ви ко ри стан ні енер
гії во ди, ши ро ко му за сто су ван ні во дя них дви гу нів. 

дру га хви ля (1831–1880 рр.) пов’язана на сам пе ред з роз ви тком 
транспорт ної ін фра струк ту ри, ма ши но бу ду ван ня та вер ста то бу ду ван
ня, ме ха ні за ці єю ви роб ництва прак тич но усіх ви дів про дук ції.

тре тя хви ля (1881–1930 рр.) ба зу ва ла ся на ви ко ри стан ні у про
ми сло во му ви роб ництві елек тро енер гії, роз ви тку важ ко го ма ши но
бу ду ван ня і елек тро тех ніч ної про ми сло во сті на ос но ві за сто су ван ня 
ста ле во го про ка ту, роз ви тку хі міч ної про ми сло во сті. Пос ту по во роз
ви ва лось ав то мо бі ле та лі та ко бу ду ван ня, ви роб ництво ко льо ро вих 
ме та лів, алю мі нію, пла ст мас, то ва рів три ва ло го ко ри сту ван ня, за со бів 
ра діо і те ле ко му ні ка цій. 

Чет вер та хви ля (1931–1980 рр.) сфор му ва ла уст рій, який ґрун ту є
ть ся на по даль шо му роз ви тку енер ге ти ки, що ба зу є ть ся в ос нов но му на 
ви ко ри стан ні наф ти, наф то про дук тів і га зу, за со бів зв’язку, но вих син
те тич них ма те ріа лів, ви роб ництві ав то мо бі лів, трак то рів, лі та ків, то ва
рів три ва ло го ко ри сту ван ня. на рин ку па нує олі го поль на кон ку рен ція, 
з’являються транс на ціо наль ні кор по ра ції. 

П’ята хви ля (з по чат ку 1980х рр.) спи ра є ть ся на до сяг нен ня у га лу зі 
мік ро елек тро ні ки, ін фор ма ти ки, біо тех но ло гії, ген ної ін же не рії, ос во
єн ні но вих ви дів енер гії, кос міч но го про сто ру, су пут ни ко во го зв’язку. 
Пос ту по во від бу ва є ть ся пе ре хід від роз різ не них фірм або на віть транс
на ціо наль них кор по ра цій до єди ної ме ре жі ве ли ких і дріб них фірм, 
з’єднаних елек трон ною ме ре жею [40].

у су час них умо вах яд ро еко но мік роз ви не них кра їн ста нов лять га
лу зі п’ятого тех но ло гіч но го ук ла ду (мік ро елек тро ні ка, ген на ін же не рія, 
кос міч ні тех но ло гії, за со би ав то ма ти за ції та зв’язку, біо тех но ло гії), то ді 
як у кра ї нах, що роз ви ва ю ть ся, па ну ють тре тій і чет вер тий тех но ло гіч
ні ук ла ди. ра зом з тим най біль ші ви го ди від ви на хо дів но вих тех но ло
гій от ри му ють са ме кра ї нилі де ри, ос кіль ки на ран ніх ета пах жит тє во
го цик лу ін но ва цій во ни ма ють мож ли вість от ри му ва ти над при бут ки, 
які ін ве сту ють у роз ши рен ня впли ву на сві то вий ри нок. 

роз ви ток еко но мі ки знань як ос нов но го дже ре ла за без пе чен ня ви
со ко го еко но міч но го рос ту в біль шо сті єв ро пей ських кра їн за без пе чує 
зро стан ня об ся гів ВВП та екс порт но го по тен ціа лу, ско ро чен ня ви роб
ни чих ви трат, що за без пе чує не тіль ки роз ви ток га лу зей еко но мі ки, а й 
якіс ну транс фор ма цію всьо го сус піль ст ва. у струк ту рі ін но ва цій роз
ви не них кра їн знач но під ви щу є ть ся ча ст ка ін но ва цій, що на ле жать до 
знач них тех но ло гіч них до сяг нень, то ді як ча ст ка ін но ва цій, пов’язаних 
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ким чи ном, по глиб лен ня не рів но сті у доб ро бу ті ба га тих і бід них кра їн 
на сам пе ред по яс ню є ть ся різ ни ми мож ли во стя ми ін ве сту ван ня в люд
ський ка пі тал, що спри яло б під ви щен ню про дук тив но сті за ра ху нок 
ви ко ри стан ня но вих про гре сив них тех но ло гій.

се ред ос нов них рис ін но ва цій ної мо де лі ви ді ляю ть ся сис те ма про
ду ку ван ня нау ко вих знань та ін но ва цій; сис те ма ос ві ти і під ви щен ня 
ква лі фі ка ції; сис те ма ко мер ціа лі за ції нау ко вих знань та ін но ва цій; сис
те ма ви ко ри стан ня ін но ва цій; сис те ма управ лін ня і ре гу лю ван ня ін но
ва цій но го роз ви тку еко но мі ки. для ін но ва цій ної мо де лі ха рак тер на пе
ре орі єн та ція дер жав но го впли ву від пря мо го втру чан ня в еко но міч ні 
про це си до ви ко ри стан ня більш ефек тив них ме то дів опо се ред ко ва но
го впли ву: спри ян ня роз ви тку кон ку рент но го се ре до ви ща за ра ху нок 
нау ко вих знань, тех но ло гій та ін фор ма ції; на дан ня пріо ри тет ної під
трим ки роз ви тку нау ки і ос ві ти; за без пе чен ня за хис ту ін те лек ту аль ної 
влас но сті; ство рен ня умов для зро стан ня рин ко во го по пи ту на ін но ва
ції; на яв ність тех но ло гіч но го і ви роб ни чо го по тен ціа лу — ма те рі аль
них і люд ських ре сур сів, здат них за без пе чи ти ви пуск кон ку рент ної ви
со ко тех но ло гіч ної про дук ції; за без пе чен ня під ви щен ня яко сті ро бо чої 
си ли і ви пе ре джаль ної ди на мі ки зро стан ня її вар то сті та ін.

на Пле нар но му за сі дан ні ра ди Єв ро пи, яке від бу ло ся 13 трав ня 
2003 р., від зна ча ла ся не об хід ність про дов жен ня по лі ти ки роз ви тку ін
но ва цій, за по чат ко ва ної на лі са бон сь ко му са мі ті (бе ре зень 2000 р.). 
Зок ре ма, ра дою Єв ро пи бу ло при йня то «Про гра му роз ви тку Під
при єм ництва» і «Про гра му роз ви тку ін но ва цій», які спря мо ва ні на 
під трим ку роз ви тку ін но ва цій, удо ско на лен ня про це су управ лін ня 
і під ви щен ня куль ту ри ін но ва цій шля хом ана лі зу та мо ні то рин гу ін
но ва цій но го про це су, роз ви тку та ко ор ди на ції ін но ва цій ної по лі ти ки. 
Про гра ми пе ред ба ча ють уза галь нен ня й об мін до сві дом реа лі за ції на
ціо наль ної та ре гіо наль ної ін но ва цій ної по лі ти ки в усіх кра ї нах — чле
нах ра ди, що, від по від но, по си лю ва ти ме коо пе ра цію між сус піль ни ми 
та ін ди ві ду аль ни ми ак то ра миін но ва то ра ми, по глиб лю ва ти ме ус ві дом
лен ня ро лі ін но ва цій і спри яти ме по ши рен ню кра щих ін но ва цій них 
прак тик [41, c. 5]. 

По бу до ва ін но ва цій ної еко но мі ки, не об хід ної для до сяг нен ня пе
ре ваг у кон ку рент ній бо роть бі, обу мо ви ла іс ну ван ня на да ний час трь
ох ін но ва цій них цен трівін ку ба то рів — Єв ро пей сь ко го сою зу, сШа 
і ка на ди, азі ат сь ко го ре гіо ну. При цьо му слід за зна чи ти, що в умо вах 
пе ре хо ду до «еко но мі ки знань» са ме роз ви ток ін но ва цій них про це сів 
ви сту пає од ним з ви зна чаль них чин ни ків під ви щен ня рів ня кон ку рен
то спро мож но сті кра їн. Від по від но до ме то ди ки Все світньо го еко но

з удо ско на лен ням тра ди цій них тех но ло гіч них про це сів, за ли ша є ть ся 
не знач ною. од нак од ним з най го лов ні ших чин ни ків ста нов лен ня ін но
ва цій но орі єн то ва ної еко но мі ки є ста біль не по си лен ня ро лі люд ської 
скла до вої роз ви тку на ціо наль них еко но мік як ви зна чаль но го чин ни ка 
під ви щен ня ін но ва цій но сті еко но мік, впро ва джен ня знач них со ці аль
них ін но ва цій, спря мо ва них на за без пе чен ня ін но ва цій но го люд сь ко го 
роз ви тку.

Змі на пріо ри те тів люд сь ко го роз ви тку, обу мов ле на ін но ва цій ни ми 
зру шен ня ми, при зво дить до під ви щен ня зна чен ня люд сь ко го ка пі та
лу. на ко пи чен ня люд сь ко го ка пі та лу здій сню є ть ся шля хом ін ве сти цій 
пе ре ду сім у сфе ру на бут тя знань і ква лі фі ка цій на різ них рів нях ос ві
ти, охо ро ну здо ров’я, те ри то рі аль ну та про фе сій ну мо біль ність, по ліп
шен ня ін фра струк ту ри рин ку пра ці, що за без пе чу ють роз ви ток ін те
лек ту аль них і фі зич них здіб но стей лю ди ни та мож ли во сті їх реа лі за ції. 
По ши рен ня кон цеп ції люд сь ко го роз ви тку спри яє змі ні став лен ня до 
ос ві ти, куль ту ри та ін ших га лу зей со ці аль ної сфе ри, зок ре ма, з по гля ду 
їх ре сурс но го за без пе чен ня. 

ра зом з тим ін но ва цій но орі єн то ва на еко но мі ка пот ре бує під го тов
ки ро бо чої си ли ши ро ко го про фі лю, здат ної до нав чан ня і пос тій но
го онов лен ня здо бу тих знань, спри йнят тя тех но ло гіч них но во вве день, 
ос во єн ня но вих уні вер саль них спе ці аль но стей, зі стій ки ми мо ти ва цій
ни ми ус та нов ка ми на під ви щен ня про фе сій но го рів ня. 

роз по всю дже ність ви щої ос ві ти се ред на се лен ня, пе ре ду сім мо ло ді, 
що про яв ля є ть ся че рез ут ри ман ня ви со ко го рів ня ква лі фі ка ції ро бо
чої си ли, є не об хід ною пе ре ду мо вою роз ви тку, що обу мов лює не об хід
ність сти му лю ван ня на бут тя ви со кої про фе сій ноос віт ньої під го тов ки 
(на віть за знач них бю джет них ви трат), по ши рен ня кон цеп ції «без пе
рерв ної ос ві ти» з ме тою під ви щен ня кон ку рен то спро мож но сті люд
ських ре сур сів. це пе ред ба чає до слі джен ня про блем, пов’язаних із уп
ро ва джен ням со ці аль них ін но ва цій у сфе рі де мо гра фії, зай ня то сті, 
охо ро ни здо ров’я, ос ві ти та про фе сій ної під го тов ки, спо жи ван ня, хар
чу ван ня, умов жит тя, ур ба ні за ції, ста ну нав ко лиш ньо го се ре до ви ща. 

Пріо ри тет ність люд сь ко го роз ви тку для за без пе чен ня ін но ва цій
но го роз ви тку гло ба лі зо ва ної еко но мі ки під твер джу є ть ся на сам пе ред 
по си лен ням ком пен са цій но го впли ву ви со ко го рів ня ос ві ти на змен
шен ня гра нич но го до хо ду на ка пі тал. Більш ви со кий рі вень ос ві ти дає 
змо гу ефек тив ні ше ви ко ри сто ву ва ти ка пі тал, під ви щує на лаш то ва
ність на впро ва джен ня ін но ва цій (у т. ч. і со ці аль них), по шук но вих, 
дос ко на лі ших форм ви роб ництва. Від по від но, під ви щен ня рів ня ос ві
ти обу мов лює зро стан ня ефек тив но сті усіх фак то рів ви роб ництва. та



62 63

та
бл

. 1
.6

. с
ис

 те
 ма

 к
іл

ь к
іс

 ни
х 

і е
к с

пе
рт

 ни
х 

по
 ка

з н
и к

ів
  

ін
 де

к с
у т

ех
 но

 ло
 гі

й
П

і д
ін

 де
к с

и 
ін

 де
к с

у  
те

х н
о л

о г
ій

Ек
 сп

ер
т н

і п
о к

аз
 ни

 ки
 ін

 де
к с

у т
ех

 но
 ло

 гі
й

к
іл

ь к
іс

 ні
 п

о к
аз

 ни
 ки

 ін


де
к с

у т
ех

 но
 ло

 гі
й

пі
 ді

н д
ек

с 
ін

 но
 ва

 ці
й

– 
ск

іл
ь к

и 
ви

 тр
а ч

а ю
ть

 к
ом

 па
 ні

ї В
а ш

ої
 к

ра
 ї н

и 
на

 н
д

д
к

р 
по

 рі
в н

я н
о 

з і
н ш

и м
и 

кр
а

ї н
а м

и?
– 

як
а т

ех
 но

 ло
 гіч

 на
 го

 то
в н

іс
ть

 В
а ш

ої
 к

ра
 ї н

и 
ві

д н
ос

 но
 к

ра
 їн

 —
 св

і т
о в

их
 л

і д
е р

ів
?

– 
на

 ск
іл

ь к
и 

ш
и р

о к
о 

сп
ів

 пр
а ц

ю
є 

бі
з н

ес
 з

 м
іс

 це
 ви

 ми
 у

ні
 ве

р с
и т

е т
а м

и 
у 

сф
е р

і н
д


д

к
р?

– 
кі

ль
 кі

ст
ь з

а р
а х

о в
а н

их
 

у в
и щ

і н
ав

 ча
ль

 ні
 за

 кл
а д

і
– 

па
 те

н т
и 

на
 в

и н
а х

о д
и 

(к
іл

ь к
іс

ть
 н

а м
іл

ь й
он

 ж
и т

е
лі

в 
кр

а ї
 ни

)

пі
 ді

н д
ек

с 
пе

 ре
 да

 чі
 

те
х н

о л
о г

ій

– 
чи

 є
 п

ря
 мі

 ін
о з

ем
 ні

 ін
 ве

 ст
и ц

ії 
ва

ж л
и в

им
 д

же
 ре

 ло
м 

но
 ви

х 
те

х н
о л

о г
ій

 у
 В

а ш
ій

 
кр

а ї
 ні

?
– 

чи
 є

 п
ри

 дб
ан

 ня
 л

і ц
ен

 зі
ї н

а 
ви

 ко
 ри

 ст
ан

 ня
 з

а р
у б

іж
 ни

х 
те

х н
о л

о г
ій

 у
 В

а ш
ій

 к
ра

 ї н
і 

зв
и ч

ай
 ни

м 
за

 со
 бо

м 
пр

и д
ба

н н
я 

но
 ви

х т
ех

 но
 ло

 гій
?

пі
 ді

н д
ек

с 
ін

 фо
р м

 а ц


ій
 ни

х і
 те


ле

 ко
 му

 ні


ка
 ці

й н
их

 
те

х н
о л

о г
ій

– 
чи

 іс
 ну

є д
ос

 та
т н

я 
ко

н к
у р

ен
 ці

я 
мі

ж 
In

te
r n

et
p

ro
 vi

de
r у

 В
а ш

ій
 к

ра
 ї н

і, 
щ

о 
за

 бе
з п

е
чу

є в
и с

о к
у я

кі
ст

ь,
 б

ез
 пе

 ре
рв

 не
 з’

єд
на

нн
я 

та
 н

и з
ьк

і ц
і н

и?
– 

чи
 є 

на
 бу

т т
я 

лі
 це

н з
ії 

на
 в

и к
о р

и с
та

н н
я 

за
 ру

 бі
ж н

их
 те

х н
о л

о г
ій

 у 
Ва

 ш
ій

 к
ра

 ї н
і 

зв
и ч

ай
 ни

м 
об

о 
не

 зв
ич

 ни
м 

за
 со

 бо
м 

пр
и д

ба
н н

я 
но

 ви
х т

ех
 но

 ло
 гій

?
– 

на
 ск

іл
ь к

и 
по

 ш
и р

е н
ий

 ін
 те

р н
ет

 у 
ш

ко
 ла

х?
– 

чи
 є 

іт
т

 о
с н

ов
 ни

м 
пр

іо
 ри

 те
 то

м 
Ва

 ш
о г

о 
ур

я д
у?

– 
чи

 є 
за

 ко
 ни

 щ
о д

о 
іт

т
 (е

ле
к т

ро
н н

а т
ор

 гів
 ля

, ц
иф

 ро
 ві

 п
ід

 пи
 си

, з
а х

ис
т с

по
 жи

 ва


чі
в)

 д
о б

 ре
 р

оз
 ро

б л
е н

и м
и,

 ч
и 

ді
 ю

ть
 в

о н
и?

– 
чи

 є 
ко

м п
а н

ії 
у В

а ш
ій

 к
ра

 ї н
і а

к т
ив

 ни
 ми

/н
е з

а ц
і к

ав
 ле

 ни
 ми

 у 
пр

и д
ба

н н
і н

о в
их

 
те

х н
о л

о г
ій

?
– 

чи
 ус

 пі
ш

 ні
 ур

я д
о в

і п
ро

 гр
а м

и 
з п

ро
 су

 ва
н н

я і
т

т
?

– 
ін

 те
р н

ет
 —

 хо
с т

ів
 н

а 1
0 

00
0 

жи
 те

 лі
в

– 
ко

 ри
 ст

у в
а ч

ів
 ін

 те
р н

ет
 н

а 
10

 0
00

 ж
и т

е л
ів

– 
аб

о н
ен

 ті
в 

мо
 бі

ль
 но

 го
 

зв
’я

зк
у н

а 1
00

 ж
и т

е л
ів

– 
пе

р с
о н

ал
ь н

их
 

ко
мп

’ю
те

рі
в 

на
 1

00
 ж

и т
е л

ів
– 

те
 ле

 фо
н н

их
 л

і н
ій

 н
а 1

00
 

жи
 те

 лі
в

*Д
ж

е р
е л

о:
 Th

e G
lo

ba
l C

om
 pe

ti t
iv

e n
ess

 R
e p

or
t. 

—
 G

., 
20

05
. —

 P.
 5

03
–5

20міч но го фо ру му (World Eco nomic Fo rum), роз роб ле ної про фе со ра ми 
дж. сак сом та дж. ма кар ту ром для «Зві ту по гло баль ній кон ку рен то
спро мож но сті» (The Global Com peti tive ness Re port), на ба зі роз ра хун
ку ін дек су рос ту кон ку рен то спро мож но сті (ірк) від бу ва є ть ся ран жу
ван ня кра їн за рів нем кон ку рен то спро мож но сті. най більш ва го ми ми 
чин ни ка ми еко но міч но го зро стан ня ав то ри вва жа ють від кри тість кра
ї ни у між на род ній тор гів лі, якість дер жав ної по лі ти ки, ефек тив ність 
фі нан со вої сис те ми, мо біль ність рин ків пра ці, рі вень роз ви не нос ті 
тех но ло гій, рі вень ос ві ти ро бо чої си ли, роз ви не ність сус піль них ін сти
ту цій. Згід но з ме то ди кою оцін ки за галь ної кон ку рен то спро мож но
сті кра ї ни у гло баль но му еко но міч но му се ре до ви щі, на ба зі роз ра хун
ків ос нов них кіль кіс них і ек сперт них по каз ни ків роз ра хо ву ють ін декс 
мак ро еко но міч но го се ре до ви ща, ін декс сус піль них ін сти ту тів та ін декс 
тех но ло гій. ком по зи цій ний ін декс тех но ло гій роз ра хо ву ють на ос но ві 
ря ду кіль кіс них і ек сперт них по каз ни ків, з ура ху ван ням впли ву роз ви
тку ін но ва цій (пі дін декс ін но ва цій), ін фор ма цій них і те ле ко му ні ка цій
них тех но ло гій (пі дін декс ін фор ма цій них і те ле ко му ні ка цій них тех но
ло гій), ста ну сфе ри пе ре да чі тех но ло гій (пі дін декс пе ре да чі тех но ло гій) 
[42, c. 38] (табл. 1.6).

В умо вах по си лен ня гло ба лі за цій них тен ден цій роз ви тку сві то во
го гос по дар ст ва са ме під ви щен ня ін дек су тех но ло гій мо же за без пе чи
ти збіль шен ня рів ня кон ку рен то спро мож но сті на ціо наль ної еко но
мі ки. Згід но з ме то ди кою Все світньо го еко но міч но го фо ру му (World 
Eco nomic Fo rum), рі вень ін но ва цій но го роз ви тку в кра ї ні мо же бу ти 
оха рак те ри зо ва ний на ос но ві баль ної оцін ки рів ня від по від но сті на
ціо наль них па ра мет рів роз ви тку ін но ва цій ної сфе ри при йня тим нор
ма ти вам і ви зна чен ня чин ни ків не га тив но го або по зи тив но го впли ву 
на роз ви ток ін но ва цій. 

Вхо джен ня кра ї ни до чис ла тех но ло гіч них лі де рів пе ред ба чає не об
хід ність спря му ван ня зу силь на ство рен ня прин ци по во но вих на пря
мів, зок ре ма, біо тех но ло гій, ген ної ін же не рії, штуч них по лі ме рів, не
тра ди цій ної енер ге ти ки, пе ре хо ду від стра те гії тех но ло гіч ної імі та ції 
до стра те гії тех но ло гіч но го до нор ст ва, ос кіль ки са ме кра ї ниін но ва
то ри ма ють най ви щі ран ги у рей тин гу кон ку рен то спро мож но сті 117 
кра їн сві ту. 

ук ра ї на по сі дає 75 міс це у за галь но му рей тин гу за ін дек сом кон ку
рен тоспро мож но сті кра їн. од нак оцін ка і рей тинг на шої кра ї ни за 
скла до ви ми цьо го ін дек су іс тот но ва рію ють (табл. 1.7). 
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– об ме же ні мож ли во сті реа лі за ції ін но ва цій них чин ни ків в умо вах 
збе ре жен ня не дос тат ньо го ви со ких тем пів роз ви тку ін но ва цій ної 
сфе ри;

– від сут ність діє вих сти му лів для впро ва джен ня нау ко вотех ніч них 
роз ро бок у ви роб ництво;

– не від по від ність струк тур них зру шень в ін но ва цій ній сфе рі ви мо
гам ін но ва цій ноін фор ма цій ної ста дії роз ви тку сус піль ст ва. 

ра зом з тим об ме же ні мас шта би охо п лен ня нав чаль них за кла дів 
і дер жав них ус та нов ін тер не том, слаб кість кон ку рен ції між ін тер нет
про вай де ра ми, не дос тат ня по ши ре ність ви ко ри стан ня за со бів мо біль
но го зв’язку се ред на се лен ня (103 по зи ція) знач но ос лаб лю ють ін тен
сив ність роз по всю джен ня но віт ніх ко му ні ка цій них тех но ло гій, що є 
галь мую чим чин ни ком роз ви тку ін но ва цій ної сфе ри. дос туп до сис
те ми ін тер нет за ли ша є ть ся вкрай об ме же ним для біль шо сті на се лен ня, 
що від бу ва є ть ся на фо ні ут ри ман ня ви со ко го рів ня ви трат на су час ні 
те ле ко му ні ка цій ні тех но ло гії. Вод но час збе ре жен ня дос тат ньо ви со кої 
ча ст ки та ких ви трат у ВВП обу мов ле не тим, що кра ї ні до во дить ся ім
пор ту ва ти «ле во ву» ча ст ку не об хід но го об лад нан ня та про грам но го 
за без пе чен ня за мість роз роб ки влас них про грам них про дук тів.

Під су мо вую чи, слід за зна чи ти, що реа лі за ція ін но ва цій них ва же лів 
люд сь ко го роз ви тку має ста ти в ук ра ї ні стра те гіч ним на пря мом со ці
аль ноеко но міч ної по лі ти ки. Ви дат ки на охо ро ну здо ров’я, ос ві ту, со
ці аль ний за хист по вин ні роз гля да ти ся не як ви тра чан ня бю джет них 
кош тів, а як со ці аль ні ін ве сти ції, що здат ні за без пе чи ти но ву якість роз
ви тку кра ї ни. Зміц нен ня здо ров’я, збіль шен ня ос віт ньо го по тен ціа лу, 
за без пе чен ня ін ших ас пек тів роз ви тку лю дей при зве де до ви ник нен
ня стій ких, ком плекс них еко но міч них і со ці аль них ефек тів, при чо му 
еко но міч на від да ча мо же іс тот но пе ре ви щу ва ти від да чу від ін ве сти
цій у фі зич ний ка пі тал. Вод но час за без пе чен ня люд сь ко го роз ви тку, 
роз ши рен ня прав і сво бод гро ма дян, на бли жен ня до кра щих сві то вих 
стан дар тів яко сті жит тя пот ре бує ши ро ко го впро ва джен ня со ці аль них 
ін но ва цій у всіх сфе рах.

Від нос но ста біль ни ми про дов жу ють за ли ша ти ся по зи ції ук ра ї
ни що до яко сті нау ко водо слід них ін сти ту тів (47 по зи ція), ко рис
но сті па тен тів (51 по зи ція), яко сті ос віт ніх сис тем (50 по зи ція), 
яко сті ма те ма тич ної та нау ко вої ос ві ти (35 по зи ція), сту пе ня охо п
лен ня на се лен ня се ред ньою та ви щою ос ві тою (від по від но 34 та 19 
по зи ції), збіль шен ня об ся гів ви трат ком па ній на нау ко водо слід ні 
ро бо ти (38 по зи ція), ак ти ві за ції нау ко водо слід ни цько го спів ро
біт ництва уні вер си те тів і про ми сло во сті (46 по зи ція), по ши рен ня 
дос туп но сті най му іно зем ної ро бо чої си ли (49 по зи ція). Вод но час, 
слід за зна чи ти, що ут ри ман ня дос тат ньо ви со ких по зи цій за ци ми 
по каз ни ка ми мо же бу ти по яс не но на сам пе ред збе ре жен ням тен
ден цій по пе ред ньо го роз ви тку ук ра ї ни, зок ре ма, в га лу зі ос ві ти та 
нау ки. 

на то мість, об ся ги пря мих іно зем них ін ве сти цій та рі вень роз ви
тку транс фе ру тех но ло гій за ли ша ю ть ся не дос тат ні ми, про що свід
чить ут ри ман ня ук ра ї ною 111 по зи ції у за галь но му рей тин гу за ці єю 
скла до вою. особ ли во ви кли кає за не по ко єн ня об ме же ний рі вень фі
нан су ван ня вен чур них під при ємств і ни зький рі вень па тен ту ван ня. 
це при зво дить до то го, що під при єм ці та ме не дже ри по кла да ю ть ся 
зде біль шо го на влас ні фі нан со ві ре сур си в ін но ва цій ній ді яль но сті, 
а не на під трим ку спе ціа лі зо ва них фі нан со вих ін сти ту тів.

не дос тат ня ува га до ви ко ри стан ня лі цен зо ва них за ру біж них тех
но ло гій (96 по зи ція) при зво дить до кон сер ва ції знач но го тех но ло
гіч но го від ста ван ня кра ї ни від кра їнлі де рів ін но ва цій но го роз ви тку. 
су час на еко но мі ка ук ра ї ни все біль шою мі рою за ле жить від ім пор
ту но вих тех но ло гій, то ді як у струк ту рі екс пор ту пе ре ва жає про дук
ція з від нос но не ви со кою ча ст кою до да ної вар то сті, що, від по від но, 
ос лаб лює рі вень кон ку рен то спро мож но сті на ціо наль ної еко но мі ки. 
Збе ре жен ня ни зько го рів ня тех но ло гіч ної го тов но сті еко но мі ки кра ї
ни до спри йнят тя ін но ва цій (78 по зи ція), не спри йнят ли вість ком па
ній до тех но ло гіч них но во вве день (86 по зи ція) свід чать про не роз ви
не ність ін фра струк ту ри роз ви тку ін но ва цій. 

кон сер ва тив ність дер жав ної по лі ти ки що до здій снен ня дер жав них 
за ку пок про гре сив них тех но ло гіч них про дук тів (87 по зи ція рей тин гу), 
не роз ви не ність нор ма тив ноза ко но дав чої ба зи ін фор ма цій ноко му ні
ка цій них тех но ло гій (82 по зи ція) свід чать про не дос тат ню під трим ку 
з бо ку дер жа ви роз ви тку ін но ва цій них про це сів. 

ос нов ни ми при чи на ми ут ри ман ня за га лом не ви со ких по зи цій ук
ра ї ни в рей тин гу кон ку рен то спро мож но сті за оз на кою роз ви не нос ті 
фак то рів ін но ва цій но сті є:



роз діл 2.  
ІН Но вА цІЙ НЕ сПрЯ МУ вАН НЯ  

дЕ Мо ГрА ФІЧ НоЇ склА до воЇ  
люд сь ко Го роз вИ ткУ 
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Здо ров’я на се лен ня як один з най важ ли ві ших по каз ни ків яко сті 
люд сь ко го роз ви тку ви сту пає ба зо вою скла до вою люд сь ко го по тен ціа
лу і вод но час важ ли вим фак то ром у ство рен ні сус піль но го доб ро бу ту 
че рез йо го зв’язки з со ці аль ни ми й еко но міч ни ми ха рак те ри сти ка ми 
жит тє ді яль но сті на се лен ня. Здо ров’я є ті єю най го лов ні шою вла сти ві
стю, без збе ре жен ня і від тво рен ня якої на се лен ня не мо же реа лі зо ву ва
ти свої по тен ції й мож ли во сті в еко но міч ній та ін ших сфе рах люд ської 
ак тив но сті, а от же, фор му ва ти і ви яв ля ти свою де мое ко но міч ну якість. 
Зміц нен ня здо ров’я є не об хід ною умо вою на бут тя і при мно жен ня ба
га тьох со ці аль них вла сти во стей (ха рак те ри стик): тру до вих знань, на ви
чок і вмінь, що ство рю ють ре аль ну ос но ву тру до во го по тен ціа лу. Бла го
по луч чя зі ста ном здо ров’я є оз на кою, скла до вою ви со кої яко сті жит тя, 
ос кіль ки на ін ди ві ду аль но му рів ні це дає мож ли вість лю ди ні вва жа ти 
своє жит тя пов но цін ним і зна чу щим, бу ти ак тив ним і твор чим чле
ном сус піль ст ва. на мак ро рів ні стан здо ров’я на се лен ня є од но час но 
об’єктивною пе ре ду мо вою та на слід ком еко но міч них ус пі хів.

як ві до мо, здо ров’я на се лен ня є ре зуль та том взає мо дії ба га тьох фак
то рів і змі ню є ть ся під впли вом транс фор ма ції со ці аль ноеко но міч них 
умов жит тя. люд ст во про йшло дов гий шлях до су час но го ре жи му за
хво рю ва но сті та смерт но сті. три ва лий час ос нов ні змі ни чи сель но сті 
на се лен ня від бу ва ли ся під впли вом зру шень у смерт но сті й бо роть бі 
за збе ре жен ня жит тя. са ме змі ни у смерт но сті та по каз ни ках до жит
тя обу мо ви ли по ча ток де мо гра фіч но го пе ре хо ду на при кін ці хіх — на 
по чат ку хх ст. Знач но го про гре су в рів ні до життя на се лен ня біль шо
сті єв ро пей ських кра їн бу ло до сяг ну то у 1950–1960 рр. зав дя ки ус пі хам 
у бо роть бі з за хво рю ва ні стю і смерт ні стю від ін фек цій них та епі де міч
них хво роб, що ста ло мож ли вим внас лі док пев них ін но ва цій у ме ди ци
ні, зок ре ма від крит тя й ши ро ко го за сто су ван ня ан ти біо ти ків і суль фа
мід них пре па ра тів, а та кож знач но го по ліп шен ня са ні тар ногі гіє ніч них 
умов жит тя, під ви щен ня ос віт ньо го та куль тур но го рів ня на се лен ня, 
на ла го джен ня ефек тив ної ро бо ти ме дич них служб.

2.1. здо ров’я та три ва лість жит тя: ін но ва цій ні змі ни
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пільств. іде ть ся про змі ни не ли ше в еко но мі ці, а й у спря мо ва но сті со
ці аль но го кон тро лю, змі ни в сис те мі цін но стей та ідеа лів і фор му ван ня 
но вих мен таль них ус та но вок. два пі сля во єн ні де ся ти літ тя ста ли пе ріо
дом ство рен ня со ці аль нопо лі тич них, пси хо ло гіч них та еко но міч них 
пе ре ду мов по даль ших сер йоз них зру шень у де мо гра фіч ній по ве дін ці. 
як що у 1960х рр. дер жа ва як со ці аль ний ін сти тут ще на ма га ла ся кон
тро лю ва ти де мо гра фіч ну по ве дін ку гро ма дян, то в по даль шо му фо кус 
со ці аль но го кон тро лю змі стив ся в ін ші сфе ри. 

Про цес де мо кра ти за ції сус піль ст ва на тлі стій ко го еко но міч но го 
зро стан ня та по бу до ви со ці аль ної дер жа ви од но час но при звів до пос
лаб лен ня ін сти ту цій но го кон тро лю, тоб то пос лаб лен ня впли ву та ких 
тра ди цій них ін сти ту тів, як сім’я, гро ма да, церк ва, дер жа ва. Пос ту по ве 
об ме жен ня по зи цій дер жа ви що до кон тро лю над де мо гра фіч ною сфе
рою та втру чан ня у по ве дін ку ін ди ві да, лі бе ра лі за ція від по від ної час
ти ни за ко но дав ст ва при зве ли до пе ре не сен ня від по ві даль но сті за най
важ ли ві ші скла до ві люд сь ко го жит тя з мак ро рів ня на мік ро рі вень, від 
дер жа ви до ін ди ві да. це сто су є ть ся на сам пе ред сек су аль ної та ре про
дук тив ної по ве дін ки, при йнят тя рі шень що до всту пу і ро зі рван ня шлю
бу, на ро джен ня ді тей і кон тра цеп ції. По ши рен ня по за шлюб них сою зів 
і на ро джень, абор тів, доб ро віль на без діт ність є про я вом дру го го де мо
гра фіч но го пе ре хо ду, в ос но ві яко го ле жать ін ди ві дуа лізм, не спри йнят тя 
втру чан ня вла ди у при ват не жит тя, праг нен ня до са мо реа лі за ції, сво бо
да ви бо ру спо со бу жит тя та по ве дін ки. у сфе рі жит тєз бе ре жен ня й охо
ро ни здо ров’я дер жа ва збе рег ла ак тив ні по зи ції що до пев них, най більш 
важ ли вих з по гля ду без пе ки на пря мів ді яль но сті, та ких як вак ци на ція 
та іму ні за ція на се лен ня, са ні тар ний і епі де міч ний кон троль, охо ро на 
ма те рин ст ва та ди тин ст ва, за без пе чен ня якіс ною пер вин ною ме ди ко
са ні тар ною до по мо гою. При цьо му сис те ма охо ро ни здо ров’я ста ла де
да лі біль ше орі єн ту ва ти ся на про фі лак ти ку за хво рю вань і по си лен ня 
від по ві даль но сті са мо го ін ди ві да за стан сво го здо ров’я.

су куп ність про це сів, що при зве ли до гли бо ких кіль кіс них та якіс
них зру шень у ре жи мі смерт но сті на се лен ня, до «мо дер ні за ції» її ос
нов них ха рак те ри стик, діс та ла на зву епі де міо ло гіч но го пе ре хо ду. кон
цеп ція епі де міо ло гіч но го пе ре хо ду бу ла за про по но ва на ом ра ном 
(A. R. Om ran) на по чат ку 1970х рр. [49]. Йо го сут ність по ля гає в то
му, що за до сяг нен ня пев но го рів ня со ці аль ноеко но міч но го роз ви тку 
від бу ва є ть ся змі на ти пу па то ло гій, що ви зна чає струк ту ри за хво рю ва
но сті та смерт но сті, а це, в свою чер гу, при зво дить до пев них зру шень 
у ре жи мі до жит тя на се лен ня та три ва ло сті жит тя. ни ні ви ді ля ють чо
ти ри ета пи епі де міо ло гіч но го пе ре хо ду.

для ук ра ї ни, як і біль шо сті ін ших пост ра дян ських кра їн, по зи тив ні 
зру шен ня вия ви лись особ ли во від чут ни ми. Зок ре ма, про тя гом 1948–
1964 рр. смерт ність на се лен ня ук ра ї ни зни зи лась на тре ти ну, а се ред
ня три ва лість жит тя при на ро джен ні ви рос ла у чо ло ві ків на 14,4 ро ку, 
а в жі нок — на 12,4 ро ку. При цьо му при ріст три ва ло сті жит тя в ук
ра ї ні за цей пе рі од був уд ві чі біль ший, ніж у кра ї нах За хід ної Єв ро пи, 
і в се ре ди ні 1960х рр. ук ра ї на вхо ди ла до чис ла п’ятнадцяти єв ро пей
ських кра їн з най ви щим рів нем три ва ло сті жит тя [43, c. 48]. Про те, по
чи наю чи з се ре ди ни — кін ця 1960х рр. збіль шен ня три ва ло сті жит тя 
як в ук ра ї ні, так і в за хід но єв ро пей ських кра ї нах за галь му ва ло ся. це 
бу ло пов’язано з тим, що за со ба ми ме ди ци ни, ком плек сом са ні тар но
гі гіє ніч них за хо дів мож на бу ло до во лі швид ко по до ла ти або зве сти до 
мі ні му му ши ро ко роз по всю дже ні ін фек цій ні та гос тро за раз ні хво ро
би, на то мість, бо роть ба із за хво рю ван ня ми, по ши ре ність яких обу мов
ле на умо ва ми і спо со бом жит тя, вия ви ла ся на ба га то склад ні шою.

По даль ше зни жен ня смерт но сті й під ви щен ня се ред ньої три ва ло
сті жит тя пот ре бу ва ло більш сер йоз них та ра ди каль них змін що до оз
до ров лен ня умов жит тя, пра ці, по бу ту, пе ре гля ду пріо ри те тів роз ви тку 
ме ди ци ни, але на сам пе ред зру шень у спо со бі жит тя, пси хо ло гії та по
ве дін ці. у роз ви ну тих кра ї нах зни жен ня смерт но сті на се лен ня у дру гій 
по ло ви ні хх сто літ тя бу ло без у мов но пов’язано з про гре сом у ме ди ци
ні. Вод но час во но є скла до вою шир шо го іс то рич но го про це су сус піль
ної мо дер ні за ції, на слід ком гли бо ких ін сти ту ціо наль них, со ціо куль
тур них змін, де вне сок су то ме дич но го фак то ра не є ви рі шаль ним.

Зни жен ня смерт но сті, що че рез пев ний час су про во джу є ть ся спа
дом на ро джу ва но сті й, у під сум ку, при зво дить до ну льо во го при рос ту 
на се лен ня, ле жить в ос но ві так зва но го «пер шо го де мо гра фіч но го пе
ре хо ду», клю чо ві ідеї яко го бу ли сфор му льо ва ні ланд ри (A. Landry) 
і томп со ном (W. S. Tomp son) у пе рі од між пер шою й дру гою сві то ви ми 
вій на ми і роз ви не ні но те стей ном (F. Notestein) у 1940х рр. [44–46]. 
Зни жен ня смерт но сті ста ло об’єктивним на слід ком пе ре хо ду від тра
ди цій но го до ін ду ст рі аль но го сус піль ст ва та пов’язаного з цим по ліп
шен ням умов жит тя і під ви щен ням рів ня доб ро бу ту на се лен ня.

кон цеп ція дру го го де мо гра фіч но го пе ре хо ду по яс нює знач ні зру
шен ня в де мо гра фіч ній по ве дін ці пі сля 1960х рр. мас штаб ни ми змі
на ми у сис те мі сус піль них цін но стей за хід них кра їн, що від бу ва ли ся 
у про це сі пе ре хо ду до пос тін ду ст рі аль но го або ін ди ві дуа лі зо ва но го 
сус піль ст ва. на дум ку її ав то рів Ван де каа (D. Van de Kaа) і лест хай
га (R. Lest haeghe) [47–48], ос но вою дру го го де мо гра фіч но го пе ре хо ду 
ста ли сут тє ві зру шен ня най важ ли ві ших ін сти ту тів єв ро пей ських сус
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рак те ри стик, у то му чис лі здо ров’я і пра це здат но сті. іс нує пот ре ба як 
у збіль шен ні три ва ло сті жит тя, так і ще біль шою мі рою в йо го пов но
цін но му «на пов нен ні» та ви ко ри стан ні, у по дов жен ні пе ріо ду здо ро
во го, тру до ак тив но го жит тя.

Потре тє, три ва лість жит тя по ча ла роз гля да ти ся не про сто як фі
зіо ло гіч не мі ри ло жит тє здат но сті, а у зв’язку з ін ши ми со ці аль ноеко
но міч ни ми ха рак те ри сти ка ми. хво рі лю ди ма ють гір ші про фе сій но
ква лі фі ка цій ні мож ли во сті, мен шу про дук тив ність пра ці. са ме то му 
від мін но сті між різ ни ми кра ї на ми за по каз ни ка ми здо ров’я та се ред
ньої три ва ло сті жит тя оз на ча ють різ ні пе ре ду мо ви для по даль шо го де
мо гра фіч но го і со ці аль ноеко но міч но го роз ви тку. як що ра ні ше пе ре
ду мо вою еко но міч но го зро стан ня вва жа ло ся зро стан ня чи сель но сті 
на се лен ня, то ни ні до мі ную чим фак то ром є по ліп шен ня яко сті на се
лен ня. 

Почет вер те, но ві де мо гра фіч ні тен ден ції спри яли під ви щен ню ін
те ре су до де мо гра фіч них пи тань і пос та ви ли як пе ред вче ни ми, так 
і по лі ти ка ми зав дан ня роз роб ки за хо дів що до від по ві ді або при сто су
ван ня на ін сти ту ціо наль но му рів ні до де мо гра фіч них змін. ста ло оче
вид ним, що про гра ми сус піль ноеко но міч но го роз ви тку ви ма га ють, 
аби за хо ди впли ву на де мо гра фіч ні тен ден ції бу ли вклю че ні до них як 
важ ли вий ком по нент. 

со ці аль ні та ін сти ту ціо наль ні мож ли во сті сус піль ст ва що до від
по ві дей на но ві де мо гра фіч ні ви кли ки знач но роз ши ри ли ся, ко ли бу
ло сфор му льо ва но ідео ло гію та прин ци пи здо ро во го спо со бу жит тя 
(Health pro mo tion). В уря дово му зві ті ка на ди (ві до мо му як «Звіт ла
лон да»), опуб лі ко ва но му в 1974 р., упер ше на уря до во му рів ні бу ло ар
гу мен то ва но ін но ва цій ну те зу про те, що тра ди цій на сис те ма охо ро ни 
здо ров’я і ме ди ци на не ві ді гра ють ви рі шаль ної ро лі у ком плек сі чин ни
ків, які ви зна ча ють стан гро мад сь ко го здо ров’я, ме ди ци на від по ві даль
на за фор му ван ня здо ров’я ли ше за 10–12%. Бу ло до ве де но, що, попер
ше, про від не міс це на ле жить спо со бу жит тя, по ве дін ко вим чин ни кам, 
які мо жуть бу ти як спри ят ли ви ми, так і шкід ли ви ми для здо ров’я, по
дру ге, пер спек ти ва по даль шо го по ліп шен ня гро мад сь ко го здо ров’я ле
жить са ме у пло щи ні фор му ван ня здо ро во го спо со бу жит тя на се лен ня 
[50, c. 62]. Ви зна но, що стан здо ров’я знач ною мі рою за ле жить від мож
ли во стей лю ди ни зро би ти ви бір, який спри яє збе ре жен ню та зміц нен
ню здо ров’я. За оцін кою вче них, вне сок спо со бу жит тя у фор му ван ня 
ста ну здо ров’я до ся гає 50–55%. не ра ціо наль не хар чу ван ня, не дос тат
ня фі зич на ак тив ність, на яв ність шкід ли вих зви чок (тю тю но па лін ня, 
зло вжи ван ня ал ко го лем, вжи ван ня нар ко ти ків, ри зи ко ва на сек су аль

Пер ший етап від зна ча є ть ся ду же ви со ким рів нем смерт но сті че рез 
го лод і час ті ма со ві епі де мії, внас лі док чо го се ред ня три ва лість жит тя 
пе ре бу ває в ме жах від 20 до 40 ро ків. на дру го му ета пі час то та і си ла 
ма со вих пан де мій ско ро чу є ть ся, во ни пос ту по во зни ка ють, три ва лість 
жит тя під ви щу є ть ся і ста но вить від 30 до 50 ро ків. для третьо го ета
пу ха рак тер ні від чут ні змі ни у струк ту рі при чин смер ті, ко ли про від не 
міс це по чи нає на ле жа ти не ін фек цій ним хво ро бам, від яких вми ра ють 
пе ре важ но у мо ло до му ві ці, а за хво рю ван ням де ге не ра тив но го, ін во лю
цій но го ха рак те ру, пов’язаним з ві ко ви ми змі на ми та пос та рін ням ор
га ніз му, тоб то та ки ми, що є при род ни ми при чи на ми смер ті у по хи ло му 
ві ці. Зок ре ма, у скла ді «но вої» па то ло гії ос нов ну роль ві ді гра ють хво
ро би сис те ми кро во обі гу та но во ут во рен ня. Пе ре бу до ви за знає та кож 
і «внут ріш ня» струк ту ра ок ре мих кла сів при чин смер ті. на тлі мі ні
мі за ції смерт но сті від ін фек цій них хво роб, по си лен ня ро лі смерт но сті 
від де ге не ра тив них не ін фек цій них хво роб (тоб то пов’язаних з про це
са ми біо ло гіч но го ста рін ня ор га ніз му) від бу ва є ть ся ста бі лі за ція за галь
ної смерт но сті на до сить ни зько му рів ні і се ред ня три ва лість жит тя 
ста но вить по над 50 ро ків. на чет вер то му ета пі епі де міо ло гіч но го пе
ре хо ду про від не міс це у струк ту рі при чин смер ті по сі да ють ті са мі хро
ніч ні па то ло гії не ін фек цій ної етіо ло гії, од нак від бу ва є ть ся під ви щен ня 
се ред ньо го ві ку смер ті від них. смерт ність у мо ло до му ві ці до ся гає ду
же ни зьких зна чень, во на все біль ше кон цен тру є ть ся в по хи ло му ві ці, 
а мо даль ний вік смер ті ле жить у ме жах від 75 до 85 ро ків. 

Про цес де мо гра фіч ної мо дер ні за ції в ці ло му й епі де міо ло гіч но го 
пе ре хо ду зок ре ма став пе ре ду мо вою змі ни тра ди цій них уяв лень і під
хо дів що до здо ров’я, чин ни ків йо го фор му ван ня та ро лі здо ров’я у сус
піль но му роз ви тку.

Попер ше, ста ло оче вид ним, що роз ви ток сус піль ст ва пе ред ба чає 
не ли ше ство рен ня ма те рі аль них і ду хов них благ, а й від тво рен ня на
се лен ня, пе ре ду сім від тво рен ня йо го ба зо вої вла сти во сті — здо ров’я, 
що є ін те граль ною ха рак те ри сти кою на се лен ня як суб’єкта жит тє ді яль
но сті. у ство ре ній на при кін ці 1980х рр. кон цеп ції люд сь ко го роз ви
тку під крес ле но, що го лов ною ме тою роз ви тку су час но го сус піль ст ва є 
тур бо та про лю ди ну і зро стан ня яко сті її жит тя, що оз на чає все біч ний 
про цес роз ши рен ня мож ли во стей що до за до во лен ня ос нов них пот
реб, на сам пе ред пот ре би про жи ти дов ге, здо ро ве, про дук тив не жит тя. 
При цьо му здо ров’я на бу ло зна чен ня сус піль ної цін но сті як чин ни ка, 
без яко го реа лі за ція люд сь ко го по тен ціа лу є не мож ли вою. 

Подру ге, про грес у жит тєз бе ре жен ні пе ред ба чає не стіль ки по
дов жен ня меж люд сь ко го жит тя, скіль ки по ліп шен ня йо го якіс них ха
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гля дів та уяв лень. адже для то го, щоб і на да лі від бу вав ся про грес у по
каз ни ках жит тєз бе ре жен ня на се лен ня, не об хід но бу ло шу ка ти і ство
рю ва ти ін ші за со би й ме ха ніз ми при сто су ван ня до но вих реа лій. то му 
ін но ва цій ні про це си де да лі біль ше на бу ва ли со ці аль ної спря мо ва но
сті, слу гу ва ли для за до во лен ня со ці аль них пот реб.

Попер ше, ре ст рук ту ри за ція па то ло гії, а са ме збіль шен ня ча ст ки 
ре сур со єм них що до спо жи ван ня ме дич ної до по мо ги ен до ген них при
чин смер ті (на сам пе ред хво роб сис те ми кро во обі гу і но во ут во рень), 
обу мо ви ла збіль шен ня фі нан су ван ня охо ро ни здо ров’я та від по від ні 
змі ни у струк ту рі на дан ня ме дич ної до по мо ги, її ор га ні за ції та пріо ри
те тах роз ви тку. Че рез лі к ві да цію або мі ні мі за цію час то ти епі де міч них 
та ін фек цій них за хво рю вань роз ви ток ме дич них тех но ло гій і фар ма
цев тич ної га лу зі по чав орі єн ту ва ти ся на лі ку ван ня хро ніч них не ін фек
цій них хво роб, по ши ре них се ред на се лен ня се ред ньо го й по хи ло го ві
ку. ство рен ня більш дос ко на ло го об лад нан ня і но вих пре па ра тів да ло 
змо гу точ ні ше й якіс ні ше ді аг но сту ва ти хво ро би, ефек тив ні ше їх лі ку
ва ти, і та ким чи ном по дов жи ти три ва лість здо ро во го жит тя. са ме то
му іс нує дум ка, що в ос но ві пер ших ета пів епі де міо ло гіч но го пе ре хо ду 
ле жа ла бо роть ба «про ти» (про ти ін фек цій них за хво рю вань), а в су
час ний пе рі од сут ність епі де міо ло гіч но го пе ре хо ду ви зна чає бо роть ба 
«за» (бо роть ба за по дов жен ня люд сь ко го жит тя, в то му чис лі за під
ви щен ня три ва ло сті здо ро во го жит тя без хво роб і по ліп шен ня яко сті 
жит тя хро ніч но хво рих та ін ва лі дів). 

Подру ге, збіль шен ня три ва ло сті жит тя су про во джу є ть ся зро стан
ням ча ст ки хро ніч но хво рих і не пра це здат них осіб по хи ло го ві ку. При 
цьо му, як що спо чат ку пос та рін ня на се лен ня бу ло ви кли ка но го лов ним 
чи ном зни жен ням на ро джу ва но сті, то ни ні у по си лен ні цьо го про це су 
ві ді грає важ ли ву роль та кож зни жен ня смерт но сті та по дов жен ня три
ва ло сті жит тя. ос кіль ки все біль ше лю дей ста ло до жи ва ти до ста рос ті, 
ви ник ла пот ре ба у по си лен ні роз ви тку ге рі ат рич ної та ге рон то ло гіч
ної служб і в ура ху ван ні зро стаю чих пот реб на се лен ня по хи ло го ві ку. 
Пос та рін ня на се лен ня та на ко пи чен ня тя га ря хро ніч них за хво рю вань, 
пов’язаних з ві ко ви ми змі на ми, обу мо ви ли не об хід ність збіль шен ня 
ка пі та ло вкла день у про гра ми лі ку ван ня на се лен ня по хи ло го ві ку. Є всі 
під ста ви вва жа ти, що ге рон то ло гія мо же ста ти од ним з про від них на
пря мів роз ви тку су час ної ме дич ної нау ки, ос кіль ки про фі лак ти ка ста
рін ня від кри ває но ві мож ли во сті що до збіль шен ня пе ріо ду пов но цін
ної ак тив ної жит тє ді яль но сті [53]. 

Потре тє, роз ви ток ін но ва цій них тех но ло гій сяг нув та ко го рів ня, 
що дав змо гу не про сто лі ку ва ти ті за хво рю ван ня, які ра ні ше вва жа ли

на по ве дін ка) — ос нов ні склад ни ки, які ха рак те ри зу ють спо сіб жит тя 
у пло щи ні збе ре жен ня здо ров’я. са ме по ве дін ко ві чин ни ки біль шою 
мі рою, ніж ін ші від по ві даль ні за втра ту здо ров’я та пе ред час ну смерть. 

но ва ідео ло гія охо ро ни здо ров’я бу ла ак тив но під три ма на Во оЗ 
і от ри ма ла по даль ший роз ви ток у роз роб ці її кон цеп ту аль них, про
грам них ак тів [51–52]. ін но ва цій на стра те гія по лі ти ки в охо ро ні та 
збе ре жен ні здо ров’я по ля га ла в ак цен ту ван ні ува ги не на лі ку ван ні хво
роб, а на їх про фі лак ти ці, що є знач но де шев шим і рен та бель ним од но
час но. Во на та кож обу мо ви ла не об хід ність взят тя під кон троль но вих 
фак то рів ри зи ку і пе ре не сен ня кон тро лю над жит тєз бе рі гаю чою по ве
дін кою та від по ві даль но сті за стан здо ров’я з мак ро рів ня на мік ро рі
вень, від дер жа ви до осо би. на мік ро рів ні важ ли во го зна чен ня на бу ли 
сту пінь обіз на но сті що до за хо дів по ліп шен ня здо ров’я, рі вень ус ві дом
лен ня важ ли во сті дій у цьо му на пря мі, адже на віть у ра зі від сут но сті 
або не ста чі об’єктивних умов для під три ман ня і збе ре жен ня здо ров’я 
(жит ла, на леж но го хар чу ван ня і дос туп них до хо дів) осо би з ви со ким 
рів нем са мо ус ві дом лен ня праг нуть дія ти за ра ди здо ров’я. і на впа ки, 
за дос тат ніх об’єктивних умов не ста ча осо би стіс них сти му лів і від сут
ність мо ти ва ції уне мож лив лює праг нен ня бу ти здо ро вим. 

ро зу мін ня і при йнят тя но вої кон цеп ції ста ло ка та лі за то ром ба га
тьох змін і пе ре тво рень у сус піль ст ві, від кри ло шлях до за про ва джен
ня ін ших со ці аль них ін но ва цій. у да но му ра зі під со ці аль ною ін но ва
ці єю у сфе рі здо ров’я ми ро зу міє мо про цес пе ре тво рен ня тих чи ін ших 
но во вве день у со ціо куль тур ні нор ми і зраз ки по ве дін ки та їх ін сти ту
ціо наль не оформ лен ня, «за крі п лен ня» у сфе рі со ці аль них від но син. 
Зі змі ною струк ту ри па то ло гій, на сту пом хро ніч них не ін фек цій них за
хво рю вань, у роз ви тку яких го лов ну роль ві ді грає спе ци фі ка спо со бу 
жит тя та по ши ре ність шкід ли вих зви чок, пос ту по во за знає змін по
ве дін ка, став лен ня до жит тя і здо ров’я, по чи на ють фор му ва ти ся но
ві зраз ки со ціо куль тур них норм і цін но стей, від бу ва є ть ся пе ре хід від 
«обез ці нен ня» ок ре мо го люд сь ко го жит тя до фор му ван ня куль ту ри 
від по ві даль но сті за жит тя і здо ров’я на мік ро рів ні.

люд ське жит тя та здо ров’я є не ли ше гос по дар чою цін ні стю, а й 
кош тує на ба га то біль ше, ос кіль ки са ме люд ський ка пі тал є най біль
шим на ціо наль ним ак ти вом і най цін ні шим з на ціо наль них ре сур сів. 
З’явилася но ва ін но ва цій на па ра диг ма, в якій цін но сті ок ре мо го люд
сь ко го жит тя і здо ров’я по сі ли чіль не міс це. Во на, з од но го бо ку, по ча
ла фор му ва ти ся під впли вом еко но міч них та де мо гра фіч них зру шень, 
а з ін шо го — са ма фор му ва ла ін но ва цій не се ре до ви ще, да ла пош товх 
і від кри ла «по ле» для роз ви тку і фор му ван ня ін ших ін но ва цій них по
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ін ших ек зо ген них за хво рю вань, і до жи ває до до рос ло го ві ку. мож на 
та кож пе ред ба чи ти, що у пер спек ти ві зав дя ки по даль шо му роз ви тку 
но віт ніх ме дич них тех но ло гій мож на бу де від вер ну ти смер ті не мов лят 
від тих ен до ген них при чин, пе ре ду сім вро дже них вад і спад ко вих па
то ло гій, які в наш час не під ля га ють лі ку ван ню. Вод но час ви хо джу ван
ня і лі ку ван ня гли бо ко не до но ше них або тяж ко хво рих ді тей по ро джує 
дея кі пи тан ня біо етич но го пла ну: чи до ціль но і чи вар то бо ро ти ся за 
жит тя та ких ді тей, знаю чи за зда ле гідь, що во ни при ре че ні на ран ню 
смерть або ін ва лід ність че рез слаб ке здо ров’я? З од но го бо ку, смер ті не
до но ше них ді тей і особ ли во ді тей з ду же ма лою ма сою ті ла є смер тя ми 
ді тей, які на ро ди ли ся не жит тє здат ни ми. у та ко му кон тек сті смерт ність 
не мов лят є своє рід ним і без жаль ним за со бом від бо ру най слаб ших ди
тя чих ор га ніз мів, не при сто со ва них і не здат них до жит тя. іс нує точ ка 
зо ру, що по ши рен ня на ро джен ня не до но ше них і хво рих ді тей з важ ки
ми вро дже ни ми та спад ко ви ми па то ло гія ми спри яє по гір шен ню здо
ров’я по ко лінь но во на ро дже них і яко сті ге но фон ду на ції в ці ло му. 

З ін шо го бо ку, про тив ни ки ці єї точ ки зо ру вва жа ють, що та кі мір
ку ван ня вла сти ві ли ше тим, хто не хо че бра ти на се бе від по ві даль ність 
за жит тя хво ро го но во на ро дже но го, хто бо їть ся взя ти на се бе не лег
ку но шу до гля ду за ди ти ноюін ва лі дом. то му під хід, який об ґрун то вує 
«при род ний від бір» і ви жи ван ня най силь ні ших, да ле кий від гу ман но
го. не об хід но по ва жа ти пра во кож но го на жит тя, ос кіль ки кож на ди
ти на, на віть гли бо ко не до но ше на, має пра во та по тен цій ну мож ли вість 
ви жи ти і бу ти здо ро вою. Про від на роль у цьо му на ле жить га лу зі охо
ро ни здо ров’я, адже за су час них до сяг нень ме ди ци ни у та ких ді тей є 
шан си ви жи ти і ви рос ти.

Зва жаю чи на ус пі хи, до сяг ну ті роз ви не ни ми кра ї на ми у сфе рі охо
ро ни здо ров’я но во на ро дже них, смерт ність не мов лят ни ні мож на роз
гля да ти не ли ше як по каз ник рів ня со ці аль ноеко но міч но го роз ви тку 
кра ї ни, а й як своє рід ний ви мі рю вач гу ма ні тар них вар то стей, рів ня 
доб ро бу ту, що мо же ство ри ти сус піль ст во для сво їх най мен ших, най
ураз ли ві ших і най слаб ших чле нів. то му спра ва за по бі ган ня хво ро бам 
і збе ре жен ня жит тя но во на ро дже них має пе ре бу ва ти під особ ли вим за
ступ ництвом і охо ро ною дер жа ви. При на гід но від зна чи мо, що ук ра ї
ні, не зва жаю чи на по зи тив ну ди на мі ку смерт но сті не мов лят в ос тан ні 
ро ки, до ве де ть ся док ла сти ще не ма ло зу силь на цій гу ма ні тар ній ни
ві, щоб ус піш но кро ку ва ти шля хом зни жен ня смерт но сті та по ліп шен ня 
здо ров’я но во на ро дже них. 

В ук ра ї ні про цес де мо гра фіч ної мо дер ні за ції та ін но ва цій них змін 
у де мо гра фіч ній по ве дін ці та кож від бу ва є ть ся, але він «за че пив» го лов

ся не ви лі ков ни ми, і та ким чи ном по дов жи ти люд ське жит тя, а й пев ним 
чи ном втру ча тись у са мі ос но ви та при ро ду люд сь ко го жит тя. у дру гій 
по ло ви ні хх ст. від бу ва є ть ся про цес ін те гра ції біо ло гіч ної та ме дич
ної на ук, стрім ки ми тем па ми роз ви ва є ть ся ген на ін же не рія, ре зуль та
ти якої, на прик лад, мо жуть на да ти змо гу ви бір ко во ви клю ча ти ге ни, 
від по ві даль ні за пев ні хво ро би, зок ре ма ріст зло якіс них пух лин. ни ні 
в ме ди ци ні ува га ак цен ту є ть ся не ли ше на мо ле ку ляр них ос но вах етіо
ло гії та па то ге не зу за хво рю вань, а й ге не тич ній пер со ні фі ка ції ді аг но зу, 
на вив чен ні мож ли во стей по пе ре джен ня за хво рю вань на ба зі біо хі міч
ної ін ди ві ду аль но сті та ге не тич но го мо ні то рин гу кож ної лю ди ни. 

Ймо вір но, у май бут ньо му зав дя ки зу сил лям вче них, що пе рей ма
ю ть ся мож ли во стя ми по до лан ня тяж ких хво роб, про бле ма ми кло ну
ван ня лю ди ни та «ви ро щу ван ня» її ок ре мих ор га нів, ме жі люд сь ко го 
жит тя мо жуть за зна ти від чут них змін. оче вид но, у по даль шо му ре
зер ви по дов жен ня три ва ло сті жит тя ви зна ча ти муть ся тим, на скіль ки 
мож на бу де «роз тяг ну ти» очі ку ва ну три ва лість жит тя для 70–75літ
ніх, на скіль ки ме ди ци на бу де спро мож на по пе ре ди ти і «від ст ро чи ти» 
ста рін ня та йо го на слід ки: пос лаб лен ня функ ціо наль них мож ли во стей 
ор га ніз му, об ме жен ня адап тив них мож ли во стей і роз ви ток ві ко вих па
то ло гій.

ра зом з тим кло ну ван ня, но віт ні ре про дук тив ні тех но ло гії, зок ре ма 
штуч не за плід нен ня, транс план та ція люд ських ор га нів, на но ме ди ци
на, — усі ці від крит тя не ли ше да ли від чут ний пош товх до роз ви тку ін
но ва цій них на пря мів ме ди ци ни, а й по ро ди ли гос трі нау ко ві дис ку сії 
що до біо етич них про блем, го лов на з яких сто су є ть ся мо раль но го пра
ва на ек спе ри мен ти з люд ським жит тям і вста нов лен ня ме жі між тим, 
«що від при ро ди», а «що від лю ди ни». до сяг нен ня у сфе рі ме ди
ци ни та біо ло гії ста ли справж нім ви кли ком для сус піль ст ва, ос кіль ки 
з’являється де да лі біль ше шля хів і спо со бів втру чан ня у люд ське жит
тя, які біо ети ка має оці ню ва ти під ку том мо раль но сті. са ме у зв’язку 
з цим у 1997 р. на ге не раль ній кон фе рен ції Юне ско бу ло при йня то 
«Все світ ню дек ла ра цію про ге ном лю ди ни та пра ва лю ди ни», у якій 
на го ло шу є ть ся, що при про ве ден ні нау ко вих до слі джень, що сто су ю ть
ся ге но му лю ди ни, пред ме том особ ли вої ува ги ма ють ста ти вра ху ван ня 
їх мож ли вих етич них і со ці аль них на слід ків і пов’язана з цим від по ві
даль ність. 

Ще од ним при кла дом про гре су в ме ди ци ні є ви хо джу ван ня не до но
ше них і гли бо ко не до но ше них но во на ро дже них ді тей. ни ні біль шість 
но во на ро дже них бла го по луч но «пе ре жи ває» той кри тич ний пе рі од, 
у яко му ра ні ше ма ла ви со ку ві ро гід ність по мер ти від ін фек цій них та 
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ви щих рів нів се ред ньої три ва ло сті жит тя: 68,2 ро ку — для чо ло ві ків 
і 74,4 ро ку — для жі нок. у по даль шо му во на не ли ше не зро би ла від
чут но го пос ту пу в спра ві по дов жен ня три ва ло сті жит тя, а й втра ти ла 
цін ні над бан ня ми ну ло го.

По чи наю чи з се ре ди ни 1960х рр., в ук ра ї ні від но ви ли ся не га тив ні 
оз на ки у ди на мі ці смерт но сті, які пос ту по во на бу ли стій кої тен ден ції. 
Зро стан ня се ред ньої три ва ло сті жит тя при пи ни ло ся і роз по ча ло ся її 
зни жен ня внас лі док під ви щен ня смерт но сті на се лен ня від сер це восу
дин них за хво рю вань у се ред ньо му і стар шо му ві ці та від не щас них ви
пад ків, от ру єнь і травм у мо ло до му ві ці. транс фор ма цій на кри за 1990х 
рр. ще біль ше за гос три ла ці не га тив ні тен ден ції. у 2006 р. се ред ня очі
ку ва на три ва лість жит тя в ук ра ї ні бу ла ниж чою, ніж у 1960 р., і ста но
ви ла 62,3 і 73,9 ро ку в чо ло ві ків та жі нок від по від но. ни ні ук ра їн ські 
чо ло ві ки жи вуть в се ред ньо му на 12–13 ро ків, а жін ки на 8–9 ро ків 
мен ше, ніж у кра ї нах Єв ро пей сь ко го сою зу (рис. 2.1).

Під ви щен ня три ва ло сті жит тя у про це сі епі де міо ло гіч но го пе ре хо
ду в за хід них кра ї нах від бу ва ло ся внас лі док зни жен ня смерт но сті і ді
тей, і до рос лих. В ук ра ї ні фак тич но єди ною оз на кою про це су де мо
гра фіч ної мо дер ні за ції ста ло іс тот не зни жен ня смерт но сті ді тей, хо ча 
смерт ність ді тей про тя гом пер шо го ро ку жит тя все ще за ли ша є ть ся до
во лі ви со кою: 10,1 на 1 000 жи во на ро дже них у 2006 р. смерт ність до
рос ло го на се лен ня не ли ше не зни жу ва лась, а й зро ста ла до сить швид
ки ми тем па ми. 

Чо ло ві ки жін ки
Дже ре ло: да ні ВО ОЗ (HFADB)

рис. 2.1. ди на мі ка се ред ньої очі ку ва ної три ва ло сті жит тя  
при на ро джен ні в ук ра ї ні та кра ї нах Єс (15 кра їн) про тя гом 1970–2005 рр., ро ків

ним чи ном сфе ру сек су аль ної, шлюб ної та ре про дук тив ної по ве дін ки. 
Про це свід чать знач ні зру шен ня у жит тє во му цик лі, пов’язані з сек су
аль ни ми від но си на ми, всту пом до шлю бу, на ро джен ням ді тей. у су час
ний пе рі од сек су аль на по ве дін ка мо ло ді в ук ра ї ні за зна ла сут тє вих змін, 
на слід ком яких ста ло більш роз ку те став лен ня до ста те вих сто сун ків, 
зни жен ня ві ку по чат ку сек су аль но го жит тя, по ши рен ня не за реє ст ро ва
них сою зів, час та змі на парт не рів, що річ не зро стан ня по за шлюб ної на
ро джу ва но сті. Всі ці про я ви дру го го де мо гра фіч но го пе ре хо ду, хоч і з 
пев ним за піз нен ням, ді йшли і до на шої кра ї ни. а от тра єк то рія ди на мі
ки смерт но сті та три ва ло сті жит тя знач но від хи ли ла ся від «нор маль но
го» епі де міо ло гіч но го шля ху роз ви не них єв ро пей ських кра їн. 

«Па но ра ма» де мо гра фіч но го (в то му чис лі епі де міо ло гіч но го) пе
ре хо ду та пов’язаний з ним про цес за про ва джен ня со ці аль них ін но
ва цій в ук ра ї ні має свої не при ваб ли ві особ ли во сті. За галь на пос лі дов
ність змі ни ета пів епі де міо ло гіч но го пе ре хо ду та са ма, що на За хо ді, 
про те спе ци фі ка по ля гає, попер ше, у за піз нен ні чер го во сті ста дій, обу
мов ле но му від ста ван ням у со ці аль ноеко но міч но му роз ви тку кра ї ни, 
подру ге, в не за вер ше но сті про це су епі де міо ло гіч них змін і на кла дан ні 
не ви рі ше них зав дань по пе ред ньо го ета пу на ці лі на ступ но го. об раз но 
ка жу чи, від за хід но єв ро пей сь ко го «епі цен тру хви лі» де мо гра фіч них 
ін но ва цій до хо дять і до ук ра ї ни, але з за піз нен ням і мен шою си лою. 

як уже за зна ча лось, у за хід них кра ї нах при пи нен ня зро стан ня се
ред ньої три ва ло сті жит тя у дру гій по ло ви ні 1960х рр. обу мо ви ло від
по від ну ре ак цію з бо ку дер жа ви та сус піль ст ва, внас лі док чо го їм до сить 
швид ко вда ло ся від но ви ти по зи тив ну ди на мі ку в по каз ни ках жит тєз
бе ре жен ня на се лен ня. Вже на по чат ку 1970х рр. зро стан ня три ва ло сті 
жит тя від но ви ло ся. Зок ре ма, у фран ції та Швей ца рії уп ро довж 1960–
2006 рр. се ред ня очі ку ва на три ва лість жит тя ви рос ла на 10 ро ків, Ве
ли ко бри та нії — на 8 ро ків у чо ло ві ків і 7 ро ків у жі нок [54]. Знач но
го про гре су бу ло до сяг ну то у зни жен ні смерт но сті не мов лят, по каз ник 
якої ни ні у кра ї нах За хід ної Єв ро пи ста но вить у се ред ньо му бли зько 

5 смер тей на 1 000 жи во на ро дже них, а в та ких кра ї нах, як Шве ція та 
іс лан дія, — 3 по мер лих7, що на да ний час є най ниж чим рів нем смерт
но сті не мов лят у сві ті. 

на то мість в ук ра ї ні се ред ня очі ку ва на три ва лість жит тя про тя гом 
1964–2006 рр. зни зи ла ся май же на 6 ро ків у чо ло ві ків та 0,5 ро ку — 
в жі нок. са ме у се ре ди ні 1960х рр. ук ра ї на до сяг ла іс то рич но най

7 аналогічний показник смертності немовлят спостерігається також в японії та 
сінгапурі.
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на яко му до струк ту ри за хво рю ва но сті та смерт но сті на се лен ня по вер та ю
ть ся дея кі «ста рі» й з’являються «но ві» ін фек цій ні хво ро би. 

хво ро би ор га нів трав лен ня ін фек цій ні хво ро би
Дже ре ло: да ні ВО ОЗ (HFADB)

рис. 2.3. ди на мі ка смерт но сті на се лен ня ві ком 0–64 ро ки від хво роб ор га нів  
трав лен ня та ін фек цій них хво роб в ук ра ї ні та кра ї нах Єс (15 кра їн) про тя гом 

1980–2005 рр. (у роз ра хун ку на 100 тис. на се лен ня)

та ка си туа ція зу мов ле на ба гать ма чин ни ка ми. до сяг нен ня у се ре ди
ні 1960х рр. бу ли пов’язані го лов ним чи ном з ус пі ха ми у лі ку валь ній 
ме ди ци ні й ефек тив ни ми про ти епі де міч ни ми за хо да ми. у по даль шо му, 
ко ли в роз ви не них кра ї нах від бу вав ся пе ре хід від бо роть би з ін фек цій
ни ми за хво рю ван ня ми до по си лен ня кон тро лю над но ви ми фак то ра
ми ри зи ку, на сам пе ред фак то ра ми роз ви тку сер це восу дин них па то ло
гій і зов ніш ніх при чин, ук ра ї на, як і реш та кра їн ко лиш ньо го срср, 
про дов жу ва ла ке ру ва ти ся і по кла да ти ся на ра дян ську сис те му дер жав
но го па тер на ліз му, пріо ри тет лі ку ван ня над про фі лак ти кою, ма ла міс
це не до оцін ка ін ди ві ду аль них цін но стей, вклю чаю чи цін ність ок ре мо
го люд сь ко го жит тя та здо ров’я. са ме то му пі сля від чут но го зни жен ня 
смерт но сті від ін фек цій них хво роб у ра дян ський пе рі од во на, на від
мі ну від за хід но єв ро пей ських кра їн, вия ви ла ся не го то вою то ру ва ти 
шлях на ступ них ета пів епі де міо ло гіч но го пе ре хо ду.

це обу мов ле но на сам пе ред не під го тов ле ні стю та не від по від ні стю 
ін сти ту ціо наль них струк тур но вим сус піль ним ви мо гам і пот ре бам. 
За зна че не сто су є ть ся пе ре ду сім сис те ми охо ро ни здо ров’я ра дян сь ко
го зраз ка, що да ва ла мож ли вість зни жу ва ти смерт ність ли ше до пев них 
меж і не фор му ва ла мо ти ва ції до збе ре жен ня та по ліп шен ня ста ну здо
ров’я. Пі сля то го, як ре зер ви під ви щен ня три ва ло сті жит тя, пов’язані 

По каз ни ки жит тє здат но сті чо ло ві ків пра це здат но го ві ку в ук ра ї ні 
не тіль ки знач но ниж чі, ніж у роз ви не них за хід но єв ро пей ських кра ї
нах, а й по міт но пос ту па ю ть ся по каз ни кам кра їн цен траль ної Єв ро
пи. Зок ре ма, з 1 000 ук ра їн ських 15річ них юна ків до 60 ро ків у 2006 р. 
до жи ва ло в се ред ньо му ли ше 607, то ді як у Шве ції — 920, Ве ли ко бри
та нії — 899, ні меч чи ні — 889, фран ції — 872, Че хії — 844, угор щи
ні — 744. для жі нок роз рив у по каз ни ках є менш іс тот ним. над мір на 
смерт ність на се лен ня пра це здат но го ві ку, на сам пе ред чо ло ві ків, є го
лов ним чин ни ком, що зу мов лює роз рив у се ред ній три ва ло сті жит тя 
в ук ра ї ні та роз ви не них єв ро пей ських кра ї нах (рис. 2.2).

Дже ре ло: роз ра хо ва но за да ни ми Hu man Mor tal ity Da ta base  
та WHO Sta tis ti cal In for ma tion Sys tem

рис. 2.2. Ймо вір ність до жи ти від 15 до 60 ро ків в ук ра ї ні та дея ких єв ро пей ських 
кра ї нах у 2005 р. (у роз ра хун ку на 1 000 на се лен ня; по ук ра ї ні да ні за 2006 р.)

най ви ще зро стан ня смерт но сті на се лен ня ук ра ї ни впро довж 1989–
2006 рр. бу ло ха рак тер не для кла су ін фек цій них і па ра зи тар них хво роб 
(ут ри чі), хво роб ор га нів трав лен ня (вдві чі), зов ніш ніх при чин (у пів то
ра ра зи) (рис. 2.3). са ме по цих кла сах при чин смер ті спос те рі га є ть ся 
ра зю ча ста те ва не рів ність, що по ля гає у кіль ка ра зо во му пе ре ви щен ні 
смерт но сті чо ло ві ків над від по від ни ми по каз ни ка ми жі нок, особ ли во 
у се ред ньо му та зрі ло му ві ці.

Поя ва та знач ний роз мах епі де мій ту бер ку льо зу й Віл/сні ду в ук ра
ї ні (як і в дея ких ін ших пост ра дян ських кра ї нах) уза га лі жод ним чи ном не 
впи су є ть ся у тео рію епі де міо ло гіч но го пе ре хо ду. са ме то му ни ні з’явилась 
ідея про мож ли вість так зва но го п’ятого ета пу епі де міо ло гіч но го пе ре хо ду, 
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По ве дін ко ві но ва ції, пов’язані з по ши рен ням здо ро во го спо со бу 
жит тя, що на бу ли до во лі швид ко го роз по всю джен ня у роз ви не них кра
ї нах, в ук ра ї ні як що й ма ють міс це, то го лов ним чи ном се ред пев них со
ці аль них груп, які по сі да ють ви со кі со ці аль ноеко но міч ні по зи ції та від
зна ча ю ть ся сфор мо ва ною куль ту рою жит тє і здо ров’язбережувальної 
по ве дін ки. Біль шість на се лен ня ук ра ї ни, що стур бо ва на про бле ма ми 
ви жи ван ня, вия ви ла ся не го то вою до за сво єн ня но вих зраз ків ко лек
тив ної по ве дін ки, які ба зу ю ть ся на нор мах здо ро во го спо со бу жит
тя, тим біль ше, що не спри ят ли ві со ці аль ноеко но міч ні умо ви у пе рі од 
кри зи 1990х рр. різ ко об ме жи ли мож ли во сті фор му ван ня та реа лі за
ції та кої по ве дін ки.

Що до ук ра ї ни до во дить ся кон ста ту ва ти, що гос трі про ти річ чя між 
бід ні стю і ба гат ст вом, ве ли чез ний роз рив у роз по ді лі ма те рі аль них 
благ є по туж ним дже ре лом не рів но сті у за без пе чен ні ре сур са ми, не об
хід ни ми для пов но цін ної жит тє ді яль но сті. у ба га тьох до слі джен нях 
до во дить ся, що рі вень до хо дів знач ною мі рою ви зна чає від мін но сті 
у жит тє вих стан дар тах та умо вах, що в свою чер гу фор му ють не од на
ко ві мож ли во сті та спро мож но сті справ ля ти ся з про бле ма ми здо ров’я. 
Бід ні гру пи на се лен ня рід ше звер та ю ть ся до лі ка ря, менш охо че про хо
дять про фі лак тич ні ог ля ди і, а від так більш не дба ло став лять ся до сво
го здо ров’я. Во ни час то від кла да ють або від мов ляю ть ся від не об хід но
го лі ку ван ня, ос кіль ки ви тра ти на лі ку ван ня мо жуть ста но ви ти знач ну 
і на віть не по мір но ве ли ку ча ст ку їх ньо го бю дже ту, що при зво дить до 
роз ви тку за пу ще них та уск лад не них форм хво роб і під ви щує ри зик пе
ред час ної смер ті. ін ши ми сло ва ми, вплив бід но сті та ни зьких до хо дів 
на стан здо ров’я і ри зик смер ті від хро ніч них па то ло гій про яв ля є ть ся 
у на ко пи чу валь но му та про лон го ва но му в ча сі ефек ті зро стан ня за хво
рю ва но сті й під ви щен ня ри зи ку пе ред час ної смер ті.

Вод но час більш за мож ні осо би мо жуть опе ра тив ні ше зреа гу ва ти на 
хво ро бу, про йти якіс ну ді аг но сти ку, при йма ти ефек тив ні кош тов ні лі
ки впро довж три ва ло го ча су, тоб то от ри ма ти своє час не лі ку ван ня й та
ким чи ном від ст ро чи ти час і зни зи ти ймо вір ність смер ті. на то мість 
пред став ни ки ни зько за без пе че них груп є враз ли ві ши ми, ос кіль ки за
зна ють впли ву стре со вих чин ни ків біль шою мі рою, ніж ін ші гру пи, 
і при цьо му ма ють у своє му роз по ря джен ні об ме же ні ре сур си для ви
жи ван ня і ви рі шен ня жит тє во важ ли вих про блем. утво ри ло ся замк ну
те ко ло, ко ли, з од но го бо ку, не за до віль не ма те рі аль не ста но ви ще знач
ної час ти ни на се лен ня обу мов лює під ви ще ний ри зик втра ти здо ров’я 
че рез не якіс не хар чу ван ня, зни же ну мож ли вість от ри ман ня своє час ної 
і ква лі фі ко ва ної ме дич ної до по мо ги, оз до ров лен ня та від по чин ку, гір

з іму ні за ці єю ді тей, са ні тар ни ми і про ти епі де міч ни ми за хо да ми, бу ло 
ви чер па но, три ва лість жит тя пе ре ста ла зро ста ти. 

на то мість, за хід на сис те ма охо ро ни здо ров’я бу ла знач но біль шою 
мі рою орі єн то ва на на ак тив ні шу участь не дер жа ви, а са мо го ін ди ві да 
у бо роть бі за влас не здо ров’я. то му за хід ним кра ї нам вда ло ся за дія ти 
но ві ре зер ви, пов’язані, попер ше, з по ши рен ням здо ро во го спо со бу 
жит тя (від мо ва від тю тю но па лін ня, змі на струк ту ри хар чу ван ня, фі зич
на ак тив ність то що), подру ге, з ус пі ха ми ме ди ци ни, ос кіль ки по туж
ні ша еко но мі ка за без пе чу ва ла ство рен ня та ак тив не впро ва джен ня но
вих ефек тив них тех но ло гій лі ку ван ня хро ніч них хво роб [55, c. 92–93]. 

В ук ра ї ні тех но ло гіч на від ста лість у ме ди ци ні є ві доб ра жен ням за
галь ної тех но ло гіч ної від ста ло сті ук ра їн ської еко но мі ки, ос но вою якої є 
ви роб ництва третьо го тех но ло гіч но го ук ла ду, що фор му вав ся ще на по
чат ку хх ст., так і чет вер то го, який у роз ви не них кра ї нах до сяг нув меж 
сво їх мож ли во стей ще в се ре ди ні 1970х рр.. тим ча сом у сві ті від бу ва ю
ть ся ста нов лен ня і бурх ли вий роз ви ток ви роб ництв п’ятого й шос то го 
тех но ло гіч них ук ла дів — те ле ко му ні ка цій, гнуч кої ав то ма ти за ції, сис
тем штуч но го ін те лек ту, біо та кос мо тех но ло гій. В ук ра ї ні ме ха ніз ми 
та ін ст ру мен ти ста нов лен ня ін ве сти цій ноін но ва цій ної мо де лі еко но
міч но го роз ви тку, яка да ла б змо гу за без пе чи ти роз бу до ву «еко но мі ки 
знань», «еко но мі ки здо ров’я», «сус піль ст ва гу ма ні тар них та со ці аль
них ін но ва цій», за ли ша ю ть ся до сі ос та точ но не ви зна че ни ми. 

При чи ни різ ко го спа ду три ва ло сті жит тя в ук ра ї ні у 1990і ро ки ви
хо дять за ме жі ме ди ци ни, хо ча роль та від по ві даль ність сис те ми охо
ро ни здо ров’я, на на шу дум ку, не ви прав да но при мен шу є ть ся. не вда
лі со ці аль ноеко но міч ні ре фор ми ста ли ка та лі за то ром не спри ят ли вих 
де мо гра фіч них тен ден цій, сфор мо ва них за ра дян ських ча сів. різ ке під
ви щен ня смерт но сті є на слід ком не га тив но го впли ву ці ло го ком плек
су фак то рів, пов’язаних з со ці аль ноеко но міч ною кри зою та не об хід
ні стю адап та ції до сус піль них змін, що від бу ли ся у до во лі ко рот кий 
пе рі од ча су. труд но щі по ля га ли в то му, що про цес адап та ції на се лен ня 
від бу вав ся на тлі лом ки ста рої ін сти ту ціо наль ної сис те ми, сфор мо ва ної 
у ра дян ський пе рі од, ви тіс нен ня ста рих сус піль них норм і цін но стей 
та не ви зна че но сті но вих, а то му су про во джу вав ся знач ною со ці аль ною 
на пру же ні стю і пе си міз мом. на тлі різ ко го па дін ня рів ня жит тя на се
лен ня та по гір шен ня умов пра ці, по глиб лен ня со ці аль ноеко но міч ної 
не рів но сті, роз ла ду сис те ми охо ро ни здо ров’я і змен шен ня дос туп но
сті до якіс ної ме дич ної до по мо ги це при зве ло до зро стан ня за хво рю
ва но сті та смерт но сті від стре со ген но зу мов ле них па то ло гій, со ці аль но 
де тер мі но ва них за хво рю вань, не щас них ви пад ків, от ру єнь і травм. 
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де мо гра фіч них оз нак, які за пов ню ю ть ся у сві доцтві про смерть). Про
те роз ра хун ки, про ве де ні на ба зі пе ре пи су на се лен ня ук ра ї ни 1989 р. 
та від по від ної ста ти сти ки при род но го ру ху, вка зу ють на чіт ко ви ра же
ну ди фе рен ціа цію по каз ни ків смерт но сті та се ред ньої три ва ло сті жит
тя за леж но від ос віт ньо го ста ту су. до ве де но, що чим ви щою є по зи ція 
на ос віт ній шка лі, тим ниж чою є ймо вір ність по мер ти і ви щою се ред ня 
три ва лість жит тя. Згід но з ре зуль та та ми роз ра хун ків чо ло ві кифа хів ці 
з ви щою ос ві тою у 1989 р. ма ли шанс про жи ти дов ше на 3 ро ки, а жін
ки — на 1 рік, ніж на се лен ня в ці ло му. роз рив у по каз ни ках се ред ньої 
три ва ло сті жит тя се ред осіб з най ви щим і най ниж чим рів нем ос ві ти є 
більш вра жаю чим і ста но вив в ук ра ї ні у 1989 р. 4,9 ро ку для чо ло ві ків та 
1,8 ро ку для жі нок. При чи на цьо го яви ща по ля гає у знач них об ся гах пе
ред час ної смерт но сті у ві ці 20–59 ро ків се ред на се лен ня з ни зьким рів
нем ос ві ти. За зна че ні від мін но сті у по каз ни ках смерт но сті на се лен ня 
з ви щою ос ві тою та з ос ві тою ниж че се ред ньої ся га ли 4 ра зів [57, c. 20]. 

Вста нов ле но та кож, що в мі ру під ви щен ня ос віт ньо го рів ня ста те
ві від мін но сті у по каз ни ках смерт но сті змен шу ю ть ся: осо би з ви щою 
ос ві тою не за леж но від ста ті ма ють від нос но ни зький рі вень смерт но
сті (у кіль ка ра зів ниж чий за по каз ни ки ін ших ста тус них груп). Пе ре ви
щен ня чо ло ві чої смерт но сті над жі но чою най силь ні ше ви ра же не са ме 
се ред ни зько ста тус них груп на се лен ня. За леж ність рів ня смерт но сті від 
ос ві ти мак си маль но про яв ля є ть ся у ві ці від 20 до 40 ро ків і на да лі пос
лаб лю є ть ся. За да ни ми 1989 р. здо бут тя ви щої ос ві ти зни жу ва ло ри зик 
смер ті для чо ло ві ків ві ком 30–34 ро ки у 5 ра зів (по рів ня но з ти ми, хто 
не має пов ної се ред ньої ос ві ти), ві ком 40–44 ро ки — у 3,5 ра зи. для жі
нок від по від ні по каз ни ки ста нов лять 4,5 і 2,3 ра зи від по від но. За умов 
ре жи му смерт но сті 1989 р. ймо вір ність до жи ти від 20 до 60 ро ків у гру
пі з ви щою ос ві тою ста но ви ла 835‰ для чо ло ві ків і 920‰ для жі нок, 
а у гру пі з най ниж чим ос віт нім рів нем — 673 та 861‰, від по від но.

то му є під ста ви ствер джу ва ти, що на се лен ня з ви щою ос ві тою бу ло 
й за ли ша є ть ся своє рід ним «аван гар дом», прак ти ки і при йо ми збе ре
жен ня здо ров’я яко го де мон ст ру ють ті мож ли во сті й ре зер ви, що іс ну
ють у сус піль ст ві і ре аль но мо жуть бу ти ви ко ри ста ні для до сяг нен ня 
зни жен ня смерт но сті та по дов жен ня се ред ньої три ва ло сті жит тя в ці
ло му. са ме у гру пах з ви щою ос ві тою, які за йма ю ть ся ро зу мо вою пра
цею, пе ре ду сім ін те лі ген ції, на на шу дум ку, збе рі га ю ть ся на вич ки здо
ро во го спо со бу жит тя й ус ві дом лю є ть ся не об хід ність та важ ли вість 
осо би стої від по ві даль но сті за стан влас но го здо ров’я. об раз но ка жу
чи, ін те лі ген ція бу ла і ли ша є ть ся но сі єм най кра щої «со ці аль ної яко
сті», в то му чис лі що до куль ту ри жит тєз бе ре жу валь ної по ве дін ки.

ші умо ви пра ці й по бу ту, мен ший дос туп до ін фор ма ції, а з ін шо го — 
про бле ми зі здо ров’ям тіс но пов’язані зі зни жен ням пра це здат но сті 
й про дук тив но сті, що при зво дить до ско ро чен ня до хо дів і по гір шен ня 
яко сті жит тя в ці ло му. 

од нак стан здо ров’я на се лен ня обу мов ле ний не тіль ки на яв ні стю 
ма те рі аль них і фі нан со вих ре сур сів і дос ту пом до них, а й ще біль шою 
мі рою пси хо ло гіч ною на лаш то ва ні стю, сфор мо ва ні стю пот ре би, го тов
ні стю до реа лі за ції по ве дін ки, зо рі єн то ва ної на спри ят ли ві для жит тя 
та здо ров’я со ціо куль тур ні стан дар ти. це, в свою чер гу, тіс но пов’язано 
з ін ши ми ха рак те ри сти ка ми, на сам пе ред рів нем ос ві ти і ква лі фі ка ції. 
різ ні ос віт ньоква лі фі ка цій ні гру пи не од на ко во реа гу ють на про бле ми 
зі здо ров’ям і не од на ко во став лять ся до їх ви рі шен ня, тоб то рі вень ус
ві дом лен ня вар то сті здо ров’я, від по ві даль но сті за йо го збе ре жен ня та 
жит тєз бе ре жу валь ної ак тив но сті іс тот но від різ ня є ть ся. 

так, за да ни ми об сте жен ня до мо гос по дарств ук ра ї ни у 2005 р. се
ред на се лен ня ві ком 25 ро ків і стар ше най кра щі са мо оцін ки ста ну здо
ров’я вия ви лись се ред осіб з ви со ким рів нем ос ві ти [56]. Зок ре ма, ча
ст ка тих, хто оці нив свій стан здо ров’я як «до б рий», ста но ви ла 33,2% 
се ред осіб з ви щою ос ві тою (пов ною і не пов ною) та 11,8% се ред осіб 
з ба зо вою се ред ньою ос ві тою та ниж че. на по га ний стан здо ров’я час
ті ше скар жать ся ни зько ос ві че ні осо би: про ньо го зая ви ло ли ше 12% 
опи та них з ви щою ос ві тою і май же 37% з ос віт нім рів нем, ниж чим пов
но го за галь но го се ред ньо го. на на шу дум ку, зв’язок між суб’єктивними 
оцін ка ми здо ров’я та ос ві тою був би чіт кі шим, як би він не пе ре кри вав
ся не га тив ним впли вом не кон си стент них до хо дів і бід но сті.

хо ча різ но ма ніт ні об сте жен ня свід чать, що здо ров’я по сі дає чіль
не міс це у сис те мі цін но стей біль шо сті на се лен ня ук ра ї ни, ли ше пев на 
час ти на ре аль но дбає про йо го збе ре жен ня. Зок ре ма, за да ни ми об сте
жен ня до мо гос по дарств у 2005 р. ак тив ну по зи цію що до про фі лак ти
ки за хво рю вань і збе ре жен ня здо ров’я за йма ють са ме ви со ко ос ві че ні 
гру пи на се лен ня. се ред них біль ша час ти на тих, хто звер та є ть ся до ме
дич них за кла дів не ли ше з лі ку валь ною ме тою, а й у про фі лак тич них 
ці лях. так, із чис ла осіб ві ком 25 ро ків і стар ше, хто звер тав ся до лі ка ря 
впро довж ос тан ніх два на дця ти мі ся ців, ча ст ка тих, чий ос тан ній ві зит 
до лі ка ря був пов’язаний з про фі лак тич ною ме тою, ста но ви ла 26% се
ред осіб з ви щою ос ві тою (пов ною, ба зо вою та не пов ною) і ли ше 8,5% 
се ред осіб з ба зо вою за галь ною се ред ньою ос ві тою і ниж че. 

у су час ний пе рі од не мож ли во ви мі ря ти і по рів ня ти смерт ність різ
них ос віт ніх груп на се лен ня ук ра ї ни з ог ля ду на від сут ність від по від ної 
ста ти стич ної ін фор ма ції (зок ре ма, зі ско ро чен ням пе ре лі ку со ці аль но
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ме ди коде мо гра фіч них змін, ре сур сом під ви щен ня три ва ло сті жит тя, 
а от же, оз на кою ефек тив но го люд сь ко го роз ви тку в ці ло му.

2.2. зру шен ня в де мо гра фіч них струк ту рах на се лен ня
не менш важ ли вим чин ни ком ін но ва цій них змін, що від бу ва ю ть

ся в люд сь ко му роз ви тку, ви сту пає де мо гра фіч на струк ту ра, яка сут
тє во впли ває на еко но міч ні від но си ни і від по від ні їм роз по ді ли на
се лен ня, від сус піль но го по ді лу пра ці до спо со бу жит тя і ор га ні за ції 
осо би сто го спо жи ван ня. спе ци фі ка та ких якіс них де мо гра фіч них 
оз нак, як вік і стать, дає змо гу ха рак те ри зу ва ти їх як без по се ред нє 
(при род нобіо ло гіч не) під ґрун тя фор му ван ня ос нов них еко но міч но 
зна чу щих вла сти во стей на се лен ня. роль ста ті й ві ку в сис те мі якіс
них ха рак те ри стик на се лен ня, що уо соб лю ють со бою ре зуль та тидо
сяг нен ня у люд сь ко му роз ви тку, за слу го вує на ува гу хо ча б то му, що 
роз ви ток різ них вла сти во стейздіб но стей лю дей є, по су ті, функ ці
єю ві ку да них ін ди ві дів (за леж ність жит тє ді яль ніс них ро лей і вла
сти во стей, що в них про яв ляю ть ся, від ста ті при йня то вва жа ти не 
на стіль ки все охо п люю чою, крім, звіс но, ді то род ної функ ції, хо ча фе
но мен за леж но сті різ них ви дів жит тє ді яль но сті лю дей від ста ті та
кож іс нує). особ ли ве міс це ві ку (на рів ні ін ди ві да) і ві ко во го скла ду 
(на рів ні на се лен ня та йо го ок ре мих спіль нот) ви зна ча є ть ся все охо
п люю чою за леж ні стю ком плек су якіс них па ра мет рів від ві ку. на
бут тя і змі на всьо го спек тра вла сти во стей ок ре мим ін ди ві дом, як 
і люд ський роз ви ток за га лом, не мо же від бу ва тись інак ше, як у ча сі, 
а от же, у зв’язку і під впли вом ві ко вих змін (ди на мі ки ві ко во го скла
ду, спів від но шень між по ко лін ня ми — на рів ні на се лен ня та тих чи 
ін ших спіль нот). то му оцін ка яко сті на се лен ня й до сяг ну тих ре зуль
та тів і пер спек тив люд сь ко го роз ви тку в тій чи ін шій кра ї ні не мож
ли ві без ура ху ван ня змін ві ко вої струк ту ри на се лен ня та вра ху ван ня 
ві ко вих від мін но стей ін тен сив но сті про я ву ок ре мих вла сти во стей.

са ма спе ци фі ка «дії» влас не де мо гра фіч них ха рак те ри стик по ля
гає в то му, що від них знач ною мі рою за ле жить низ ка осо би стіс них, 
со ці аль нопси хо ло гіч них ха рак те ри стик ін ди ві дів. у чис лі та ких 
чин ни ків ін ди ві дуа лі стич нодо сяж ні або, на впа ки, па сив нопа тер
на лі ст ські ус та нов ки, сту пінь упев не но сті у сво їх си лах і мо біль но
сті пси хі ки, особ ли во сті тру до вої мо ти ва ції, цін ніс ні орі єн та ції, які 
«за да ють» мож ли во сті адап та ції ін ди ві дів до но вої мо де лі сус піль
но го роз ви тку і, зок ре ма, сту пінь їх вклю че но сті в рин ко ві від но си
ни. тож ві ко ва ди фе рен ціа ція ви сту пає своє рід ною пе ре ду мо вою 
для по даль шої со ці аль нопси хо ло гіч ної ди фе рен ціа ції.

Пред став ни ки ни зько ос ві че них со ці аль них про шар ків, маю чи ін
ші стан дар ти яко сті жит тя, мен шою мі рою на лаш то ва ні на дот ри ман
ня ра ціо наль ної ві таль ної по ве дін ки і біль шою мі рою по кла да ю ть ся 
на ме дич ну до по мо гу і та ким чи ном зні ма ють з се бе осо би сту від по ві
даль ність за стан влас но го здо ров’я. та ке па сив не став лен ня є знач ною 
мі рою на слід ком і спад ком ра дян ської до би, для якої був ха рак тер ний 
пріо ри тет дер жав них пот реб та ін те ре сів над ін ди ві ду аль ни ми, внас лі
док чо го лю ди бу ли прив че ні над то ма ло ува ги при ді ля ти своє му здо
ров’ю. крах ра дян ської сис те ми дер жав но го па тер на ліз му й од но час но 
різ ке па дін ня рів ня і яко сті жит тя ста ли при чи ною ще біль шо го пос
лаб лен ня куль ту ри й на ви чок збе ре жен ня здо ров’я як свід чен ня со ці
аль нопси хо ло гіч ної де за дап та ції на се лен ня. се ред ма ло за без пе че них 
і ни зько ос ві че них груп на се лен ня, зай ня тих пе ре важ но фі зич ною пра
цею, за кло по та них по шу ка ми за со бів для ви жи ван ня, тур бо та про здо
ров’я пе ре бу ває на пе ри фе рії жит тє вих ці лей і пот реб, то му та кі «пе ри
фе рій ні» гру пи від зна ча ю ть ся ни зьки ми по каз ни ка ми до жит тя. мож на 
ствер джу ва ти, що різ кий спад се ред ньої три ва ло сті жит тя в ук ра ї ні 
у пер шій по ло ви ні 1990х рр. від був ся са ме за ра ху нок збіль шен ня кіль
ко сті осіб з ни зьким со ці аль ноеко но міч ним ста ту сом внас лі док ін тен
сив но го про це су еко но міч ної та со ці аль ної мар гі на лі за ції на се лен ня. 

у цьо му кон тек сті ду же важ ли вим є про цес під ви щен ня ос віт ньо
го і про фе сій ноква лі фі ка цій но го рів ня на се лен ня в ці ло му, з од но
го бо ку, і транс ля ція жит тєз бе ре жу валь них норм і пра вил по ве дін
ки від більш ос ві че них груп на се лен ня до менш ос ві че них — з ін шо го. 
Без у мов но, будьякі со ці аль ні но ва ції не від ра зу ста ють по пу ляр ни ми 
і «при жи ва ю ть ся» у сус піль ст ві та сус піль ній сві до мо сті. до сить час
то во ни на віть мо жуть зу ст рі ча ти опір, ос кіль ки спри йма ю ть ся як за
гро за ус та ле ним тра ди ці ям і звич кам. для швид шо го по ши рен ня здо
ров’язбережувальних по ве дін ко вих но ва цій не об хід но ство рю ва ти 
від по від ні спри ят ли ві умо ви. це пе ред ба чає роз ши рен ня дос ту пу менш 
за мож них верств на се лен ня до оз до ров лен ня, спор ту і якіс них ме дич
них пос луг, про па ган ду та по пу ля ри за цію здо ро во го спо со бу жит тя. 

За га лом ос віт ні, про фе сій ноква лі фі ка цій ні та куль тур ноін фор ма
цій ні ре сур си є не про сто ос нов ни ми за со ба ми адап та ції на се лен ня, 
які мо жуть за мі ни ти де фі цит ма те рі аль них ре сур сів і до по мог ти ви
жи ти у склад них со ці аль ноеко но міч них умо вах. Во ни мо жуть роз гля
да ти ся і як ре сур си жит тєз бе ре жен ня. тоб то по ліп шен ня еко но міч ної 
яко сті на се лен ня, під ви щен ня рів ня ос ві ти та ква лі фі ка ції є не ли ше 
оз на кою ефек тив но го фор му ван ня тру до во го по тен ціа лу, під ви щен ня 
кон ку рен то спро мож но сті ро бо чої си ли, а й під ґрун тям по зи тив них 
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По за вся ким сум ні вом, «об лич чя ста рію чо го со ці аль но го ор га ніз
му» по міт но змі ню є ть ся, при цьо му сус піль ст во, що звик ло оці ню ва ти 
свої здо бут ки й пер спек ти ви з по зи цій еко но міч но го зис ку, при ре че но 
кон ста тує «не при ваб ли вий на прям» цих змін, за сте рі гаю чи при цьо му 
що до об’єктивності, не ми ну чо сті, не зво рот но сті ста рін ня. З по гля ду 
ок ре мих еко но міч но зна чу щих па ра мет рів яко сті пос та рі ло го на се лен
ня — сту пе ня йо го рух ли во сті, в то му чис лі тих її про я вів, що пов’язані 
зі змі на ми у пра ці, здат но сті спри йма ти ін но ва ції, адап та цій них мож
ли во стей, зреш тою, ста ну здо ров’я й пра це здат но сті — з «не га тив но
при ре че ним» по гля дом на ста рін ня важ ко спе ре ча ти ся. од нак по гляд 
на ста рію че на се лен ня як сис те му з де мо гра фіч ним кон цеп том ак цен
тує ува гу, перш за все, на не об хід но сті змін у де мо гра фіч них від но си
нах (у то му чис лі між по ко лін них взає мо ді ях на сі мей но му рів ні та в ін
ших осе ред ках де мо про це су) за для без бо ліс ної адап та ції сус піль ст ва 
в ці ло му, та літ ніх лю дей зок ре ма, до пе ре хо ду в но ву «ві ко ву якість», 
а та кож і на то му , що «аб со лют не» ста рін ня, тоб то ста рін ня «звер ху» 
є то тож ним вті лен ню в жит тя са мо дос тат ньої та най гу ман ні шої ме ти 
люд ст ва — збіль шен ня се ред ньої три ва ло сті жит тя. 

Змі ни со ці аль ноде мо гра фіч но го скла ду на се лен ня ук ра ї ни (як усьо го, 
так і літ ньо го) на при кін ці хх — на по чат ку ххі ст. де тер мі ну ю ть ся, з од
но го бо ку, пост ра дян сь ки ми рин ко ви ми транс фор ма ція ми, з ін шо го — 
су час ни ми про це са ми при ско ре них тех ні котех но ло гіч них та ін фор ма
цій них змін, що ма ють гло баль ний ха рак тер і та кож іс тот но впли ва ють на 
стиль і темп жит тя, ор га ні за цію тру до вої ді яль но сті, ос віт ньопро фе сій
ні ви мо ги. на жаль, ні од ні, ні дру гі чин ни ки у віт чиз ня них умо вах «не 
при хиль ні» до літ ніх осіб з точ ки зо ру мож ли во стей їх швид кої со ці аль
нопси хо ло гіч ної адап та ції, шан сів що до со ці аль нопро фе сій ної пе ре орі
єн та ції, під три ман ня ста біль но го со ці аль но го ста но ви ща, дос тат ньо ви
со ко го міс ця у сус піль ній іє рар хії.

на ро лі ок ре мих ві ко вих груп у сус піль ст ві по зна чи ло ся різ ке зро
стан ня ди на міч но сті со ці аль ноеко но міч них про це сів у транс фор ма
цій ний пе рі од. у ни ніш ніх віт чиз ня них умо вах ви схід на со ці аль на мо
біль ність ха рак тер на для тих груп на се лен ня, які кра ще адап ту ва ли ся 
до рин ко вих умов, а це пе ре важ но осо би мо лод шо го й се ред ньо го пра
це здат но го ві ку. са ме мо лод ші ві ко ві гру пи є, як пра ви ло, го лов ни ми 
дія ча ми і при хиль ни ка ми ре форм, а от же, епо хи ре во лю цій і транс
фор ма цій — це епо хи до мі ну ван ня більш мо ло дих ві ко вих груп. як що 
«...в епо хи кон сер ва тив ні, спо кій ні й ре ак цій ні лі де ра ми, пра ви те ля
ми й вла сти те ля ми за зви чай ви сту па ють стар ці, то, за за галь ним пра
ви лом, лі де ри й ли ца рі со ці аль но го но ва тор ст ва у біль шо сті ви пад ків 

як кра ї на, що роз ви ва є ть ся в умо вах про гре сую чо го ста рін ня 
і має од не з най більш ста рих на се лень8, ук ра ї на по вин на вра хо ву ва ти 
ті особ ли во сті й об ме жен ня що до со ці аль ної ди на мі ки, які зу мов лює 
про цес ста рін ня її на се лен ня. на прям зру шень у ві ко во му скла ді на
се лен ня ук ра ї ни «на ко ристь» літ ніх і ста рих лю дей є не змін ним за 
весь по во єн ний пе рі од (рис. 2.4). 

рис. 2.4. кое фі ці єнт ста рін ня «звер ху» для на се лен ня ук ра ї ни  
(за да ни ми пе ре пи сів на се лен ня), %

до сяг ну тий на сьо го дні по міт но ви щий рі вень пос та рін ня жі но чої 
час ти ни на се лен ня ук ра ї ни (рис. 2.5) обу мов ле ний знач но біль шою 
три ва лі стю жит тя. 

а най ста рі шим ни ні є кон тин гент сіль ських жі нок, се ред яких по над 
30% до сяг ли пер шо го по ро гу ста рос ті (60 ро ків).

рис. 2.5. По каз ни ки пос та рін ня на се лен ня за стат тю в ук ра ї ні у 2006 р., %

8  у спільноті європейських держав україна за рівнем старіння випереджає країни 
центральної та східної Європи, але ще дещо „відстає” від лідерів у цьому відношен
ні — країн Північної, Західної та, почасти, Південної (італія, іспанія, Португалія) 
Європи.

8,3

12,8

16,7

12,3

22,4
25,5

8,6

14,9

19,1

12,1

24,2
26,1

0

5

10

15

20

25

30

1959 1989 2001

%
чоловіки

жінки

міське
населення
сільське
населення

15,6

24,5

11,9

19,8

37,0
42,0

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

• • • • • •  • • • •  • • • • •  60
• • • • •  •  • • • • • • , %

• • • • • •  • • • •  • • • • •  65
• • • • •  •  • • • • • • , %

• • • • • • • •  • • •
• • • • • • • • • , • • • • •

• • • • • • • •
• • • • •



92 93

швид ко сті ви ко нан ня пев них тру до вих опе ра цій то що), а та кож, пев
ною мі рою, на не об ґрун то ва но упе ре дже но му став лен ні до пра ців ни ків 
у зрі ло му ві ці (як до та ких, що не здат ні збе рі га ти ви со ку твор чу ак тив
ність, спри йма ти ін но ва ції, та й уза га лі при йня ти но ві рин ко ві умо ви 
гос по да рю ван ня). крім то го, труд но щі по єд нан ня про фе сій но го до
сві ду зрі лих пра ців ни ків з об’єктивною не об хід ні стю ос во єн ня но вих 
знань пов’язані і з від сут ні стю у на шій кра ї ні тра ди цій та діє вої сис те ми 
без пе рерв ної ос ві ти, і з під ви щен ня ква лі фі ка ції пра ців ни ків уп ро довж 
тру до во го жит тя. 

осо би стар ших ві ко вих груп у кри зо во му со ціу мі та в умо вах транс
фор ма ції со ці аль но го ор га ніз му ха рак те ри зу ю ть ся чи не най ви щим сту
пе нем со ці аль нопси хо ло гіч ної де за дап та ції і, вод но час, ни зьким рів
нем ін те гра ції до сус піль ної ді яль но сті, но вих еко но міч них ме ха ніз мів 
то що. на віть най мо лод ші з тих осіб, які ни ні до сяг ли пер шо го по ро гу 
ста рос ті (60 ро ків), ста ном на по ча ток пе ріо ду транс фор ма цій вже про
жи ли в умо вах ра дян ської со ці аль нопо лі тич ної й еко но міч ної сис те ми 
май же пів сто літ ній від рі зок жит тя. При род ні ві ко ві труд но щі по зи тив
но го спри йнят тя і при йнят тя но во го сус піль но го уст рою ба га то ра зо во 
при мно жи ли ся че рез зу мов ле не ін фля цій ною екс про пріа ці єю тру до вих 
за оща джень і ни зьки ми пен сія ми ус ві дом лен ня се бе не як суб’єкта рин
ко вих пе ре тво рень, а як ошу ка ної їх жерт ви, а та кож че рез над то ни зьку 
й до сі со ці аль ну ре зуль та тив ність ре форм та, від по від но, мар ність спо
ді вань на при жит тє ве от ри ман ня осо би сто го зис ку від їх здій снен ня.

тож на по чат ку но во го сто літ тя, що йо го вва жа ють пе ре хід ним до 
при йдеш ньої ци ві лі за ції літ ніх лю дей, на ко пи чи ла ся ве ли чез на кіль
кість про блем, що за гро жу ють де гра да ці єю яко сті ста рію чо го на се
лен ня: знач ні мас шта би пе ред час них втрат здо ров’я і пра це здат но сті; 
при ско ре не фі зіо ло гіч не ста рін ня (пе ре ду сім уна слі док не здо ро во го 
спо со бу жит тя, ни зької яко сті хар чу ван ня, впли ву ра діа цій ноеко ло
гіч них чин ни ків); по ши ре ність нер во вих і пси хіч них роз ла дів, по ро
го вих ста нів, що фор му ю ть ся на тлі за галь ної не вдо во ле но сті жит тям, 
йо го ін те лек ту аль ноду хов но го збід нен ня, не спо кою та со ці аль ної не
впев не но сті у зав траш ньо му дні; пау пе ри за ція знач ної час ти ни пен сіо
не рів, со ці аль на та мо раль ноетич на де гра да ція, спри чи не на злид ня
ми; зро стан ня по ши ре но сті су ї ци даль них ви пад ків, де тер мі но ва них 
втра тою ме ти і сен су жит тя, будьяких жит тє вих пер спек тив, ус ві дом
лен ням сво єї са мот но сті й не пот ріб но сті; ви со кий рі вень смерт но сті 
ще по рів ня но «мо ло дих пен сіо не рів» («ран ньо го» пі сля пра це здат
но го ві ку — від 60 до 70 ро ків) та пе ре важ но не спри ят ли ві тен ден ції її 
ди на мі ки у кри зо вий пе рі од.

бу ва ють став ле ни ка ми мо ло дих ві ко вих груп. ска за не де мон ст рує опо
се ред ко ва ну роль ві ко вих груп у ве ли ких і склад них со ці аль них про це
сах» [58, c. 113–114]. В ук ра ї ні та кож осо би мо лод ших і ран ньо зрі лих 
ві ко вих груп, особ ли во тих, що всту па ли до тру до во го жит тя вже в хо ді 
ре форм, ма ють знач но кра щі мож ли во сті для ви ко ри стан ня на да но го 
їм шан су на ви схід ну со ці аль ну мо біль ність. це пов’язано не ли ше з їх 
біль шим по тен ціа лом у та ко му со ці аль но му ре сур сі, як вік, а й з ви щим 
сту пе нем за лу че но сті мо ло ді до рин ко вих від но син.

мо лодь і осо би ран ньо зрі ло го ві ку більш схиль ні до ри зи ку, 
пов’язаного з са мо стій ною зай ня ті стю або під при єм ни цькою ді яль
ні стю, їм за зви чай при та ман на го тов ність до змі ни міс ця ро бо ти і ха
рак те ру ді яль но сті, до ос во єн ня но вої або склад ні шої ро бо ти, що має 
особ ли ве зна чен ня в умо вах струк тур ної пе ре бу до ви еко но мі ки. Час то 
ха рак тер мо ти ва ції, го тов ність вра хо ву ва ти ви мо ги рин ку пра ці, енер
гій ність і ди на міч ність, що ви гі дно ви різ ня ють мо лодь, до пов ню ю ть
ся біль шим по ши рен ням у її се ре до ви щі тих знань, на ви чок і умінь, що 
ни ні ви со ко ці ну ю ть ся у пра ців ни ках (на вич ки ро бо ти на комп’ютері, 
спіл ку ван ня іно зем ни ми мо ва ми, во дін ня ав то мо бі ля)9. отож, при ват
ні ро бо то дав ці яв но від да ють пе ре ва гу пра це влаш ту ван ню мо ло дих 
осіб. їх кон ку рен то спро мож ність на рин ку пра ці зу мов ле на більш ви
со кою адап та цій ною ак тив ні стю, здат ні стю до пе ре ква лі фі ка ції, влас не 
мо ло ді стю, кра щим ста ном здо ров’я (що прав да, ним, на жаль, ни ні мо
же пох ва ли ти ся да ле ко не кож на мо ло да осо ба) то що. 

Пос та рін ня на се лен ня і, зок ре ма, йо го пра це здат но го кон тин ген ту 
так чи інак ше тяг не за со бою ос лаб лен ня адап та цій них мож ли во стей, 
зни жен ня про фе сій ної мо біль но сті, ймо вір не по гір шен ня дея ких ін
ших тру до вих яко стей. так, осо би стар шо го ві ку важ че «впи су ю ть ся» 
до різ но ма ніт них но ва цій і то му час ті ше вва жа ю ть ся не ефек тив ни ми 
пра ців ни ка ми. 

ха рак тер ні ни ні для ук ра ї ни до во лі жор ст кі ві ко ві об ме жен ня що
до мож ли во стей ви бо ру тру до вої ді яль но сті, дос ту пу до про дук тив ної 
зай ня то сті ін но ва цій но го ха рак те ру, до от ри ман ня но вих спе ці аль но
стей ґрун ту ю ть ся на на яв них об’єктивних фак то рах (оз на ках ста рін
ня і зни жен ня пра це здат но сті у літ ніх пра ців ни ків, якто: по гір шен
ня адап та ції до но вих тру до вих умов, зни жен ня про дук тив но сті пра ці, 

9  як стверджує на основі результатів проведеного під її керівництвом соціологіч
ного дослідження відомий російський соціолог н. тихонова, «серед молоді не тіль
ки вдвічі більше тих, хто може працювати на комп’ютері і у півтора рази – тих, хто має 
навички спілкування іноземними мовами чи управління автомобілем. головне – мо
лодь значно активніше набуває цих навичок» [59, c. 110].
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не змі щен ня у тран зи тив ній еко но мі ці «пі ку» тру до вих до хо дів у ві ко
ві гру пи 25−40літ ніх зай ня тих от ри ма ні й ін ши ми до слід ни ка ми [60, 
c. 210] . та все ж на сам пе ред пред ме том сер йоз но го сус піль но го за не
по ко єн ня має бу ти ни ніш нє со ці аль не (і, звіс но, ма те рі аль не) ста но ви
ще ос нов ної ма си не пра цюю чих пен сіо не рів, адже від нос но більш бла
го по луч на у со ці аль ноеко но міч но му від но шен ні зай ня та час ти на осіб 
по хи ло го ві ку є, зреш тою, не та кою вже й ве ли кою. Вод но час че рез не
ухиль не пос та рін ня на се лен ня (при найм ні вже за ме жа ми по точ но го де ся
ти літ тя) вне сок літ ніх осіб у кон тин ген ти еко но міч но ак тив них і зай ня тих 
осіб, імо вір но, збіль шу ва ти ме ть ся.

особ ли ві стю низ хід ної со ці аль ної мо біль но сті не пра цюю чих осіб 
стар ше пра це здат но го ві ку в ук ра ї ні у пе рі од сус піль ноеко но міч них 
транс фор ма цій ста ло не ли ше па дін ня жит тє во го рів ня, об ме жен
ня дос ту пу до жит тє во не об хід них ре сур сів з ви хо дом на «за слу же
ний від по чи нок», а й втра та гід но го міс ця у сус піль ній іє рар хії (а та
кож ро дин ній, мік ро со ці аль ній то що), по си лен ня ефек ту «со ці аль ної 
дис тан ції» між пен сіо не ра ми і мо лод ши ми по ко лін ня ми, по гір шен ня 
імі джу осіб по хи ло го ві ку в сві до мо сті сус піль ст ва. оз на кою не дос тат
ньої ци ві лі зо ва но сті сус піль ст ва та йо го не де мо кра тич но сті є па ну ван
ня со ці аль ної бай ду жо сті, а по ча сти — і зне ва ги до збід ні лих ко лиш
ніх тру дів ни ків, втра та ни ми будьяких жит тє вих пер спек тив, а ра зом 
з ни ми — сил і во лі до дос той но го жит тя, на яке во ни, без у мов но, за
слу го ву ють.

Ви рі шаль ним кри те рі єм по ліп шен ня «яко сті ста рін ня» ни ні має 
бу ти мак си маль не по дов жен ня три ва ло сті пе ріо ду ак тив но го, твор чо
го і здо ро во го жит тя, а змі ни у де мо гра фіч них від но си нах (і «вбу до
ва них» у су час ний де мо про цес со ці аль них ін сти ту ці ях) ма ють бу ти 
спря мо ва ні як на «при сто су ван ня» до пот реб і мож ли во стей ста рію
чих по ко лінь, так і на ко рис не і «взає мо ви гід не» ви ко ри стан ня ба га
жу їх знань і до сві ду (жит тє во го, про фе сій но го то що) і тим са мим — на 
на дан ня бут тю літ ніх лю дей не об хід ної ос мис ле но сті.

ін но ва цій но важ ли вим ас пек том ви рі шен ня да ної про бле ми є са ме під
три ман ня дос тат ньо ви со ко го со ці аль ноеко но міч но го ста ту су літ ніх осіб, 
що мо же бу ти за без пе че не го лов ним чи ном че рез спри ян ня їх зай ня то сті, 
під ви щен ня її яко сті та про дук тив но сті то що. Вар то вра хо ву ва ти при цьо
му, що в умо вах пе ре хо ду до но вої еко но мі ки знань і ви со ких тех но ло гій 
на мож ли во сті за без пе чен ня ефек тив ної зай ня то сті літ ніх впли ва ють при
найм ні дві об ста ви ни. 

З од но го бо ку, у хо ді струк тур ноін но ва цій ної пе ре бу до ви еко но мі ки 
від бу ва є ть ся пос ту по ве ви тіс нен ня ни зько ква лі фі ко ва них ро бо чих місць 

Вель ми від чут но у се ре до ви щі на ших літ ніх спів гро ма дян по зна чи
лась і тен ден ція до со ці аль ної по ля ри за ції, при цьо му «во до роз діль
ною сму гою» в ній ви сту пає зай ня тість або не зай ня тість осіб пен сій
но го ві ку еко но міч ною ді яль ні стю, а від так — ще і якість зай ня то сті, що 
пов’язана з ві ком, ста ном здо ров’я, ос віт ньопро фе сій ни ми ха рак те ри
сти ка ми літ ніх пра ців ни ків, їх ми ну лим тру до вим до сві дом, зв’язками 
то що. на прик лад, спос те рі га є ть ся спе ци фіч на «ви бір ко вість» зай ня
то сті осіб пен сій но го ві ку, пов’язана з рів нем їх ос ві ти: се ред літ ніх пра
ців ни ків ро бо че міс це час ті ше вда є ть ся збе рег ти осо бам з більш ви со
ким ос віт ньоква лі фі ка цій ним рів нем.

Вар то за зна чи ти, що за ро ки не за леж но сті кра ї ни кон тин гент літ
ньо го на се лен ня ук ра ї ни знач но по пов нив ся осо ба ми з ви со ким рів нем 
ос ві ти. на ме жі ти ся чо літь пер шо го по ро гу ста рос ті до сяг ли по ко лін
ня на ро дже них у пе ред во єн ні та во єн ні ро ки, біль шість пред став ни ків 
яких уже в по во єн ні ро ки здо бу ла при найм ні ба зо ву за галь ну се ред ню 
ос ві ту (в міс тах час ті ше — пов ну), а до во лі знач на час ти на — й ви щу 
ос ві ту різ них рів нів.

слід під крес ли ти, що на рів ні еко но міч ної ак тив но сті та її скла
до вих у літ ніх осіб іс тот но впли ва ють не ли ше та кі чин ни ки, як об
сяг і струк ту ра ви роб ництва та си туа ція на рин ку пра ці, рі вень оп ла ти 
пра ці то що, а й стан і рі вень пен сій но го за без пе чен ня, крім то го, ін ди
ві ду аль нопси хо ло гіч ні чин ни ки (особ ли во сті спо жи ван ня, праг нен
ня до по ліп шен ня доб ро бу ту та ін.) і ха рак те ри сти ки де мо гра фіч но го 
скла ду кон тин ген ту літ ніх осіб (ста те вові ко вий склад, роз по діл за ста
ном здо ров’я, сі мей ним ста ном то що).

су час ні якіс ні ха рак те ри сти ки зай ня то сті літ ніх осіб тіс но пов’язані 
са ме з їх ос віт нім рів нем і ві ком, знач ною мі рою за ле жать від ви ду еко
но міч ної ді яль но сті, на леж но сті пра цюю чих до дер жав но го чи при ват
но го сек то ру еко но мі ки, ти пу по се лен ня та ре гіо ну. се ред та ких ха рак
те ри стик слід ви ді ли ти пре стиж про фе сії, служ бо вопо са до ву по зи цію 
й еко но міч не ста но ви ще. Ви хо дя чи з цих кри те рі їв, що до пе ре важ ної 
біль шо сті зай ня тих пен сіо не рів, особ ли во стар ших ві ко вих груп, важ
ко оці ни ти якість їх зай ня то сті по зи тив но. так, да ні об сте жен ня умов 
жит тя до мо гос по дарств ук ра ї ни свід чать про яв не від ста ван ня пра
цюю чих пен сіо не рів від мо лод ших пра ців ни ків за рів нем до хо дів від 
еко но міч ної ді яль но сті, се ред нім роз мі ром оп ла ти пра ці, до хо дів від 
са мо зай ня то сті й особ ли во — за рів нем до хо ду від під при єм ни цької ді
яль но сті. Ви снов ки, що під твер джу ють менш ви гі дну тру до ву по зи цію 
й гір ше еко но міч не ста но ви ще стар ших пра ців ни ків (на віть пра це здат
но го ві ку, не ка жу чи вже про літ ніх) та, пев ною мі рою, про ти при род
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та пов’язана з нею со ці аль нопси хо ло гіч на ди фе рен ціа ція на се лен ня. 
ос тан ні де ся ти літ тя по зна чи ли ся зро стан ням кар’єрних мож ли во стей 
жі нок, які ста ли пре тен ду ва ти на по са ди, що ра ні ше вва жа ли ся чо ло ві
чою ро бо тою.

В ук ра ї ні на сьо го дні жін ки ма ють кіль кіс ну пе ре ва гу над чо ло ві ка
ми у на се лен ні: згід но з да ни ми пер шо го Все ук ра їн сь ко го пе ре пи су їх 
ча ст ка у на се лен ні до рів ню ва ла 53,7% (за оцін кою ста ном на по ча ток 
2007 р. — 53,9%). За без пе чу ва ний муд рі стю при ро ди над ли шок — за
пас біо ло гіч но більш враз ли вих хлоп чи ків се ред но во на ро дже них (5–6 
осіб на 100) з ві ком ви чер пу є ть ся внас лі док більш ви со кої смерт но сті 
пред став ни ків чо ло ві чої ста ті. Ви чер пан ня зга да но го «за па су» чо ло ві
ків уп ро довж жит тя кож но го по ко лін ня від бу ва є ть ся в на шій кра ї ні над
то швид ко, а вік ба лан су ван ня чи сель но сті чо ло ві ків і жі нок у на се лен ні 
(ни ні — 28–29 ро ків) є не при пус ти мо ни зьким по рів ня но з роз ви не
ни ми кра ї на ми Єв ро пи. на прик лад, у да нії, нор ве гії, Шве ції, ні дер
лан дах та дея ких ін ших кра ї нах чи сель не пе ре ва жан ня жі нок у на се лен
ні, зу мов ле не ви щим рів нем смерт но сті чо ло ві ків, фік су є ть ся ли ше з 50 
ро ків. В ук ра ї ні пев не пе ре ви щен ня чи сель но сті жі нок над чо ло ві ка ми 
має міс це у ре про дук тив но му й пра це здат но му (16–59 ро ків) ві ці, а у ві
ко вих гру пах пі сля пра це здат но го ін тер ва лу ста те ва дис про пор ція в на
се лен ні є вра жаю чою. Впро довж транс фор ма цій но го пе ріо ду ста те ва 
пе ре ва га «на ко ристь» жі нок у се ред ньо му (35–49 ро ків) і стар шо му 
(50–59 ро ків) пра це здат но му ві ці ли ши ла ся не змін ною або й збіль ши
ла ся (да ли ся взна ки втра ти, зу мов ле ні під ви щен ням рів ня над смерт но
сті чо ло ві ків від по від них ві ко вих груп у пер шій по ло ви ні 90х рр.), а у 
най більш чис лен них гру пах пі сля пра це здат но го ві ку (між 60 і 80 ро ка
ми) — до во лі від чут но ско ро ти лась (ві ді йшли в ми ну ле ста те ві дис про
пор ції у по ко лін нях, що втра ти ли чо ло ві ків у ро ки вій ни).

Що до на яв но сті ген дер них про блем у ца ри ні люд сь ко го роз ви тку 
в ук ра ї ні, збе ре жен ня не рів них мож ли во стей для чо ло ві ків і жі нок у со
ці аль ноеко но міч ній сфе рі слід за зна чи ти, що ці про бле ми ви яв ляю
ть ся на сам пе ред у со ці аль нотру до вій сфе рі, роз по діль чих від но си нах, 
а та кож у ме жах ін сти ту тів со ціа лі за ції (сім’я, ос ві та). на яв ні ген дер ні 
дис про пор ції вті лю ю ть ся у від ста ван ні жі нок від чо ло ві ків у про фе сій
нопо са до вій іє рар хії в умо вах, ко ли ос віт ній рі вень зай ня тих жі нок 
пе ре ви щує чо ло ві чий; ва го мо му ген дер но му пе ре ко сі у роз ви тку під
при єм ництва на ко ристь чо ло ві ків; по міт ній внут ріш ньо про фе сій ній 
ста те вій сег ре га ції за ря дом за нять; від чут но му від ста ван ні жі нок (у то
му чис лі ви со ко ос ві че них) за рів ня ми за ро біт ної пла ти й осо би сто го 
до хо ду в у ці ло му в ниж чо му рів ні від да чі від ос ві ти у жі нок; «не рів но

і ство рен ня місць з ви со ки ми ви мо га ми до рів ня про фе сій ної під го тов ки 
пра ців ни ка, що мо же не га тив но впли ну ти на мож ли во сті реа лі за ції тру до
вої ак тив но сті літ ніх осіб (особ ли во стар ших ві ко вих груп). З ін шо го бо
ку, чис лен ні за ру біж ні до слі джен ня до во дять, що ефект під ви щен ня рів ня 
ква лі фі ка ції прак тич но од на ко вий для усіх ві ко вих ка те го рій пра цюю чих, 
хо ча з ві ком і зни жу ю ть ся сти му ли до вдо ско на лен ня на бу тих і от ри ман ня 
но вих тру до вих на ви чок. При цьо му як ре зуль та ти на шо го до слі джен ня, 
так і ви снов ки ін ших ав то рів під твер джу ють ту об ста ви ну, що чим ви щий 
ос віт ньоква лі фі ка цій ний рі вень пра ців ни ка, тим біль ше у ньо го сти му лів 
не по ли ша ти ро бо ту і тим ви ща про дук тив ність йо го зай ня то сті. Вста нов
ле но та кож, що са ме у сфе рі ква лі фі ко ва ної ін те лек ту аль ної пра ці зі збіль
шен ням ві ку під ви щу є ть ся про дук тив ність пра ці [61]. 

Ви ще за зна че не дає мож ли вість при пус ти ти, що ви ко ри стан ня пра ці 
літ ніх осіб у пер спек ти ві теж ма ти ме пев ні пе ре ва ги для ро бо то дав ця, ос
кіль ки та кі пра ців ни ки во ло ді ють на ко пи че ним до сві дом, об мі ню ю ть ся 
ним із мо лод дю, за зви чай від зна ча ю ть ся пунк ту аль ні стю, пра це люб ст вом, 
не праг нуть до час тої змі ни міс ця ро бо ти. од нак ефек тив не функ ціо ну ван
ня літ ніх кон тин ген тів у скла ді ква лі фі ко ва ної ро бо чої си ли мож ли ве ли
ше за умо ви пос тій но го онов лен ня їх знань і про фе сій них на ви чок (зок
ре ма, й під ви щен ня сві до мо сті літ ніх зай ня тих що до са мо вдо ско на лен ня, 
ква лі фі ка цій но го зро стан ня то що). у роз ви не них кра ї нах цьо му спри
яє сфор мо ва на ме ре жа ос віт ніх за кла дів, орі єн то ва них на під го тов ку/пе
ре під го тов ку осіб стар шо го ві ку (в то му чис лі без ро біт них)10, реа лі за ція 
від по від них про грам під трим ки зай ня то сті осіб літ ньо го ві ку (з гнуч ки
ми фор ма ми й ре жи ма ми зай ня то сті, зок ре ма, у сфе рі сус піль них пос луг 
(у то му чис лі кон суль та цій них, со ці аль них та ін.), а та кож у ма ло му і се ред
ньо му біз не сі (за най мом) то що. ця со ці аль на ін но ва ція, спря мо ва на 
на роз ши рен ня тру до ак тив но го пе ріо ду пред став ни ків стар ших ві ко
вих груп, ви сту пає важ ли вим ре сур сом ос лаб лен ня гос тро ти про блем, 
пов’язаних із знач ним пос та рін ням на се лен ня та ре ін те гра ці єю осіб 
літ ньо го ві ку до сус піль но го жит тя.

на фор му ван ня по ді лу пра ці, ево лю цію со ці аль них ро лей у сус піль
ст ві, стан за без пе чен ня ба зо вих люд ських пот реб і на дан ня мож ли во
стей для осо би стіс но го роз ви тку знач ний вплив і до сі справ ляє ста те ва 

10  спеціально створені програми навчання осіб літнього віку використовуються, 
наприклад, для освоєння комп’ютерних технологій і розширення доступу старших 
вікових груп населення до інтернету (програма діє в сШа за участю відомої ком
панії «майкрософт»); спеціальні програми підвищення кваліфікації кадрів (BEST, 
WISE, SRP), що розраховані на залучення в економічну діяльність домогосподарок і 
пенсіонерів (діють у сінгапурі) та ін.



98 99

ред че рез струк тур ні змі ни на се лен ня. ра зом з тим не менш важ ли вим 
чин ни ком змін яко сті на се лен ня є по си лен ня мі гра цій них про це сів під 
впли вом на рос тан ня гло ба лі за цій них тен ден цій роз ви тку сві то вої еко
но мі ки.

2.3. На пря ми ре фор му ван ня у сфе рі охо ро ни здо ров’я 
ево лю ція ме ди коде мо гра фіч них про це сів свід чить, що мож ли во сті 

впли ву на про цес збе ре жен ня та по ліп шен ня ста ну здо ров’я на се лен ня 
тіс но пов’язані з від по від ним іс то рич но сфор мо ва ним рів нем со ці аль
ноеко но міч но го роз ви тку сус піль ст ва. ус пі хи роз ви не них кра їн що до 
по дов жен ня три ва ло сті жит тя, в то му чис лі пе ріо ду жит тя у ста ні здо
ров’я (без хво роб) обу мов ле ні своє час ною оцін кою ос нов них зав дань 
різ них ета пів так зва но го епі де міо ло гіч но го пе ре хо ду та реа лі за ці єю ін
но ва цій них під хо дів у ре фор му ван ні на ціо наль них служб охо ро ни здо
ров’я, що у су час ний пе рі од пе ред ба ча ють на сам пе ред по си лен ня про
фі лак тич ної лан ки як най ефек тив ні шо го шля ху збе ре жен ня здо ров’я. 
го лов ну роль у по ліп шен ні здо ров’я на се лен ня у роз ви не них кра ї нах 
ни ні ві ді грає орі єн та ція дер жав ної по лі ти ки на фор му ван ня умін ня лю
дей во ло ді ти сво їм здо ров’ям і по ліп шу ва ти йо го якість, на до сяг нен ня 
ви со ко го рів ня куль ту ри жит тєз бе ре жу валь ної по ве дін ки, що має ста
ти ме тою на ціо наль ної по лі ти ки у га лу зі охо ро ни здо ров’я в ук ра ї ні.

Вив чен ня сві то во го до сві ду ре фор му ван ня сфе ри охо ро ни здо ров’я 
свід чить, що роз ви не ні кра ї ни своє час но за про ва джу ва ли ши ро ко мас
штаб ні змі ни у цю га лузь з ме тою вста нов лен ня сус піль но го кон тро лю 
над ос нов ни ми фак то ра ми ри зи ку від по від но до зру шень ен до ген ної 
та ек зо ген ної скла до вих за хво рю ва но сті і смерт но сті на се лен ня у про
це сі епі де міо ло гіч но го пе ре хо ду. як ві до мо, до сяг нен ня знач них ус
пі хів у бо роть бі з ін фек цій ни ми за хво рю ван ня ми у 1950−1960х рр. 
зу мо ви ли сер йоз ні змі ни у струк ту рі при чин смер ті на се лен ня і, як на
слі док — ско ро чен ня смерт но сті та під ви щен ня се ред ньої три ва ло сті 
жит тя. Про від ні по зи ції у струк ту рі при чин смер ті на се лен ня пере йш
ли від ін фек цій них гос тро за раз них хво роб до різ но ма ніт них хро ніч них 
за хво рю вань, пов’язаних з ві ко ви ми змі на ми в ор га ніз мі лю ди ни та зі 
спад ко ви ми не ду га ми. аде к ват ною від по від дю на та кі зру шен ня ста ли 
роз роб ка но вої ідео ло гії охо ро ни здо ров’я «Здо ров’я для всіх», упер
ше оп ри люд не ної у 1977 р. на Все світ ній асамб леї з охо ро ни здо ров’я, 
та при йнят тя під сум ко вої дек ла ра ції між на род ної кон фе рен ції з пер
вин ної ме ди коса ні тар ної до по мо ги у 1978 р. в ал мааті [63, c. 38−39]. 
у 1980 р. Во оЗ бу ло роз роб ле но гло баль ну стра те гію «Здо ров’я для 
всіх до 2000 ро ку», зав дан ня та ос но во по лож ні прин ци пи якої ста

прав но му став лен ні» до жі нок як но сі їв здат но сті до пра ці, що пе ре
важ но зу мов лю є ть ся під ви ще ним сі мей норе про дук тив ним на ван та
жен ням жі нок і впли ває на їх дос туп до про дук тив ної зай ня то сті.

Вод но час слід ак цен ту ва ти ува гу й на тих про блем них мо мен тах, що 
ха рак те ри зу ють як враз ли ву су час ну по зи цію знач ної час ти ни чо ло ві
ків у сфе рі со ці аль ноеко но міч но го від тво рен ня (з по гля ду за без пе чен
ня для них роз ши рен ня мож ли во стей люд сь ко го роз ви тку ни ні й на 
пер спек ти ву). так, вар то вка за ти на їх ма со ву зай ня тість у не пер спек
тив них з точ ки зо ру пос тін ду ст рі аль но го про ри ву ни зько тех но ло гіч
них га лу зях з важ ки ми й не без печ ни ми умо ва ми пра ці та від ста ван ня 
від жі нок за ос віт нім рів нем, що ни ні є не та ким знач ним, од нак за збе
ре жен ня су час них тен ден цій обі цяє збіль ши тись у май бут ньо му. 

За га лом си туа цію в ук ра ї ні слід роз ці ню ва ти як та ку, що свід чить 
про на яв ність не об хід но го під ґрун тя для за без пе чен ня рів но сті мож
ли во стей чо ло ві ків і жі нок що до люд сь ко го роз ви тку. для цьо го жін
кам ни ні має бу ти на да на ре аль на сво бо да ви бо ру різ них мо де лей по єд
нан ня ро бо ти, гро мад ської ді яль но сті, сім’ї й ма те рин ських обов’язків. 
аби жін ки праг ну ли за йма ти ся еко но міч ною ді яль ні стю й на бу ва ти ви
со ко го со ці аль ноеко но міч но го ста ту су не тіль ки (й не стіль ки) з при
чин бід но сті й без ви хо ді, не об хід не ство рен ня не ли ше ефек тив ної 
сис те ми дос туп них сус піль них пос луг (ди тя чих до шкіль них за кла дів 
то що), а й дос той них ро бо чих місць, тоб то умов, які спри яли б про гре
су жі но чої еман си па ції й про фе сій ної са мо реа лі за ції.

За без пе чен ню рів но сті мож ли во стей жі нок і чо ло ві ків що до до сяг
нен ня ви со ко го со ці аль ноеко но міч но го ста ту су та не об хід ної сво бо
ди ви бо ру має спри яти аде к ват не ви ко ри стан ня за ко но дав чих норм 
і га ран тій у со ці аль нотру до вій сфе рі, ре ст рук ту ри за ція еко но мі ки 
і ста біль ний со ці аль ноеко но міч ний роз ви ток, що «...має тен ден цію 
спри яти зро стан ню про дук тив но сті пра ці і ство рю ва ти но ві мож ли
во сті для її при кла дан ня, що не се ви го ду як чо ло ві кам, так і жін кам... 
і у біль шо сті ви пад ків змен шує ген дер ну не рів ність» [62, c. 257]. до
сяг нен ня ген дер но го па ри те ту пе ред ба чає від по від ні змі ни со ці аль но
еко но міч них від но син у сус піль ст ві, тра ди цій них жі но чих і чо ло ві чих 
ро лей «на ко ристь» спра вед ли во го роз по ді лу до хо дів і влас но сті, прав 
та обов’язків. При цьо му мі рою пе ре хо ду до пос тін ду ст рі аль но го сус
піль ст ва фор му ю ть ся об’єктивні пе ре ду мо ви для під ви щен ня со ці аль
ної ро лі, змі ни со ці аль ноеко но міч них по зи цій жі ноцтва, роз ши рен ня 
йо го мож ли во стей що до люд сь ко го роз ви тку. 

та ким чи ном, вплив де мо гра фіч ної струк ту ри на еко но міч ні від
но си ни та від по від ні їм роз по ді ли на се лен ня про яв ля є ть ся на сам пе
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сті. При цьо му сис те ма охо ро ни здо ров’я по вин на при ді ли ти особ ли ву 
ува гу пи тан ням за без пе чен ня пот реб ма ло за без пе че них, мар гі наль них 
та ураз ли вих груп на се лен ня.

Згід но з кон цеп ці єю «Здо ров’я для всіх», ді яль ність що до збе ре
жен ня та по ліп шен ня ста ну здо ров’я на се лен ня не є пре ро га ти вою ви
ключ но га лу зі охо ро ни здо ров’я. ін ші ві дом ст ва ма ють бу ти ак тив но 
за лу че ні до ці єї ро бо ти, на прик лад, ті, які ре гу лю ють ви роб ництво, 
про даж, рек ла му ал ко голь них або тю тю но вих ви ро бів. Пи тан ня, 
пов’язані з охо ро ною здо ров’я, по вин ні бу ти пріо ри тет ни ми у міс це
вих, ре гіо наль них і на ціо наль них про гра мах роз ви тку. По лі ти ка що
до охо ро ни здо ров’я має бу ти дос тат ньо гнуч кою і вра хо ву ва ти ін но ва
цій ні під хо ди та ме то ди, але не ко пію ва ти ав то ма тич но по лі ти ку ін шої 
кра ї ни чи ре гіо ну. 

ос но во по лож ни ми прин ци па ми єв ро пей ської по лі ти ки «Здо ров’я 
для всіх» є: за без пе чен ня спра вед ли во сті що до під три ман ня здо ров’я 
шля хом змен шен ня со ці аль но обу мов ле них від мін но стей у ста ні здо
ров’я різ них груп на се лен ня; збіль шен ня три ва ло сті пов но цін но го 
жит тя че рез на дан ня лю дям мож ли во стей для пов но го роз ви тку і реа
лі за ції їх ньо го фі зич но го, ро зу мо во го і со ці аль но го по тен ціа лу; за без
пе чен ня більш здо ро во го спо со бу жит тя, зни жен ня за хво рю ва но сті 
й ін ва лід но сті.

В ук ра ї ні, крім пе ре лі че них ви ще прин ци пів, особ ли вої ува ги пот
ре бує по даль ший роз ви ток про фі лак тич но го на пря му в охо ро ні здо
ров’я та ефек тив не ре фор му ван ня сис те ми охо ро ни здо ров’я. По лі
ти ка охо ро ни здо ров’я має бу ти спря мо ва на на сам пе ред на зни жен ня 
за хво рю ва но сті, зміц нен ня здо ров’я усіх верств на се лен ня, збе ре жен ня 
пра це здат но сті, по дов жен ня три ва ло сті ак тив но го жит тя, під ви щен ня 
яко сті й ефек тив но сті ме ди коса ні тар ної до по мо ги, за без пе чен ня пра
ва гро ма дян на її от ри ман ня та со ці аль ну спра вед ли во сті. ос но ви по лі
ти ки у сфе рі охо ро ни здо ров’я в ук ра ї ні за кла де ні у та ких важ ли вих до
ку мен тах, як на ціо наль ний план роз ви тку сис те ми охо ро ни здо ров’я 
в ук ра ї ні на пе рі од до 2010 р., указ Пре зи ден та ук ра ї ни «Про рі шен
ня ра ди на ціо наль ної без пе ки і обо ро ни ук ра ї ни від 19 ве рес ня 2007 
ро ку «Про за хо ди що до по до лан ня де мо гра фіч ної кри зи та роз ви тку 
тру до ре сурс но го по тен ціа лу ук ра ї ни», стра те гія де мо гра фіч но го роз
ви тку ук ра ї ни на 2006−2015 ро ки. Вод но час, по при іс ну ван ня низ ки 
на ціо наль них про грам, спря мо ва них на ви рі шен ня ок ре мих важ ли вих 
про блем, чіт ка стра те гія роз ви тку сис те ми охо ро ни здо ров’я, яка вра
хо ву ва ла б сві то вий до свід та бу ла адап то ва на до умов ук ра ї ни, на ра зі 
від сут ня. 

ли ви зна чаль ни ми для по лі ти ки у га лу зі охо ро ни здо ров’я. Важ ли вий 
етап у роз ви тку тео рії і прак ти ки охо ро ни здо ров’я пов’язаний та кож 
з при йнят тям от тав ської хар тії з про па ган ди здо ро во го спо со бу жит
тя у 1986 р. в ка на ді, яка ви зна чи ла ос нов ні на пря ми зу силь для уря дів 
кра їн сві ту що до по ліп шен ня ста ну здо ров’я на се лен ня, а са ме: фор му
ван ня по лі ти ки, спри ят ли вої для здо ров’я лю дей; ство рен ня спри ят
ли во го при род но го і со ці аль но го се ре до ви ща; під ви щен ня ак тив но сті 
гро мад і гро мад ських ор га ні за цій, по си лен ня їх ньої спро мож но сті дія
ти на ко ристь гро мад сь ко го здо ров’я; роз ви ток ін ди ві ду аль них на ви
чок дія ти на ко ристь влас но го здо ров’я та вес ти здо ро вий спо сіб жит
тя; пе ре орі єн та ція тра ди цій ної сис те ми охо ро ни здо ров’я з лі ку ван ня 
на про фі лак ти ку. у 1998 р. бу ло при йня то Все світ ню дек ла ра цію з охо
ро ни здо ров’я і роз роб ле но кон цеп цію «Здо ров’я — 21: ос но ви по лі
ти ки до сяг нен ня здо ров’я для всіх в Єв ро пей сь ко му ре гіо ні Во оЗ» 
(онов ле но у 2005 р.) [51−52]. 

у кон тек сті по лі ти ки «Здо ров’я для всіх» по ліп шен ню здо ров’я на
се лен ня спри яють чо ти ри гру пи фак то рів: 

– на дан ня хво рим ме дич ної до по мо ги, що є не об хід ним, але не єди
ним еле мен том по лі ти ки «Здо ров’я для всіх»;

– ме дич на про фі лак ти ка, що вклю чає та кі на пря ми ді яль но сті, як 
іму ні за ція, са ні тар ноепі де міо ло гіч ний на гляд і реа лі за ція про грам 
ран ньо го ви яв лен ня за хво рю вань; кож ний з цих на пря мів ін тег ро ва
ний у стан дарт ну прак ти ку ме дич но го об слу го ву ван ня на се лен ня;

– фор му ван ня здо ро во го спо со бу жит тя, що пе ред ба чає ді яль ність 
у та ких сфе рах, як по кра щан ня хар чу ван ня, по си лен ня фі зич ної ак тив
но сті на се лен ня, бо роть ба з вжи ван ням тю тю но вих ви ро бів, ал ко го лю 
та ін ших пси хо ак тив них ре чо вин. не об хід ність фор му ван ня здо ро во
го спо со бу жит тя за зви чай ви зна є ть ся на усіх рів нях, але на прак ти ці 
ду же час то іс нує у ви гля ді аб ст ракт ної кон цеп ції. ко ли йде ть ся про 
роз роб ку та реа лі за цію кон крет ної по лі ти ки що до зміц нен ня здо ров’я 
на се лен ня і про за без пе чен ня фі нан су ван ня ді яль но сті у цьо му на пря
мі, рі шен ня ук ла да ю ть ся до сить по віль но;

– по ліп шен ня де тер мі нант здо ров’я, тоб то ді яль ність, тіс но пов’язана 
зі зміц нен ням здо ров’я, але та ка, що ви хо дить за ме жі по ве дін ки ок
ре мих осіб і спря мо ва на на по кра щан ня со ці аль ноеко но міч них умов 
жит тє ді яль но сті. це сто су є ть ся на сам пе ред зни жен ня рів ня бід но сті. 
ос кіль ки бід ність — це од на з най важ ли ві ших при чин не спра вед ли
во сті що до мож ли во стей збе рег ти здо ров’я та от ри ма ти у ра зі пот ре би 
ме дич ну до по мо гу, по лі ти ка «Здо ров’я для всіх» ак цен тує ува гу на не
об хід но сті ком плекс них між ві дом чих зу силь що до змен шен ня бід но
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ним ме дич но го за кла ду та лі ка ря, рів но прав ність що до дос туп но сті та 
мож ли во сті от ри ман ня ме дич них пос луг, кон ку рен ція між на да ва ча
ми ме дич них пос луг. 

В ук ра ї ні за про ва джен ня ме дич но го стра ху ван ня мог ло б спри
яти ви рі шен ню го лов ної про бле ми: су пер еч но сті між зро стаю чи ми 
пот ре ба ми на се лен ня у ме дич них пос лу гах і не мож ли ві стю їх пов
но цін но го за до во лен ня за іс ну ван ня су час но го ме ха ніз му фі нан су
ван ня охо ро ни здо ров’я. не об хід ність за про ва джен ня ме дич но го 
стра ху ван ня обу мов ле на на сам пе ред тим, що знач ний рі вень за хво
рю ва но сті та ін ва лід но сті в ук ра ї ні свід чить про іс тот ний стра хо вий 
ри зик ви ник нен ня хво ро би та втра ти пра це здат но сті, як тим ча со вої, 
так і пос тій ної, а че рез до во лі ви со кий рі вень бід но сті є знач на ві
ро гід ність то го, що сім’я не змо же по кри ти вар тість не об хід них ме
дич них пос луг за ра ху нок влас них кош тів. сис те ма ме дич но го стра
ху ван ня та кож спри яє ско ро чен ню об ся гів не фор маль них пла те жів 
і пе ре хо ду їх зі сфе ри «ті ньо во го» фі нан су ван ня на ри нок ле гі тим
них ме дич них пос луг. Во на дає змо гу ре ст рук ту ри зу ва ти іс ную чу ор
га ні за цій ну сис те му, пе ре ніс ши ак цен ти на пер вин ну лан ку ме ди ко
са ні тар ної до по мо ги, де го лов ною ді йо вою осо бою є лі кар за галь ної 
прак ти ки.

Вод но час, по при по тен цій ні пе ре ва ги ме дич но го стра ху ван ня у кон
тек сті зміц нен ня фі нан со вої сис те ми охо ро ни здо ров’я та під ви щен ня 
яко сті ме дич ної до по мо ги, пе ре хід до стра хо вої ме ди ци ни в ук ра ї ні 
має чи ма ло пе ре пон і за сте ре жень. Йде ть ся про не вдо во лен ня ро бо то
дав ців у зв’язку з не об хід ні стю до дат ко во го на ван та жен ня на фонд за
ро біт ної пла ти; не за ці кав ле ність ме дич них пра ців ни ків че рез за гро зу 
втра ти знач них «ті ньо вих» при бут ків, тоб то не офі цій ної оп ла ти ме
дич них пос луг; на сто ро же не став лен ня на се лен ня до будьяких но ва
цій, пов’язаних з об ме жен ням дер жав них зо бов’язань що до пос луг охо
ро ни здо ров’я, від сут ність від по від ної ор га ні за цій ної ін фра струк ту ри 
та від пра цьо ва них ме ха ніз мів дер жав но го ре гу лю ван ня для управ лін
ня ді яль ні стю стра хо во го фон ду [64, c. 95]. як що лі ка рі пер вин ної лан
ки пов’язують за про ва джен ня стра ху ван ня з під ви щен ням оп ла ти пра
ці та по ліп шен ням умов пра ці, то ке рів ни ки лі ку валь них за кла дів, не 
ба жаю чи втра ча ти «ті ньо ві» при бут ки, до сить час то не га тив но став
лять ся до та кої пер спек ти ви, що галь мує про цес ре фор му ван ня сис те
ми охо ро ни здо ров’я.

на ра зі ук ра ї на не має тра ди цій стра хо вої ме ди ци ни. не зва жаю
чи на при йня тий За кон ук ра ї ни «Про за ку пів лю то ва рів, ро біт та 
пос луг за дер жав ні кош ти», в ук ра ї ні від сут ній до свід ро бо ти га лу

реа лії до во дять, що на яв на сис те ма охо ро ни здо ров’я в ук ра ї ні, 
як і ра ні ше, до во лі без сис тем но і не ак тив но реа гує на но ві про бле ми 
і пот ре би. не ви рі ше ни ми є го лов ні про бле ми: не дос тат ня якість і дос
туп ність ме дич них пос луг. маю чи до во лі роз ви не ну ін фра струк ту ру 
ме дич них за кла дів, еко но міч но та фі нан со во не стій ка сис те ма не за
без пе чує на якіс но му рів ні на віть пос лу ги пер вин ної ме ди коса ні тар
ної до по мо ги, які не зав жди дос туп ні для ма ло за без пе че них верств 
на се лен ня. на тлі спроб ре ор га ні за ції та ре ст рук ту ри за ції сис те ми охо
ро ни здо ров’я у 1990і ро ки кон цеп ту аль ні за са ди ме ха ніз му її функ
ціо ну ван ня в ук ра ї ні до те пер прин ци по во не змі ни ли ся. як і ра ні ше, 
ос нов ну ува гу при ді ля ють лі ку ван ню хво рих, то ді як про фі лак ти ка та 
по пе ре джен ня роз ви тку хро ніч них не ін фек цій них за хво рю вань, що 
у струк ту рі смерт но сті на се лен ня по сі да ють про від не міс це, фак тич
но іг но ру є ть ся. ак цен ту ван ня ува ги на кіль кіс них по каз ни ках за ра
ху нок якіс них час то при зво дить до мар ну ван ня ре сур сів і є при чи ною 
не ефек тив но сті сис те ми.

іс нує не ви зна че ність що до стра те гії роз ви тку ме дич ної га лу зі: чи бу
ти їй у ви гля ді сис те ми обов’язкового ме дич но го стра ху ван ня, чи за
ли ша ти ся на бю джет но му фі нан су ван ні. як свід чить сві то вий до свід, 
за зви чай по єд ну ю ть ся всі три ос нов ні ти пи фі нан су ван ня охо ро ни 
здо ров’я (дер жав не за без пе чен ня, обов’язкове й доб ро віль не ме дич не 
стра ху ван ня), хо ча пев ний вид мо же за йма ти до мі ную че по ло жен ня. 
так, в анг лії, ір лан дії, Шот лан дії, іта лії та да нії до мі нує дер жав на сис
те ма фі нан су ван ня; у ні меч чи ні, фран ції, ав ст рії, Бель гії, ні дер лан
дах, Шве ції — сис те ма обов’язкового ме дич но го стра ху ван ня; у сШа 
пе ре ва жає змі ша на фор ма фі нан су ван ня ме дич ної до по мо ги, при цьо
му бли зько 90% аме ри кан ців ко ри сту ю ть ся пос лу га ми при ват них стра
хо вих ком па ній.

стра хо ва мо дель фі нан су ван ня охо ро ни здо ров’я — це сис те ма, 
де ос нов ним дже ре лом фі нан су ван ня є кош ти со ці аль но го ме дич но
го стра ху ван ня. на гро ма дже ний ба га то річ ний сві то вий до свід у га лу зі 
ме дич но го стра ху ван ня свід чить про ви со ку ефек тив ність різ них мо
де лей і сис тем стра ху ван ня. та ка ін но ва цій на мо дель сис те ми охо ро ни 
здо ров’я у ра зі ус піш но го за про ва джен ня дає змо гу знач но під ви щи ти 
ефек тив ність ме дич них пос луг че рез оп ла ту пра ці ме дич них пра ців
ни ків за леж но від кіль ко сті та яко сті на да них пос луг та фор му ван ня 
рин ку ме дич них пос луг, і от же за хис ти ти пра ва й ін те ре си па ці єн
тів що до зміц нен ня та збе ре жен ня здо ров’я. Вва жа є ть ся, що ме дич не 
стра ху ван ня зпо між ін ших форм ор га ні за ції ме дич но го за без пе чен
ня на се лен ня має та кі від чут ні пе ре ва ги, як пра во ви бо ру за стра хо ва
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орі єн тую чись на оцін ку Во оЗ та нроЗ, мож на ствер джу ва ти, що 
ук ра ї на на фо ні роз ви не них за хід но єв ро пей ських кра їн ви ді ляє на охо
ро ну здо ров’я від нос но не ве ли ку ча ст ку від ВВП, хо ча по рів ня но з кра
ї на ми цен траль ної та схід ної Єв ро пи ці роз біж но сті не та кі й знач ні 
(рис. 2.6). По ряд з цим ук ра ї на від зна ча є ть ся од ні єю з най ви щих у Єв
ро пі ймо вір ні стю чо ло ві ків по мер ти пе ред час но (у ві ці 15−60 ро ків), 
яка ви ща у 5 ра зів, ніж у Шве ції, втри чі — ніж у фран ції та ні меч чи ні, 
у 2−2,5 раза — ніж у Че хії та сло вач чи ні.

 Дже ре ло: да ні ВО ОЗ (HFADB) 

рис. 2.6. за галь ні ви дат ки на охо ро ну здо ров’я (% ВВП) та ймо вір ність чо ло ві
ків по мер ти у ві ці 15–60 ро ків (у роз ра хун ку на 1 000 осіб) в Ук ра ї ні та дея ких 

єв ро пей ських кра ї нах (да ні за 2004–2005 рр.)
За оцін кою Во оЗ (World Health Sta tis tics 2007), у струк ту рі за

галь них ви дат ків на охо ро ну здо ров’я в ук ра ї ні дер жав ні ви тра ти ста
нов лять 57% (рис. 2.7). В ін ших кра ї нах як За хід ної, так і цен траль
ної Єв ро пи вне сок та роль дер жа ви у фі нан со во му за без пе чен ні пос луг 
з охо ро ни здо ров’я є знач но біль ши ми, — са ме дер жа ва бе ре на се бе 
ос нов ний тя гар фі нан со вої від по ві даль но сті за охо ро ну здо ров’я. де
таль ні ший ана ліз свід чить, що у кра ї нах За хід ної Єв ро пи ці по каз ни
ки від різ няю ть ся за леж но від вне ску при ват них дже рел, але ста нов лять 
не мен ше 70−75%, тоб то що най мен ше дві тре ти ни за галь них ви дат ків, 
у Шве ції, Ве ли ко бри та нії — ся гає 85−86%. у країх цен траль ної Єв
ро пи ча ст ка дер жав них ви трат є та кож до во лі ви со кою, на сам пе ред 
у Че хії. 

зі в умо вах до го вір них від но син. то му пер спек ти ви за про ва джен ня 
в ук ра ї ні обов’язкового ме дич но го стра ху ван ня є по ки що не ви зна
че ни ми. ни ні на роз гля ді у Вер хов ній ра ді пе ре бу ває кіль ка про ек тів 
про за галь но обов’язкове дер жав не ме дич не со ці аль не стра ху ван ня та 
ме дич не стра ху ван ня як скла до ву обов’язкового ци віль нопра во во
го стра ху ван ня, про те чіт кої й од но знач ної оцін ки що до мож ли во
сті та до ціль но сті ті єї чи ін шої мо де лі в ук ра ї ні так і не зроб ле но. ця 
не ви зна че ність ще біль ше по глиб лює су пер еч ність між зро стаю чи ми 
пот ре ба ми на се лен ня у ме дич них пос лу гах і не мож ли ві стю їх пов но
цін но го за до во лен ня за умо ви збе ре жен ня на яв но го ме ха ніз му фі нан
су ван ня га лу зі. 

си туа ція уск лад ню є ть ся тим, що на за ко но дав чо му рів ні в ук ра ї ні 
збе рег ли ся га ран тії без плат но го ме дич но го об слу го ву ван ня, вста нов
ле ні ще за ра дян ських ча сів, а ви тра ти, не об хід ні для йо го за без пе чен
ня, різ ко збіль ши ли ся внас лі док поя ви но вих фон до єм них ме дич них 
тех но ло гій і но вих до ро гих лі кар ських пре па ра тів. еко но міч на кри
за 1990х рр. при зве ла до ско ро чен ня ре аль них об ся гів дер жав но го фі
нан су ван ня охо ро ни здо ров’я; бю джет ні ви дат ки усіх рів нів на охо ро ну 
здо ров’я по ча ли на ро щу ва тись в ук ра ї ні тіль ки по чи наю чи з 2000 р. не
зва жаю чи на це, зро стан ня бю джет них асиг ну вань є по ки що не дос тат
нім, ос кіль ки во но не ком пен сує те зни жен ня, яке від бу ло ся впро довж 
1990х рр., і не за до воль няє пот ре би га лу зі, пов’язані із за ку пів лею лі
кар ських пре па ра тів, мо дер ні за ці єю об лад нан ня та впро ва джен ням 
но віт ніх ме дич них тех но ло гій. фі нан со ва не за без пе че ність дер жав них 
га ран тій зу мо ви ла зро стан ня ле галь них і «ті ньо вих» ви трат па ці єн тів 
та по гір шен ня дос туп но сті ме дич ної до по мо ги для ши ро ких верств 
на се лен ня.

Вар то за зна чи ти, що по при іс ну ван ня різ них мо де лей фі нан су ван
ня охо ро ни здо ров’я у роз ви не них кра ї нах ви тра ти на охо ро ну здо
ров’я в пе ре ра хун ку на ду шу на се лен ня що ро ку зро ста ють. Ча ст ка 
ВВП, що ви тра ча є ть ся на ці пот ре би, у фран ції та ні меч чи ні ста но
вить по над 10%, а у сШа до ся гає 15%. оцін ки за галь них ви дат ків 
на ціо наль ної еко но мі ки ук ра ї ни на охо ро ну здо ров’я по міт но від різ
няю ть ся. так, за офі цій ни ми да ни ми во ни не пе ре ви щу ють 3% ВВП; 
за но віт ньою оцін кою Во оЗ (World Health Sta tis tics 2007) — 6,5%; 
за ре зуль та та ми на ціо наль них ра хун ків охо ро ни здо ров’я 2003−2004 
рр. (нроЗ) [65, c. 15] — бли зько 7% ВВП. це пов’язано з тим, що 
в ек сперт них оцін ках до ува ги бе руть ся і офі цій ні, і не офі цій ні пла те
жі, а са ме — без по се ред ня (із влас ної ки ше ні) оп ла та на се лен ням ме
дич них пос луг. 
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Про бле ма по ля гає не ли ше у ви со кій ча ст ці при ват них ви трат в ук
ра ї ні, а й у то му, що го лов ним чи ном це не фор маль ні пла те жі за прин
ци пом «з ки ше ні» (outofpocket). Біль шість ви трат до мо гос по дарств 
від бу ва є ть ся не офі цій но і не над хо дить до за галь ної фі нан со вої сис те
ми. не офі цій ні пла те жі та ха бар ництво ста ли звич ною нор мою для ме
дич но го об слу го ву ван ня і жод ним чи ном не по пов ню ють бю джет, але 
час то ста ють не по силь ним тя га рем для сім’ї хво ро го. ос кіль ки пос лу
ги з охо ро ни здо ров’я ра зом з ос віт ні ми є ба зо ви ми со ці аль ни ми пос
лу га ми най пер шої не об хід но сті, та ка си туа ція ви кли кає за не по ко єн ня. 
В умо вах по си лен ня еко но міч ної та со ці аль ної не рів но сті іс ную чий не
ефек тив ний ме ха нізм фор му ван ня і ви ко ри стан ня кош тів, йо го слаб
ка еко но міч на ба за ство рю ють пе ре ду мо ви для по си лен ня не рів но сті 
у дос туп но сті пос луг з охо ро ни здо ров’я.

до слі джен ня «Liv ing Con di tions, Life styles and Health sur vey data» 
(«умо ви жит тя, спо сіб жит тя та здо ров’я») по ка за ло, що в ук ра ї ні 
54,1% на се лен ня з най бід ні шо го квін ти лю під час хво ро би не змог ли 
від ві да ти лі ка ря че рез не ста чу кош тів [66, c. 69]. Ви со ка вар тість ме ди ка
мен тів та не офі цій них пла те жів є пе ре шко дою для от ри ман ня своє час ної 
і аде к ват ної ме дич ної до по мо ги для ма ло за без пе че них верств на се лен ня, 
які зму ше ні від кла да ти звер тан ня до лі ка ря че рез свою не пла то спро мож
ність. це сто су є ть ся на сам пе ред осіб по хи ло го ві ку, які пот ре бу ють що
ден но го сис те ма тич но го вжи ван ня ан ти гі пер тен зив них пре па ра тів, але 
че рез ви со ку вар тість ку пу ють їх не у пре вен тив них ці лях, а пе ре важ но 
в ра зі за гос трен ня хво ро би та на галь ної не об хід но сті.

скла ла ся си туа ція, ко ли якість ме дич них пос луг та дос туп до лі ку ван
ня знач но від різ няю ть ся для груп на се лен ня з різ ни ми до хо да ми, а мож
ли вість оп ла ти ти ме дич ні пос лу ги і при дба ти не об хід ні ме дич ні пре па
ра ти ста ла важ ли вим чин ни ком со ці аль ноеко но міч ної ди фе рен ціа ції 
на се лен ня. ма ло за без пе че ні че рез ни зьку ку пі вель ну спро мож ність та 
пос тій не зро стан ня цін на ме ди ка мен ти зму ше ні ку пу ва ти де ше ві, але 
ни зько ефек тив ні лі ки, тоб то ви граш у ці ні при зво дить до про гра шу у ре
зуль та тах лі ку ван ня. Про це свід чить по си лен ня про це су хро ні за ції хво
роб се ред на се лен ня, на ко пи чен ня знач ної кіль ко сті хро ніч них хво рих, 
не га тив ні змі ни у струк ту рі пер вин ної та за галь ної за хво рю ва но сті. 

для змі ни си туа ції про сто го збіль шен ня дер жав них ви дат ків не
дос тат ньо, і не ли ше че рез об ме же ність мож ли во стей дер жав но го бю
дже ту — вкрай за гос три ла ся про бле ма ефек тив ні шо го роз по ді лу ви
дат ків. іс ную чий ме ха нізм фі нан су ван ня, що ба зу є ть ся на під хо дах, 
сфор мо ва них за ра дян ських ча сів, не пов’язаний з ре зуль та та ми ді яль
но сті лі ку валь них ус та нов, не від по ві дає су час ним пот ре бам, спри яє 

Дже ре ло: World Health Sta tis tics 2007. — WHO, 2007

рис. 2.7. струк ту ра за галь них ви дат ків на охо ро ну здо ров’я в Ук ра ї ні  
та дея ких єв ро пей ських кра ї нах у 2005 р., %

Пи то ма ва га при ват них ви трат іс тот но від різ ня є ть ся, про те у роз
ви не них єв ро пей ських кра ї нах во ни за зви чай не пе ре ви щу ють 20%. 
Вва жа є ть ся, що чим бід ні ша кра ї на, тим мен шою має бу ти ча ст ка та
ких ви дат ків, ос кіль ки ви со кий рі вень при ват них ви трат є пе ре шко дою 
для дос туп но сті най менш за без пе че них верств на се лен ня до ме дич них 
пос луг. В ук ра ї ні, не зва жаю чи на ни зький рі вень до хо дів, на се лен ня 
зму ше не бра ти на се бе знач ний тя гар фі нан со вої від по ві даль но сті що
до ме дич них пос луг (осо би сті кош ти па ці єн тів ста нов лять 43% від за
галь них ви трат).

За оцін ка ми «на ціо наль них ра хун ків охо ро ни здо ров’я ук ра ї ни 
2003−2004 рр.» вне сок дер жа ви у струк ту рі за галь них ви трат на охо
ро ну здо ров’я ста но вить май же 58%, бли зько 1% на ле жить до но рам, 
а реш та ви трат на ме дич ні пос лу ги при па дає на при ват ні дже ре ла, в то
му чис лі ви тра ти до маш ніх гос по дарств ста нов лять май же 38−39% від 
за галь них ви трат [65]. 
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стан дар тів для най важ ли ві ших за хво рю вань на пер вин но му рів ні на
дан ня ме дич ної до по мо ги та клі ніч них про то ко лів лі ку ван ня за хво рю
вань на вто рин но му рів ні на дан ня ме дич ної до по мо ги. 

для ре фор му ван ня га лу зі та під ви щен ня її ефек тив но сті ви рі шаль не 
зна чен ня має за про ва джен ня ін но ва цій у пер вин ну ме ди коса ні тар ну 
до по мо гу на се лен ню. ре ст рук ту ри за ція на яв ної сис те ми охо ро ни здо
ров’я має про во ди ти ся на ос но ві пріо ри тет но го роз ви тку пер вин ної 
ме ди коса ні тар ної до по мо ги (Пмсд) і по си лен ня про фі лак тич ної 
спря мо ва но сті у сфе рі охо ро ни здо ров’я. са ме про фі лак ти ка і своє час
не ви яв лен ня за хво рю вань за ли ша ю ть ся най ефек тив ні ши ми шля ха ми 
збе ре жен ня здо ров’я, а біль шість функ цій Пмсд як раз і по вин ні ма ти 
про фі лак тич ний зміст. са ме якість Пмсд ви зна чає рі вень за до во лен
ня на се лен ня ме дич ни ми пос лу га ми в ці ло му. 

у ра дян ській ме ди ци ні три ва лий час дек ла ру ва лось, що діль нич на 
служ ба є ос нов ною лан кою у сис те мі на дан ня ме дич ної до по мо ги, про
те на прак ти ці курс на пріо ри тет ний роз ви ток спе ціа лі зо ва ної до по
мо ги за об ме же но сті ре сур сів обу мо вив за лиш ко вий прин цип фі нан
со во го, ма те рі аль нотех ніч но го та кад ро во го за без пе чен ня пер вин ної 
ме дич ної до по мо ги, з од но го бо ку, і пос лаб лен ня ро лі, зву жен ня функ
цій та від по ві даль но сті діль нич но го лі ка ря — з дру го го. функ ціо ну
ван ня пер вин ної лан ки ме дич ної до по мо ги в рам ках іс ную чої мо де лі 
(ра йон них, мі ських і об лас них по лік лі нік) не за без пе чує ра ціо наль но
го ви ко ри стан ня ре сур сів охо ро ни здо ров’я та зу мов лює ни зьку якість 
ме дич них пос луг. як на слі док — ста но ви ще з про фі лак ти кою та лі ку
ван ням не ін фек цій них за хво рю вань знач но по гір ши лось. 

сві то вий і віт чиз ня ний до свід свід чать, що най ефек тив ні шою мо
дел лю пер вин ної ме ди коса ні тар ної до по мо ги є мо дель лі ка ря за галь
ної прак ти ки, зок ре ма сі мей но го лі ка ря. сі мей на ме ди ци на — ін но
ва цій на для ук ра ї ни фор ма ор га ні за ції пер вин ної ме дич ної до по мо ги, 
яка за без пе чує ін ди ві ду аль не пер вин не і дов го три ва ле спос те ре жен ня 
ок ре мих осіб та сі мей, дає змо гу змен ши ти мас шта би «де ле гу ван ня» 
ме дич ної до по мо ги до ву зьких спе ціа лі стів і та ким чи ном знач но під
ви щує ефек тив ність не ли ше пер вин ної лан ки, а й усі єї ме дич ної до
по мо ги. роз ви ток сі мей ної ме ди ци ни є пе ре ду мо вою ус піш но го здій
снен ня стра те гії про фі лак ти ки за хво рю вань. сі мей ні лі ка рі по вин ні 
ви ко ну ва ти не ли ше свою тра ди цій ну функ цію (лі ку ван ня), а й на да ва
ти кон суль та тив ну до по мо гу що до здо ро во го спо со бу жит тя і ме то дів 
по пе ре джен ня за хво рю вань.

ни ні в ук ра ї ні пра цює по над 7 тис. сі мей них лі ка рів у 3,3 тис. ме
дич них за кла дах. у на ціо наль но му пла ні роз ви тку сис те ми охо ро ни 

по глиб лен ню не рів но сті що до дос туп но сті до ме дич них пос луг, а то му 
є не ефек тив ним. не ра ціо наль на й струк ту ра ви трат усе ре ди ні сис те ми 
охо ро ни здо ров’я, най біль ша ча ст ка з яких ви ді ля є ть ся на ста ціо нар
ну ме дич ну до по мо гу. то му пе ре бу до ва еко но мі ки охо ро ни здо ров’я 
по вин на по чи на ти ся пе ре ду сім зі зміц нен ня фі нан со вої ба зи га лу зі та 
змін у ме ха ніз мі фі нан со во го за без пе чен ня. не об хід но сис те му охо ро
ни здо ров’я пе ре бу ду ва ти так, щоб, попер ше, во на бу ла орі єн то ва на не 
на пос та чаль ни ків ме дич них пос луг, а на їх спо жи ва чів, подру ге, сти
му лю ва ла кон ку рент ну бо роть бу між пос та чаль ни ка ми.

у цьо му кон тек сті, на на шу дум ку, перш ніж за про ва джу ва ти стра
хо ву ме ди ци ну, не об хід но за по чат ку ва ти і від пра цю ва ти прак ти ку дер
жав них пуб ліч них за ку пі вель ме дич них пос луг на кон тракт ній ос но ві 
в ме жах іс ную чої бю джет ної мо де лі фі нан су ван ня. За со би ме дич ної до
по мо ги ма ють ку пу ва ти ся че рез сис те му дер жав но го за мов лен ня, що 
фор му є ть ся ви ко нав чою вла дою для лі ку валь них ус та нов. на бут тя від
по від но го до сві ду по руч з ін ши ми змі на ми ста ло б своє рід ним пе ре
хід ним і під го тов чим ета пом для по даль шо го ре фор му ван ня га лу зі. За
про ва джен ня до го вір них від но син і кон тракт ної фор ми від но син да ло 
б мож ли вість на ла го ди ти ме ха нізм оп ла ти пра ці за леж но від об ся гу та 
яко сті ви ко на ної ро бо ти, що, у свою чер гу, сти му лю ва ти ме під ви щен
ня яко сті пос луг.

Пев ною пе ре шко дою для за про ва джен ня сис те ми обов’язкового ме
дич но го стра ху ван ня і під ви щен ня яко сті ме дич ної до по мо ги в ці ло му 
є від сут ність в ук ра ї ні уні фі ко ва ної ме то до ло гії ство рен ня ме дич них 
стан дар тів і са мих стан дар тів ме дич них тех но ло гій, які б спи ра ли ся на 
прин ци пи нау ко во об ґрун то ва ної ме дич ної прак ти ки (до ка зо вої ме ди
ци ни) з ви зна чен ням вар то сті про це су лі ку ван ня. су час ним прин ци
пом стан дар ти за ції в охо ро ні здо ров’я роз ви не них кра їн є ви ко ри стан
ня клі ніч но го про то ко лу лі ку ван ня пев них за хво рю вань, що міс тить 
по ря док і су куп ність усіх ви дів не об хід ної ме дич ної до по мо ги, ефек
тив ність яких нау ко во до ве де на й еко но міч но ви прав да на. За по зи
чен ня з ін ших кра їн уже го то вих стан дар тів в ук ра ї ні не є ре аль ним 
кро ком для ви рі шен ня про бле ми, ос кіль ки во ни ство ре ні для різ них 
на ціо наль них сис тем охо ро ни здо ров’я, хо ча прин ци пи їх ство рен ня, 
тех но ло гія роз роб ки, ви мо ги, яким во ни ма ють від по ві да ти, є за галь
но при йня ти ми. са ме то му важ ли ви ми зав дан ня ми є об ґрун ту ван ня 
змі сту га ран то ва но го па ке та пос луг для пер вин ної і вто рин ної ме ди
коса ні тар ної до по мо ги; ство рен ня уні фі ко ва ної ме то до ло гії, а на її ос
но ві — нау ко во об ґрун то ва них ме дич них стан дар тів, клі ніч них про
то ко лів і роз ра хун ку вар то сті ме дич них пос луг; роз роб ка ме дич них 
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го ву ван ня, зок ре ма про гра ми до по мо ги хво рим на хро ніч ні хво ро би 
і служ би па тро на жу па ці єн тів. За га лом роз ви ток елек трон них ме дич
них пос луг спри яє по ліп шен ню дос туп но сті ме дич ної до по мо ги, а та
кож на дає но ві до дат ко ві мож ли во сті що до нав чан ня та під ви щен ня 
про фе сій ної ква лі фі ка ції лі ка рів. усі ці при кла ди свід чать про те, що 
ін фор ма цій ноко му ні ка цій ні тех но ло гії, які ба зу ю ть ся на ін но ва ці ях, 
но вих іде ях і пе ре ва гах, ста ють де да лі біль ше со ці аль но орі єн то ва ни ми 
і ві ді гра ють важ ли ву роль у про це сі транс фор ма ції охо ро ни здо ров’я. 
для ук ра ї ни за про ва джен ня ви ще за зна че них но віт ніх тех но ло гій є ба
жа ним, але во че видь по ки що ма ло до сяж ним.

Про від ним стра те гіч ним на пря мом роз ви тку охо ро ни здо ров’я 
в ук ра ї ні є про фі лак ти ка. ни ні є знач на кіль кість до ка зів на ко ристь 
то го, що ви ник нен ня і роз ви ток біль шо сті хро ніч них за хво рю вань 
тіс но пов’язані з не здо ро вим спо со бом жит тя. не здо ро ве хар чу ван
ня, ни зький рі вень фі зич ної ак тив но сті, тю тю но па лін ня і зло вжи ван
ня ал ко го лем мо жуть обу мов лю ва ти роз ви ток гі пер тен зії та ожи рін ня, 
по ру шен ня жи ро во го і вуг ле вод но го об мі ну і, як на слі док, при зве сти 
до за хво рю ван ня. от же, втра там здо ров’я від та ких хво роб в біль шо
сті ви пад ків мож на за по біг ти. то му спіль ні зу сил ля та ком плекс ні со ці
аль ноеко но міч ні за хо ди що до змен шен ня по ши рен ня ок ре мих фак то
рів ри зи ку мо жуть при зве сти до зни жен ня за хво рю ва но сті на ос нов ні 
хро ніч ні па то ло гії та по ліп ши ти стан здо ров’я на се лен ня. дії з по пе
ре джен ня хро ніч них за хво рю вань ма ють ба зу ва ти ся на ін тег ро ва но му 
під хо ді до бо роть би з фак то ра ми ри зи ку і сто су ю ть ся не ли ше ме ди
ци ни. Збе ре жен ня тра ди цій но го під хо ду, тоб то ви ключ но лі ку ван ня 
хво роб, обу мов лює знач ні ви тра ти та скром ні ре зуль та ти. то му Во оЗ 
бу ли роз роб ле ні гло баль на стра те гія по по пе ре джен ню не ін фек цій них 
за хво рю вань та бо роть би з ни ми, за твер дже на і при йня та на 53 Все
світ ній асамб леї охо ро ни здо ров’я, а та кож Єв ро пей ська стра те гія Во
оЗ що до про фі лак ти ки і бо роть би з не ін фек цій ни ми за хво рю ван ня
ми, яка бу ла схва ле на кра ї на ми Єв ро пей сь ко го ре гіо ну Во оЗ 

у ве рес ні 2006 р. [67].
За зна че на стра те гія спря мо ва на як на про фі лак ти ку, так і на лі ку

ван ня не ін фек цій них за хво рю вань. Во на ба зу є ть ся на зба лан со ва но му 
під хо ді до усу нен ня і ско ро чен ня тих при чин за хво рю ва но сті, ін ва лід
но сті й пе ред час ної смерт но сті, яким мож на за по біг ти, з од но го бо ку, 
та за хо дів, спря мо ва них на по ліп шен ня ре зуль та тів лі ку ван ня та яко сті 
жит тя осіб, які вже стра ж да ють на не ін фек цій ні па то ло гії, — з ін шо
го. кон крет ні ші ці лі стра те гії вклю ча ють по пе ре джен ня або змен шен
ня фак то рів ри зи ку, за по бі ган ня роз ви тку хво ро би, про фі лак ти ку ін

здо ров’я в ук ра ї ні на пе рі од до 2010 р. ос нов ну ува гу при ді ле но са ме 
ре фор му ван ню та по си лен ню ро лі пер вин ної ме ди коса ні тар ної до по
мо ги на за са дах роз ви тку сі мей ної ме ди ци ни; при йня то За галь но дер
жав ну про гра му під го тов ки сі мей них лі ка рів. Вод но час вар то за зна чи
ти, що пе ре хід на мо дель сі мей ної ме ди ци ни в ук ра ї ні має здій сню ва ти ся 
пос ту по во, з поя вою від по від них мож ли во стей, зок ре ма ма те рі аль но го 
за без пе чен ня пра ці сі мей них лі ка рів, під го тов ки і пе ре під го тов ки від
по від них ме дич них кад рів, ос кіль ки на прак ти ці сі мей ні лі ка рі пе ре
важ но так і за ли ша ю ть ся на рів ні діль нич них те ра пев тів. сі мей ні лі ка рі 
по вин ні кон суль ту ва ти усю сім’ю, а від так — ма ти ком плекс ну під го тов
ку, во ло ді ти до во лі ши ро ким спек тром знань, то ді як біль шість лі ка рів 
в ук ра ї ні ма ють ву зько спе ціа лі зо ва ну ме дич ну ос ві ту.

не від’ємною скла до вою су час но го сти лю ді яль но сті лі ка рів, у то му 
чис лі сі мей них, має ста ти за сто су ван ня но віт ніх ви со ко ефек тив них тех
но ло гій про фі лак ти ки, ді аг но сти ки і лі ку ван ня. тех но ло гіч ні но во вве
ден ня, ор га ні за цій ні змі ни, спря мо ва ні на на дан ня еко но мі ці гнуч ко сті 
й здат но сті до адап та ції, бурх ли вий роз ви ток су час них ін фор ма цій них 
і ко му ні ка цій них тех но ло гій (се ред яких за пуск між на род ної ін фор ма
цій ної ме ре жі ін тер нет, вдо ско на ле ний те ле фон ний зв’язок то що), за
по чат ку ва ли пе рі од ін тен сив но го ін фор ма цій но го і куль тур но го об мі ну 
та сут тє во впли ну ли на роз ви ток різ них га лу зей, у то му чис лі ме ди ци
ни. у роз ви не них кра ї нах де да лі біль шо го роз ма ху на бу ва ють впро ва
джен ня ін фор ма цій них тех но ло гій у ме ди ци ну і комп’ютеризація ме
дич них пос луг.

охо ро на здо ров’я зав жди пот ре бу ва ла най кра щих тех но ло гій, і на 
су час но му ета пі ін фор ма цій ні тех но ло гії пос ту по во ви хо дять на од
не з про від них місць у про це сі лі ку ван ня. циф ро ві зоб ра жен ня рент
ге нів ських знім ків, для яких пот ріб ні по туж ні об чис лю валь ні ре сур
си та но сії ін фор ма ції ве ли кої єм но сті, є ли ше од ним при кла дом то го, 
як ме ди ци на роз ши ри ла ме жі сво го тех ніч но го роз ви тку і пос луг. Про
те мож ли во сті ви ко ри стан ня ін фор ма цій них тех но ло гій у ме ди ци ні є 
да ле ко біль ши ми: з про сто го ін ст ру мен та для ро бо ти во ни пос ту по
во пе ре тво рю ю ть ся на за сіб, що за без пе чує ін те гра цію всьо го спек
тра ме дич них пос луг. Зок ре ма, од ні єю з клю чо вих роз ро бок у га лу
зі комп’ютеризації охо ро ни здо ров’я ста ли елек трон ні іс то рії хво роб 
та ін фор ма цій ні сис те ми лі ка рень. Во ни за без пе чу ють опе ра тив ною 
і точ ною ін фор ма ці єю лі ка рів, спро щу ють от ри ман ня пов них да них 
про па ці єн тів. уна слі док цьо го лі ка рі ма ють мож ли вість ста ви ти точ
ні ші ді аг но зи, а па ці єн ти от ри му ють на ба га то пов ні ше уяв лен ня про 
про цес лі ку ван ня. ство рю ю ть ся та кож но ві фор ми ме дич но го об слу
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ти ву ус ві дом лен ня йо го ге не ра тив них ін те ре сів» [69, c. 119]. на на шу 
дум ку, на зрі лою не об хід ні стю є від нов лен ня в охо ро ні здо ров’я ук ра
ї ни різ них за фор мою про фі лак тич них і дис пан се ри за цій них тех но ло
гій. При цьо му вар то під крес ли ти не ли ше про від ну роль са ні тар но
про світ ньо го ви хо ван ня на се лен ня, а й пе ре ду сім під ви щен ня рів ня 
про фі лак тич них знань са мих ме дич них пра ців ни ків, які до сить час то 
став лять ся до ці єї про бле ми бай ду же і не за ці кав ле но. рі вень знань клі
ніч них спе ціа лі стів у сфе рі ме дич ної про фі лак ти ки є не дос тат нім, що 
не до зво ляє їм ефек тив но роз роб ля ти і здій сню ва ти про фі лак тич ні за
хо ди та ви зна ча ти на леж ні пріо ри те ти у сво їй ро бо ті. При чи ни та кої 
си туа ції ком плекс ні: зна чен ня роз ви тку про фі лак тич но го на пря му ме
ди ци ни, не об хід ність за сво єн ня про фі лак тич них знань в ук ра ї ні не до
оці ню є ть ся як на уря до во му рів ні, так і влас не ме дич ни ми пра ців ни ка
ми. ос нов ною спря мо ва ні стю су час ної охо ро ни здо ров’я за ли ша є ть ся 
роз ви ток лі ку валь ної, те ра пев тич ної ме ди ци ни, ви тра ти на яку в де сят
ки ра зів пе ре ви щу ють кош ти на про фі лак ти ку. да ю ть ся взна ки та кож 
не до лі ки як до, так і пі сля ди плом ної ос ві ти за цим на пря мом, від сут
ність на леж них кур сів у нав чаль них про гра мах і спе ці аль но сті з ме дич
ної про фі лак ти ки у пе ре лі ку спе ці аль но стей.

При ре фор му ван ні сис те ми охо ро ни здо ров’я з ме тою під ви щен
ня яко сті її пос луг важ ли вим є об ґрун ту ван ня пріо ри тет них на пря мів 
роз ви тку. та ки ми у су час ний пе рі од є:

– по ліп шен ня ста ну охо ро ни ди тин ст ва та ма те рин ст ва, що пе ред
ба чає впро ва джен ня ін но ва цій них пе ри на таль них тех но ло гій у прак ти
ку ро бо ти по ло го вих ста ціо на рів (зок ре ма, ін ди ві ду аль них по ло го вих 
за лів, парт нер ських по ло гів, де ме ди ка мі за ції ве ден ня по ло гів, спіль но
го пе ре бу ван ня ма те рі і ди ти ни). крім цьо го, вкрай не об хід ним є за без
пе чен ня ро до по міч них за кла дів су час ним об лад нан ням та апа ра ту рою 
для ви хо джу ван ня гли бо ко не до но ше них ді тей; по даль ший роз ви ток 
служб пла ну ван ня сім’ї з ме тою по пе ре джен ня не ба жа ної ва гіт но сті та 
без печ но го ма те рин ст ва, ме ди коге не тич но го кон суль ту ван ня, за про
ва джен ня ба га то сту пе не вої сис те ми пе ри на таль ної до по мо ги;

– удо ско на лен ня спе ціа лі зо ва ної кар діо ло гіч ної до по мо ги і під ви
щен ня її яко сті шля хом по си лен ня ам бу ла тор ної лан ки кар діо ло гіч
ної служ би та ре ст рук ту ри за ції ста ціо нар ної до по мо ги. у зв’язку з цим 
про по ну є ть ся за ра ху нок еко но мії кош тів уна слі док від мо ви від за ста
рі лих і ма ло ефек тив них тех но ло гій, ско ро чен ня кіль ко сті пла но вих 
кар діо та за галь но те ра пев тич них лі жок роз ви ва ти від ді лен ня не від
клад ної кар діо ло гії та кар діо хі рур гії, ство рю ва ти бло ки (па ла ти) кар
діо реа ні ма ції; шля хом від по від но го нав чан ня лі ка рів та ін фор му ван ня 

ва лід но сті, по пе ре джен ня пе ред час ної смер ті. кон цеп ція ін тег ро ва ної 
про фі лак ти ки не ін фек цій них за хво рю вань [68], пред став ле на в рам ках 
між на род ної про гра ми CINDI, спря мо ва на на про фі лак ти ку та за по
бі ган ня втра там від чо ти рьох ос нов них хво роб: сер це восу дин них па
то ло гій, ра ку, хро ніч них об струк тив них за хво рю вань ле гень та діа бе ту. 
ос нов на ува га при ді ле на та ким фак то рам ри зи ку, як тю тю но па лін ня, 
не зба лан со ва не хар чу ван ня, ни зька фі зич на ак тив ність і зло вжи ван ня 
ал ко го лем. 

у сві то вій прак ти ці є при кла ди ус піш ної про фі лак ти ки не ін фек
цій них за хво рю вань. Пос лі дов на по лі ти ка уря ду що до про фі лак ти ки 
не ін фе цій них хво роб при зве ла до знач но го зни жен ня смерт но сті від 
цих за хво рю вань у фін лян дії, ка на ді, сШа та ін ших кра ї нах. Зок ре
ма, реа лі зо ва ний у фін лян дії про тя гом ос тан ньої чвер ті хх ст. ос віт
ньопро фі лак тич ний про ект «Пів ніч на ка ре лія» спри яв від чут но му 
зни жен ню тю тю но па лін ня, по зи тив ним змі нам у ра ціо ні хар чу ван ня, 
збіль шен ню фі зич ної ак тив но сті. у Ве ли ко бри та нії бу ло ство ре но мі
ні стер ст во фіт не су як від по відь на різ ке збіль шен ня кіль ко сті лю дей 
з над мір ною ма сою ті ла. у ба га тьох кра ї нах Єв ро сою зу го ту ють спе ціа
лі стів з фі зич ної реа бі лі та ції, оз до ров чопро фі лак тич ної та спор тив ної 
ме ди ци ни. 

ос но во по лож ні прин ци пи єв ро пей ської стра те гії по пе ре джен ня 
не ін фек цій них за хво рю вань є ви зна чаль ни ми і для ук ра ї ни. Від сут
ність в ук ра ї ні єди ної кон цеп ції про фі лак ти ки при зво дить до то го, що 
про фі лак тич ні за хо ди здій сню ю ть ся без сис тем но, кон троль за ос нов
ни ми фак то ра ми ри зи ку є не ефек тив ним і, як на слі док, по си лю є ть ся 
на ко пи чен ня кон тин ген ту хро ніч них хво рих, зро стає смерт ність від 
не ін фек цій них за хво рю вань. Вне сок не ін фек цій них хро ніч них за хво
рю вань у фор му ван ня на ван та жен ня хво ро ба ми в ук ра ї ні є над мір но 
ве ли ким, по туж ні шим, ніж у роз ви не них кра ї нах. це пов’язано з тим, 
що від та ких хво роб у роз ви не них єв ро пей ських кра ї нах вми ра ють пе
ре важ но у стар шо му ві ці, до до сяг нен ня яко го вже був зроб ле ний пев
ний еко но міч ний вне сок. В ук ра ї ні рі вень смерт но сті є не про сто ви
щим, — най гір ше, що ук ра їн ці по ми ра ють у більш мо ло до му ві ці. 

Про фі лак ти ка та са ні тар на про сві та є важ ли вою га луз зю охо ро ни 
здо ров’я, ті єю її функ ці єю, яка, за сло ва ми с. то мі лі на, «ста вить сво
їм зав дан ням не ли ше звіль ни ти ко лек тив від осі лих на ньо му ба га то ві
ко вих шла ків са ні тар но го не ві гла ст ва, не тіль ки куль ти ву ва ти гі гіє ніч ні 
на вич ки в ін ди ві ду аль но му та ко лек тив но му по бу ті й прив чи ти кож
но го по ва жа ти у сво го су сі да пра во на здо ров’я, не ли ше під ня ти цін
ність жит тя як та ко го, а й пос ту по во про бу джу ва ти се ред чле нів ко лек
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здій снен ня сис тем ної ін фор ма цій ної дер жав ної по лі ти ки, спря мо ва
ної на ши ро ке оз на йом лен ня сус піль ст ва з про бле ма ми нар ко ма нії та 
сні ду та про фі лак ти ку їх по ши рен ня; збіль шен ня бю джет них кош тів 
на під трим ку та по ліп шен ня стан дар тів пос луг охо ро ни здо ров’я що до 
Віл/сні ду. 

до свід роз ви не них кра їн до во дить, що для по си лен ня про фі лак
тич ної спря мо ва но сті охо ро ни здо ров’я і до сяг нен ня на леж но го ефек
ту зу силь од ні єї ме ди ци ни не дос тат ньо; не об хід ні ком плекс ні за хо ди, 
об’єднання зу силь і ре сур сів різ них мі ні стерств, ві домств та сек то рів 
сус піль ст ва, які б не ли ше впли ва ли на змі ну по ве дін ки на се лен ня, а й 
фор му ва ли «здо ро ве» со ці аль не се ре до ви ще. Йде ть ся про за лу чен ня 
до ді яль но сті що до про фі лак ти ки та охо ро ни здо ров’я та ких по туж них 
парт не рів, як біз нес і гро мад ські не уря до ві ор га ні за ції. В ук ра ї ні ще не
має ус та ле них тра ди цій під трим ки не уря до вих гро мад ських ор га ні за
цій та ін ве сту ван ня їх ньої ді яль но сті. По при це, у ба га тьох ре гіо нах 
ук ра ї ни гро мад ські ор га ні за ції, що пра цю ють у со ці аль ній сфе рі, в то
му чис лі що до про фі лак ти ки за хво рю вань (на сам пе ред про фі лак ти ки 
Віл, охо ро ни ре про дук тив но го здо ров’я), і фі нан су ю ть ся між на род ни
ми до но ра ми, до ве ли свою діє здат ність у на дан ні ефек тив ної до по мо
ги ураз ли вим вер ст вам на се лен ня. Пос лу ги цих ор га ні за цій за які стю 
не пос ту па ю ть ся дер жав ним, а за вар ті стю є знач но де шев ши ми, а то
му більш ефек тив ни ми. З се ре ди ни 1990х рр. со ці аль ні гро мад ські ор
га ні за ції по ча ли про су ва ти ідею со ці аль но го за мов лен ня, що оз на чає 
от ри ман ня на тен дер ній ос но ві бю джет них кош тів на ви ко нан ня со ці
аль них про ек тів, про те від по від не рі шен ня так і не бу ло при йня те на 
за ко но дав чо му рів ні, ос кіль ки пос та ви ло під сум нів пот ре бу в знач но
му фі нан су ван ні дер жав них со ці аль них служб.

ук рай не об хід ним є про ве ден ня мас штаб них на ціо наль них і ре гіо
наль них кам па ній з ши ро ким за лу чен ням гро мад ських ор га ні за цій, 
за со бів ма со вої ін фор ма ції та ві до мих осіб з ме тою ін фор му ван ня на
се лен ня про ри зи ки та шкід ли ві на слід ки для здо ров’я, обу мов ле ні тю
тю но па лін ням, зло вжи ван ням ал ко го лем, вжи ван ням нар ко ти ків, не
без печ ною сек су аль ною по ве дін кою. у цьо му кон тек сті особ ли во го 
зна чен ня на бу ває со ці аль на рек ла ма, що мо же ста ти ак тив ним ва же
лем, че рез який впро ва джу ва ти муть ся ідеї здо ро во го спо со бу жит тя та 
від мо ви від шкід ли вих зви чок, здій сню ва ти ме ть ся ор га ні за ція про фі
лак тич ної ро бо ти, що бу де спри яти фор му ван ню у гро ма дян від по ві
даль но сті за влас не здо ров’я та ба жан ня док ла да ти зу силь що до йо го 
збе ре жен ня. роль со ці аль ної рек ла ми по ля гає ще й у то му, що це ді
яль ність, спря мо ва на на змі ну пе ре ко нань, ду мок, іно ді цін ніс них ус

па ці єн тів пот ріб но праг ну ти до сяг ти ма со во го за сто су ван ня (особ ли
во в по лік лі ніч них умо вах) най більш ефек тив них су час них ме то дик 
ді аг но сти ки і лі ку ван ня; для збіль шен ня ча су без по се ред ньої ро бо ти 
з хво ри ми не об хід но пе ре гля ну ти, ско ро ти ти і мак си маль но спро сти
ти офі цій ну об лі ко возвіт ну до ку мен та цію для лі ка рів;

– роз ви ток ге рон то ло гіч но го та ге рі ат рич но го об слу го ву ван ня на се
лен ня. ос кіль ки іс тот ною ри сою дов го три ва лих змін у ві ко во му скла ді 
на се лен ня ук ра ї ни є сис те ма тич не під ви щен ня сту пе ня йо го пос та рін
ня, що в пер спек ти ві бу де тіль ки по глиб лю ва тись, ос тіль ки пе ред сис
те мою охо ро ни здо ров’я пос та ють на галь ні про бле ми, обу мов ле ні цим 
про це сом. іде ть ся, попер ше, про пот ре бу в збіль шен ні об ся гів спо
жи ван ня ме дич ної до по мо ги в ці ло му, адже са ме на осіб по хи ло го ві
ку при па дає най біль ша ча ст ка від ві ду вань ам бу ла тор нопо лік лі ніч них 
за кла дів і ви пад ків гос пі та лі за ції; подру ге, про спри ян ня роз ви тку ге
рон то ло гіч ної служ би охо ро ни здо ров’я, а та кож ство рен ня спе ціа лі зо
ва них ге рі ат рич них цен трів, що за без пе чу ють на якіс но му рів ні до гляд 
і ме ди косо ці аль ну реа бі лі та цію осіб по хи ло го ві ку. сис те ма охо ро ни 
здо ров’я має при ді ля ти біль ше ува ги пи тан ням ор га ні за ції дов го стро
ко вої ме дич ної до по мо ги стар шим лю дям при хро ніч них за хво рю ван
нях та ін ва лід но сті;

– ефек тив на бо роть ба з епі де мі єю ту бер ку льо зу, що пе ред ба чає: ство
рен ня на ціо наль но го й ре гіо наль них реє ст рів осіб під ви ще но го ри зи ку 
ура жен ня ту бер ку льо зом та їх сис те ма тич не об сте жен ня; ре ор га ні за цію 
фти зі ат рич ної служ би ук ра ї ни на ос но ві реа лі за ції DOTSстра те гії бо
роть би з ту бер ку льо зом, адап то ва ної до іс ную чої сис те ми; збіль шен ня 
фі нан су ван ня і мо дер ні за ції ма те рі аль нотех ніч ної ба зи фти зі ат рич ної 
га лу зі, по ліп шен ня кад ро во го по тен ціа лу га лу зі та під ви щен ня про фе
сій но го рів ня ме дич них пра ців ни ків, зай ня тих у ній; на ла го джен ня 
сис те ми кон тро лю та оцін ки ефек тив но сті ви ко нан ня про ти ту бер ку
льоз них за хо дів у рам ках за дек ла ро ва них про грам на на ціо наль но му та 
ре гіо наль но му рів нях;

– ком плекс на про ти дія епі де мії Віл/сні ду, що пот ре бує фор му
ван ня діє вої сис те ми про фі лак ти ки нар ко за леж но сті та Вілін фі ку ван
ня, лі ку ван ня та реа бі лі та ції хво рих на нар ко ма нію та Вілін фі ко ва них. 
це, в свою чер гу, пот ре бує впро ва джен ня про грам на дан ня за міс ної 
під три му валь ної те ра пії нар ко за леж ним і роз ши рен ня дос туп но сті ан
ти рет ро ві рус но го лі ку ван ня для Вілін фі ко ва них; реа лі за ції про грам 
про фі лак ти ки пе ре да чі Віл від ма те рі до ди ти ни; під ви щен ня ефек
тив но сті про фі лак тич ної ді яль но сті, роз ши рен ня на дан ня ін фор ма
цій нокон суль та тив них та ін ших со ці аль них пос луг ці льо вим гру пам; 
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роз діл 3.  
МІ ГрА цІЇ НА сЕ лЕН НЯ  

Як ІН Но вА цІЙ НИЙ ЧИН НИк  
люд сь ко Го роз вИ ткУ 

та но вок і се ред ши ро ких верств на се лен ня, і се ред осіб, які при йма ють 
рі шен ня. ос кіль ки та ка рек ла ма є не ко мер цій ною, але вод но час ви ко
нує роль важ ли во го ін ст ру мен ту про фі лак ти ки за хво рю вань, дер жа ва 
має на да ва ти фі нан со ву й ор га ні за цій ну під трим ку для її за без пе чен ня, 
а та кож га ран ту ва ти еко но міч ні пре фе рен ції (зниж ки та піль ги що до 
по дат ків, аренд ної пла ти та ін ше) для тих ор га ні за цій, які за йма ю ть ся 
со ці аль ною рек ла мою. 

ук ра ї ні слід та кож ак тив ні ше за лу ча ти біз нес до уча сті в ін ве сту
ван ні охо ро ни здо ров’я, тоб то дер жав ну со ці аль ну по лі ти ку не об хід но 
по єд ну ва ти з кор по ра тив ною, роз ви ва ти сис те му со ці аль но го діа ло гу. 
у роз ви не них кра ї нах біз нес є важ ли вим ін ве сто ром сфе ри охо ро ни 
здо ров’я. При цьо му різ ні кра ї ни за сто со ву ють різ ні ме ха ніз ми за лу
чен ня біз нессек то ру до фі нан су ван ня охо ро ни здо ров’я. на прик лад, 
у Шве ції — шля хом ак тив но го за лу чен ня кош тів під при єм ців і бю
джет но го пе ре роз по ді лу, при цьо му участь під при єм ців у фі нан су ван ні 
со ці аль них ви плат за без пе чу є ть ся роз га лу же ною за ко но дав чою сис те
мою, яка, крім пря мих ви мог до ви плат, пе ред ба чає піль ги в опо дат ку
ван ні, амор ти за ції, пер шо чер го ву ви да чу держ за мов лень то що [70, c. 
103]. 

В ук ра ї ні біз нес тіль ки по чи нає ус ві дом лю ва ти своє зна чен ня і роль 
у транс фор ма цій них змі нах со ці аль ної сфе ри, в то му чис лі що до еко
но мі ки охо ро ни здо ров’я. Про те пос ту по во все біль ше при хо дить ус ві
дом лен ня то го, що ви рі шен ня важ ли вих со ці аль них про блем не мож
ли ве без уча сті біз не су. тут со ці аль не під при єм ництво має ве ли кий 
по тен ці ал, ос кіль ки за без пе чує си нер ге тич ний ефект від взає мо дії біз
не су і сус піль ст ва. со ці аль не парт нер ст во — це шлях до ро зу мін ня біз
не сом со ці аль них цін но стей, а для сус піль ст ва — шлях до ви ко ри стан
ня ефек тив них та діє вих біз несін ст ру мен тів. Ще од ним мож ли вим 
шля хом от ри ман ня до дат ко вих кош тів для про фі лак ти ки та охо ро ни 
здо ров’я мо жуть бу ти ці льо ві від ра ху ван ня від ак циз них збо рів на ал
ко голь ну та тю тю но ву про дук цію. та ким чи ном, ус пі хи у ре фор му ван ні 
сис те ми охо ро ни здо ров’я в ук ра ї ні та по ліп шен ня ста ну здо ров’я на се
лен ня за ле жать від ба га тьох чин ни ків, про те на сам пе ред від об’єднання 
зу силь і ре сур сів дер жав но го, кор по ра тив но го та гро мад сь ко го сек то
рів, ство рен ня ефек тив ної між сек то раль ної коа лі ції ме дич них і не ме
дич них парт не рів і струк тур, її спро мож но сті транс лю ва ти фі нан со ві 
ви дат ки у ви со ку якість ме дич них пос луг, а та кож на яв но сті по лі тич ної 
во лі для при йнят тя від по від них за ко но дав чих рі шень, що за без пе чать 
фор му ван ня та реа лі за цію ефек тив них ін но ва цій них ме ха ніз мів у ме
дич ній га лу зі. 
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Ва го мим чин ни ком люд сь ко го роз ви тку є нор ма лі за ція від тво рен ня 
на се лен ня, зміст якої для су час ної ук ра ї ни по ля гає не стіль ки в по до
лан ні де по пу ля ції, скіль ки у по кра щан ні яко сті на се лен ня, збе ре жен ні 
та від тво рен ні йо го жит тє во го і тру до во го по тен ціа лу. на кіль кіс но
якіс ні ха рак те ри сти ки на се лен ня в ці ло му та ок ре мих ві ко вих груп іс
тот но впли ва ють мі гра цій ні про це си. мі гра ція як ком плекс ний про
цес пов’язана з ба гать ма де мо гра фіч ни ми та со ці аль ноеко но міч ни ми 
про це са ми. крім су то кіль кіс ної ком пен са ції, мі гра цій ний при ріст 
здат ний змі ню ва ти де мо гра фіч ну струк ту ру на се лен ня та ін ші якіс ні 
по каз ни ки скла ду на се лен ня — рі вень ос ві ти, про фе сій ноква лі фі ка
цій ний склад то що.

се ред най важ ли ві ших особ ли во стей впли ву гло ба лі за ції на роз ви
ток між на род но го рин ку пра ці слід ви ок ре ми ти на сам пе ред фор му ван
ня стій ко го по пи ту на ви со ко ос ві че них спе ціа лі стів, здат них до спри
йнят тя но вих знань та під ви щен ня рів ня ква лі фі ка ції, під ви щен ня 
по пи ту на пред став ни ків «на скріз них про фе сій», пов’язаних з ін фор
ма цій ни ми змі на ми у сус піль ст ві, під ви щен ня рів ня про фе сій ної мо
біль но сті на між на род но му рин ку пра ці, реа лі за цію мож ли во стей за
лу чен ня ква лі фі ко ва ної іно зем ної ро бо чої си ли.

За кла си фі ка ці єю В. Бе нін га, яка най більш ві доб ра жає ін но ва цій ну 
сут ність мі гра ції, ви різ ня ють та кі її ви ди:
•	 мі	гра	ція	 ква	лі	фі	ко	ва	ної	 та	 на	пів	ква	лі	фі	ко	ва	ної	 ро	бо	чої	 си	ли	 для	

тим ча со вої ро бо ти за кон трак том;
•	 мі	гра	ція	для	пос	тій	ної	ро	бо	ти	 за	кор	до	ном	та	 з	ме	тою	ство	рен	ня	

ро бо чих місць;
•	 цир	ку	ля	ція	 про	фе	сій	них,	 тех	ніч	них	 і	 управ	лін	ських	 пра	ців	ни	ків,	

біз нес ме нів та осіб, за лу че них до роз роб ки між на род них про ек тів, 
пе ре мі щен ня ме не дже рів і про фе сіо на лів у рам ках транс на ціо наль
них кор по ра цій;

•	 мі	гра	ція	з	ме	тою	здо	бут	тя	про	фе	сій	ної	ос	ві	ти	та	прак	тич	ної	під	го
тов ки, що ор га ні зу є ть ся більш роз ви не ни ми кра ї на ми для про су

3.1. вплив мі гра ції на роз ви ток люд сь ко го по тен ціа лу 
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мож ли во стей здій снен ня зво рот ної тру до вої мі гра ції до цих кра їн без 
змі ни міс ця про жи ван ня) при різ ко му збіль шен ні об ся гів при бут тя на
се лен ня з кра їн азії та аф ри ки, перш за все з ін дії, Йор да нії, си рії, ту
реч чи ни, ма рок ко, ту ні су і особ ли во з ки таю.

різ ні ста те вові ко ві гру пи на се лен ня від зна ча ю ть ся не од на ко вим 
сту пе нем уча сті в мі гра цій них про це сах (рис. 3.1). ос нов на час ти на 
пе ре їз дів при па дає на уч бо ву та шлюб ну мі гра цію: біль ше по ло ви ни 
(53,5% у 2006 р.) усіх міг рую чих — осо би ві ком 15–29 ро ків. так, мі
гра цій на мо біль ність 15–16річ них осіб, які здо бу ли не пов ну се ред
ню ос ві ту і вклю ча ю ть ся в уч бо ву мі гра цію, є на по ря док біль шою, ніж 
14річ них. од нак, уч бо ва мі гра ція ви пу ск ни ків 9 кла су не йде ні в яке 
по рів нян ня зі сту пе нем за лу чен ня до мі гра цій них про це сів осіб, які 
за кін чи ли се ред ню шко лу. кое фі ці єнт мі гра цій ної мо біль но сті осіб ві
ком 17 ро ків май же у 4,5 раза ви щий, ніж у по пе ред ньої од но річ ної 
гру пи, і є най біль шим з усіх ві ко вих по каз ни ків. При цьо му мо біль
ність 17річ них жі нок у пів то ра ра зи ви ща, ніж їх од но літ ків — чо ло
ві ків, хо ча за галь ні по каз ни ки для чо ло ві ків та жі нок є май же од на ко
ви ми.

дру гий пік (пі сля дея ко го зни жен ня мо біль но сті) при па дає на ві
ко ву гру пу 22 ро ки, і йо го ви ник нен ня пов’язане в пер шу чер гу з по
вер нен ням до місць по хо джен ня осіб, що за кін чи ли нав чан ня. Пі сля 
22 ро ків мі гра цій на мо біль ність на се лен ня зни жу є ть ся дос тат ньо різ
ко, і ли ше пі сля 29 ро ків тем пи па дін ня кое фі ці єн та мі гра цій но го обо
ро ту упо віль ню ю ть ся.

рис. 3.1. По ві ко ва ін тен сив ність мі гра цій на се лен ня у 2005 р.  
(у роз ра хун ку на 1 000 на се лен ня від по від но го ві ку)

як що під ви ще на за галь на мі гра цій на мо біль ність на се лен ня спос
те рі га є ть ся у ві ко во му діа па зо ні 17–23 ро ки, то ак тив не за лу чен ня до 
зов ніш ніх мі гра цій них пе ре мі щень по чи на є ть ся з 20–21 ро ку і три ває 

ван ня на за ру біж ні рин ки тех но ло гій, ус тат ку ван ня, ме то дів управ
лін ня [71, c. 113–114]. 
За зви чай роз різ ня ють дві ос нов ні фор ми мі гра ції: ста ціо нар на, 

пов’язана зі змі ною міс ця про жи ван ня, і тру до ва, яка має пе ре важ но 
зво рот ний ха рак тер. у пе рі од не за леж но сті ук ра ї ни і транс фор ма ції 
еко но мі ки знач но зни зи лась ін тен сив ність ста ціо нар них мі гра цій, що 
пов’язані зі змі ною офі цій но го міс ця про жи ван ня і реє ст ру ю ть ся дер
жав ною ста ти сти кою. на то мість роз ви тку на бу ли но ві для пост ра дян
сь ко го про сто ру фор ми мі гра цій них пе ре мі щень: тру до ва мі гра ція, рух 
бі жен ців, тран зит не ле галь них мі гран тів, по вер нен ня та об лаш ту ван
ня пред став ни ків ра ні ше де пор то ва них на ро дів. уп ро довж 1994–2004 
рр. ук ра ї на бу ла кра ї ною емі гра ції, мі гра цій ні втра ти за цей пе рі од пе
ре ви щи ли 1 млн. осіб. ли ше у 2005 р. мі гра цій ний ба ланс зно ву став 
до дат ним.

кіль кість осіб, які змі ню ють офі цій не міс це про жи ван ня, змен
ши ла ся з 3–3,5 млн. осіб на ру бе жі 1980–1990х рр. до 1,5 млн. осіб 
у се ре ди ні пер шо го де ся ти літ тя ххі ст. За галь ний об сяг між дер
жав ної мі гра ції змен шив ся іс тот ні ше, ніж внут ріш ньо дер жав ної — 
з бли зько 1,5 млн. осіб до 74,2 тис. осіб. Біль ше то го, у дру гій по ло ви
ні 1990х рр. і на по чат ку ххі ст. змен шу вав ся мі гра цій ний обо рот 
ви ключ но за ра ху нок зо вніш ньої мі гра ції. В ос тан ні ро ки на мі ти ла ся 
тен ден ція до дея ко го під ви щен ня внут рі дер жав ної мі гра цій ної мо
біль но сті на се лен ня при по даль шо му змен шен ні зо вніш ньо го мі гра
цій но го обо ро ту.

ін тен сив ність мі гра цій них зв’язків з кра ї на ми ко лиш ньо го срср 
знач но змен ши ла ся. Від нос но ак тив ним за ли ша є ть ся ли ше об мін 
на се лен ням з най більш ет ніч но та гео гра фіч но бли зьки ми кра ї на ми 
снд — ро сій ською фе де ра ці єю, Бі ло рус сю, мол до вою. В той же час 
із знят тям «за ліз ної за ві си» у дру гій по ло ви ні 1980х рр. ак ти ві зу ва
лась емі гра ція за ме жі ко лиш ньо го срср. ос нов ни ми мі гра цій ни ми 
парт не ра ми з при бут тя на се лен ня до ук ра ї ни (за від нос ни ми по каз
ни ка ми) є мол до ва, ро сій ська фе де ра ція, Вір ме нія, із ра їль та Бі ло
русь, з ви бут тя — із ра їль, мол до ва, ро сія, Бі ло русь, ні меч чи на та 
біль шість кра їн снд. 

у 2006 р. впер ше за фік со ва но до дат не саль до мі гра цій в об мі ні на
се лен ням між ук ра ї ною та кра ї на ми, які не вхо ди ли до скла ду ко лиш
ньо го срср. це від бу ло ся за ра ху нок знач но го, більш як на тре ти ну, 
змен шен ня кіль ко сті ви бу лих до цих кра їн (попер ше, че рез ви чер пан
ня ет ніч ної скла до вої цьо го по то ку, подру ге, внас лі док пом’якшення 
дії фак то рів, що сти му лю ють від’їзд, потре тє, зав дя ки роз ши рен ню 
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лість жит тя при на ро джен ні з ура ху ван ням мі гра цій в ук ра ї ні вия ви ла
ся май же на рік (на 0,94 ро ку) мен шою, ніж від по від ний по каз ник без 
ура ху ван ня мі гра цій. мі гра цій ні про це си зни жу ють жит тє вий по тен
ці ал но во на ро дже них на 1,4%.

За си лою впли ву на ди на мі ку ет ніч ної стук ту ри на се лен ня мі гра ції 
пе ре ва жа ють дію всіх ін ших чин ни ків — між ет ніч них від мін но стей 
у рів нях на ро джу ва но сті та смерт но сті, різ ни ці у спів від но шен ні пред
став ни ків різ них ві ко вих груп у струк ту рі ок ре мих на ро дів, що від би
ва є ть ся на ет ніч ній ди фе рен ціа ції за галь них кое фі ці єн тів при род но го 
ру ху, ін те гра цій них про це сів. Перш за все, за ра ху нок об мі ну на се лен
ням з дер жа ва ми ко лиш ньо го срср в ук ра ї ні за 1989–2001 рр. (тоб то 
за ос тан ній між пе ре пис ний пе рі од) чи сель ність крим ських та тар зрос
ла у 5,3 раза, вір мен — на 84%, че чен ців — на 56%, аб ха зів — на 47%, 
гру зин — на 45%, азер бай джан ців — на 22%, кіль кість гре ків і нім ців, 
не зва жаю чи на їх ін тен сив ний від тік на іс то рич ну бать ків щи ну, май же 
не змі ни ла ся, то ді як чи сель ність пред став ни ків біль шо сті ет но сів кра
їн ко лиш ньо го срср змен ши лась у 1,5–2 ра зи. Внас лі док ак ти ві за ції 
мі гра цій з кра їн, що роз ви ва ю ть ся, кіль кість ін допа ки стан ців збіль
ши лась у 8,5 раза, в’єтнамців — у 8,2, пред став ни ків араб ських на ро
дів — у 5,3, ки тай ців — у 3,3, аф ган ців — у 2,8 раза. у 8,8 раза зрос ла 
кіль кість кур дів у ре зуль та ті при бут тя пред став ни ків цьо го ет но су як 
з Бли зько го схо ду, так і з ко лиш ніх ра дян ських рес пуб лік.

Вплив мі гра цій на транс фор ма цію ві ко вої струк ту ри на се лен ня оці
ню ють шля хом по рів нян ня фак тич них по каз ни ків ві ко вої струк ту ри 
(на прик лад, кое фі ці єн та ста рін ня, кое фі ці єн та де мо гра фіч но го на ван
та жен ня на на се лен ня пра це здат но го ві ку, пи то мої ва ги мо ло ді то що) 
з гі по те тич ни ми, які бу ли б за фік со ва ні за від сут но сті мі гра цій.

роз ра хун ки по ка зу ють, що в ук ра ї ні впро довж 60–80х рр. ми ну
ло го сто літ тя скла лась уні каль на си туа ція: при за галь но му до дат но му 
саль до зов ніш ніх мі гра цій спос те рі га ло ся мі гра цій не змен шен ня кон
тин ген ту мо ло ді. на ро бо ту в ре гіо ни си бі ру, да ле ко го схо ду, край
ньої Пів но чі то що ви їж джа ли мо ло ді лю ди, а по вер та ли ся пе ре важ но 
пен сіо не ри. так, про тя гом 1959–1989 рр. чи сель ність усьо го на се лен
ня зав дя ки мі гра ці ям зро ста ла менш ніж на 1% за де ся ти літ тя, в той 
же час уна слі док дії мі гра цій но го фак то ра чи сель ність чо ло ві ків ві ком 
20–29 ро ків змен шу ва ла ся за кож ний між пе ре пис ний пе рі од на 5–6%, 
кіль кість жі нок то го ж ві ку — на 2%. на то мість чи сель ність осіб мо
лод ших пен сій них ві ко вих груп (чо ло ві ки 60–69 ро ків, жін ки 55–69 
ро ків) про тя гом 1959–1970 рр. уна слі док мі гра цій пос тій но зро ста ла 
(ли ше у 1980х рр. цей про цес при зу пи нив ся). та кий ха рак тер мі гра

до 33–34 ро ків (пік при па дає на вік 25 ро ків), тоб то до зо вніш ньої мі
гра ції за лу ча ю ть ся пе ре важ но осо би, які вже ма ють пев ний ква лі фі
ка цій ний рі вень (рис. 3.2). При чо му ам п лі ту да ко ли вань кое фі ці єн та 
між дер жав ної мо біль но сті яв но мен ша, ніж за галь но го по каз ни ка. 

рис. 3.2. По ві ко ва ін тен сив ність зов ніш ніх мі гра цій на се лен ня у 2005 р.  
(у роз ра хун ку на 1000 на се лен ня від по від но го ві ку)

За га лом за 1994–2001 рр. ук ра ї на, тіль ки за да ни ми по точ ної ста
ти сти ки, в ре зуль та ті мі гра цій но го об мі ну на се лен ням з ін ши ми дер жа
ва ми втра ти ла май же 680 тис. осіб. да ні пе ре пи су, про ве де но го в кін ці 
2001 р., свід чать, що в дійс но сті мі гра цій ні втра ти за цей пе рі од є в 1,7 
раза біль ши ми, і ста нов лять 

1 155,8 тис. осіб. ос кіль ки се ред мі гран тів пе ре ва жа ють осо би мо
ло до го та се ред ньо го ві ку, тоб то пред став ни ки най більш про дук тив них 
у ре про дук тив но му та еко но міч но му від но шен ні про шар ків на се лен ня, 
опо се ред ко ва ні втра ти (че рез під ви щен ня рів ня ста рін ня на се лен ня, 
яке не ми ну че ви кли кає по даль ше змен шен ня чи сель но сті на ро дже них 
і при род но го при рос ту) є іс тот но біль ши ми, ніж пря мі. При цьо му ос
нов на ма са ви бу лих з ук ра ї ни не має на мі ру по вер та ти ся.

В ос тан ні ро ки мас шта би мі гра цій них втрат на се лен ня ук ра ї ни різ
ко ско ро ти ли ся, пе ре ви щен ня ви бут тя над при бут тям скла ло у 2002 р. 
33,8 тис. осіб, у 2003 р. — 24,2 тис. осіб, у 2004 р. — 7,6 тис. осіб, а у 
2005 р. від був ся пе ре хід до до дат но го мі гра цій но го ба лан су (+4,6 тис. 
осіб). ця тен ден ція по си ли лась у 2006 р. (саль до мі гра цій ста но ви ло 
+14,2 тис. осіб), і, за по пе ред ні ми да ни ми, про дов жу ва лась у 2007 р. 
од нак на віть не ве ли ке від’ємне саль до мі гра цій за йо го збе ре жен ня 
впро довж три ва ло го ча су справ ляє по міт ний вплив на де мо гра фіч ний 
роз ви ток. роз ра ху нок ком бі но ва ної таб ли ці смерт но сті та мі гра цій на
се лен ня ук ра ї ни у 2003–2004 рр. по ка зав, що се ред ня очі ку ва на три ва
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на по чат ку ни ніш ньо го сто літ тя на тлі пос лаб лен ня зов ніш ніх емі
гра цій них і не ле галь них по то ків ви бут тя меш кан ців ук ра ї ни ін тен си фі
ку ва ли ся між ре гіо наль ні пе ре мі щен ня на се лен ня. По глиб лен ня еко но
міч ної і со ці аль ної ди фе рен ціа ції об лас тей че рез склад ний пе ре хід до 
рин ко вих умов гос по да рю ван ня обу мо ви ло пев ну кон вер ген цій ність 
фор му ван ня су час них внут ріш ніх мі гра цій них про це сів, що про я ви ла
ся у збіль шен ні ви бут тя на се лен ня з об лас тей ук ра ї ни до сто ли ці. За 
да ни ми до слі джен ня со ці аль ноде мо гра фіч них і пси хо ло гіч них ха рак
те ри стик осіб, які пра цю ють у м. киє ві, але не за реє ст ро ва ні у ньо му 
(об сте жен ня іно го род ньої ро бо чої си ли на рин ку пра ці м. киє ва), яке 
про вів у 2005 р. ін сти тут де мо гра фії та со ці аль них до слі джень нан 
ук ра ї ни, се ред тру до вих мі гран тів пе ре ва жає ча ст ка осіб мо ло до го пра
це здат но го ві ку11 (54,9%), по над тре ти на при па дає на осіб се ред ньо го 
пра це здат но го ві ку (36,4%), і ли ше 8,7% за йма ють пред став ни ки стар
шо го пра це здат но го ві ку. При бут тя мо ло ді на сто лич ний ри нок пра ці 
за без пе чує, попер ше, най біль шу по рів ня но з реш тою об лас тей кра ї ни 
ча ст ку 25–29 і 20–24річ них осіб у струк ту рі зай ня тих м. киє ва (від по
від но 13,9% та 11,0%). Ви ня ток ста нов лять ли ше рів нен ська і Чер ні ве
цька об лас ті, де ча ст ка цих груп де що пе ре ви щує сто лич ні по каз ни ки 
за ра ху нок най ниж чої зай ня то сті осіб стар ших ві ко вих груп. Подру ге, 
по си лен ня кон’юнктури на рин ку пра ці міс та для груп мо лод шо го пра
це здат но го ві ку є спри ят ли вою умо вою для сти му лю ван ня під ви щен ня 
ква лі фі ка ції, кон ку рен то спро мож но сті мо ло дих лю дей. Про те від плив 
знач ної кіль ко сті мо ло ді з ре гіо нів пос лаб лює кон’юнктуру рин ку пра
ці об лас тей са ме для най ак тив ні шо го про шар ку ро бо чої си ли. 

Про я вом ін но ва цій них змін, що від бу ва ю ть ся в струк ту рі та яко сті 
мі гра цій них про це сів в умо вах по си лен ня тен ден цій гло ба лі за ції сві
то во го еко но міч но го про сто ру, ви сту пає змі на ос віт ньо го рів ня на се
лен ня під впли вом мі гра цій. За лу чаю чи пе ре важ но мо ло дих, до б ре ос
ві че них лю дей, мі гра цій ні про це си спри яють під ви щен ню ос віт ньо го 
по тен ціа лу на се лен ня ре гіо нів — ре ци пі єн тів і зни жен ню по каз ни ків 
до сяг ну то го ос віт ньо го рів ня в ре гіо нах–до но рах. ос ві та тру до вих мі
гран тів м. киє ва, за да ни ми ви бір ко во го об сте жен ня 2005 р., ха рак те
ри зу є ть ся над зви чай но ви со ким рів нем за ра ху нок під ви ще ної ча ст ки 
осіб з ви щою (59,4%) та се ред ньою спе ці аль ною (20,3%) ос ві тою. Ча ст
ка осіб з се ред ньою за галь ною ос ві тою скла ла ли ше 7,9%. рі вень ос ві ти 

11  тут і далі використовується така градація населення працездатного віку: осо
би молодого працездатного віку – 15–19, 20–24, 25–29річні; особи середнього пра
цездатного віку – 30–34, 35–39, 40–44річні; особи старшого працездатного віку – 
45–49річні, 50–54річні і 55–60річні.

цій них про це сів іс тот но по си лю вав про цес ста рін ня на се лен ня і по гір
шен ня йо го тру до во го по тен ціа лу. Впро довж пер шо го пі сля во єн но го 
між пе ре пис но го пе ріо ду (1959–1970 рр.) за ра ху нок мі гра цій бу ло за
без пе че но 12,5% за галь но го при рос ту кое фі ці єн та ста рін ня, за 1970–
1979 рр. цей по каз ник ста но вив 28,3%, за 1979–1989 рр. — 13,8%, за 
1989–2001 рр. — 15,5%. мож на ствер джу ва ти, що тен ден ції мі гра
цій на се лен ня пі сля во єн но го пе ріо ду при ско ри ли на стан ня де по пу ля
ції при найм ні на кіль ка ро ків. крім то го, внас лі док пос тій но го від бо ру 
фа хів ців і їх кон цен тра ції в сто ли ці срср зни жу вав ся про фе сій ний та 
ос віт ній по тен ці ал ук ра ї ни.

уп ро довж ос тан ньо го між пе ре пис но го пе ріо ду (1989–2001 рр.) за
галь на чи сель ність на се лен ня ук ра ї ни зав дя ки мі гра ці ям змен ши ла
ся ли ше на 0,9%. При цьо му чи сель ність чо ло ві ків ві ком 25–29 ро ків 
змен ши ла ся на 6,8%, жі нок то го ж ві ку — на 4,9%, чо ло ві ків і жі нок 
ві ком 30–34 ро ки — на 3,7 та 2,1%, від по від но. Вод но час мі гра цій ні 
про це си спри яли зро стан ню чи сель но сті осіб мо лод ше 20 і стар ше 70 
ро ків, тоб то тих кон тин ген тів, чия еко но міч на ак тив ність є ну льо вою 
або не ви со кою. мі гра цій ні втра ти на се лен ня ук ра ї ни впро довж між пе
ре пис но го пе ріо ду сто су ю ть ся май же ви ключ но най більш еко но міч но 
ак тив них ві ко вих кон тин ген тів (рис. 3.3).

рис. 3.3. струк ту ра втрат на се лен ня ук ра ї ни за ві ко ви ми гру па ми  
у ре зуль та ті мі гра цій уп ро довж 1989–2001 рр. (ста ном на кі нець пе ріо ду), %
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ра зом з тим на ру бе жі ти ся чо літь збіль ши ла ся кіль кість емі гран тів, 
які ма ють вче ний сту пінь кан ди да та на ук: як що для фа хів ців «з ім’ям» 
різ ни ця в умо вах пра ці та мож ли во стях за ро біт ку між ук ра ї ною та ін
ши ми кра ї на ми в ос тан ні ро ки по міт но змен ши ла ся, то для пер спек
тив ної мо ло ді емі гра ція за ли ша є ть ся чи не єди ним шля хом швид ко го 
по ліп шен ня доб ро бу ту без від мо ви від нау ко вої ді яль но сті. най біль
шу кіль кість кан ди да тів на ук ук ра ї на втра чає у мі гра цій но му об мі ні зі 
спо лу че ни ми Шта та ми, ро сі єю, ні меч чи ною та ка на дою (вра хо вую
чи спів від но шен ня чи сель но сті на се лен ня за зна че них кра їн, ви їзд кан
ди да тів на ук до ка на ди слід ви зна ти най більш ін тен сив ним). най ви
ща ін тен сив ність ви бут тя кан ди да тів на ук (уд ві чі ви ще се ред ньо го по 
су куп но сті рів ня) спос те рі га є ть ся се ред осіб ві ком 31–40 ро ків, тоб то 
тих ві ко вих кон тин ген тів ква лі фі ко ва них кад рів, які, з од но го бо ку, ма
ють до во лі знач ний до свід ро бо ти, а, з дру го го — збе рі га ють ви со кий 
рі вень здо ров’я та пра це здат но сті.

Згід но з до слі джен ням ін сти ту ту де мо гра фії та со ці аль них до слі
джень нан ук ра ї ни, се ред осіб ві ком до 35 ро ків, які пра цю ють у нау
ко вих ус та но вах на ціо наль ної ака де мії на ук ук ра ї ни, що до мо ти вів до 
нау ко вої пра ці ли ше 13,8% на зва ли мож ли вість за кор дон них по їз док 
у ме жах про фе сій ної ді яль но сті. Про те май же ко жен чет вер тий рес
пон дент (36,6%) по го див ся б, за мож ли во сті, по ї ха ти пра цю ва ти за 
кор дон у яко сті нау ков ця. на то мість ча ст ка осіб, які за будьяких умов 
не по го ди ли ся б на пе ре їзд до ін шої кра ї ни для зай нят тя нау ко вою ді
яль ні стю, ста но ви ла ли ше 7,7%. ін ші рес пон ден ти ще не ма ють чіт ко 
сфор мо ва ної ус та нов ки на пе ре їзд або від мо ву від ньо го: 37,6% рад ше 
по го ди ли ся б на нау ко ву пра цю за кор до ном, і 18% — рад ше б від мо
ви ли ся від та кої про по зи ції.

мо ло ді нау ков ці, які ще не от ри ма ли нау ко вий сту пінь, біль шою мі
рою на лаш то ва ні на пе ре їзд до ін шої кра ї ни з умо вою пра цю ва ти у нау
ко вій га лу зі — на це по го джу є ть ся 39,3% опи та них. на то мість се ред 
кан ди да тів на ук по діб ні на ста но ви бу ли ви яв ле ні у 31,9% ви пад ків. 
Пев ною мі рою цей факт по яс ню є ть ся тим, що от ри ман ня нау ко во го 
сту пе ня є важ ли вою ві хою в кар’єрі нау ков ців, то му осо би, які по до ла
ли цей ру біж, біль шою мі рою са мо реа лі зу ва ли ся в нау ко вій ді яль но сті 
на бать ків щи ні і ма ють кра щі пер спек ти ви для кар’єрного рос ту у влас
ній кра ї ні. цю те зу мож на під твер ди ти та кож ана лі зом від по ві дей мо
ло дих нау ков ців на за пи тан ня про те, чи іс нує мож ли вість до б ре за
роб ля ти, пра цюю чи в нау ко вій га лу зі ук ра ї ни: се ред кан ди да тів на ук 
стверд ну від по відь да ли біль ше рес пон ден тів, ніж се ред тих, хто ще не 
от ри мав нау ко вий сту пінь (від по від но, 11,4% і 8,1%). 

осіб, що при бу ли на пра це влаш ту ван ня до сто ли ці, ста но вив 13,5 ро
ків нав чан ня.

За галь ний рі вень ос ві ти мі гран тів ук ра ї ни ві ком 16 ро ків і стар
ше в 2002 р. ста но вив 10,8 ро ку нав чан ня (на 0,4 ро ку біль ше ніж 
у 1990 р.), і був од на ко вим у при бу лих і ви бу лих мі гран тів, ви щим у чо
ло ві ків (11,0 ро ків нав чан ня), ниж чим у жі нок (10,6 ро ків нав чан ня). 
у скла ді мі гран тів 2002 ро ку най біль ше осіб з се ред ньою за галь ною та 
спе ці аль ною ос ві тою — від по від но 45,5 і 24,6%, ча ст ка осіб, що ма ють 
ви щу ос ві ту, скла дає 16,8%, не за кін че ну ви щу — 2,7%.

ди на мі ка ос віт ньо го рів ня ви бу лих за кор дон мі гран тів ха рак те ри
зу ва ла ся під ви щен ням цьо го по каз ни ка з 11,0 ро ків нав чан ня у 1995 р. 
до 11,2 у 1999 р. і ста бі лі за ці єю на цьо му рів ні впро довж ос тан ніх чо ти
рьох ро ків. При цьо му рі вень ос ві ти при бу лих зов ніш ніх мі гран тів був 
ста біль ним і скла дав про тя гом ос тан ніх ро ків ли ше 10,9 ро ків нав чан
ня. рі вень ос ві ти ви бу лих за ме жі ко лиш ньо го срср є най ви щим се ред 
реш ти по то ків мі гра ції на се лен ня, з се ре ди ни 1990х рр. він ут ри му є
ть ся на рів ні 11,7 ро ку нав чан ня. на су час но му ета пі емі гра ція з ук ра ї
ни за ме жі ко лиш ньо го срср має ха рак тер «від пли ву міз ків»: ча ст ка 
осіб з ви щою ос ві тою се ред емі гран тів до кра їн «ста ро го за ру біж жя» 
більш ніж у 1,5 раза ви ща, ніж се ред ви бу лих до кра їн снд та Бал тії, 
а та кож се ред при бу лих до ук ра ї ни. особ ли во ви со ким є ос віт ній рі
вень ви бу лих до ка на ди.

За га лом у ре зуль та ті зов ніш ніх мі гра цій них кон так тів ук ра ї на впро
довж 2004 р. втра ти ла по над 70 тис. лю ди норо ків ос ві ти, або 0,0018 
ро ку в роз ра хун ку на 1 меш кан ця ві ком 16 ро ків і стар ше. на пер ший 
по гляд мас шта би цих втрат не знач ні, ос кіль ки кон тин гент мі гран тів 
ма лий по рів ня но з за галь ною чи сель ні стю на се лен ня. од нак збе ре жен
ня та ких тен ден цій про тя гом де ся ти літ тя є не га тив ним чин ни ком роз
ви тку ос віт ньо го по тен ціа лу, що упо віль нює тем пи зро стан ня ос віт
ньо го рів ня на се лен ня.

уп ро довж 2005 р. з ук ра ї ни за кор дон ви ї ха ло 37 кан ди да тів і 6 док
то рів на ук, тоб то кож на з двох груп нау ко вих пра ців ни ків ви щої ква лі
фі ка ції втра ти ла по 0,06% від за галь ної кіль ко сті. По рів ня но з 1995 р. 
кіль кість ви бу лих док то рів на ук змен ши лась у ві сім ра зів, по рів ня но 
з 2002 р. — учет ве ро, що пов’язано, попер ше, з тим, що ос нов на час
ти на най більш схиль них до емі гра ції фа хів ців уже по ки ну ла ук ра ї ну, а, 
подру ге, з тим, що внас лі док ста бі лі за ції еко но мі ки, пе ре хо ду до про
ми сло во го зро стан ня та поя ви пер ших оз нак по ліп шен ня жит тє во го 
рів ня на се лен ня в ос тан ні ро ки від бу ло ся пев не по кра щан ня мож ли во
стей за ро біт ку для ви со ко ква лі фі ко ва них спе ціа лі стів. 
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З по си лен ням гло ба лі за цій них про це сів в ос ві ті пер шо чер го во го 
зна чен ня на бу ва ють про бле ми за без пе чен ня зво рот но сті нав чаль них 
мі гра цій. За да ни ми Юні сеф у 2005 р. за кор до ном нав ча ли ся 26,6 
тис. гро ма дян ук ра ї ни, з них 32% — в ні меч чи ні, 26% — у ро сій ській 
фе де ра ції, по над 9% — у Поль щі, по над 7% — у сШа, май же 5% — 
в угор щи ні, 4% — у фран ції. ук ра їн ська сту дент ська мо лодь на бу ває но
вих знань, які мо жуть ста ти ва го мим чин ни ком еко но міч но го роз ви тку 
кра ї ни. 

сти му лю ван ня при то ку мо ло ді в ук ра ї ну з ме тою здо бут тя ос ві ти є 
од ні єю з мож ли вих стра те гій, що за без пе чу ва ти ме по кра щан ня яко сті 
на се лен ня. у цьо му ра зі во но має ста ти ці ле спря мо ва ною по лі ти кою 
дер жа ви, охо п люю чи роз ви ток ба га тьох сфер сус піль но го жит тя, перш 
за все сис те ми ос ві ти, куль ту ри то що. на сьо го дні та кі чин ни ки, як ві
зо ві, транс порт ні про бле ми, пра ви ла реє ст ра ції іно зем них гро ма дян 
у ве ли ких міс тах, кри мі наль нопси хо ло гіч на си туа ція та ін ші не спри
яють збіль шен ню об ся гів уч бо вої ім мі гра ції.

Знач но го по ши рен ня на бу ли тру до ві мі гра цій ні по їзд ки ук ра їн
ських гро ма дян за кор дон, їх мас шта би, за най більш ре аль ни ми оцін
ка ми, ста нов лять від 2 до 2,7 млн. осіб. ос нов ни ми цен тра ми тя жін ня 
тру до вих мі гран тів з ук ра ї ни є ро сія, Поль ща, Че хія, іта лія, Пор ту га
лія. аб со лют на біль шість, як мі ні мум 3/4 ук ра їн ських тру до вих мі гран
тів, пра цює за кор до ном не ле галь но, од ним з на слід ків чо го є на яв ність 
чис лен них по ру шень їх ніх прав. умо ви пра ці ук ра їн ських пра ців ни ків 
за кор до ном аб со лют но не від по ві да ють нор ма ти вам, вста нов ле ним як 
на бать ків щи ні, так і в кра ї ні пе ре бу ван ня. Зви чай ною си туа ці єю є не
нор мо ва ний ро бо чий день, не дот ри ман ня тех ні ки без пе ки, ви ко нан ня 
ро біт, пов’язаних з ри зи ком для жит тя і здо ров’я, тра п ляю ть ся ви пад ки 
не своє час ної та не пов ної ви пла ти за ро біт ної пла ти. Ба га тьом за гро жує 
не без пе ка опи ни ти ся в не люд ських умо вах іс ну ван ня або ста ти жерт
ва ми тор гів лі людь ми. ме дич на до по мо га не ле галь ним мі гран там за
зви чай на да є ть ся та кож не ле галь но, зав дя ки осо би стим кон так там ро
бо то дав ця з ме дич ни ми пра ців ни ка ми. для дов го три ва лих мі гран тів 
сут тє вою про бле мою стає адап та ція до ук ра їн сь ко го сус піль ст ва, яке 
змі ни ло ся за пе рі од їх ньої від сут но сті, ос кіль ки для не ле галь но го мі
гран та по їзд ка до ук ра ї ни фак тич но оз на чає втра ту ро бо ти за кор до
ном, то ді як ле галь ні дов го стро ко ві мі гран ти ма ють мож ли вість від ві
ду ва ти ро ди чів і пос тій но під три му ва ти со ці аль ні зв’язки.

ос нов ні на пря ми вне ску тру до вих мі гра цій у со ці аль ноде мо гра
фіч ний та еко но міч ний роз ви ток є та ки ми:
•	 без	по	се	ред	ня	змі	на	чи	сель	но	сті	й	транс	фор	ма	ції	струк	ту	ри	на	се	лен

для ви зна чен ня кіль кіс них па ра мет рів впли ву мі гра цій на транс
фор ма ції ос віт ньо го по тен ціа лу мож на ви ко ри ста ти кое фі ці єнт ін тен
сив но сті змі ни рів ня ос ві ти на се лен ня внас лі док мі гра цій но го ру ху, що 
роз ра хо ву є ть ся за фор му лою:

∆ei = ∑ k S
P

n n
i

i
 (3.1),

де ∆ei — кое фі ці єнт ін тен сив но сті змі ни рів ня ос ві ти на се лен ня 
i–то го ре гіо ну в ре зуль та ті мі гра цій; 

kn — кіль кість ро ків нав чан ня, не об хід них для здо бут тя рів ня ос ві
ти гра да ції n; 

Si
n — саль до мі гра цій (в аб со лют но му ви ра зі) на се лен ня да но го ре

гіо ну за ра ху нок осіб, що ма ють ос ві ту гра да ції n; 
P i  — се ред ньо річ на чи сель ність на се лен ня iто го ре гіо ну.
у 2002 р. (тоб то, в рік, на ступ ний за пе ре пи сом на се лен ня) кое фі ці

єнт ін тен сив но сті змі ни рів ня ос ві ти на се лен ня ук ра ї ни в ре зуль та ті мі
гра цій ста но вив 0,008 ро ку, що свід чить про зни жен ня ос віт ньо го по
тен ціа лу в ре зуль та ті мі гра цій но го ру ху. 

По зи тив не зна чен ня мі гра ція має ли ше для ос ві ти на се лен ня м. 
киє ва (тут був най біль ший кое фі ці єнт ін тен сив но сті змі ни рів ня ос ві
ти +0,074 ро ку), м. се ва сто по ля (+0,04), ар крим (+0,012) і хар ків
ської об лас ті (+0,006 ро ку) (рис. 3.4). най ниж чий кое фі ці єнт ін тен сив
но сті змі ни рів ня ос ві ти на се лен ня спос те рі гав ся в кі ро во град ській, 
лу ган ській і хер сон ській об лас тях (від по від но 0,041, 0,035, 0,032 
ро ку).

рис. 3.4. кое фі ці єн ти ін тен сив но сті змі ни рів ня ос ві ти на се лен ня  
по об лас тях ук ра ї ни у 2002 р.
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ре гіо ні рі вень без ро біт тя знач но пе ре ви щив би кри тич ний по ріг не ли
ше за віт чиз ня ни ми, а й за за хід но єв ро пей сь ки ми стан дар та ми. Що
річ ний об сяг за ро біт ків тру до вих мі гран тів оці ню є ть ся на рів ні 7–11% 
ВВП ук ра ї ни.

ра зом з тим по ши рен ня су час них за со бів ко му ні ка ції, по ряд із тра
ди цій ни ми фор ма ми ви ко ри стан ня за ру біж ної ро бо чої си ли на те ри
то рії кра ї ни, що її при ймає, обу мо ви ло ви ник нен ня но вих, дис тан цій
них форм ро бо ти. це дає змо гу ви со ко ква лі фі ко ва ним спе ціа лі стам 
з ін ших кра їн пра цю ва ти на іно зем них за мов ни ків, не змі нюю чи сво го 
те ри то рі аль но го роз та шу ван ня. Від по від но, по пит на ро бо чу си лу за 
ін но ва цій них змін на бу ває спе ци фіч них оз нак, пов’язаних зі знач ним 
рів нем ін тер на ціо на лі за ції тру до вих від но син на між на род но му рин
ку пра ці.

от же, роз ви ток тру до вої і уч бо вої емі гра ції, за умо ви за без пе чен
ня зво рот но сті цих про це сів, спри яти ме кар ди наль но му по кра щен ню 
яко сті люд сь ко го ка пі та лу в ук ра ї ні внас лі док, попер ше, знач но го роз
ши рен ня об ся гу знань та на ви чок ук ра їн сь ко го сус піль ст ва, подру ге, 
різ кої змі ни спів від но шен ня осіб па тер на лі ст ської орі єн та ції та но сі їв 
ак тив ної рин ко вої пси хо ло гії. це особ ли во важ ли во на тлі мі гра цій них 
втрат ос віт ньо го по тен ціа лу, які ма ють міс це в ук ра ї ні.

тен ден ції мі гра цій них про це сів пе ріо ду не за леж но сті при зво дять 
до транс фор ма цій ет ніч ної та мен таль нокуль тур ної струк ту ри на се
лен ня (особ ли во в ар крим і в най біль ших міс тах кра ї ни). В май бут
ньо му ці про це си ма ють по си ли ти ся че рез очі ку ва не про дов жен ня де
по пу ля ції та не ми ну чо го під ви щен ня рів ня ста рін ня на се лен ня, що 
зу мо вить не об хід ність за лу чен ня до ук ра ї ни об ме же них кон тин ген
тів ви хід ців з кра їн, що роз ви ва ю ть ся. За умов ус піш но го здій снен ня 
ком плек су за хо дів, спря мо ва них на за без пе чен ня то ле рант но сті у сус
піль ст ві, не до пу щен ня ксе но фо бії, по си лен ня ін те гра ції мі гран тів, на
слід ком та ких тен ден цій мі гра цій них про це сів ста не фор му ван ня ін но
ва цій но но вої спіль но ти, що ха рак те ри зу є ть ся зро стан ням ос віт ньо го 
рів ня на се лен ня.

3.2. ре гу лю ван ня мі гра цій них про це сів  
у кон тек сті фор му ван ня ін но ва цій но го сус піль ст ва 

В умо вах по си лен ня гло ба лі за цій них тен ден цій сві то во го еко но міч
но го про сто ру мі гра цій ні про це си при зво дять до ря ду транс фор ма цій 
сус піль но го роз ви тку ук ра ї ни, що ма ють фун да мен таль ний ха рак тер, 
се ред яких слід ви ок ре ми ти дві ос нов ні: 1) змі ну мен таль ної струк ту ри 
ук ра їн ської люд но сті внас лі док при бут тя до ук ра ї ни груп ім мі гран тів 

ня внас лі док пе ре хо ду тру до вої мі гра ції у пос тій ну;
•	 по	кра	щен	ня	 мож	ли	во	стей	 ут	ри	му	ва	ти	 ді	тей,	 роз	ши	рен	ня	 дос	ту	пу	

до якіс но го ме дич но го об слу го ву ван ня і від по чин ку внас лі док «мі
гра цій них» за ро біт ків;

•	 зни	жен	ня	на	пру	жен	ня	на	рин	ку	пра	ці	че	рез	ви	їзд	час	ти	ни	тру	до	ак
тив них кон тин ген тів, пе ре хід до роз ря ду еко но міч но не ак тив но го 
на се лен ня час ти ни осіб, які на ко пи чи ли не об хід ні для жит тє ді яль
но сті кош ти шля хом тру до вих мі гра цій;

•	 роз	ви	ток	 під	при	єм	ництва	 і	 по	ліп	шен	ня	 мож	ли	во	стей	 зай	ня	то	сті	
внас лі док ство рен ня но вих ро бо чих місць ко лиш ні ми тру до ви ми мі
гран та ми, що за ро би ли дос тат ні для від крит тя влас ної спра ви су ми 
гро шей;

•	 за	сво	єн	ня	учас	ни	ка	ми	тру	до	вих	мі	гра	цій	рин	ко	вої	 сві	до	мо	сті,	цін
но стей і норм ци ві лі зо ва но го сус піль ст ва;

•	 важ	ли	вість	«мі	гра	цій	них»	гро	шей	не	ли	ше	як	за	со	бу	доб	ро	бу	ту	ок
ре мих про шар ків на се лен ня, а й як дже ре ла еко но міч но го роз ви тку.

ра зом з тим роз ши рен ня мас шта бів тру до вих мі гра цій мо же при зво ди
ти та кож до не га тив них на слід ків: 

•	 пос	лаб	лен	ня	сі	мей	них	зв’язків,	не	ста	ло	сті	шлю	бів,	по	ши	рен	ня	со	ці
аль но го си ріт ст ва, що не га тив но впли ває на на ро джу ва ність і роз ви
ток сім’ї;

•	 по	гір	шен	ня	рів	ня	здо	ров’я	тру	до	вих	мі	гран	тів	уна	слі	док	ви	снаж	ли
вої пра ці та не ком форт них умов пе ре бу ван ня за кор до ном; 

•	 де	ква	лі	фі	ка	ції	пра	ців	ни	ків	уна	слі	док	зай	нят	тя	за	кор	до	ном	ни	зько
ква лі фі ко ва ни ми ро бо та ми;

•	 по	си	лен	ня	 за	гро	зи	 ні	ве	лю	ван	ня	 со	ці	аль	ної	 зна	чи	мо	сті	 зай	ня	то	сті	
в ук ра ї ні че рез фор му ван ня у мо ло ді ок ре мих ре гіо нів стій ко го сте
рео ти пу, згід но з яким до сяг ти при стой но го рів ня жит тя мож на ли
ше шля хом тру до вих по їз док за кор дон;

•	 ут	ри	ман	ня	пе	ре	важ	но	не	ле	галь	но	го	ста	ту	су	мі	гран	тів,	що	уск	лад	нює	
їх со ці аль ний за хист і фор мує пси хо ло гію пра во во го ні гі ліз му се ред 
цьо го кон тин ген ту.
особ ли во від чут ним є вплив тру до вої мі гра ції на чи сель ність без ро

біт них. як по ка зу ють роз ра хун ки, на яв ність тру до вих пе ре мі щень зни
жує кіль кість без ро біт них за га лом в ук ра ї ні у 2,6 раза. Вза га лі по гру пі 
цен траль них, схід них і пів ден них ре гіо нів це пе ре ви щен ня ста но вить 
2 ра зи, то ді як по за хід них — ся гає 3,8 раза.

Згід но з роз ра хун ка ми, гі по те тич ний рі вень без ро біт тя для на шої 
дер жа ви в ці ло му ста но вить 14%, що на бли жа є ть ся до рів ня, який віт
чиз ня ні ек спер ти ви зна чи ли як кри тич ний для ук ра ї ни. В за хід но му 
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цін на жит ло, що зав дає збит ків ко рін ним меш кан цям [72].
Про тив ни ки ім мі гра ції дот ри му ю ть ся точ ки зо ру, що ма со ва ім мі гра

ція при зво дить до ско ро чен ня до хо дів ко рін них меш кан ців, по гір шує 
еко ло гію, тис не на со ці аль ну ін фра струк ту ру. тоб то ма со ва ім мі гра ція 
від по ві дає ли ше ко рот ко час ним ін те ре сам під при єм ців, що от ри му ють 
еко но міч ний зиск від ви ко ри стан ня пра ці ім мі гран тів, на то мість вла да 
має ке ру ва ти ся дов го трива ли ми ці ля ми дер жа ви [73, с. 67].

на дум ку при хиль ни ків ім мі гра цій них про це сів, віль на мі гра ція ро
бо чої си ли, тоб то ле галь не збіль шен ня чи сель но сті тру до вих мі гран тів 
вод но час із пос лаб лен ням кон тро лю за ім мі гра ці єю, є єди ним ефек тив
ним ме то дом ви рі шен ня про бле ми де фі ци ту ро бо чої си ли в кра ї ні [73, 
с. 59]. дея кі роз ви ну ті кра ї ни (на прик лад, Ве ли ко бри та нія) не пот ре
бу ють пос тій них ім мі гран тів, а ма ють пот ре бу в тим ча со вій ро бо чій си
лі, на чо му має бу ду ва ти ся ім мі гра цій на по лі ти ка. до слі джен ня по ка зу
ють, що вста нов лен ня жор ст ко го кон тро лю за ім мі гра ці єю при зво дить 
до збіль шен ня ви трат ім мі гран тів на по до лан ня пе ре пон що до їх при
бут тя в будьяку кра ї ну і тим са мим спри яє пе ре тво рен ню тим ча со вих 
ім мі гран тів у пос тій них. це ство рює про бле ми не тіль ки для кра ї ни, 
що при ймає ім мі гран тів, а й для кра ї ни, яку во ни по ки ну ли. В цьо му 
ви пад ку кра ї надо нор по збав ля є ть ся тих гро шо вих за со бів, які за зви
чай тим ча со ві мі гран ти від прав ля ють на бать ків щи ну для під трим ки сі
мей. Ще біль ші втра ти має ця кра ї на у ви пад ку, як що з неї еміг ру ють 
ви со ко квалі фі ко ва ні фа хів ці.

еко но міч ни ми (мак ро еко но міч ни ми та гео еко но міч ни ми) ар гу
мен та ми на ко ристь на сту паль ної ім мі гра цій ної по лі ти ки мож на вва
жа ти та кі:

1. ім мі гран ти є не тіль ки най ма ни ми пра ців ни ка ми, а й під при
єм ця ми. ім мі гран ти біль шою мі рою, ніж міс це ве на се лен ня, схиль ні до 
ри зи ку, зок ре ма у фор мі ство рен ня влас ної спра ви та но вих під при
ємств. тим са мим ім мі гран ти пе ре тво рю ю ть ся на фак тор ство рен ня 
но вих ро бо чих місць.

2. ім мі гран ти є не тіль ки пра ців ни ка ми, а й спо жи ва ча ми. Більш 
то го, перш ніж ста ти пра ців ни ка ми, ім мі гран ти ста ють спо жи ва ча ми, 
і на віть як що во ни не ста ють пра ців ни ка ми, во ни все од но не ми ну
че ста ють спо жи ва ча ми, то му в ко рот ко тер мі но вій пер спек ти ві ім мі
гран ти мо жуть на віть спри яти ско ро чен ню без ро біт тя се ред ко рін но го 
на се лен ня. За галь ний ви сно вок для двох на ве де них ви ще тез: об ся ги 
ім мі гра ції не мож на пря мо спів від но си ти з мі ст кі стю рин ку пра ці кра ї
нире ци пі єн та, а по лі ти ка се лек тив ної ім мі гра ції мо же бу ти по лі ти кою 
збіль шен ня в кра ї ні під при єм ни цької ак тив но сті, мі ст ко сті спо жив чо

з кра їн, що роз ви ва ю ть ся; 
2) по ши рен ня в ук ра ї ні єв ро пей ських цін но стей і норм рин ко вої 

сві до мо сті внас лі док фор му ван ня про шар ку осіб з до сві дом ро бо ти 
в кра ї нах Єв ро сою зу.

мі гра цій ним про бле мам при ді ля є ть ся дос тат ньо ува ги в сві то вій 
нау ці. Зок ре ма роль мі гра ції як чин ни ка со ці аль ноде мо гра фіч но го 
роз ви тку від зна че на в до по ві ді гло баль ної ко мі сії оон з між на род ної 
мі гра ції «мі гра ція у взає мозв’язаному сві ті: но ві на пря ми ді яль но сті». 
Важ ли вим до сяг нен ням сві то вої со ці аль ноеко но міч ної нау ки і від по
від дю на тен ден ції де по пу ля ції, що охо пи ли пе ре важ ну біль шість кра
їн Єв ро пи, ста ла кон цеп ція «за міс ної» мі гра ції, роз роб ле на від ді лом 
на ро до на се лен ня оон. Згід но з ці єю кон цеп ці єю, під три ман ня ста
біль ної кіль ко сті на се лен ня та при йнят но го спів від но шен ня різ них ві
ко вих груп в еко но міч но роз ви не них кра ї нах є мож ли вим зав дя ки мі
гра цій но му при то ку на се лен ня з кра їн, що роз ви ва ю ть ся. 

у су час но му сві ті іс ну ють кіль ка то чок зо ру що до ро лі ім мі гра цій
них про це сів та ефек тив но сті про ве ден ня ак тив ної ім мі гра цій ної по лі
ти ки. ці по гля ди в ря ді ви пад ків є по ляр ни ми і не за ле жать від кра ї ни 
по хо джен ня і про жи ван ня фа хів ців, які їх ви слов лю ють. З од но го бо ку, 
ім мі гра ція вва жа є ть ся спри ят ли вим яви щем для оз до ров лен ня сус піль
ст ва че рез при ток но вих лю дей, з ін шо го — су час на ши ро ко мас штаб на 
ім мі гра ція не від по ві дає ін те ре сам біль шо сті гро ма дян і по ру шує ста
біль ність в кра ї ні. Бри та нець Є. Бра ун є при хиль ни ком жор ст кої ім мі
гра цій ної по лі ти ки, і вва жає, що ма со ва ім мі гра ція до Ве ли ко бри та нії 
реа лі зо ва на зав дя ки аль ян су між ве ли ким біз не сом, що праг не от ри ма
ти де ше ву ро бо чу си лу, ло бі ста ми ін те ре сів ет ніч них спіль нот, які ба
жа ють збіль ши ти їх чи сель ність, уні вер си те та ми, що на ма га ю ть ся за
охо ти ти яко мо га біль ше плат них сту ден тів, різ ни ми ан ти ра си ст сь ки ми 
ор га ні за ція ми, що по бою ю ть ся по си лен ня по зи цій на ціо наль ної пар тії, 
та «ім мі грант ської ін ду ст рії», що вклю чає в се бе ба га то чи сель них рад
ни ків, юри стів, осіб, зай ня тих пе ре прав лен ням іно зем ної ро бо чої си ли 
до Ве ли ко бри та нії. Всі во ни от ри му ють від ім мі гра ції не аби який зиск, 
від по від но за ці кав ле ні у роз ши рен ні її мас шта бів. еко но міч на ім мі гра
ція при зво дить до ве ли ко го роз ри ву в рів ні доб ро бу ту на се лен ня (особ
ли во в роз ви не них кра ї нах), збіль шує со ці аль ну на пру же ність, зок ре ма 
при зво дить до зро стан ня зло чин но сті, ство рює ба га то ме дич них про
блем че рез роз по всю джен ня ту бер ку льо зу та Віл/сні ду то що. крім 
то го, чи сель на ім мі гра ція за гос трює про бле ми не рів но мір но го роз се
лен ня по те ри то рії кра ї ни, то му що, як пра ви ло, при бу лі осе ляю ть ся 
у ве ли ких міс тах і гус то за се ле них ре гіо нах, обу мов лює різ ке зро стан ня 
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ак тив ну ім мі гра цій ну по лі ти ку.
уп ро довж 70–90х рр. хх ст. від бу ли ся кар ди наль ні змі ни мі гра цій

ної си туа ції в кра ї нах Пів ден ної Єв ро пи. но віт ня іс то рія да но го ре гіо
ну ха рак те ри зу є ть ся транс фор ма ці єю іта лії, іс па нії, Пор ту га лії, гре ції 
з ти по вих кра їн емі гра ції у дер жа ви, що над зви чай но при ваб лю ють мі
гран тів. ці змі ни від бу ва ли ся не од но час но (на прик лад, як що в Пор ту
га лії ім мі гра цій ні про це си ста ли від чут ни ми вже з се ре ди ни 1970х рр., 
то гре ція за ли ша ла ся кра ї ною емі гра ції прак тич но до по чат ку 1990х), 
то му хро но ло гіч ні особ ли во сті, а та кож ет ніч на спе ци фі ка фор му ван ня 
ім мі гра цій них по то ків зна йшли своє ві доб ра жен ня у фор му ван ні ос
нов них ва же лів на ціо наль ної мі гра цій ної по лі ти ки цих дер жав.

іс па нія ста ла ім пор те ром ро бо чої си ли у дру гій по ло ви ні 90х рр. 
ми ну ло го сто літ тя, до то го від дав ши ін шим дер жа вам 2,2 млн. сво го 
на се лен ня че рез по гір шен ня ста ну рин ку пра ці спо чат ку в зв’язку з від
мо вою від по лі ти ки ав тар кії, а не за ба ром — з наф то вою кри зою 1973–
1974 рр. кіль кість ім мі гран тів з 1998 р. збіль шу є ть ся на 420 тис. осіб 
що річ но і у 2004 р. скла ла бли зько 7% на се лен ня кра ї ни [75]. су час на 
іс па нія є при ваб ли вим рин ком пра ці для ви хід ців з кра їн з не ви со ким 
жит тє вим рів нем: на прик лад, до хід на ду шу на се лен ня в іс па нії в 5,5 
раза пе ре ви щує ана ло гіч ний по каз ник її го лов но го ім мі гра цій но го 
«до но ра» — ма рок ко. крім то го, іс пан ський ри нок пра ці ви різ ня є ть
ся на за галь но єв ро пей сь ко му рів ні не ви со ки ми ви мо га ми до ква лі фі
ка ції ро бо чої си ли, особ ли во у сіль сь ко му гос по дар ст ві та сфе рі пос луг. 
Пев ним спри ят ли вим фак то ром ви сту па ють менш жор ст кі пра ви ла 
реє ст ра ції ім мі гран тів по рів ня но з біль ші стю кра їн За хід ної Єв ро пи.

ет ніч ний склад ім мі гран тів, що при бу ва ють до іс па нії, різ но ма ніт
ний і вклю чає як єв ро пей ців, так і ви хід ців з кра їн ла тин ської аме ри ки 
(ви зна чаль ним фак то ром для цьо го є спіль ність мо ви) й аф ри ки. Про
тя гом кін ця ми ну ло го та по чат ку ни ніш ньо го сто літ тя від бу ло ся змен
шен ня ча ст ки уро джен ців кра їн Єс (при близ но на тре ти ну) і збіль
шен ня по то ку ви хід ців з аф ри ки (вчет ве ро) та схід но єв ро пей ців.

іс пан ська ім мі гра цій на по лі ти ка ґрун ту є ть ся на роз ме жу ван ні ка те
го рій іно зем ців, що при бу ва ють до кра ї ни. Пер шу ка те го рію ста нов
лять гро ма дя ни кра їнчле нів Єв ро пей сь ко го сою зу, для яких за без
пе че но пра во віль но го в’їзду, пе ре мі щен ня та про жи ван ня, дос ту пу до 
рин ку пра ці без дис кри мі на ції та спе ці аль но го до зво лу на будьякі ви ди 
ді яль но сті, ав то ма тич не от ри ман ня до зво лу на про жи ван ня тер мі ном 
на п’ять ро ків. до дру гої ка те го рії на ле жить реш та гро ма дян, які під по
ряд ко ву ю ть ся за галь но му ві зо во му ре жи му дос ту пу в рам ках Шен ген
ської зо ни. Ви ня ток вста нов ле но для гро ма дян ар ген ти ни, яким до

го рин ку та зни жен ня без ро біт тя.
3. ім мі гран ти мо жуть на справ ді за без пе чу ва ти ди вер си фі ка цію 

між народ них (тор го вих, ви роб ни чих, гу ма ні тар них) зв’язків сто ро ни, 
яка їх при ймає, що під ви щує її за тре бу ва ність, а від так, гео еко но міч ну 
та гео куль тур ну стій кість.

4. ім мі гран ти мо жуть за без пе чи ти під ви щен ня про дук тив но сті 
пра ці. 

Є ар гу мен то ва на по зи ція, яка по ля гає в то му, що ма со вий при плив 
ни зько ква лі фі ко ва ної ро бо чої си ли «псує» (при найм ні роз слаб лює) 
на ціо наль ний біз нес, який, ко ри стую чись де ше вою пра цею, від кла дає 
мо дер ні за цію ви роб ни чо го ком плек су [74]. але се лек тив на по лі ти ка ім
мі гра ції як раз і пе ред ба чає сти му лю ван ня при то ку та кої ро бо чої си ли, 
спи раю чись на яку мож на до сяг ти під ви щен ня про дук тив но сті пра ці.

5. су ма по дат ків, що пла тять ім мі гран ти, мо же пе ре ви щу ва ти 
вар тість пос луг, які во ни спо жи ва ють у сфе рі со ці аль но го за хис ту й ос
ві ти. це за ле жить від ба лан су на ціо наль них по дат ко вої та со ці аль ної 
сис тем. По пов нен ня міс це вих бю дже тів за ра ху нок збіль шен ня над хо
джень по дат ків дає мож ли вість збіль ши ти ін ве сту ван ня в при ско ре ну 
ін те гра цію ім мі гран тів. на то мість не дос ко на лість по дат ко вої сис те ми 
ли ше ство рює ко руп цій ні схе ми [74].

у роз ви тку мі гра цій ної по лі ти ки Єв ро сою зу ви ді ля ють три ос нов
ні ета пи. на пер шо му (до кін ця 1980х рр.) кож на кра ї на фор му ва ла 
мі гра цій ну по лі ти ку са мо стій но. дру гий етап, що три вав уп ро довж 
1990х рр., оз на ме ну вав ся ін тен си фі ка ці єю спів ро біт ництва між ок ре
ми ми кра ї на ми у сфе рі мі гра цій ної по лі ти ки. ли ше з 1999 р. (по ча ток 
третьо го ета пу) по лі ти ку в сфе рі мі гра цій на се лен ня по ча ли роз гля да ти 
як спіль не зав дан ня Єс.

ім мі гра цій на по лі ти ка кра їн Єв ро пей сь ко го сою зу здій сню є ть ся за 
та ки ми ос нов ни ми на пря ма ми: за охо чен ня ква лі фі ко ва них фа хів ців, 
со ці аль на і куль тур на аси мі ля ція при бу лих, стри му ван ня по то ку не ле
га лів. не спри ят ли ва де мо гра фіч на си туа ція в Єв ро пі зму шує при ді ля
ти де да лі біль шу ува гу ви ко ри стан ню іно зем ної ро бо чої си ли. Єди ної 
ім мі гра цій ної по лі ти ки Єс по ки не іс нує, во на тіль ки роз роб ля є ть ся. 
на сьо го дні кож на кра ї на має влас не за ко но дав ст во і ви хо дить з влас
них кон крет них еко но міч них і со ці аль них пот реб.

для фор му ван ня ефек тив ної мі гра цій ної по лі ти ки ук ра ї ни, в кон
тек сті роз бу до ви ін но ва цій но го сус піль ст ва, ко рис ним є до свід ря ду се
ред зем но мор ських кра їн Пів ден ної та За хід ної Єв ро пи, які не що дав но 
са мі бу ли дже ре ла ми ма со вої тру до вої емі гра ції (спо чат ку до аме ри ки, 
а по тім — до кра їн Єв ро пей сь ко го сою зу), про те сьо го дні про во дять 
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квот на ро бо ту по чи на є ть ся на рів ні про він цій. роз по діл квот між під
при єм ни цьки ми ор га ні за ція ми про він цій з ура ху ван ням їх за яв ус та
нов лю є ть ся уз го дже но з про він цій ни ми ко мі сія ми на ціо наль ної служ
би зай ня то сті. Пі сля цьо го під при єм ни цькі ор га ні за ції по ві дом ля ють 
мі ні стер ст ву пра ці про їх га лу зе вий роз по діл, а мі ні стер ст во пе ре дає ці 
ві до мо сті по соль ст вам та кон суль ст вам іс па нії за кор до ном, які, влас
не, і про во дять на бір ро бо чої си ли. у дво сто рон ніх уго дах про найм 
ро бо чої си ли за зна че но опис про це ду ри від бо ру ім мі гран тів, га ран тії 
на дан ня їм прав та умов пра ці, ана ло гіч них тим, яки ми ко ри сту ю ть ся 
іс пан ські гро ма дя ни, спе ці аль ні по ло жен ня сто сов но тим ча со вих пра
ців ни ків та умо ви до по мо ги ім мі гран там у ра зі доб ро віль но го по вер
нен ня на бать ків щи ну. крім то го, уряд до зво ляє під при єм цям вно си ти 
влас ні про по зи ції до уго ди за най му біль ше 5 іно зем них пра ців ни ків.

ре гіо наль ні та міс це ві ор га ни вла ди не суть від по ві даль ність за що
ден ні пот ре би мі гран тів — ос ві ту, охо ро ну здо ров’я, со ці аль ний за хист, 
жит ло. ок ре мі за да чі со ці аль но го об лаш ту ван ня ім мі гран тів по кла де
но на та кі спе ціа лі зо ва ні струк ту ри, як Пос тій на ім мі гра цій на служ ба, 
Ви ща ра да ім мі гра цій ної по лі ти ки, фо рум з пи тань со ці аль ної ін те
гра ції ім мі гран тів. ос нов ни ми про бле ма ми со ці аль ної ін те гра ції ім мі
гран тів є про бле ма жит ла, обу мов ле на об ме же ні стю іс пан сь ко го рин
ку най му жит ла та не роз ви не ніс тю сек то ру со ці аль но го жит ла в кра ї ні, 
а та кож мов ні труд но щі. Знан ня мо ви є сут тє вою умо вою от ри ман ня 
ро бо ти. ді ти ім мі гран тів час то не ма ють під руч ни ків че рез їх не ста чу 
або че рез ма те рі аль ну не спро мож ність бать ків. Про бле мою є роз роб ка 
спе ці аль них про грам нав чан ня для та ких кон тин ген тів ді тей.

Пер ші ім мі гра цій ні по то ки до Пор ту га лії фор му ва ли ся під впли
вом іс то рич них і куль тур них зв’язків з кра ї ною. це сто су є ть ся як ім мі
гра ції з аф ри кан сь ко го кон ти нен ту, де Пор ту га лія во ло ді ла ко ло нія
ми (пі сля от ри ман ня ко лиш ні ми ко ло нія ми не за леж но сті від бу ва ло ся 
мас штаб не по вер нен ня пор ту галь ців на бать ків щи ну), так й ім мі гра
цій них по то ків з Бра зи лії — кра ї ни, що ма ла знач ні іс то рич ні зв’язки 
з Пор ту га лі єю (та кож у ми ну ло му бу ла її ко ло ні єю). При ток на се лен
ня з аме ри ки від бу вав ся, в ос нов но му, за ра ху нок пор ту галь ської ді ас
по ри. та кі по то ки умов но мож на на зва ти мі гра цій ною сис те мою, що 
об’єднана пор ту галь ською мо вою [76, с. 100].

на при кін ці 90х рр. хх ст. до Пор ту га лії був спря мо ва ний но вий 
по туж ний при ток мі гран тів, що скла дав ся з на се лен ня кра їн цен траль
ної та схід ної Єв ро пи і мав пе ре важ но не ле галь ний ха рак тер. у їх на
ціо наль ній струк ту рі, за да ни ми кам па нії з ле га лі за ції 2001 р., пе ре ва
жа ли ук ра їн ці. Від сут ність знач них іс то рич них і куль тур них кон так тів 

зво ле но без ві зо вий в’їзд і пе ре бу ван ня у кра ї ні тер мі ном на три мі ся ці.
Пі сля всту пу в Єс бу ло при йня то ім мі гра цій ний за кон що до по ряд

ку на дан ня до зво лу на ро бо ту та пе ре бу ван ня в іс па нії, в рам ках яко го 
до звіл на ро бо ту об ме жу вав ся пев ним тер мі ном че рез вве ден ня жор ст
ких кри те рі їв по нов лен ня кон трак ту і ско ро чу вав ся пе ре лік гро ма дян
ських прав, зок ре ма на збо ри, асо ціа ції, возз’єднання сі мей то що.

ре гу лю ван ня ста но ви ща не ле галь них мі гран тів, що ви сту па ло од но
час но за со бом ле га лі за ції ім мі гран тів, від бу ва ло ся за до по мо гою сис те ми 
квот, яка пе ред ба ча ла що річ не на дан ня зая вок що до най му за кор до ном 
ро бо чої си ли на міс ця, які не при зна ча ли ся для гро ма дян іс па нії. В ре
зуль та ті за 1993–1999 рр. кіль кість до зво лів на ро бо ту збіль ши ла ся в 7,5 
раза (з 5,2 тис. до 39,9 тис.), що скла ло 41,1% від усіх за яв, які на дійш ли.

З по чат ку ни ніш ньо го сто літ тя ім мі гра цій на по лі ти ка іс па нії чіт ко 
орі єн то ва на на пот ре би рин ку пра ці та ско ро чен ня кіль ко сті «не ле га
лів». Ва го мим за хо дом що до цьо го став но вий ім мі гра цій ний за кон, 
при йня тий у 2000 р., який пе ред ба чав про ве ден ня ле га лі за ції іно зем
ців, що пе ре бу ва ють в кра ї ні (пе ре ва га на да ва ла ся ви хід цям з кра їн, які 
під пи са ли з іс па ні єю дво сто рон ню уго ду про ім мі гра цію). В ре зуль та ті, 
попер ше, сис те ма квот бу ла прив’язана до що річ ної ви да чі пев ної кіль
ко сті до зво лів на ро бо ту за ко рот ко тер мі но ви ми кон трак та ми, подру
ге, рег ла мен ту ва ла ся і за без пе чу ва ла ся со ці аль на ін те гра ція ім мі гран
тів (от ри ман ня ос нов них гро ма дян ських і со ці аль них прав, зок ре ма, 
дос туп до со ці аль но го за без пе чен ня та ос ві ти, пра во уча сті у ви бо рах 
до міс це вих ор га нів вла ди).

Важ ли вим за хо дом що до ско ро чен ня не ле галь но го в’їзду вва жа є ть ся 
змен шен ня роз мі рів «ті ньо во го» сек то ру в еко но мі ці, що спо ну кає уряд 
роз роб ля ти сис те му по ка рань за най ман ня «ті ньо вих» пра ців ни ків.

у 2001 р. уряд іс па нії за про ва див про гра му «GRECO», згід но 
з якою гро ма дя ни кра їн, що не вхо дять до Єс, ма ють от ри ма ти спо чат
ку тим ча со вий до звіл на пе ре бу ван ня в іс па нії, а до звіл на ро бо ту ав то
ма тич но на да є ть ся тіль ки з до зво лом на пос тій не про жи ван ня. Ви нят
ком є гро ма дя ни, що ма ють бать ківіс пан ців, — во ни ма ють до звіл на 
ро бо ту. Пра во до зво лу на пос тій не про жи ван ня в кра ї ні на да є ть ся тіль
ки тим гро ма дя нам тре тіх кра їн, які без пе рерв но впро довж п’яти ро ків 
зна хо ди ли ся на її те ри то рії.

крім то го, до зво ли на про жи ван ня в кра ї ні по ді ляю ть ся на два ви
ди: най ма на пра ця і не за леж на ді яль ність (до неї від но сять не біль ше 
5% за галь но го кон тин ген ту ім мі гран тів). 

Знач ну ро бо ту що до впро ва джен ня ім мі гра цій ної по лі ти ки ви ко
ну ють міс це ві ор га ни вла ди іс па нії. так, згід но з за ко ном, ви зна чен ня 
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уче них, ін же не рів.
сис те ма ре гу лю ван ня ім мі гра ції іта лії пе ред ба чає дві скла до ві: вид 

на про жи ван ня і до звіл на ро бо ту. Пер ший до ку мент ви дає мі ні стер
ст во внут ріш ніх справ. ім мі грант пос тій но пов нен ма ти йо го при со
бі й на да ва ти в ра зі по лі цей ської пе ре вір ки, мож ли во му ро бо то дав цю 
при най мі на ро бо ту або до мо влас ни ку при най мі жит ла. до звіл на ро
бо ту ви дає мі ні стер ст во пра ці. цей до ку мент су про во джує ім мі гран
тів уп ро довж усьо го їх ста жу ро бо ти в кра ї ні. В ньо му за зна че но код 
га лу зі й вид ро бо ти, яку мож на от ри ма ти, реє ст ру є ть ся кож на змі на ро
бо то дав ця, а та кож ве де ть ся об лік пе ріо дів без ро біт тя. При йом ім мі
гран тів на ро бо ту без пе ре вір ки їх до зво лу на ро бо ту є по ру шен ням 
за ко ну, що пе ред ба чає сис те му штра фів і на віть по збав лен ня во лі у ви
пад ку не ле галь но го най му ім мі гран тів [78].

на сьо го дні ук ра ї на є по туж ним екс пор те ром ро бо чої си ли, од нак 
у на шій кра ї ні з’являються пер ші гру пи ім мі гран тів з кра їн, що роз ви
ва ю ть ся. як на слі док, на пер ший план ви хо дять про бле ми спі віс ну ван
ня ав то хтон но го і при бу ло го на се лен ня. З ме тою ви яв лен ня став лен ня 
ко рін но го на се лен ня ук ра ї ни до іно зем ців, ін сти тут де мо гра фії та со
ці аль них до слі джень нан ук ра ї ни у 2005 р. про вів до слі джен ня ста
ну й ди на мі ки між ет ніч них від но син шля хом опи ту ван ня сту дент ської 
мо ло ді, яка нав ча є ть ся в ки їв ських ВнЗ, що при йма ють на нав чан ня 
іно зем ців. рес пон ден ти — це осо би ві ком 16–22 ро ки, тоб то кон тин
гент, що в не да ле ко му май бут ньо му ви зна ча ти ме си туа цію в кра ї ні як 
од на з най чи сель ні ших і най ак тив ні ших со ці аль них груп. За га лом бу ло 
опи та но 482 осо би. май же по ло ви на (45,5%) рес пон ден тів є кия на ми, 
15,0% рес пон ден тів вка за ли, що жи ли до всту пу у ВнЗ в ін шо му ве ли
ко му міс ті, 32,5% — у не ве ли ко му або ма ло му міс ті чи се ли щі місь ко го 
ти пу, 5,3% — у сіль ській міс це во сті.

у ха рак те ри сти ці сьо го дніш ньо го ста ну між на ціо наль них від но син 
біль шість рес пон ден тів схо дять ся на то му, що від но си ни є врів но ва же
ни ми (57,1%) і друж ні ми (27,5%). Пе ре важ на біль шість опи та них по
зи тив но ста вить ся до за лу чен ня іно зем ців до нав чан ня в ук ра їн ських 
ВнЗ, ос кіль ки це спри яє між на род но му ав то ри те ту кра ї ни (53,4%) та 
по пов нює бю джет (11,8%), і не вва жа ють до реч ним об ме жен ня в’їзду 
іно зем них сту ден тів до кра ї ни (55,7%). як по ка за ли ре зуль та ти до слі
джен ня, став лен ня ук ра їн ських сту ден тів до ви хід ців з кра їн, що роз
ви ва ю ть ся, які меш ка ють в ук ра ї ні й не є сту ден та ми, фор му є ть ся ви
хо дя чи з тих між на ціо наль них від но син, що скла да ю ть ся в се ре ди ні 
нав чаль но го за кла ду, і вже з ци ми сте рео ти па ми що до пев ної ет ніч ної 
гру пи сту ден ти оці ню ють і став лять ся до всіх ін ших пред став ни ків да

між Пор ту га лі єю, з од но го бо ку, та ук ра ї ною, мол до вою, ро сі єю та ін
ши ми кра ї на ми цен траль ної та схід ної Єв ро пи — з дру го го, ак цен
тує до слід ни цький ін те рес на при чи нах фор му ван ня да них по то ків. 
Швид ше за все, цей фе но мен мож на по яс ни ти тим, що при фор му ван ні 
емі гра цій них по то ків з кра їн цен траль ної та схід ної Єв ро пи під ді єю 
фак то рів ви штов ху ван ня внас лі док по си лен ня еко но міч ної та со ці аль
ної не ста біль но сті у цих кра ї нах, Пор ту га лія як член Єс і кра ї на, що 
від чу ває не ста чу ро бо чої си ли, вия ви ла ся най більш оп ти маль ною для 
схід но єв ро пей ських мі гран тів за ком бі на ці єю кри те рі їв «рі вень оп ла
ти пра ці — мож ли во сті пра це влаш ту ван ня».

Збіль шен ня нев ре гу льо ва ної ком по нен ти мі гра цій них по то ків пос
та ви ло пе ред Пор ту га лі єю но ві ви кли ки. спо чат ку уряд на ма гав ся 
стри ма ти схід но єв ро пей ські по то ки і в 1998 р. вдав ся до ко лек тив них 
де пор та цій, од нак з ура ху ван ням мас штаб но сті по то ків ефек тив ність 
та ких дій на бли жа ла ся до ну ля. то му в 2001 р. бу ла роз по ча та но ва про
гра ма з ле га лі за ції, яка впер ше, на від мі ну від кам па ній з ре гу ля ри за ції 
1992–1993 рр. та 1996 р., ство ри ла умо ви для от ри ман ня не ле га ла ми 
до зво лу на тим ча со ве пе ре бу ван ня з ме тою пра це влаш ту ван ня. у хо ді 
по пе ред ніх кам па ній мі гран ти мог ли звер та ти ся ли ше за до зво лом на 
пе ре бу ван ня.

По діб ні про бле ми, пов’язані з на яв ні стю знач ної кіль ко сті не ле галь
них мі гран тів, ха рак тер ні та кож і для гре ції по чат ку 1990х  рр.. се ред 
за хо дів ре гу лю ван ня тут ви ко ри сто ву ва ли ся не ли ше ме то ди при кор
дон но го кон тро лю, ви яв лен ня не ле га лів на те ри то рії кра ї ни та ад мі ні
ст ра тив но го ви дво рен ня, а й мі гра цій ні ам ні стії.

на ціо наль на мі гра цій на по лі ти ка Пор ту га лії охо п лює ба га то сус
піль них сфер: ви зна чен ня кон тро лю за кор до на ми (в’їзд іно зем ців), на
дан ня пра ва на пе ре бу ван ня і ро бо ту, на ту ра лі за цію — на бут тя гро
ма дян ст ва. Про те про блем ним пи тан ням є на дан ня особ ли вих прав. 
на прик лад, до свід Пор ту га лії по ка зує, що для мі гран тів не ефек тив
ною і склад ною є бю ро кра тич на про це ду ра ви знан ня ди пло мів сус
піль нопро фе сій ни ми асо ціа ція ми (що при йня то в Єс). Попер ше, це 
ду же рід ко ви яв ля є ть ся ус піш ним для гро ма дян кра їн цен траль ної та 
схід ної Єв ро пи [77, с. 118], адже асо ціа ції лі ка рів, ін же не рів то що на
ма га ю ть ся дія ти в ін те ре сах сво їх про фе сій них груп, і че рез це ви со ко
ква лі фі ко ва ні мі гран ти з цен траль но та схід но єв ро пей ських дер жав 
ма ють про бле ми з пра це влаш ту ван ням за влас ною ос ві тою та спе ці аль
ні стю. Подру ге, в кін це во му під сум ку та кий ме ха нізм не від по ві дає ін
те ре сам Пор ту га лії, де, як і в ін ших но вих кра ї нах ім мі гра ції Єс, є де фі
цит про фе сіо на лів у сфе рі ін фор ма цій них тех но ло гій, а та кож лі ка рів, 
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сте рео ти пі за ції що до цих ет но сів, про гра ми із за по бі ган ня ви ник нен
ню кон флік то ген них си туа цій, пом’якшення тис ку на спіль но ти з бо ку 
ко рін но го на се лен ня і на впа ки то що. не ос тан ню роль в цьо му має ві
ді гра ва ти спів пра ця нау ков ців, влад них струк тур та Змі.

на сьо го дні сво го ро ду по лі го ном ап ро ба ції по лі ти ки між ет ніч ної 
зла го ди є ар крим. При фор му ван ні ет но на ціо наль ної по лі ти ки си
туа ція в кри му пот ре бує особ ли вої ува ги з бо ку дер жав них ор га нів. 
спе ци фіч ни ми ри са ми ет но со ці аль но го роз ви тку кри му, що впли ва
ти муть на май бут ні со ці аль ноде мо гра фіч ні тен ден ції, є:
– на яв ність ба га то чи сель ної ет ніч ної гру пи з від мін ною від ос нов

но го на се лен ня ук ра ї ни мен таль ні стю, при чо му ця ет ніч на гру па є 
на ро домре пат рі ан том. хо ча крим ські та та ри сфор му ва лись як ет
нос на те ри то рії су час ної ук ра ї ни і мо жуть вва жа ти ся її ко рін ним 
на ро дом, біль шість су час них меш кан ців кри му ро сій ської та ук ра
їн ської на ціо наль но сті до се ре ди ни 1980х рр. ні ко ли не спі віс ну
ва ли з крим сь ки ми та та ра ми;

– пе ре ва жан ня у скла ді на се лен ня не ти туль но го ет но су ук ра ї ни — 
в реш ті ре гіо нів кра ї ни ук ра їн ці скла да ють біль шість на се лен ня, 
пе ре ва га не ук ра їн ців зу ст рі ча є ть ся ли ше на рів ні ад мі ні ст ра тив них 
ра йо нів;

– над зви чай но ви со ка ча ст ка не міс це вих уро джен ців у на се лен ні, 
знач на час ти на яких по хо дить зза меж ук ра ї ни;

– на яв ність до сить чи сель ної гру пи осіб, пред ки яких меш ка ли 
в кри му про тя гом ба га тьох по ко лінь і рід ною вва жа ли ро сій ську 
мо ву. В ін ших ре гіо нах ук ра ї ни ро сій сь ко мов ні гро ма дя ни (за ду
же не знач ни ми ви нят ка ми) є або ро сій сь ко мов ни ми у дру го му
третьо му (а по міт на час ти на — на віть в пер шо му) по ко лін ні, або 
не дав ні ми пе ре се лен ця ми зза меж ук ра ї ни та діть ми цих пе ре се
лен ців.

Згід но з про гно зом ет ніч но го скла ду на се лен ня ук ра ї ни, роз роб ле
ним фа хів ця ми від ді лу мі гра цій них до слі джень ін сти ту ту де мо гра фії 
та со ці аль них до слі джень нан ук ра ї ни, чи сель ність крим ських та тар 
в ук ра ї ні збіль шить ся до 360,5 тис. осіб на по ча ток 2026 р., що май
же в 1,5 раза біль ше, ніж за да ни ми Все ук ра їн сь ко го пе ре пи су на се лен
ня 2001 ро ку. як очі ку є ть ся, крим ські та та ри вий дуть на тре тє за чи
сель ні стю міс це се ред ет но сів ук ра ї ни. а ос кіль ки пе ре важ на біль шість 
крим сь ко та тар сь ко го на ро ду меш ка ти ме у кри му, їх пи то ма ва га в на
се лен ні кри му знач но зро сте.

у будьяко му ви пад ку ін те гра ція ро сі ян кри му та крим ських та тар 
в ук ра їн ське сус піль ст во від бу ва ти ме ть ся по віль ні ше по рів ня но з ін те

но го ет но су. тоб то дер жа ві, ме та якої, щоб ук ра їн ське сус піль ст во то ле
рант но ста ви ло ся до ви хід ців з кра їн, що роз ви ва ю ть ся, пот ріб но звер
ну ти біль ше ува ги на гар мо ні за цію між на ціо наль них від но син у ви щих 
нав чаль них за кла дах.

на пи тан ня що до спіл ку ван ня з іно зем ни ми сту ден та ми біль шість 
рес пон ден тів від зна чи ли, що спіл ку ю ть ся зрід ка (48,6%) або вза га лі не 
спіл ку ю ть ся (37,4%). ли ше 7,5% рес пон ден тів спіл ку є ть ся з іно зем ця
ми при близ но раз на тиж день і 6,2% — що дня. По ка зо во, що се ред 
осіб, які ма ють що ден не спіл ку ван ня з іно зем ця ми, ча ст ка тих, хто по
зи тив но ста вить ся до їх на яв но сті в ук ра їн ських ВнЗ, до ся гає 4/5, а се
ред осіб, кот рі спіл ку ю ть ся раз на тиж день — 2/3, що знач но біль ше 
се ред ньо го по су куп но сті рів ня. от же, час то та спіл ку ван ня з іно зем
ни ми гро ма дя на ми є сут тє вим чин ни ком, що ви зна чає став лен ня до 
них: чим час ті ше ук ра їн ські гро ма дя ни спіл ку ю ть ся з іно зем ця ми, тим 
біль ший рі вень то ле рант но сті й по ва ги до ос тан ніх фор му є ть ся в ук ра
їн сь ко му сус піль ст ві. тоб то пот ріб но за без пе чу ва ти більш тіс не, друж
нє, гар мо ній не спіл ку ван ня між ук ра їн ця ми й іно зем ни ми гро ма дя на
ми, які пе ре бу ва ють на те ри то рії ук ра ї ни.

на клю чо ве за пи тан ня до слі джен ня «Чи по го джує тесь Ви з тим, 
що ук ра ї ні слід за лу ча ти мі гран тів з кра їн, що роз ви ва ю ть ся, для по ліп
шен ня де мо гра фіч ної си туа ції?» 35,4% від по ві ли ка те го рич но — ні, 
ук ра ї на має бу ти кра ї ною для ук ра їн ців, 19,3% вва жа ють, що дер жа ві 
вар то сти му лю ва ти ім мі гра цію ли ше тих ет ніч них груп, які є тра ди цій
ни ми для ук ра ї ни. В той же час 24,6% по го джу ю ть ся з не об хід ні стю за
лу ча ти ім мі гран тів з кра їн, що роз ви ва ю ть ся, про те в не ве ли ких кіль ко
стях для пом’якшення най більш гос трих про я вів де мо гра фіч ної кри зи. 
ос тан ня циф ра є до сить ве ли кою і свід чить про те, що вті лен ня ім мі
гра цій ної по лі ти ки, спря мо ва ної на за лу чен ня мі гран тів з кра їн, що 
роз ви ва ю ть ся, мо же бу ти ус піш ним.

от же, пи тан ня «за міс ної ім мі гра ції» по ки що ли ша є ть ся до сить 
су пер еч ли вим. як що влад ні струк ту ри зва жать ся на по діб ну по лі ти ку 
як мо дель ви ве ден ня кра ї ни з де мо гра фіч ної кри зи, їм вар то бу ти го то
вим до ба га тьох про блем них си туа цій. З ог ля ду на пев ну не то ле рант
ність ук ра їн ської спіль но ти до аф роазі ат ських ім мі гран тів, слід очі
ку ва ти, що їх ня ус піш на ін те гра ція та ефек тив на ді яль ність у на шо му 
сус піль ст ві пот ре бу ва ти ме знач них зу силь з бо ку дер жа ви. За лу чен ня 
ім мі гран тів з кра їн, що роз ви ва ю ть ся, має бу ти пос ту по вим про це сом, 
що вклю ча ти ме по пе ред ню під го тов ку — за лу чен ня сту ден тів до ук
ра їн ських ВнЗ для здо бут тя ос ві ти на кре дит ній ос но ві (з по даль шим 
від пра цю ван ням кре ди ту в ук ра ї ні), за хо ди, спря мо ва ні на змен шен ня 
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у ре гіо нах.
дер жав на по лі ти ка що до ре гу лю ван ня зов ніш ніх тру до вих мі гра цій 

має спи ра ти ся на ком плекс за хо дів, спря мо ва них як на за без пе чен ня 
зво рот но сті зов ніш ніх тру до вих по їз док і со ці аль ної за хи ще но сті ук
ра їн ських пра ців ни ків за кор до ном, як най шир ше за лу чен ня мі гра цій
них гро шей в еко но мі ку ук ра ї ни, так і на роз ши рен ня мож ли во стей 
пра це влаш ту ван ня на внут ріш ньо му рин ку пра ці. слід ма ти на ува зі, 
що ста біль не зни жен ня пот реб на ших гро ма дян у здій снен ні тру до вих 
мі гра цій мож ли ве ли ше за ство рен ня гід них умов жит тя та зай ня то сті 
в ук ра ї ні. 

гра ці єю ет ніч них груп ін ших ре гіо нів ук ра ї ни. Від по від но ос нов ною 
ме тою дер жав ної со ці аль ної по лі ти ки що до ар крим є ін те гра ція ет
ніч них груп кри му, фор му ван ня єди ної по лі ет ніч ної спіль но ти крим
чан як скла до вої час ти ни на ро ду ук ра ї ни. По лі ти ка вклю чає три ос нов
ні взає мо до пов нюю чі на пря ми дій:

•	 спри	ян	ня	 по	ро	зу	мін	ню	 між	 ет	ніч	ни	ми	 гру	па	ми	 на	се	лен	ня	
кри му;

•	 все	біч	не	за	до	во	лен	ня	куль	тур	них	пот	реб	і	прав	гро	ма	дян	усіх	
на ціо наль но стей;

•	 рі	шу	ча	про	ти	дія	се	па	ра	тиз	му,	спро	бам	по	сія	ти	між	на	ціо	наль
ну во рож не чу.

За со ба ми по лі ти ки ма ють ста ти за хо ди еко но міч но го, по лі тич но го 
і гу ма ні тар но го ха рак те ру. Пе ре ду сім не об хід но змі ни ти сис те му ос ві
ти в ав то но мії шля хом, попер ше, вве ден ня в усіх шко лах обов’язкового 
вив чен ня трьох ос нов них мов кри му (ук ра їн ської, ро сій ської, крим сь
ко та тар ської), подру ге, вве ден ня в стар ших кла сах шкіл кур су «іс то рія 
кри му», де по да ти різ ні дум ки і під хо ди що до іс то рич но го роз ви тку 
пів ос т ро ва (до під го тов ки ма те ріа лів під руч ни ка за лу чи ти про від них 
ук ра їн ських, ро сій ських, ту ре цьких, за хід но єв ро пей ських іс то ри ків). 
не об хід но ут вер джу ва ти в сус піль ній сві до мо сті, що крим зав жди був 
по лі ет ніч ним, у різ ні пе ріо ди сво єї іс то рії він на ле жав до різ них кра їн, 
але зав жди мав ор га ніч ний зв’язок з ук ра ї ною.

очі ку ва ний при ток мі гран тів з кра їн, що роз ви ва ю ть ся, і За кав ка
зькоцен траль ноа зій сь ко го ре гіо ну при зве де до транс фор ма цій ет ніч
но го та ре лі гій но го скла ду на се лен ня ук ра ї ни. Від по від но про бле ми 
під три ман ня ет ніч ної зла го ди і ре лі гій но го ми ру ще біль ше за гос трять
ся. для по до лан ня (або при найм ні пом’якшення) іс ную чих ет нокон
фе сій них су пер еч но стей не об хід ни ми є: по пу ля ри за ція ша ноб ли во го 
став лен ня до тра ди цій і зви ча їв ет ніч них мен шин ук ра ї ни (про ве ден
ня від по від них уро ків у шко лах, сти му лю ван ня ство рен ня куль ту ро ло
гіч них те ле і ра діо пе ре дач, ви дан ня нау ко вопо пу ляр ної лі те ра ту ри); 
роз ши рен ня пе ре лі ку мов, яки ми здій сню є ть ся нав чан ня у шко лах 
і ви хо ван ня в ди тя чих до шкіль них за кла дах; за про ва джен ня прак ти
ки при ві тань з бо ку ви щих по са до вих осіб дер жа ви гро ма дян, які на
ле жать до ет ніч них і ре лі гій них мен шин, з їх го лов ни ми свя та ми; спри
ян ня по ро зу мін ню між ке рів ництвом різ них за реє ст ро ва них кон фе сій 
(зок ре ма, про ве ден ня ре гу ляр них на рад ви щих са нов ни ків під егі дою 
Пре зи ден та ук ра ї ни); ут вер джен ня ду хов ної єд но сті пра во слав них ук
ра ї ни, зок ре ма під трим ка прак ти ки спіль них бо го слу жінь і свят ку ван
ня хри сти ян ських свят свя ще ни ка ми та ві рую чи ми різ них кон фе сій 



роз діл 4.  
ІН Но вА цІЙ НІ Про цЕ сИ  

в ос вІт НІЙ склА до вІЙ люд сь ко Го роз вИ ткУ
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ін но ва цій на ос ві та у су час но му сві ті є умо вою тео ре тич но го пе ре ос
мис лен ня ос віт ньої прак ти ки з ме тою ви хо ду на су час ний рі вень роз ви
тку сус піль ст ва, що ха рак те ри зу є ть ся як ін фор ма цій не сус піль ст во, або 
сус піль ст во знань. ос нов ною ме тою впро ва джен ня ін но ва цій у сфе рі 
ос ві ти є спря мо ва ність на фор му ван ня ін но ва цій но го ти пу осо би сто
сті, якій при та ман ні та кі ри си, як від кри тість ек спе ри мен там, ін но ва ці
ям, змі нам; то ле рант ність ду мок, ви знан ня іс ну ван ня різ них то чок зо ру; 
ус ві дом лен ня ви со кої цін но сті знань та ос ві ти; здат ність орі єн ту ва ти ся 
в умо вах не ви зна че но сті; вмін ня пла ну ва ти май бут ні дії як у сус піль но му, 
так і в осо би сто му жит ті; здат ність зна хо ди ти різ ні ва рі ан ти розв’язання 
про бле ми; пос тій не са мо вдо ско на лен ня то що. Здат ність лю дей до іні ціа
ти ви стає ни ні більш зна чу щим чин ни ком роз ви тку, ніж опе ру ван ня ма
те рі аль ни ми ре сур са ми, адже кон ку рент на бо роть ба пов’язана зі спро
мож ні стю до швид ко го онов лен ня та но во вве день. се ред про від них 
яко стей пра ців ни ка, по ряд із ком пе тент ні стю та ква лі фі ка ці єю, зна чи
мим стає іні ціа тив ність і го тов ність до ін но ва цій них змін. Вод но час мо
бі лі за ція цих яко стей на пря му за ле жить від го тов но сті та здат но сті нав
ча ти ся, а та кож від яко сті й ін но ва цій но сті са мо го про це су нав чан ня. 

ін но ва цій на ак тив ність у су час них умо вах пов’язана з кон цеп ту
аль ною роз роб кою як змі стов но го, так і ор га ні за цій но го на пря мів 
транс фор ма ції ос ві ти. ос віт ня ін но ва ція є струк тур ною оди ни цею 
(скла до вою) со ці аль них ін но ва цій, що, в свою чер гу, має пе да го гіч ну, 
нау ко вови роб ни чу і со ці аль ноеко но міч ну скла до ві. до су час них ін
но ва цій них на пря мів роз ви тку ос ві ти слід від не сти роз роб ку тео рії 
ін но ва цій, осо би стіс но орі єн то ва ну ос ві ту, роз ви ток ор га ні за цій но
струк тур ної мо де лі ос ві ти, сис те му ба га то рів не вої ос ві ти. 

од ні єю з про від них ідей кон цеп ції осо би стіс но орі єн то ва ної ос ві
ти є пе ре ос мис лен ня ро лі і міс ця пред мет ної під го тов ки у пе да го гіч
ній ос ві ті: ак цент пе ре но сить ся з во ло дін ня пред ме том як са мо стій ної 
ме ти на во ло дін ня пред ме том ви кла дан ня як за со бу роз ви тку лю ди ни, 
що вчить ся.

4.1. ос віт ні чин ни ки за без пе чен ня люд сь ко го роз ви тку
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ти маль ної струк ту ри знань для всіх ві ко вих груп на се лен ня. З роз ви
тком еко но мі ки знань пот ріб но за без пе чи ти умо ви для фор му ван ня 
на ціо наль ної ін но ва цій ної сис те ми, в рам ках якої по вин на бу ти здій
сне на ін те гра ція ос ві ти, нау ки й еко но мі ки. не об хід но ство рю ва ти 
ме ха ніз ми по до лан ня пос тій но го від ста ван ня сис те ми ос ві ти від тих 
знань і тех но ло гій, на яких бу ду є ть ся су час не сус піль ст во.

для ук ра ї ни ни ні сут ність ос віт ніх ін но ва цій має спря мо ву ва ти
ся на ви рі шен ня про блем, які ви зна ча ють пріо ри те ти ре фор му ван ня 
віт чиз ня ної сис те ми ос ві ти, ок рес ле ні її ін те гра ці єю у єв ро пей ський 
ос віт ній про стір. на сам пе ред це мо дер ні за ція змі сту ос ві ти, роз ви
ток ду хов но го по тен ціа лу осо би сто сті в умо вах пос ту пу ук ра їн сь ко
го сус піль ст ва до де мо кра тії, не об хід ність нав чаль номе то дич но го 
і нор ма тив но го за без пе чен ня та по ліп шен ня яко сті під го тов ки фа хів
ців з ви щою ос ві тою в кон тек сті при єд нан ня до Бо лон сь ко го про це
су, пси хо ло гіч ний су про від транс фор ма цій них про це сів в ос ві ті та сус
піль ст ві за га лом.

Єв ро пей ський ви мір ос ві ти — це не ли ше спе ци фіч на пе да го гіч на 
ка те го рія, а пе ре ду сім один із функ ціо наль них пріо ри те тів Єс. у кра ї
нах Єс діє прин цип суб си ді ар но сті, який оз на чає, що кож на кра ї на Єс 
не се пов ну від по ві даль ність за ор га ні за цію сво єї сис те ми ос ві ти, фа хо
ву ви уч ку і зміст нав чан ня. тож, від по від но, Єс не праг не роз роб ля ти 
спіль ну ос віт ню по лі ти ку, про те спри яє роз ви тку якіс ної ос ві ти шля
хом за охо чен ня спів пра ці кра їн, спри ян ня на ла го джен ню зв’язків між 
уні вер си те та ми і шко ла ми Єв ро пи і, в ра зі пот ре би, — під трим ки та 
до пов нен ня їх ді яль но сті. 

од ні єю з ос нов них ви мог адап та ції віт чиз ня ної ос ві ти в єв ро пей
ський ос віт ній про стір є мо біль ність учас ни ків ос віт ньої сис те ми: уч
нів, сту ден тів, ви кла да чів і нау ков ців. для цьо го не об хід но змі ни ти 
фі ло со фію нав чан ня і ви кла дан ня, впро ва джу ва ти орі єн то ва ні на сту
ден та під хо ди до ви кла дан ня, тоб то пе ре йти від стра те гії ви кла дан ня 
до стра те гії нав чан ня, до ви ко ри стан ня пе да го гіч них тех но ло гій, спря
мо ва них на за охо чен ня до на бут тя са мо стій них знань та здій снен ня 
нау ко вих до слі джень сту ден та ми.

до най важ ли ві ших зав дань слід від не сти та кож на бли жен ня сві то
гляд них по зи цій ви кла да чів і сту ден тів до єв ро пей ської мен таль но сті. 
Важ ли во за крі пи ти у сві до мо сті мо ло ді дум ку що до без пе рерв но сті 
про це су ос ві ти як од но го з най важ ли ві ших чин ни ків кон ку рен то спро
мож но сті, са мо дос тат но сті в пос тій но змі ню ва но му сві ті. не зва жаю
чи на змі ну тео рії нав чан ня і прак ти ки, пе ре гляд тра ди цій них по зи цій 
у зв’язку зі зро стаю чим об ся гом знань та ін фор ма ції, ос нов ним на пря

ін ша ідея ці єї кон цеп ції пов’язана з кон ст рую ван ням та ких нав чаль
них форм, у яких по єд ну ю ть ся в єди не ці ле ос віт ній про цес і до слід
ни цька ро бо та, що спри яє ста нов лен ню осо би стіс ної по зи ції май бут
ньо го фа хів ця. ос нов ні по ло жен ня цьо го під хо ду ви зна ча ю ть ся та кою 
пос лі дов ні стю: осо би стість — го лов на цін ність для се бе і для «ін
ших», ос ві та — пе ре тво рен ня осо би сто сті, що здій сню є ть ся у про це сі 
спе ці аль но спря мо ва но го ком плекс но го нав чаль но го про це су; го лов
ний ре зуль тат та кої ос ві ти не знан ня, умін ня, на вич ки, а здат ність до 
осо би стіс но го зро стан ня і ви со кої со ці аль но ад ре со ва ної осо би стіс ної 
про дук тив но сті. ни ні має дія ти ви ключ но креа тив на па ра диг ма ос ві
ти, тех но ло гія нав чан ня якої ґрун ту є ть ся на прин ци пі «ство ри» за
мість прин ци пу «по вто ри».

до ін но ва цій, що якіс но змі ню ють ос віт ній про цес, йо го ме ту, зав
дан ня, зміст і струк ту ру, на ле жать: гу ма ні стич на па ра диг ма; стра те гія 
фор му ван ня на ціо наль ної сві до мо сті уч нів і сту ден тів; за лу чен ня учас
ни ків нав чаль нови хов но го про це су до управ лін ня ним; про гре сив ні 
дер жав ні стан дар ти ос ві ти; ва ріа тив ність нав чаль них за кла дів і форм 
здо бут тя ос ві ти то що. ін но ва ції у пе да го гі ці пот ре бу ють, пе ре ду сім, 
онов лен ня ду хов ноцін ніс них орі єн ти рів, по бу до ви но вих тео рій роз
ви тку лю ди ни, які вра хо ву ва ли б со ці аль ні реа лії су час но го жит тя, 
роз кри ва ли гли бин ну сут ність її фор му ван ня і роз ви тку. особ ли во це 
сто су є ть ся фор му ван ня но вих під хо дів до тео рії ви хо ван ня, яка має по
збу ти ся ста рих ви хов них сте рео ти пів, на бу ти но во го змі сту, ста ти про
дук тив ною у фор му ван ні мо ло до го по ко лін ня, ство рен ні лю ди ни як 
осо би сто сті.

Змі на па ра диг ми ос ві ти ви ма гає мо ди фі ка ції пе да го гіч них ме то дів, 
що дає мож ли вість оха рак те ри зу ва ти ме то ди ви кла дан ня не ли ше як 
під хід ви кла да ча до пев ної дис ци п лі ни, а як скла до ву кон крет ної пе
да го гіч ної шко ли, кон цеп ції, адже ви ник нен ня будьяко го ме то ду є на
слід ком ос нов них тен ден цій сус піль но го роз ви тку, со ціо куль тур них 
особ ли во стей кра ї ни, ста ну ос віт ньої сис те ми то що. до ін но ва цій, що 
онов лю ють ос віт ній про цес, за без пе чую чи змі ну йо го форм, ме то дів, 
за со бів нав чан ня, ви хо ван ня й управ лін ня, на ле жать: пріо ри тет ність 
ін ди ві ду аль них і гру по вих форм нав чан ня; про ект ноці льо ва, сис тем
номо дуль на, сис тем норе гіо наль на фор ми управ лін ня; «ак тив ні», 
«ін те рак тив ні» ме то ди нав чан ня; мо ти ва цій ноцін ніс ні ме то ди нав
чан ня; еко но міч ні ме то ди управ лін ня; комп’ютерні та те ле ко му ні ка
цій ні за со би нав чан ня; комп’ютерні тех но ло гії в управ лін ні то що.

Пос тін ду ст рі аль не сус піль ст во зу мов лює не об хід ність пе ре гля ду 
не тіль ки тех но ло гій ос ві ти, а й без по се ред ньо її змі сту, уточ нен ня оп



150 151

най ва го мі ши ми чин ни ка ми ін но ва цій них змін сис те ми ос ві ти ви
сту па ють: 
•	 струк	тур	ні	зру	шен	ня	у	сві	то	вій	еко	но	мі	ці,	що	від	бу	ва	ю	ть	ся	в	ре	зуль

та ті по си лен ня гло ба лі за цій них тен ден цій і тех но ло гіч них змін;
•	 по	си	лен	ня	ро	лі	знань	в	усіх	сфе	рах	ді	яль	но	сті,	пов’язане	з	но	вою	

ін но ва цій ною па ра диг мою сус піль но го про гре су;
•	 на	рос	тан	ня	ін	те	гра	цій	них	тен	ден	цій	сві	то	во	го	ос	віт	ньо	го	про	сто

ру, що пе ред ба чає не об хід ність про ве ден ня єди ної ос віт ньої по лі
ти ки, при сто су ван ня на ціо наль них сис тем під го тов ки кад рів до 
змін умов гло ба лі зо ва но го рин ку пра ці;

•	 не	об	хід	ність	за	без	пе	чен	ня	ви	со	ко	го	рів	ня	про	фе	сій	ної	мо	біль	но
сті ро бо чої си ли;

•	 по	си	лен	ня	кон	ку	рен	ції	у	сфе	рі	ос	ві	ти,	ди	вер	си	фі	ка	ція	нав	чаль	них	
за кла дів, поя ва но вих про вай де рів ос віт ніх пос луг, зок ре ма транс
на ціо наль них; 

•	 за	без	пе	чен	ня	без	пе	рерв	ної	ос	ві	ти	з	ме	тою	під	ви	щен	ня	рів	ня	кон
ку рен то спро мож но сті ро бо чої си ли.

гло ба лі за ція, що ви зна чаль ним чи ном впли ває на роз ви ток пос тін
ду ст рі аль но го сус піль ст ва, зу мов лює по си лен ня ін те гра цій них тен ден
цій у сфе рі ос ві ти. це про яв ля є ть ся на сам пе ред че рез ви ник нен ня на 
ба зі но віт ніх ін фор ма цій них і ко му ні ка цій них тех но ло гій но вих форм 
ос ві ти та на пря мів між на род ної ос віт ньої ді яль но сті, збіль шен ня кіль
ко сті до слід ни цьких цен трів, що за йма ю ть ся ак ту аль ни ми про бле ма
ми під го тов ки кад рів. ор га ні за ція еко но міч но го спів ро біт ництва та 
роз ви тку (оеср) реа лі зує дов го стро ко ву Про гра му фі нан су ван ня та 
пла ну ван ня ос ві ти (Edu ca tional In vest ment and Plan ning Pro gramme), 
спря мо ва ну на роз роб ку за галь ної кон цеп ції під го тов ки кад рів як тео
ре тич ної ба зи уні фі ка ції ос віт ньої по лі ти ки та ство рен ня єди но го ос
віт ньо го про сто ру. 

ін те гра ція у сфе рі ос ві ти є ор га ніч ною скла до вою об’єктивного 
про це су гло ба лі за ції еко но мі ки та зу мов ле на змі на ми умов функ ціо
ну ван ня еко но мі ки роз ви не них кра їн: ра ди каль ни ми струк тур ни ми 
зру шен ня ми у сві то вій еко но мі ці під впли вом тех но ло гіч них змін; різ
ким якіс ним під ви щен ням зна чен ня та ро лі знань в усіх сфе рах ді яль
но сті, пов’язаним з но вою па ра диг мою сус піль но го про гре су. це ба
зу є ть ся на сам пе ред на ви ко ри стан ні не ма те рі аль них ре сур сів (знань, 
ін фор ма ції, ін но ва цій), що ста ли най важ ли ві ши ми чин ни ка ми кон ку
рен то спро мож но сті. ін те гра цій ні про це си і по глиб лен ня між на род но
го по ді лу пра ці без по се ред ньо впли ва ють на струк ту ру ви роб ництва та 
зай ня то сті, на ри нок пра ці й сфе ру ос ві ти. ос віт ньоква лі фі ка цій ний 

мом пе да го гіч ної ді яль но сті за ли ша є ть ся пе ре хід від ін фор ма цій но
тех ніч но го нав чан ня до роз ви тку осо би сто сті.

реа лі за ція ос віт ніх ін но ва цій пе ред ба чає до сяг нен ня та ких ці лей:
1) Під го ту ва ти лю ди ну до жит тя в ін но ва цій но му за ти пом роз ви

тку сус піль ст ві, що за ко но мір но ствер джу є ть ся в су час но му сві ті. для 
цьо го ос ві та і сис те ма ви хо ван ня по вин ні пе ре орі єн ту ва ти ся на фор му
ван ня у ди ти ни, мо ло дої лю ди ни ін но ва цій но го ти пу куль ту ри, ін но ва
цій но го ти пу мис лен ня і го тов но сті до ін но ва цій но го ти пу дій. ди на
мізм роз ви тку, змін ність як та ка стає сут ніс ною ри сою спо со бу жит тя 
лю ди ни. сфор му ва ти лю ди ну, здат ну тво ри ти і ор га ніч но спри йма ти 
змі ни, оз на чає зро би ти її ус піш ною і за без пе чи ти сис тем ний про грес 
сус піль ст ва.

2) ство ри ти умо ви для під ви щен ня адап то ва но сті лю ди ни до жит
тя у гло ба лі зо ва но му про сто рі, де від бу ва є ть ся не зчис лен на кіль кість 
ди на міч них і час то су пер еч ли вих ко му ні ка тив них впли вів на лю ди ну. 
це ви ма гає при ді ли ти особ ли ву ува гу осо би стіс но му роз ви тку, фор
му ван ню са мо дос тат но сті лю ди ни, здат но сті ефек тив но і сві до мо спів
пра цю ва ти у гло баль но му жит тє во му про сто рі. 

3) ос ві та по вин на го ту ва ти лю ди ну, здат ну до жит тя у де мо кра тич
но му сус піль ст ві, здат ну бу ти йо го ак тив ним суб’єктом, ос кіль ки без 
де мо кра тії не тіль ки не мож ли ва сво бо да, са мо реа лі за ція осо би сто сті, 
а й не мож ли ве ефек тив не су час не ви роб ництво на ос но ві нау ко воін
фор ма цій них тех но ло гій.

4) ос ві та по вин на го ту ва ти лю ди ну до жит тя в май бут ньо му сус
піль ст ві знань. іно ді са ме по нят тя «сус піль ст во знань» зво дять ли ше 
(або пе ре важ но) до ін фор ма цій ної скла до вої, іг но рую чи роль лю ди
ни. од нак лю ди на здат на жи ти, дія ти, при йма ти рі шен ня, функ ціо ну
ва ти в різ них сфе рах на ос но ві от ри ма них знань. Знан ня, йо го за сво
єн ня — не са мо ціль, а спо сіб фор му ван ня ме то до ло гії по ве дін ки і дії 
лю ди ни.

5) ос ві та по вин на фор му ва ти у лю ди ни су час ну сис те му цін но стей, 
орі єн та ція на які дасть змо гу лю ди ні мак си маль но са мо реа лі зу ва ти ся, 
зміц нюю чи при цьо му гу ма ні стич ні за са ди са мо го сус піль ст ва. слід ак
цен ту ва ти ува гу на зна чи мо сті ря ду цін но стей, ува га до яких є не дос
тат ньою, в то му чис лі че рез не пра виль не ро зу мін ня їх ньо го міс ця в су
час но му люд ст ві. Йде ть ся, на прик лад, про фор му ван ня пат ріо тиз му, 
по чут тя на ціо наль ної єд но сті, які не тіль ки не від мі няю ть ся про це са
ми гло ба лі за ції, а на впа ки, з ря ду при чин їх зна чи мість зро стає, бо гло
ба лі за ція, крім ін шо го, оз на чає за гос трен ня, роз ши рен ня і по глиб лен
ня кон ку рен ції між дер жа ва мина ція ми. 
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Зок ре ма, за оцін кою яко сті ос віт ньої сис те ми ук ра ї на май же вдві чі 
від стає від фін лян дії, яка по сі дає лі ди рую чі по зи ції в рей тин гу кон ку
рен то спро мож но сті кра їн. не мен шим є від ста ван ня ук ра ї ни і за рів
нем спри йнят ли во сті до ін но ва цій нау ков ців та ін же не рів (4,6 ба ли 
по рів ня но з 6,0 — у фін лян дії, 5,8 — у сШа, 6,1 — у сін га пу рі). За
гроз ли вою за ли ша є ть ся та кож си туа ція з роз ви не ніс тю сис тем нав чан
ня пер со на лу, що є ос но вою фор му ван ня сис те ми без пе рерв ної ос ві ти: 
баль на оцін ка ук ра ї ни за ці єю скла до вою май же вдві чі мен ша від кра їн
лі де рів у рей тин гу кон ку рен то спро мож но сті (фін лян дії, сШа, Шве
ції, сін га пу ру, ні меч чи ни). 

як що про ана лі зу ва ти ди на мі ку змін ос віт ньої скла до вої кон ку рен
то спро мож но сті ук ра ї ни впро довж 2005–2006 рр. (рис. 4.2), мож на 
від зна чи ти та кі тен ден ції. За ек сперт ни ми оцін ка ми, прак тич но не
змін ною за ли ши ла ся якість нау ко водо слід них ін сти ту тів, вод но час 
якість ма те ма тич ної ос ві ти, спри йнят ли вість нау ко вих ін сти ту тів до 
ін но ва цій них змін, якість під го тов ки ефек тив них управ лін ців під ви
щи ла ся. од нак змі ни, що від бу ва ли ся в ос віт ній сис те мі ук ра ї ни, за га
лом не від по ві да ють ви мо гам ін но ва цій но го сус піль ст ва і не мо жуть га
ран ту ва ти під ви щен ня рів ня кон ку рен то спро можнос ті на ціо наль ної 
сис те ми ос ві ти. 

Дже ре ло: The Global Com peti tive ness Re port. — G., 2006. — P. 505, 506, 508, 522

рис. 4.2. ди на мі ка оцін ки ос віт ньої скла до вої ук ра ї ни  
у гло баль но му рей тин гу кон ку рен то спро мож но сті за 2005–2006 рр., ба лів

рі вень пра ців ни ків є клю чо вим кри те рі єм гос по дар сь ко го і сус піль но
го про гре су су час них дер жав, що зу мов лює про ве ден ня єди ної ос віт
ньої по лі ти ки, при сто су ван ня на ціо наль них сис тем під го тов ки кад рів 
до змін умов сві то во го рин ку, іс ную чої в най більш ди на міч них сег мен
тах про фе сій ноква лі фі ка цій ної струк ту ри ро бо чої си ли.

При ви зна чен ні чин ни ків по си лен ня ін но ва цій но го змі сту ос ві ти 
в умо вах гло ба лі за цій них змін слід вра хо ву ва ти, що в цих умо вах пріо
ри тет ні по зи ції кра їн у рей тин гу кон ку рен то спро мож но сті за ле жать 
на сам пе ред від яко сті ос віт ньої сис те ми. най ва го мі ши ми по каз ни ка
ми кон ку рен то спро мож но сті на ціо наль них сис тем ос ві ти, за оцін ка ми 
World Eco nomic Fo rum, є на ступ ні:
– якість ос віт ньої сис те ми;
– якість ма те ма тич ної ос ві ти;
– якість нав чаль них за кла дів з під го тов ки управ лін ців;
– спри йнят ли вість нау ко вих ін сти ту тів до ін но ва цій них змін;
– роз по всю дже ність сис тем пе ре під го тов ки пер со на лу;
– на яв ність про фе сій них управ лін ців;
– якість нау ко водо слід них ін сти ту тів;
–  спри йнят ли вість нау ков ців та ін же не рів до ін но ва цій них змін.

ана ліз міс ця ук ра ї ни у рей тин гу кон ку рен то спро мож но сті в кон
тек сті від по від но сті ос віт ньої сис те ми ви мо гам ін но ва цій них змін свід
чить про те, що спос те рі га є ть ся її знач не від ста ван ня за всі ма по каз ни
ка ми від кра їнін но ва то рів (рис. 4.1). 

Дже ре ло: The Global Com peti tive ness Re port. — G., 2006. — P. 505, 506, 508, 522
рис. 4.1. оцін ка ос віт ньої скла до вої ук ра ї ни та дея ких ін ших кра їн у гло баль но му 

рей тин гу кон ку рен то спро мож но сті, ба лів 
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•	 ре	гіо	наль	на	не	рів	но	мір	ність	роз	по	ді	лу	нав	чаль	них	 за	кла	дів	по	 те
ри то рії кра ї ни; 

•	 від	сут	ність	 діє	вої	 мо	ти	ва	ції	 ви	кла	да	чів	 до	 впро	ва	джен	ня	 ін	но	ва
цій них ос віт ніх тех но ло гій, зок ре ма, не аде к ват ність оп ла ти пра ці та 
від сут ність чіт ко го її зв’язку з кін це ви ми ре зуль та та ми.
най важ ли ві ша особ ли вість су час но го ета пу роз ви тку про фе сій ної 

ос ві ти по ля га ла в то му, що во на не мо же об ме жу ва ти ся сво єю по пе ред
ньою функ ці єю ін фра струк ту ри еко но мі ки, яка від тво рює не об хід ні 
об ся ги ро бо чої си ли. При та ман на рин ко вим від но си нам ди на мі ка роз
ви тку ви роб ництва пот ре бує на дан ня про фе сій ній ос ві ті пев ної яко
сті, ефек тив но сті, гнуч ко сті й ор га ніч ної ін те гра ції в еко но мі ку, орі єн
та ції на пос тій ні змі ни між по пи том і про по зи ці єю кад рів. 

За галь на і про фе сій на ос ві та іс то рич но взає мо пов’язані як два іє рар
хіч них спад ко вона ступ них про це си со ціа лі за ції осо би сто сті. За галь на 
ос ві та ви сту пає не тіль ки ба зи сом про фе сій ної ос ві ти, а й вхо дить до 
її скла ду, за без пе чую чи без пе рерв ність ово ло дін ня за галь но люд ською 
куль ту рою. од нак до те пер в ук ра ї ні іс нує роз ме жу ван ня ви щої та се
ред ньої ос ві ти, про фе сій ної ос ві ти і прак тич ної ді яль но сті, що ви яв
ля є ть ся, зок ре ма, у збе ре жен ні орі єн то ва но сті нав чаль них про грам на 
фор му ван ня тео ре тич них знань, а не на прак тич ні на вич ки. В ук ра їн сь
ко му сус піль ст ві нор мою є те, що ви пу ск ник нав чаль но го за кла ду стає 
пов но цін ним фа хів цем ли ше до лу чив шись до ре аль ної про фе сій ної ді
яль но сті, тоб то він ви хо дить зі стін нав чаль но го за кла ду ли ше ча ст ко во 
під го тов ле ним. як на слі док, здо бут тя на віть ви щої про фе сій ної ос ві ти 
ще не га ран тує ви со кої кон ку рен то спро мож но сті на рин ку пра ці, ос
кіль ки при ви бо рі пре тен ден тів на за мі щен ня ва кант них по сад ке рів
ни ки під при ємств час то від да ють пе ре ва гу спе ціа лі стам із дос тат нім 
про фе сій ним до сві дом. 

у су час них умо вах від сут ність дов го стро ко вих еко но міч них про
гно зів, по ру шен ня тра ди цій них зв’язків нав чаль них за кла дів з ро бо то
дав ця ми уск лад ню ють фор му ван ня оп ти маль ної про філь ної струк ту ри 
під го тов ки спе ціа лі стів. не за тре бу ва ність от ри ма них ви пу ск ни ка ми 
про фе сій (спе ці аль но стей), від сут ність до сві ду ро бо ти, пси хо ло гіч на 
не го тов ність до при йнят тя са мо стій них рі шень ви сту па ють най склад
ні ши ми про бле ма ми при пра це влаш ту ван ні мо ло ді.

се ред ос нов них при чин на яв но сті про блем з пра це влаш ту ван ням 
ви пу ск ни ків ос віт ніх за кла дів слід ви ок ре ми ти на сам пе ред та кі:
•	 по	віль	ні	тем	пи	здій	снен	ня	струк	тур	них	змін	в	еко	но	мі	ці,	що	при

зво дить до ви ник нен ня іс тот них дис про пор цій у струк ту рі по пи ту 
на рин ку пра ці;

По си лен ня ро лі ін но ва цій них скла до вих еко но міч но го роз ви тку 
кра їн, не роз рив но пов’язаних з роз ви тком ін фор ма цій них тех но ло
гій і гло ба лі за ці єю, зу мов лює клю чо ву роль про фе сій ної ос ві ти. Про
фе сій на ос ві та ви зна ча є ть ся як со ці аль но і пе да го гіч но ор га ні зо ва ний 
про цес тру до вої со ціа лі за ції осо би сто сті, який за без пе чує орі єн та цію 
і адап та цію у сві ті про фе сій, опа ну ван ня пев ною спе ці аль ні стю і рів
нем ква лі фі ка ції, не пе рерв не зро стан ня ком пе тент но сті, май стер но сті 
та роз ви ток здіб но стей у різ них сфе рах люд ської ді яль но сті. Про фе сій
на ос ві та ство рює умо ви для про фе сій но го ста нов лен ня, роз ви тку і са
мо реа лі за ції осо би сто сті та спри яє до сяг нен ню гу ма ні стич них і де мо
кра тич них ці лей сус піль ст ва. 

роз ви ток сис те ми про фе сій ної ос ві ти, без по се ред ньо пов’язаної 
з об слу го ву ван ням ви роб ни чої сфе ри, пе ред ба чає, в пер шу чер гу, вдо
ско на лен ня іс ную чої сис те ми під го тов ки пра ців ни ків з ме тою на бли
жен ня якіс них па ра мет рів їх ро бо чої си ли до пот реб су час но го ви
роб ництва. В умо вах пра це над лиш ко вої пла но воцен тра лі зо ва ної 
еко но мі ки, що ха рак те ри зу ва лась ек стен сив ним роз ви тком, не ефек
тив ною струк ту рою ви роб ництва, по віль ни ми тем па ми йо го тех но
ло гіч но го онов лен ня та мо дер ні за ції, ни зькою про дук тив ні стю пра ці, 
сис те ма про фе сій ної ос ві ти бу ла зо рі єн то ва на на під го тов ку ро біт ни
ків, якість ро бо чої си ли та про фе сій ноква лі фі ка цій ний рі вень яких 
від по ві дає ви ко нан ню жор ст ко уні фі ко ва них опе ра цій. ни зький рі
вень фон до оз броє но сті віт чиз ня них під при ємств, не ефек тив ність сис
тем ор га ні за ції пра ці, що на них за сто со ву ва ли ся, пот ре бу ва ли знач них 
об ся гів ро бо чої си ли для за без пе чен ня не пе рерв но сті про це сів ви роб
ництва.

не зва жаю чи на збе ре жен ня ви со ко го рів ня стан дар ти зо ва ної ос ві
ти (ви со кий рі вень пи сем но сті до рос ло го на се лен ня, охо п лен ня мо ло
ді та ді тей нав чан ням), у роз ви тку на ціо наль ної сис те ми про фе сій ної 
ос ві ти спос те рі га є ть ся на рос тан ня не га тив них тен ден цій, се ред яких:
•	 слаб	кість	 адап	та	ції	 рин	ку	 ос	віт	ніх	 пос	луг	 до	 пот	реб	 рин	ку	 пра	ці,	

від сут ність сис те ма тич но го мо ні то рин гу і про гно зу ван ня змін на 
ос віт ньо му рин ку з ура ху ван ням кон’юнктури рин ку пра ці;

•	 по	віль	ні	 тем	пи	ре	ст	рук	ту	ри	за	ції	 зай	ня	то	сті,	що	не	 су	про	во	джу	ю
ть ся аде к ват ни ми змі на ми у під го тов ці кад рів за га лу зя ми знань та 
струк ту рі еко но міч но ак тив но го на се лен ня за рів ня ми ос ві ти;

•	 по	гір	шен	ня	яко	сті	ос	віт	ніх	пос	луг	уна	слі	док	знач	ної	ди	вер	си	фі	ка	ції	
нав чаль них за кла дів та ос лаб лен ня кон тро лю з бо ку дер жа ви; 

•	 не	дос	тат	ні	об	ся	ги	фі	нан	су	ван	ня	роз	ви	тку	ос	ві	ти,	не	роз	ви	не	ність	її	
ін фра струк ту ри;
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тю сис те ми пое тап ної про фе сій ної під го тов ки та без пе рерв ної ос ві ти. 
По до лан ня цих пе ре шкод дасть змо гу під ви щи ти адап та цій ний по тен
ці ал мо ло ді, спри яти фор му ван ню со ці аль но ак тив но го сти лю по ве дін
ки, про фе сій ній со ціа лі за ції. не від по від ність суб’єктивних уяв лень та 
осо би стих пот реб мо ло ді об’єктивним мож ли во стям ус та нов сис те ми 
ос ві ти, під при ємств та ор га ні за цій, знач но уск лад нює про цес її пра це
влаш ту ван ня [80, с. 43].

Вод но час ціл ком зро зу мі ло, що в умо вах роз ба лан со ва но сті рин ку 
пра ці та рин ку ос віт ніх пос луг не об хід на пе ре орі єн та ція ви щої шко
ли на ба га то рів не ву сис те му під го тов ки кад рів. Ви щий нав чаль ний 
за клад мо же за крі пи ти своє по ло жен ня в сис те мі «ін сти тут — сту
дент — ро бо то да вець» ли ше за ра ху нок ви яв лен ня ре аль них скла до
вих по пи ту по тен цій них спо жи ва чівро бо то дав ців що до під го тов ки 
кон ку рен то спро мож них на рин ку пра ці спе ціа лі стів. су час на сис те ма 
ос ві ти в ук ра ї ні до те пер не за без пе чує ви пе ре джаль но го роз ви тку ос
ві ти, який пе ред ба чає під го тов ку спе ціа лі стів з орі єн та ці єю на тех но
ло гіч ний про грес і пра ців ни ків ши ро ко го про фі лю, здат них швид ко 
змі ню ва ти про фе сію. та ка не об хід ність зу мов ле на пот ре бою не тіль
ки аде к ват но реа гу ва ти на при ско рен ня тем пів роз ви тку тех ніч ної ба
зи ви роб ництва, час ті тех но ло гіч ні змі ни, а й на змі ни кон’юнктури на 
рин ку пра ці. 

•	 по	си	лен	ня	кон	ку	рен	ції	на	рин	ку	пра	ці	про	фе	сій	і	спе	ці	аль	но	стей,	
за яки ми ве де ть ся під го тов ка у нав чаль них за кла дах;

•	 не	від	по	від	ність	от	ри	ма	ної	спе	ці	аль	но	сті	пот	ре	бам	рин	ку	пра	ці;
•	 від	сут	ність	 прак	тич	но	го	 до	сві	ду	 або	 ста	жу	 ро	бо	ти	 за	 спе	ці	аль	ні

стю. 
не об хід но від зна чи ти, кіль кість абі ту рі єн тів, які оби ра ють пре стиж

ні спе ці аль но сті, збіль шу є ть ся за ра ху нок роз ши рен ня діа па зо ну нав
чаль них за кла дів не ли ше дер жав ної, а й не дер жав ної форм влас но сті. 
не дер жав ні за кла ди, що на ма га ю ть ся от ри ма ти лі цен зії на пра во нав
чан ня та ви да чі сер ти фі ка тів про ос ві ту, спе ціа лі зу ю ть ся, в ос нов но му, 
на нав чан ні сту ден тів за спе ці аль но стя ми, що ко ри сту ю ть ся по пи том 
у сфе рі біз не су (ме недж мент, мар ке тинг, бан ків ська спра ва, еко но мі
ка, юрис пру ден ція). При цьо му не зав жди вра хо ву ю ть ся дов го стро ко ві 
тен ден ції по пи ту і про по зи ції на рин ку пра ці, що в май бут ньо му мо же 
при зве сти до зро стан ня на пру же но сті на рин ку пра ці ук ра ї ни. 

Про по си лен ня тен ден цій до збіль шен ня об ся гів ви пус ку спе ціа
лі стів за да ни ми про фе сій ни ми на пря ма ми свід чать пред став ле ні да ні 
(рис. 4.3). так, ча ст ка спе ціа лі стів, під го тов ле них за га луз зю знань «еко
но мі ка, ко мер ція та під при єм ництво», в за галь ній чи сель но сті ви пу ск
ни ків ВнЗ збіль ши ла ся з 12,2% в 1990 р. до 33,5% у 2006 р. ана ло гіч ні 
тен ден ції від мі ча ли ся та кож у під го тов ці спе ціа лі стів у сфе рі пра ва, ча
ст ка яких у за галь ній чи сель но сті ви пу ск ни ків ВнЗ зрос ла за той же пе
рі од ча су з 0,9% до 7,7%. Зро стан ня об ся гів ви пус ку спе ціа лі стів за ци
ми га лу зя ми знань обу мов ле не на сам пе ред під ви щен ням пре стиж но сті 
на бут тя цих спе ці аль но стей, що га ран ту ють (на по точ ний мо мент ча су) 
от ри ман ня дос тат ньо ви со ких і ста біль них до хо дів. При цьо му ри нок 
ос віт ніх пос луг реа гує на під ви щен ня по пи ту на от ри ман ня цих спе ці
аль но стей від по від ним зро стан ням об ся гів про по зи ції пос луг нав чаль
них за кла дів з під го тов ки фа хів ців да но го про фі лю. 

на то мість у чи сель но сті ви пу ск ни ків ВнЗ від бу ло ся іс тот не змен
шен ня ча ст ки спе ціа лі стів, під го тов ле них за ін же нер ни ми спе ці аль но
стя ми, — з 31,8% у 1990 р. до 22,7% у 2006 р. [79, с. 78–86]. ра зом 
з тим ви рі шен ня зав дан ня під ви щен ня рів ня кон ку рен то спро мож но
сті кра ї ни обу мов лює не об хід ність удо ско на лен ня сис те ми під го тов ки 
ін же нер нотех ніч них спе ціа лі стів з ура ху ван ням пот реб су час них ін
фор ма цій них тех но ло гій. 

не дос тат ня ефек тив ність управ лін ня про це сом ви бо ру про фе сії зу
мов ле на, в пер шу чер гу, від сут ні стю ана лі зу стра те гіч но го пла ну ван ня 
роз ви тку рин ку пра ці, ви ко ри стан ням тра ди цій ної сис те ми ос ві ти, не 
адап то ва ної до змін ви мог мо ло ді та пот реб рин ку пра ці, не роз ви не ніс

0%
10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

/1991 /2001 /2002 /2003 /2004 /2005* /2006

1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Економіка, комерція та підприємництво Право Інженерні спеціальності Інші

Дже ре ло: Ос нов ні по каз ни ки ді яль но сті ви щих нав чаль них за кла дів Ук ра ї ни на по ча ток 
2006/2007 нав чаль но го ро ку. — К., 2007. — С. 78–86

рис. 4.3. роз по діл ви пу ск ни ків ви щих нав чаль них за кла дів за га лу зя ми знань 
у 1990–2006 рр., %



158 159

форм нав чаль ної ді яль но сті. В ре зуль та ті по ши рен ня без пе рерв ної ос
ві ти від бу ва є ть ся пе ре хід від прак ти ки за сво єн ня фік со ва но го об’єкта 
знань до прак ти ки са мо ос ві ти, від бо ру не об хід ної ін фор ма ції. це, 
в свою чер гу, зу мов лює мож ли вість по єд нан ня нав чан ня з тру до вою ді
яль ні стю, ши ро ким ви ко ри стан ням елек трон них тех но ло гій та ін фор
ма цій них сис тем, за сто су ван ням ме то дів дис тан цій ної ос ві ти.

у су час них умо вах ос віт ні пос лу ги ма ють спри яти за сво єн ню ви пу
ск ни ка ми су куп но сті знань, умінь і на ви чок за пев ною спе ці аль ні стю; 
за без пе чу ва ти на бут тя но во го со ці аль но го ста ту су в сус піль ст ві; роз
ви ток здат но сті до тех но ло гіч ної та пси хо ло гіч ної са мо ор га ні за ції. це 
мож ли во ли ше за ра ху нок під ви щен ня яко сті ос віт ніх пос луг і по си
лен ня кон ку рен ції між нав чаль ни ми за кла да ми. між на род ний до свід 
свід чить, що кон ку рен ція — це діє вий чин ник роз ви тку сис те ми ос ві
ти, що зу мов лює не об хід ність реа лі за ції ком плек су за хо дів з ме тою по
до лан ня не до лі ків і на слід ків са мо ізо ля ції, під не сен ня сис те ми ос ві ти 
на рі вень су час них ви мог, здій снен ня її ін фор ма ти за ції, впро ва джен ня 
ін но ва цій них тех но ло гій у прак ти ку, роз роб ки но вих ме то дів і кри те
рі їв оцін ки знань, за без пе чен ня вхо джен ня віт чиз ня ної сис те ми ос ві
ти у сві то вий ос ві тян ський про стір. За галь ним для всі єї сис те ми ос ві ти 
зав дан ням у рам ках ком плек су за хо дів що до під ви щен ня яко сті по вин
ні ста ти роз роб ка за уча стю ро бо то дав ців і гро мад сь ко сті та впро ва
джен ня су час них ме то дів рей тин гу ван ня ос віт ніх ус та нов про фе сій ної 
ос ві ти.

як уже за зна ча ло ся, ви со кий рі вень стан дар тів ос ві ти є ва го мим 
чин ни ком от ри ман ня кра ї ною кон ку рент них пе ре ваг. на сам пе ред це 
сто су є ть ся не об хід но сті за про ва джен ня ін фор ма цій ноін те лек ту аль
них тех но ло гій у нав чаль ний про цес з ме тою ово ло дін ня най су час ні
ши ми ме то да ми йо го ор га ні за ції, іс тот но го під ви щен ня яко сті під го
тов ки ви со ко ква лі фі ко ва них фа хів ців. та ким чи ном роль ос віт ньо го 
чин ни ка у за без пе чен ні ін но ва цій но го люд сь ко го роз ви тку ви зна ча є
ть ся на сам пе ред не об хід ні стю:
•	 сис	те	ма	тич	но	го	вдо	ско	на	лен	ня	от	ри	ма	них	знань;
•	 від	по	від	но	сті	рів	ня	ква	лі	фі	ка	ції	пот	ре	бам	об	слу	го	ву	ван	ня	тех	но	ло

гіч них про це сів, уні вер са лі за ції під го тов ки;
•	 фор	му	ван	ня	 пер	вин	них	 ос	нов	 кон	ку	рент	них	 від	но	син	 у	 про	це	сі	

здо бут тя ос ві ти;
•	 реа	лі	за	ції	ус	та	нов	ки	на	про	фе	сій	ноосо	би	стіс	ну	са	мо	реа	лі	за	цію;
•	 під	ви	щен	ня	яко	сті	ос	віт	ніх	пос	луг	і	впро	ва	джен	ня	ос	віт	ніх	ін	но	ва

цій з ме тою за без пе чен ня ви со ких стан дар тів ос ві ти;
•	 за	без	пе	чен	ня	 зба	лан	со	ва	но	сті	 між	 про	фе	сій	ни	ми	 ін	те	ре	са	ми	 та	

не об хід но та кож звер ну ти ува гу на роз ви ток су час ної сис те ми без
пе рерв ної про фе сій ної ос ві ти. тем пи роз ви тку су час ної еко но мі ки, 
нау ки та ін фор ма цій них тех но ло гій ви су ва ють про бле му по шу ку в сис
те мі про фе сій ної ос ві ти но вих під хо дів до ор га ні за ції ро бо ти в га лу зі 
пе ре під го тов ки та під ви щен ня ква лі фі ка ції, а та кож до дат ко вої про фе
сій ної ос ві ти сту ден тів з ме тою під ви щен ня їх кон ку рен то спро мож но
сті на рин ку пра ці. та ким чи ном, ви ни кає пот ре ба у за без пе чен ні роз
ви тку сис те ми без пе рерв ної про фе сій ної ос ві ти (від се ред ньої шко ли 
до уні вер си те ту) за мо дел лю муль ти вер си те ту та за сто су ван ня ін но ва
цій них ос віт ніх тех но ло гій, за сно ва них на ідеї ак ти ва ції са мо стій ної 
нав чаль ної ді яль но сті уч нів і сту ден тів. ква лі фі ка ція, здо бу та ра ні ше, 
по вин на бу ти при ве де на у від по від ність до мін ли вих ква лі фі ка цій них 
ви мог або до ве де на до рів ня, пот ріб но го для ро бо ти за но вою про фе
сі єю, но вим ви дом тру до вої ді яль но сті. не менш важ ли вою є про бле ма 
пе ре під го тов ки пе да го гіч них і управ лін ських кад рів сфе ри ос ві ти.

Без пе рерв на ос ві та по вин на на да ва ти кож ній лю ди ні ін сти ту ціо
наль ну мож ли вість фор му ва ти ін ди ві ду аль ну ос віт ню тра єк то рію та от
ри му ва ти ту про фе сій ну під го тов ку, що пот ріб на їй для по даль шо го 
про фе сій но го, кар’єрного й осо би стіс но го рос ту. роз ви ток да ної сис те
ми дасть змо гу за без пе чи ти біль шу спри йнят ли вість ос ві ти до зов ніш
ніх за пи тів, у то му чис лі з бо ку рин ку пра ці. для то го, щоб за без пе чи ти 
зро стаю чі пот ре би в пос тій но му під ви щен ні ква лі фі ка ції або пе ре під
го тов ці, не об хід но ство ри ти ін фра струк ту ру дос ту пу до без пе рерв ної 
про фе сій ної ос ві ти про тя гом усьо го пе ріо ду про фе сій ної ді яль но сті.

З ме тою роз ви тку су час ної сис те ми без пе рерв но го про фе сій ної ос
ві ти не об хід но:

•	 за	без	пе	чи	ти	збіль	шен	ня	кіль	ко	сті	ор	га	ні	за	цій,	що	на	да	ють	ос	віт
ні пос лу ги в об лас ті про фе сій ної ос ві ти та під го тов ки кад рів;

•	 ство	ри	ти	 умо	ви	 для	 роз	ши	рен	ня	 сус	піль	нопро	фе	сій	них	ме	ха
ніз мів ате ста ції та ак ре ди та ції ос віт ніх про грам;

•	 під	ви	щи	ти	роль	сус	піль	них	ін	сти	ту	тів	в	управ	лін	ні	ос	ві	тою;
•	 сфор	му	ва	ти	 за	галь	но	на	ціо	наль	ну	 сис	те	му	 оцін	ки	 яко	сті	 ос	ві	ти	

і реа лі зо ва них ос віт ніх про грам;
•	 ство	ри	ти	умо	ви	для	за	без	пе	чен	ня	ос	віт	ньої	мо	біль	но	сті	осіб,	які	

нав ча ю ть ся.
реа лі за ція кон цеп ції без пе рерв ної ос ві ти пе ред ба чає від сут ність 

будьяких об ме жень нав чан ня в ча сі, во но по вин но про дов жу ва ти ся 
впро довж усьо го жит тя. При цьо му слід вра хо ву ва ти, що за со бом пе ре
да чі знань мо же бу ти не тіль ки фор маль на сис те ма ос ві ти, а й роз по всю
джен ня знань і ос віт ніх цін но стей за до по мо гою Змі та по за шкіль них 
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но го за кла ду, а з со ці аль нопро фе сій ною спря мо ва ні стю ос віт ньо го 
про це су, під ви ще ною ком форт ні стю її умов і сту пе нем га ран то ва но сті 
по даль шої ос ві ти. от же, ін но ва цій ність та елі тар ність ос ві ти у су час
них умо вах да ле ко не зав жди є функ ціо наль но пов’язаними.

ти по вою оз на кою, що ви різ няє ін но ва цій ну шко лу, є сфор мо ва ність 
ін но ва цій но го спо со бу жит тя. до йо го ком по нен тів мож на від не сти: 
ін но ва цій ність як якість про фе сій нови кла да цької куль ту ри, ін но ва
цій ну ді яль ність, ви ко ри стан ня ін но ва цій них за со бів у ви кла да цько му 
про це сі, ін но ва цій ний клі мат у ко лек ти ві. 

ін но ва цій ні за галь но ос віт ні нав чаль ні за кла ди ха рак те ри зу ю ть ся 
по єд нан ням нав чаль них і ви хов них форм ро бо ти, а са ме: різ но ма ніт
них «не стан дарт них» за нять, про ек тів, се мі на рів, кон кур сів, ді ло вих 
ігор, те ат ра лі зо ва них і бі нар них за нять, дис пу тів, ін тег ро ва них за нять, 
гру по вих і ком плекс них за нять, те ле уро ків, що по си лю ю ть ся різ но пла
но вою сис те мою по за клас ної ро бо ти. 

у се ред ній шко лі за сто со ву ю ть ся та кі ін но ва цій ні нав чаль ні тех но
ло гії, як ін фор ма цій ні, про блем ні, роз ви валь ні, про ект ні, ін те рак тив
ні, ін ди ві дуа лі зо ва ні, мо дуль ні, іг ро ві, ін тег ро ва ні, дис тан цій ні. се ред 
ін фор ма цій них де да лі біль шо го зна чен ня на бу ва ють комп’ютерні тех
но ло гії, що за без пе чу ю ть ся роз ши рен ням ма те рі аль ної ба зи ос ві ти. 
Про блем нороз ви ваю чі тех но ло гії по пов ню ю ть ся від крит тя ми у га лу
зі су ге сто пе дії, са мо роз ви валь но го нав чан ня і жит тє твор чо сті. Ви раз
ні ше за сто су ван ня но вих тех но ло гій про сте жу є ть ся в за галь но ос віт ніх 
нав чаль них за кла дах, то ді як у ви щих нав чаль них за кла дах усе ще до
мі нує під хід за бі хе віо ри стич ною фор му лою — «S — R» («сти мул — 
ре ак ція»). 

до су час них ін но ва цій них тех но ло гій у се ред ній ос ві ті не об хід
но від не сти всі тех но ло гії, які роз ви ва ють у ді тей здат ність са мо стій
но здо бу ва ти не об хід ні їм знан ня. Всі тех но ло гії ма ють бу ти прак тич
но і осо би стіс но орі єн то ва ни ми. Під час уп ро ва джен ня ін но ва цій них 
тех но ло гій на галь ним стає пи тан ня пси хо ло гопе да го гіч ної під го тов
ки і пе ре під го тов ки пе да го гіч них кад рів, го то вих ви роб ля ти но ві мо
де лі і тех но ло гії нав чан ня, до яких на ле жать осо би стіс но зо рі єн то ва ні, 
ін те рак тив ні, іг ро ві пе да го гіч ні тех но ло гії ви хо ван ня і нав чан ня. ін но
ва цію мож на вва жа ти до ціль ною, як що пріо ри тет ною, клю чо вою іде
єю в ній є роз ви ток ди ти ни. При чо му під роз ви тком слід ро зу мі ти не 
про сто змі ни або уск лад нен ня знань, умінь, на ви чок, а поя ву в ди ти ни 
здат но сті до са мо реа лі за ції.

сьо го дні ін но ва цій не нав чан ня є най ефек тив ні шим, ос кіль ки яс к
ра во ви різ ня є ть ся сти лем, фор ма ми, за со ба ми. ін но ва цій ний під хід за

пот ре ба ми сус піль ст ва за ра ху нок роз ви тку сис те ми про фе сій ної 
орі єн та ції.

са ме то му важ ли ви ми на пря ма ми адап ту ван ня сис те ми про фе сій ної 
ос ві ти до ін но ва цій них змін у сус піль ст ві ви сту па ють:

•	 сис	те	ма	тич	не	онов	лен	ня	змі	сту	та	тех	но	ло	гій	ос	ві	ти,	уточ	нен	ня	оп
ти маль ної струк ту ри знань для усіх ві ко вих груп на се лен ня; 

•	 ди	вер	си	фі	ка	ція	 дже	рел	фі	нан	су	ван	ня	 ос	ві	ти,	 за	про	ва	джен	ня	 кор
по ра тив ної оп ла ти нав чан ня з бо ку ро бо то дав ців для за лу чен ня та
ла но ви тих сту ден тів;

•	 за	без	пе	чен	ня	ефек	тив	но	го	зв’язку	між	сис	те	мою	ос	ві	ти	та	рин	ком	
пра ці, на ла го джен ня мо ні то рин гу пра це влаш ту ван ня ви пу ск ни ків; 

•	 роз	ви	ток	сис	те	ми	про	фе	сій	ної	орі	єн	та	ції;	
•	 по	си	лен	ня	про	фе	сій	ної	мо	біль	но	сті	ви	пу	ск	ни	ків;
•	 по	ліп	шен	ня	яко	сті	ос	віт	ніх	пос	луг;	
•	 сис	те	ма	тич	ний	пе	ре	гляд	і	ак	туа	лі	за	ція	пе	ре	лі	ку	про	фе	сій,	за	яки	ми	

від бу ва є ть ся під го тов ка кад рів, від по від но до пот реб роз ви тку еко
но мі ки.
реа лі за ція ви ще за зна че них на пря мів адап ту ван ня сис те ми ос ві ти до 

ін но ва цій них змін у сус піль ст ві спри яти ме по дов жен ню пе ріо ду еко но
міч ної ак тив но сті на се лен ня, по ліп шен ню якіс них ха рак те ри стик на се
лен ня пра це здат но го ві ку і за без пе чу ва ти ме під ви щен ня рів ня кон ку
рен тос промож но сті на ціо наль ної ро бо чої си ли.

4.2. Шкіль на ос ві та: про бле ми і шля хи впро ва джен ня  
ін но ва цій них ме то дів

Шко ла як оди ни ця сис те ми ос ві ти, яка прак тич но від тво рює всю су
куп ність від но син ос віт ньо го про це су, є са мо стій ним суб’єктом ін но
ва цій. ос кіль ки ін но ва ція як сис те ма на пер ших ста ді ях уп ро ва джен ня 
пов’язана з пев ною не ви зна че ні стю і на віть з дес та бі лі за ці єю, во на мо
же ви кли ка ти про ти дію в пев ної час ти ни ко лек ти ву че рез збе ре жен ня 
сте рео ти пів і со ці аль ної інерт но сті. са ме то му не об хід но ор га ні за цій
но за без пе чу ва ти у шко лах особ ли вий стан со ці аль нопси хо ло гіч но го 
клі ма ту — ін но ва цій ний клі мат, у яко му всі чле ни ко лек ти ву від чу ва
ють се бе мо ти во ва ни ми і го то ви ми до твор чої ро бо ти. 

слід за зна чи ти, що ін но ва цій ність не слід пря мо пов’язувати з ти
пом і ви дом ос віт ньо го за кла ду. тоб то та кі ви ди ос віт ніх за кла дів як 
лі цеї та гім на зії (які пред став ля ють елі тар ну ос ві ту) ли ше за фак том 
сво го іс ну ван ня не оз на ча ють обов’язкову при сут ність в них ін но ва цій
но го ха рак те ру ос ві ти. елі тар ність шко ли ко ре лює не з ти пом нав чаль
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рак тер но во вве день; від сут ність ці ліс ної сис те ми управ лін ня ін но ва
цій ни ми про це сам в ос ві ті. 

Про цес по ши рен ня ін но ва цій в ос ві ті має вклю ча ти:
•	впро	ва	джен	ня	 і	 роз	по	всю	джен	ня	 іс	ную	чих	 про	гре	сив	них	 пе	да

го гічних сис тем, ок ре мих ме то дик, нав чаль них дис ци п лін, пред ме тів, 
кур сів; 

•	роз	роб	ку	но	вих	тех	но	ло	гій	управ	лін	ня	ін	но	ва	ція	ми	та	тех	нік	про
ек ту ван ня, їх роз ви ток і по ши рен ня; 

•	роз	роб	ку	і	реа	лі	за	цію	про	гра	ми	куль	то	ро	ло	гіч	ної	про	сві	ти	з	ме
тою змі ни сві до мо сті пе да го га. Пе да гог має от ри му ва ти но ві знан ня, 
які су пер ечать ста рим уяв лен ням і по гля дам;

•	ор	га	ні	за	цію	 ро	біт	 для	 ап	ро	ба	ції,	 впро	ва	джен	ня	 но	вих	 знань	 на	
прак ти ці (від ра зу пі сля їх от ри ман ня) че рез ство рен ня спе ці аль них 
про блем них груп. не по вин но бу ти ве ли ко го про між ку між от ри ман
ням знань та їх за сто су ван ням на прак ти ці, ос кіль ки не за тре бу ва ні 
знан ня втра ча ю ть ся;

•	роз	роб	ку	кри	те	рі	їв	рів	ня	ін	но	ва	цій	но	сті	се	ред	ніх	за	галь	но	ос	віт
ніх нав чаль них за кла дів;

•	ство	рен	ня	і	впро	ва	джен	ня	мо	ти	ва	цій	них	ме	ха	ніз	мів	для	 ін	но	ва
ційної ді яль но сті пе да го гів;

•	здій	снен	ня	ек	сперт	них	оці	нок	ін	но	ва	цій	но	сті	но	во	вве	день	в	ос	ві
ті та рів ня ін но ва цій ної спря мо ва но сті нав чаль них за кла дів.

не об хід но ство рен ня сис те ми управ лін ня ін но ва цій ним роз ви
тком ос ві ти, яка вклю ча ти ме взає мо дію і вста нов лен ня оп ти маль них 
взає мозв’язків між та ки ми під сис те ма ми: «осо би стість як суб’єкт ін
но ва ції — пе да го гіч на сис те ма», «шко ла як ко лек тив ний суб’єкт ін
но ва ції — ос віт ня сис те ма», «про фе сій нопе да го гіч на спіль но та як 
суб’єкт ін но ва ції — сис те ма ос ві ти». са ме ця сис те ма взає мо дій пот
ре бує по даль шо го тео ре тич но го ос мис лен ня і сис тем но го, ін но ва цій
но го управ лін сь ко го су про во джен ня.

Зміст ок ре мих на пря мів уп ро ва джен ня ін но ва цій них ме то дів в ос
ві ті мож на ок рес ли ти як реа лі за цію та ких за хо дів :

1. тех но ло гіч не ос на щен ня пе да го гіч но го про це су (но ві ме то ди ки, 
по сіб ни ки, тех ніч ні за со би, в то му чис лі — ін фор ма цій ні). са ме з цим 
пов’язана знач на час ти на ін но ва цій них про це сів, що впро ва джу ю ть ся 
на рів ні шко ли. 

2. За сто су ван ня су час них комп’ютерних нав чаль них про грам для 
під го тов ки до ді яль но сті в ін фор ма цій но му сус піль ст ві. 

3. Про ве ден ня кон кур сів про ек тів «ін но ва ції в ос ві ті».
4. реа лі за ція про ек тів «ін но ва цій на шко ла».

без пе чує по зи тив ну мо ти ва цію здо бут тя знань, ак тив не функ ціо ну ван
ня ін те лек ту аль них і во льо вих сфер, дає від чут тя пот ре би у са мо ос ві ті, 
фор мує стій кий ін те рес до пред ме та, спри яє роз ви тку твор чої осо би
сто сті.

В ос но ву ін но ва цій но го нав чан ня по кла де но не ор ди нар ний під хід, 
не тра ди цій ний ра курс, са мо стій ний ви бір, ці ка вий текст, іг ро ва си
туа ція. на цьо му слід на го ло си ти, адже мис лен ня ди ти ни, як за зна чав 
В. су хо млин ський, по чи на є ть ся зі зди ву ван ня, звід си ак сіо ма тич ною 
є ви мо га ство рен ня емо цій ної ком форт но сті [81]. та ку ком форт ність 
уч нів на уро ках мо ви за без пе чує ви ко ри стан ня гри.

Ві до мий пси хо лог д. ель ко нін чіт ко ви сло вив ся що до то го, що 
гра — це фор ма твор чо сті, при род на пот ре ба ор га ніз му [82]. най
про сті шою ін но ва ці єю для за галь но ос віт ньої шко ли є су час не іг ро
ве нав чан ня. гра ви хо дить за ме жі ок ре мо го нав чаль но го при йо му, 
транс фор му є ть ся в ори гі наль ний урок у фор мі ди дак тич ної гри (по
до ро жі, каз ки, кон кур су, тур ні ру, ек скур сії та ін.). тра ди цій но та кі 
фор ми за сто со ву ю ть ся на по вто рю валь ноуза галь нюю чих уро ках. 
За сто су ван ня цих не тра ди цій них форм нав чан ня за без пе чує на уро
ках ефек тив ність і ре зуль та тив ність, спри яє фор му ван ню ак тив ної 
осо би сто сті, дає мож ли вість ін ди ві дуа лі зо ва но під хо ди ти до ор га
ні за ції нав чаль ної ді яль но сті уч нів з різ ним рів нем під го тов ле но сті, 
ви яв ля ти їх ні здіб но сті та мож ли во сті, які на зви чай них уро ках не 
про яв ляю ть ся.

За рів ня ми ін но ва цій но сті шко ли мож на пред ста ви ти та ки ми ти па ми:
•	 шко	лила	бо	ра	то	рії	 —	 реа	лі	зу	ють	 най	більш	 гли	бо	ку	 роз	роб	ку	

пер спек тив них ідей. та кі шко ли є своє рід ни ми ін но ва цій ни ми по лі го
на ми ство рен ня та ап ро ба ції но вих мо де лей ос ві ти; ха рак те ри зу ю ть ся 
пов но цін ним нау ко во орі єн то ва ним ко лек ти вом; є ін те лек ту аль ни ми, 
ін фор ма цій ни ми цен тра ми сис те ми без пе рерв ної ос ві ти; 

•	 ін	но	ва	цій	нопро	ект	ні	шко	ли	—	реа	лі	зу	ють	ок	ре	мі	ці	льо	ві	 ін	но
ва цій ні про ек ти; у рам ках та кої шко ли здій сню є ть ся са мо стій ний ін
но ва цій ний по шук, спря мо ва ний на розв’язання ок ре мих зав дань про
ек ту; ко лек тив ха рак те ри зу є ть ся на яв ні стю ін но ва цій но го яд ра, але є 
пев ний від со ток пе да го гів, що не ви зна чи ли ся; 

•	 ло	каль	ноін	но	ва	цій	ні	шко	ли	—	не	є	ці	ліс	ни	ми	ін	но	ва	цій	ни	ми	ор
га ніз ма ми; ін но ва цій ність ви яв ля є ть ся на рів ні ок ре мих но во вве день; 
ін но ва цій на ді яль ність здій сню є ть ся ок ре ми ми вчи те ля ми. 

Про бле ма ми по ши рен ня ін но ва цій но го про це су в ос ві ті в ук ра ї ні 
є йо го не пос лі дов ний і фраг мен тар ний ха рак тер; від сут ність об ґрун
то ва них кри те рі їв, які від різ ня ють ін но ва цій ний і не ін но ва цій ний ха
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ві ті є сфор му ва ти ін те лек ту аль но роз ви не ну осо би стість з ви со ки ми мо
раль ни ми цін но стя ми, яка зна йде своє міс це в ре аль но му жит ті.

свою внут ріш ню спе ци фі ку в пла ні впро ва джен ня ін но ва цій має 
сіль ська шко ла. се ред при чин галь му ван ня цьо го про це су мож ли во 
від зна чи ти замк не ність гео гра фіч но го про сто ру, ста тич ність пе да го
гіч них ко лек ти вів. ко лек ти ви сіль ських шкіл дот ри му ю ть ся од на ко вих 
уяв лень і цін но стей, по гля дів, тоб то ви ни кає знач но мен ше про ти річ, 
які і є дви гу ном про гре су. Більш роз ви ну тий ко лек ти візм, що пе ред ба
чає сам спо сіб сіль сь ко го жит тя. але по тен ці ал цих сто сун ків не ви ко
ри сто ву є ть ся у яко сті ін но ва цій но го по тен ціа лу. 

у сіль ській се ред ній ос ві ті скла да є ть ся не про ста си туа ція. З од но го 
бо ку, ви да є ть ся до ціль ним са ме у сіль ських шко лах го ту ва ти фа хів ців
аг ра рі їв, при ще п люю чи ді тям ре аль ні на вич ки ро бо ти з зем лею. З ін
шо го — ні хто не має пра ва ущем ля ти в ос віт ніх мож ли во стях сіль ських 
ді тей по рів ня но з місь ки ми, зок ре ма що до кон ку рен то спро мож но сті 
при всту пі до ВнЗ.

для сіль ської се ред ньої шко ли мож на за про по ну ва ти ін но ва цій
ну мо дель шкіль но го до слід но го гос по дар ст ва. Шко лагос по дар ст во, 
у якій зміст ос ві ти пов’язаний із сіль сь ко гос по дар ською пра цею (але 
не з ни зько ква лі фі ко ва ною, руч ною пра цею, а з ви ко ри стан ням су час
них аг ро тех но ло гій), — най пер спек тив ні ший шлях для су час них сіль
ських шкіл. у та ко му гос по дар ст ві уч ні от ри му ють мож ли вість за сто
со ву ва ти на прак ти ці знан ня з хі мії, біо ло гії, що дає їм ре аль ні шан си 
всту пу до ви щих нав чаль них за кла дів. 

на су час но му ета пі в ук ра ї ні не об хід но ви роб лен ня но во го ба чен ня 
ро лі до шкіль но го ви хо ван ня та ос ві ти. роз ви не на сис те ма до шкіль них 
ди тя чих за кла дів у ра дян ський пе рі од бу ла обу мов ле на не об хід ні стю ви
віль нен ня ма те рів від сі мей них обов’язків у зв’язку з їх за лу чен ням до сус
піль ної пра ці. ни ні про бле ма по ля гає не стіль ки в де фі ци ті ро бо чої си ли, 
скіль ки у не об хід но сті за без пе чен ня пов но цін но го ви хо ван ня та ос ві ти 
для ді тей ран ньо го ві ку. За да ни ми держ ком ста ту ук ра ї ни ли ше 53% ді тей 
від ві ду ють ди тя чі сад ки, а в сіль ській міс це во сті — 28%12. Звід си ви ни кає 
про бле ма «рів но го стар ту» для пер шо клас ни ків, адже ди тя чі до шкіль
ні за кла ди ма ють за кла да ти ос но ву для по даль шої ос ві ти. об сяг та якість 
пос луг, що во ни на да ють, є важ ли ви ми і для сі мей, і для са мих ді тей.

роз ви не ні кра ї ни на да ють все біль ше ува ги про бле мам ви хо ван ня 
ді тей ран ньо го ди тя чо го ві ку в кон тек сті по лі ти ки без пе рерв ної ос ві
ти та со ці аль ної за лу че но сті. до шкіль ні ди тя чі за кла ди є ба га то функ

12 офіційний вебсайт держкомстату україни http://www.ukrstat.gov.ua/

роз роб ка і за про ва джен ня дер жав них стан дар тів ос ві ти, пе ре хід 
до 12річно го тер мі ну нав чан ня, за про ва джен ня 12баль ної сис те
ми оці ню ван ня знань уч нів, про фі лі за ція ос віт ньо го про це су зу мо ви
ли до ко рін ну мо дер ні за цію ор га ні за цій ної струк ту ри ос віт ньої га лу зі. 
особ ли ве зна чен ня має управ лін ня ін но ва цій ни ми про це са ми за галь
но ос віт ніх нав чаль них за кла дів. ефек тив ність реа лі за ції но во вве день 
за ле жить від ін но ва цій но го по тен ціа лу шко ли. Під ін но ва цій ним по
тен ціа лом шко ли ро зу мі ють здат ність ство рю ва ти і реа лі зо ву ва ти но
во вве ден ня. управ лін ня ін но ва цій ни ми про це са ми в за галь но ос віт ніх 
нав чаль них за кла дах про яв ля є ть ся че рез за без пе чен ня вмін ня ство рю
ва ти ін но ва цій не се ре до ви ще, по бу до ва не на прин ци пах гу ма ні стич
ної пе да го гі ки, яке спри яє роз ви тко ві твор чо го по тен ціа лу пе да го га, 
сти му лює ін но ва цій ну ді яль ність у нав чаль но му за кла ді. та кож цьо му 
спри яють роз ви ток но вих ти пів ор га ні за цій них струк тур в управ лін ні 
шко лою; за без пе чен ня умов для пос тій но го під ви щен ня про фе сій ної 
ком пе тент но сті пе да го гіч но го пер со на лу.

особ ли ві стю управ лін ня ін но ва ція ми в за галь но ос віт ній шко лі є і те, 
що на будьякі ін но ва ції лег ше від гук ну ти ся се ред ній лан ці у струк ту рі 
управ лін ня за галь но ос віт нім нав чаль ним за кла дом. не об хід но вра хо ву
ва ти, що про цес під го тов ки вчи те лів до ін но ва цій ної ді яль но сті є пев
ною стра те гі єю дій, що ба зу є ть ся на пси хо ло гіч ній го тов но сті вчи те лів, 
де мо кра тич но му ук ла ді жит тє ді яль но сті пе да го гіч но го ко лек ти ву, іні ціа
ти ві та ло яль но му став лен ні до но ва цій біль шо сті учас ни ків нав чаль но
ви хов но го про це су. сьо го дні в пе да го гіч ній нау ці і прак ти ці є дві ціл ком 
різ ні стра те гії, в рам ках яких іс ну ють сис те ми ос ві ти, — стра те гія фор му
ван ня та ін но ва цій на стра те гія роз ви тку. стра те гія фор му ван ня — пе да
го гіч не втру чан ня ззов ні у внут ріш ній світ ди ти ни, нав’язування ди ти ні 
ви роб ле них сус піль ст вом спо со бів ді яль но сті, оці нок. стра те гія роз
ви тку — роз ви ток осо би стіс но го по тен ціа лу уч ня, йо го са мо ак туа лі за
ція. да на стра те гія пе ред ба чає ство рен ня аль тер на тив но го нав чаль но го 
за кла ду з ме тою реа лі за ції ви мог су час ної фі ло со фії ос ві ти, осо би стіс
но орі єн то ва не нав чан ня і ви хо ван ня ді тей, роз ви ток гар мо ній ноці ліс
ної осо би сто сті, ство рен ня умов для пов но цін но го роз ви тку осо би сто
сті ди ти ни, її са мо ак туа лі за ції, ста нов лен ня осо би сто сті уч ня як твор ця 
і про ек ту валь ни ка сво го жит тя, ство рен ня та реа лі за ція мо де лі без пе
рерв ної ос ві ти: до шкіль ний нав чаль ний за клад — шко ла — про філь на 
шко ла — ви щі нав чаль ні за кла ди; ство рен ня мо де лі шко ли про ект ної ді
яль но сті, ство рен ня та ап ро ба ція сис те ми про ект ної ді яль но сті шко ли, 
пер со ні фі ка ція ос ві ти шля хом ство рен ня ін ди ві ду аль них про грам для 
кож но го уч ня шко ли. от же, ос нов ною ме тою ін но ва цій у се ред ній ос
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кіль кіс ний ви мір да ної про бле ми мож на ок рес ли ти за до по мо гою 
по каз ни ків ча ст ки до слід ни ків, що пра цю ють у сек то рі ви щої ос ві ти, 
та кіль ко сті до слі джень і роз ро бок у сфе рі ви щої ос ві ти. ук ра ї на за по
каз ни ком ча ст ки до слід ни ків у ви щій шко лі, по рів ня но з кра ї на ми Єв
ро пи та япо нії, за ймає най ниж чу по зи цію (табл. 4.1). це зу мов ле но пе
ре ду сім тим, що ви ща ос ві та і ака де міч на нау ка в ук ра ї ні, на від мі ну від 
ін ших кра їн, все ще за ли ша ю ть ся ві до крем ле ни ми. 

табл. 4.1. Ча ст ка до слід ни ків сек то ру ви щої ос ві ти,  
їх за галь на чи сель ність в Ук ра ї ні та дея ких кра ї нах сві ту*

кра ї на
за галь на  

чи сель ність  
до слід ни ків

Ча ст ка до слід ни ків сек то ру ви щої 
ос ві ти, у % до за галь ної чи сель но сті 

до слід ни ків
Ве ли ка Бри та нія 157662 31,1
фран ція 186420 34,1
Шве ція 45995 34,5
ні меч чи на 264721 27,2
Поль ща 58595 65,6
фін лян дія 41724 31,2
Єс25 1178237 36,5
сШа 1261227 14,7
япо нія 675330 25,5
Ук ра ї на 7590 24,6

* Дже ре ло: [84]

ра зом з тим не мож на не ви зна ти, що ви ща ос ві та та її ін но ва цій ний 
роз ви ток у на шій кра ї ні все ще не ста ли на ціо наль ним пріо ри те том. 
скла ла ся си туа ція, за якої кіль кість ба жаю чих здо бу ти ви щу ос ві ту 
пос тій но зро стає, то ді як кіль кість нау ков ців, що мо жуть за без пе чи ти 
її ви со ку якість, — змен шу є ть ся. 

Ча ст ка ви дат ків на до слі джен ня у сек то рі ви щої ос ві ти в ук ра ї ні теж 
ду же ни зька. Ча ст ка сек то ру ос ві тян ської нау ки в за галь ній чи сель но
сті до слід ни ків ста но ви ла у 2006 р. 24,6%, то ді як у за галь них об ся гах 
фі нан су ван ня — ли ше 5,8% (рис. 4.4). По каз ни ки рів ня фі нан су ван ня 
до слі джень у ви щій ос ві ті та ча ст кою нау ко вих і нау ко вотех ніч них ро
біт у цій сфе рі пе ре бу ва ють у пря мо про пор цій ній за леж но сті, про що 
свід чить стрім ке змен шен ня ча ст ки ви трат на до слі джен ня у сфе рі ви
щої ос ві ти у пе рі од з 1991 по 2000 р. та фор му ван ня по віль ної тен ден
ції до зро стан ня ли ше про тя гом 2000–2006 рр.

ціо наль ни ми за кла да ми, які, по ряд з ос віт ньою, ви ко ну ють опі кун ські, 
со ці аль ні функ ції, а та кож функ ції охо ро ни здо ров’я: за без пе чу ють ме
дич ний на гляд, на да ють ме дич ну та со ці аль ну до по мо гу ді тям з особ
ли ви ми пот ре ба ми і за трим ка ми у роз ви тку, праг нуть ком пен су ва ти 
не ста чу нор маль них до маш ніх умов, пов’язаних з про бле ма ми ал ко го
ліз му, нар ко ма нії, емо цій ної не ста біль но сті. 

В умо вах ін но ва цій них змін, що від бу ва ю ть ся у сус піль ст ві, мо дер
ні за ція, ре фор му ван ня та ін но ва ції в ос ві ті по вин ні бу ти спря мо ва ні 
на фор му ван ня осо би сто сті, від по ві даль ної, здат ної до про фе сій ної та 
ком пе тент ної уча сті у про це сах дер жа во тво рен ня, в за хис ті прав, де мо
кра тич них сво бод і со ці аль них ін те ре сів.

4.3. Ін но ва цій ні тен ден ції в сис те мі ви щої ос ві ти 

Пе ре хід ук ра ї ни в ре жим ін но ва цій но го роз ви тку іс тот но при ско
рює про це си ре фор му ван ня ос ві ти. на сьо го дніш ній день особ ли во ак
тив них ін но ва цій за знає сис те ма ви щої ос ві ти в ук ра ї ні, яка ха рак те
ри зу є ть ся змі на ми у струк ту рі ви щої ос ві ти, вті лен ням єв ро пей ських 
прин ци пів, уп ро ва джен ням но віт ніх тех но ло гій і ме то дик у нав чаль
ний про цес, поя вою ін но ва цій них форм і ме то дів нав чан ня. 

Ви ща ос ві та на бу ває особ ли во го зна чен ня на су час но му ета пі роз
ви тку ук ра їн сь ко го сус піль ст ва. При чи ною цьо го є не ли ше дво крат
не збіль шен ня кіль ко сті ви щих нав чаль них за кла дів в ук ра ї ні, а пе ре
ду сім транс фор ма ція су час ної па ра диг ми ос ві ти у змі сті, струк ту рі, 
фор мах і ме то дах ви щої ос ві ти, що за без пе чу є ть ся ін но ва ція ми у нав
чаль но му, ви хов но му та управ лін сь ко му про це сах. як уже за зна ча лось, 
у цен трі ува ги (за всі ма кон цеп ція ми, док три на ми, за ко на ми про ос ві
ту) — ком пе тент на, ду хов на, кон ку рен то спро мож на осо би стість. ана
ліз тен ден цій роз ви тку ви щої ос ві ти роз ви не них кра їн сві ту свід чить 
про тя жін ня до гло ба лі за ції, ва ріа тив но сті, ма со во сті, гу ма ні за ції, осо
би стіс ної орі єн та ції. як за зна чає н. со ро кі на, ос нов на ме та ін но ва цій
но го нав чан ня — це нав чи ти лю ди ну вчи ти ся у будьякій си туа ції. ця 
ме та мо же бу ти до сяг ну та че рез спіль ну ді яль ність сту ден та і ви кла да ча 
у фор мі діа ло гу та мі жо со би стіс них взає мо дій [83].

од нак ін но ва цій не нав чан ня до сі за ли ша є ть ся за галь ним орі єн
ти ром, а не зви чай ною прак ти кою управ лін ня нав чаль ним про це сом 
в ук ра ї ні. Про бле му впро ва джен ня ін но ва цій них ме то дів ви кла дан ня 
в ук ра ї ні вар то роз гля да ти в кіль кіс но му та якіс но му ас пек тах. та кий 
по діл є до во лі умов ним, про те він дає змо гу кон кре ти зу ва ти про бле му 
і від шу ка ти оп ти маль ні шля хи її розв’язання. 
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ло гіч не на ван та жен ня, а спри яти гар мо ній но му роз ви тку осо би сто сті 
сту ден та; 

•	 адап	та	ція	про	від	них	за	ру	біж	них	ме	то	дик	до	особ	ли	во	стей	на	ціо
наль ної ос віт ньої сис те ми, спе ци фі ки ре гіо ну і нав чаль но го за кла ду;

•	 за	без	пе	чен	ня	пов	но	цін	но	го	кур	су	до	слі	джен	ня	ін	но	ва	ції	та	ме	ха
ніз му її реа лі за ції — не при пус ти мим є ско ро чен ня ча су до слі джен ня 
у зв’язку з тер мі но ві стю за про ва джен ня або еко но мі єю кош тів;

•	 но	вий	ме	тод	ви	кла	дан	ня	має	бу	ти	син	те	зом	пот	ре	би	пе	да	го	га	в	са
мо реа лі за ції, сту ден та — у знан нях, ро бо то дав ця — у про фе сіо на лах;

•	 внут	ріш	ню	мо	ти	ва	цію	ви	кла	да	ча	 слід	до	пов	ню	ва	ти	 зов	ніш	ні	ми	
сти му ла ми. 

до ін но ва цій них ме то дів нав чан ня у ви щій шко лі на ле жать ро бо та 
в гру пах, мі нідо слі джен ня, пре зен та ції, вік то ри ни, про блем ні гурт ки, 
ме тод ро зу мо во го штур му (brain storm), ро бо та з case study, ме тод бліц
опи ту ван ня. особ ли вість цих пе да го гіч них при йо мів по ля гає у спе ци
фіч ній взає мо дії сту ден та та ви кла да ча. ос нов ни ми кри те рія ми ін но
ва цій но сті ме то дів ви кла дан ня у ви щій шко лі ма ють ста ти: мож ли вість 
не фор маль ної дис ку сії, віль но го ви кла ду ін фор ма ції, ско ро чен ня кіль
ко сті лек цій при збіль шен ні кіль ко сті прак тич них за нять і са мо стій ної 
ро бо ти сту ден тів, на яв ність гру по вих зав дань, що пот ре бу ють ко лек
тив них зу силь, про яв іні ціа ти ви сту ден та ми, ви ко нан ня твор чих зав
дань то що [86]. 

адап та ція сис те ми ви щої ос ві ти до ви мог уп ро ва джен ня Бо лон сь
ко го про це су пе ред ба чає не об хід ність уз го джен ня про блем них пи тань 
з при во ду кон вер та ції ди пло мів (ква лі фі ка цій то що), роз роб ку нор ма
тив них пра во вих ак тів, що за без пе чу ють ре аль не фі нан су ван ня ба га то
сту пе не вих сис тем ос ві ти; стан дар тів ви щої ос ві ти; сис те ми за лі ко вих 
оди ниць (кре ди тів), яка да ва ла б змо гу за без пе чи ти но ст ри фі ка цію ди
пло мів різ них сис тем ос ві ти; удо ско на лен ня мо де лі ба га то рів не вої сис
те ми ви щої ос ві ти; без пе рерв не онов лен ня змі сту ос ві ти на ос но ві но
віт ніх до сяг нень куль ту ри, нау ки, тех ні ки у фор мі ста біль но го «яд ра» 
і змі ню ва ної пе ри фе рії; впро ва джен ня ін но ва цій них змін тех но ло гій 
нав чаль нови хов но го про це су (мо дуль норей тин го вих, «блоч них», 
дис тан цій них сис тем, під ви щен ня зна чу що сті са мо стій ної ро бо ти, 
ство рен ня зон «віль но го роз ви тку» осо би сто сті та ін ди ві ду аль них 
про грам то що); під ви щен ня ма те рі аль нофі нан со вої ба зи ос ві ти. 

адап та ція до ви мог Бо лон сь ко го про це су пот ре бує вра ху ван ня за
галь ної яко сті ос ві ти та її стан дар тів. для реа лі за ції по зи тив них тен
ден цій у ви щій ос ві ті не об хід ні умо ви, в ці ло му од на ко ві для кра їн 
снд: дос тат нє ма те рі аль нофі нан со ве за без пе чен ня сис те ми ос ві ти та 

рис. 4.4. ди на мі ка ча ст ки ви трат на до слі джен ня та ча ст ки нау ко вих ро біт  
у сфе рі ви щої ос ві ти у % до за галь но го об ся гу нау ко вотех ніч них ро біт 

уп ро ва джен ня ін но ва цій них тех но ло гій ви кла дан ня в ос віт ній сис
те мі та у ви щій шко лі, зок ре ма, не мо же ба зу ва ти ся ли ше на ен ту зі аз
мі пра ців ни ків ос віт ньої сфе ри і пот ре бує на леж но го фі нан су ван ня. 
як за зна чає о. Вла сюк, не за до віль ні об ся ги за галь но го фі нан су ван ня 
ос ві тян ської нау ки, ви со ке пе да го гіч не на ван та жен ня штат но го про
фе сор ськови кла да цько го пер со на лу ВнЗ не спри яють під ви щен ню 
нау ко вої ква лі фі ка ції та, від по від но, зни жу ють якість під го тов ки ква
лі фі ко ва них фа хів ців [84, с. 132]. 

сто сов но якіс но го ви мі ру за про ва джен ня ін но ва цій них ме то дів 
слід за зна чи ти, що но во вве ден ня у віт чиз ня ній ос ві ті ма ють зде біль
шо го псев до ін но ва цій ний ха рак тер. так, бли зько 80% усіх за про по
но ва них но во вве день ма ли ни зький ін но ва цій ний рі вень, тоб то змі ни 
бу ли ін но ва цій ни ми ли ше за на звою (про по зи ція не звич них тер мі нів 
для по зна чен ня уже ві до мих явищ, про це сів, тех но ло гій); 17% ін но ва
цій них про по зи цій бу ли ін но ва цій ни ми ли ше за фор мою — змі на зо
вніш ньо го оформ лен ня про це сів та явищ без по ліп шен ня їх сут но сті; 
і тіль ки 3% за про по но ва них но во вве день бу ли справ ді ін но ва цій ни
ми — міс ти ли про по зи ції сто сов но змі ни ос віт ньої сис те ми або її ком
по нен тів і спри яли по кра щен ню кін це вих ре зуль та тів пе да го гіч ної ді
яль но сті [85, с. 98].

Ви ко ри стан ня ін но ва цій них ме то дів ви кла дан ня у сис те мі ви щої 
ос ві ти пот ре бує за без пе чен ня та ких прин ци пів: 

•	 від	по	від	ність	 но	во	го	 ме	то	ду	 пси	хо	ло	гіч	ним	 особ	ли	во	стям	 сту
ден тів — нав чаль ні ін но ва ції по вин ні не збіль шу ва ти емо цій нопси хо
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тре ба уточ ню ва ти ці ці лі, а са ме: ре зуль та ти нав чан ня і на бу ті умін ня. 
ECTS бу ло роз роб ле но у 1989 р. в рам ках про гра ми Eras mus, що в да
ний час є час ти ною про гра ми Soc ra tes. ECTS — єди на ус піш но про тес
то ва на сис те ма кре ди тів, що ви ко ри сто ву є ть ся по всій Єв ро пі.

го лов ні особ ли во сті ECTS:
•	ECTS	ба	зу	є	ть	ся	на	уго	ді	про	те,	що	60	за	лі	ко	вих	оди	ниць	 (кре

ди тів) ста нов лять на ван та жен ня сту ден та оч ної фор ми нав чан ня впро
довж ака де міч но го ро ку. В біль шо сті ви пад ків на ван та жен ня сту ден та 
оч ної фор ми нав чан ня в Єв ро пі до рів нює 36/40 тиж ням у рік, і в цих 
ви пад ках один кре дит до рів нює 24–30 ро бо чим го ди нам. 

•	Кре	дит	—	це	та	кож	спо	сіб	пе	ре	вес	ти	у	кіль	кіс	ний	ви	мір	ре	зуль	та
ти нав чан ня (пе ре лік знань і на ви ків, які не об хід но от ри ма ти сту ден
ту пі сля за вер шен ня нав чан ня, не за леж но від йо го три ва ло сті). ECTS 
кре ди ти мож на от ри ма ти тіль ки пі сля за вер шен ня не об хід ної ро бо ти 
і від по від но го оці ню ван ня до сяг ну тих ре зуль та тів нав чан ня.

•	Роз	по	діл	ECTS	кре	ди	тів	ґрун	ту	є	ть	ся	на	офі	цій	ній	три	ва	ло	сті	цик
лу про гра ми нав чан ня. За галь не на ван та жен ня, не об хід не для здо бут тя 
сту пе ня ба ка лав ра, що ви ма гає 3–4 ро ків нав чан ня, до рів нює 180–240 
кре ди там.

•	На	ван	та	жен	ня	сту	ден	тів	в	ECTS	вклю	чає	час,	що	про	во	дить	ся	за	
слу хан ням лек цій, се мі на рів, са мо стій но го нав чан ня, під го тов ки і скла
дан ня іс пи тів то що.

•	Кре	ди	ти	роз	по	ді	ляю	ть	ся	по	всіх	ос	віт	ніх	ком	по	нен	тах	про	гра	ми	
нав чан ня (мо ду лі, дис ци п лі ни, ста жу ван ня, ди плом на ро бо та то що) 
та ві доб ра жа ють кіль кість ро бо ти, не об хід ної для ви ко нан ня кож но
го ком по нен та, і за галь ну кіль кість не об хід ної ро бо ти для за вер шен ня 
пов но го ро ку нав чан ня за да ною про гра мою.

•	Ус	піш	ність	сту	ден	та	ха	рак	те	ри	зу	ють	ло	каль	ни	ми/на	ціо	наль	ни	ми	
оцін ка ми. Ба жа ни ми, особ ли во у ви пад ку пе ре ве ден ня кре ди тів, є до
дат ко ві ECTSоцін ки. оцін на шка ла ECTS ві доб ра жає ран го ві оцін ки 
сту ден тів на ста ти стич ній ос но ві. 

ак ре ди та ція (при су джен ня) ECTS мож ли ва за пра виль но го оформ
лен ня за яв ки за всі ма про гра ма ми пер шо го та дру го го цик лів і дає змо
гу під ви щи ти рей тинг ВнЗ як на дій но го парт не ра в рам ках єв ро пей
ської і між на род ної коо пе ра ції.

ос віт ні сис те ми кра їнучас ниць Бо лон сь ко го про це су на стіль ки від
різ няю ть ся, що не тіль ки про цес ство рен ня єди но го ос віт ньо го про сто ру, 
а й на віть збли жен ня цих сис тем ви кли кає сер йоз ні труд но щі, про те по
міт ний пев ний про грес. у Бо лон ській дек ла ра ції (1999 р.) бу ло про го ло
ше но шість ці лей, які кра ї нисиг на то рії пла ну ва ли до сяг ти до 2010 р.:

роз роб ка но вих тео ре ти коме то до ло гіч них за сад нав чаль нови хов но го 
про це су у ви щій та пі сля ди плом ній ос ві ті з ак цен том на но ві па ра диг
ми і кон цеп ції ос ві ти (зок ре ма, у про це сі роз роб ки но вої ме то до ло гії 
стан дар тів ос ві ти від бу ва є ть ся по шук ком плек су ком пе тен цій лю ди ни, 
що нав ча є ть ся, і ук руп нен ня оди ниць пла но вих ре зуль та тів). 

Бо лон ський про цес спря мо ва ний на фор му ван ня єди но го від кри
то го єв ро пей сь ко го про сто ру у сфе рі ос ві ти, впро ва джен ня кре дит них 
тех но ло гій на ба зі єв ро пей ської сис те ми транс фе ру кре ди тів, сти му лю
ван ня мо біль но сті і ство рен ня умов для віль но го пе ре су ван ня сту ден
тів, ви кла да чів, нау ков ців у ме жах єв ро пей сь ко го ре гіо ну, спро щен ня 
про це ду ри ви зна чен ня ква лі фі ка цій, що спри яти ме пра це влаш ту ван
ню ви пу ск ни ків і сту ден тів на єв ро пей сь ко му рин ку пра ці. Під ви
щен ня яко сті ос ві ти — од на з умов Бо лон ської сис те ми єв ро пей ських 
кра їн, до якої вже до лу чи ла ся ук ра ї на. од нак при єд нан ня ук ра ї ни до 
Бо лон сь ко го про це су не мож ли ве без знач них ре форм у ви щій ос ві ті, 
суть і ме та яких ще не пов ною мі рою зро зу мі ла для пе ре важ ної біль
шо сті учас ни ків про це су ре форм (ви кла да чів і сту ден тів), су про во джу
є ть ся збіль шен ням кіль ко сті па пе ро возвіт ної ро бо ти без особ ли вих 
ре аль них змін у нав чаль но му про це сі, не уз го дже ні стю як із чин ною за
ко но дав чою ба зою, так і з ре фор ма ми, пов’язаними зі ство рен ням сис
те ми стан дар тів ви щої ос ві ти.

За про ва джен ня «кре дит ної сис те ми» (сис те ми за лі ко вих оди ниць), 
по діб ної до ECTS, є од ним з клю чо вих пи тань Бо лон сь ко го про це су. 
кре дит на сис те ма як сис те ма ви мі ру нав чаль но го на ван та жен ня та кре
дит номо дуль на сис те ма ор га ні за ції нав чаль но го про це су — не си но ні
ми. як що кре дит номо дуль на сис те ма ор га ні за ції нав чаль но го про це
су пот ре бує до ко рін ної пе ре бу до ви ор га ні за цій них за сад нав чан ня, то 
кре дит на сис те ма оці ню ван ня тру до мі ст ко сті нав чан ня мо же іс ну ва ти 
і в ме жах тра ди цій ної лек цій носе мі нар ської сис те ми ор га ні за ції нав
чаль но го про це су. Пе ре бу до ву ва ти ор га ні за цій ні за са ди нав чаль но го 
про це су не об хід но пос ту по во, особ ли во у тех ніч ній ос ві ті.

сис те ма кре ди тів (за лі ко вих оди ниць) — це сис те ма тич ний спо сіб 
опи су ос віт ньої про гра ми за до по мо гою при сво єн ня кре ди тів (за лі ко
вих оди ниць) кож но му її ком по нен ту. Ви зна чен ня яко сті цих оди ниць 
у сис те мі ви щої ос ві ти мо же ба зу ва ти ся на різ них па ра мет рах, зок ре ма 
на ван та жен ня сту ден та, ре зуль та ти нав чан ня і об ся ги ау ди тор но го на
ван та жен ня.

Єв ро пей ська сис те ма пе ре ве ден ня і на ко пи чен ня кре ди тів (ECTS) — 
сис те ма, роз роб ле на в ін те ре сах сту ден тів і ба зу є ть ся на ви зна чен ні на
ван та жен ня сту ден тів, не об хід но го для до сяг нен ня ці лей про гра ми. 
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у віт чиз ня ній сис те мі ви щої ос ві ти за ро ки не за леж но сті від бу ли ся 
знач ні ре фор ми, які ба га то в чо му по діб ні до ці лей Бо лон ської дек ла ра ції:

– вве де но сту пе ні ба ка лав ра і ма гі ст ра, які є зро зу мі ли ми май же 
в усіх кра ї нах сві ту (до да ток до ди пло му бу ло за про ва дже но знач но ра
ні ше);

– вве де но сис те му цик лів ви щої ос ві ти (от ри ман ня пов ної ви щої ос
ві ти (ква лі фі ка ції спе ціа лі ста або ма гі ст ра) не мож ли во без за вер шен ня 
пер шо го цик лу — ба ка лав ра ту);

– кре дит ний ви мір тру до мі ст ко сті нав чаль них дис ци п лін бу ло за
про ва дже но ще у 1994 р.;

– за кор до ном нав ча є ть ся сту ден тів і пра цює ви кла да чів і нау ков ців 
знач но біль ше, ніж до 1991 р.;

– ство ре но дер жав ну сис те му оці ню ван ня яко сті ос ві ти;
– роз ши рю є ть ся спів пра ця з за кор дон ни ми нав чаль ни ми за кла да

ми в га лу зі нав чан ня і до слі джень.
Що до нав чаль но го про це су, то най го лов ні ше, що пла ну є ть ся се ред 

ін но ва цій, — це за про ва джен ня но віт ніх елек трон них тех но ло гій для 
дис тан цій ної ос ві ти. ок ре мо вар то спи ни ти ся на дис тан цій ній ос ві
ті, ос но вою якої є за сто су ван ня ін фор ма цій них і те ле ко му ні ка цій них 
тех но ло гій, що су про во джу є ть ся по де ку ди не кон тро льо ва ним роз ви
тком дис тан цій них ме то дів нав чан ня. ство ре на роз га лу же на ба за для 
впро ва джен ня дис тан цій но го нав чан ня: в на ціо наль но му тех ніч но му 
уні вер си те ті «кПі», «львів ській по лі тех ні ці» та в ін ших ВнЗ. не
об хід но та кож роз роб ля ти, впро ва джу ва ти й уз го джу ва ти з іс ную чи ми 
влас ні ос віт ні стан дар ти, що пе ред ба чає лі цен зу ван ня ди пло мів. дер
жав ні ор га ни ма ють і на да лі від по ві да ти за якість ди пло мів, але в тіс ній 
спів пра ці з єв ро пей ською гро мад ською ме ре жею цен трів ви знан ня ек
ві ва лент но сті ди пло мів, що спів пра цює з ко мі те том ра ди Єв ро пи з пи
тань ос ві ти та нау ки. Пот ре бу ють до оп ра цю ван ня ре ко мен да ції що
до де мо кра ти за ції управ лін ня уні вер си те та ми. ни ні три ває ро бо та над 
уп ро ва джен ням ще од ні єї єв ро пей ської нор ми — за лу чен ня ро бо то
дав ців до оцін ки яко сті знань у про фе сій ній ос ві ті. 

Зва жаю чи на те, що знан ня за ста рі ва ють ду же швид ко, дея кі про
фе сії ста ють не пот ріб ни ми і зни ка ють. Про те в ук ра ї ні сис те ма пі сля
ди плом ної ос ві ти не дос тат ньо ін тег ро ва на з сис те мою пе ре під го тов
ки. то му пот ріб но зба лан су ва ти та ін тег ру ва ти ці дві сис те ми, ос кіль ки 
ди пло ми про пе ре під го тов ку з при сво єн ням ква лі фі ка ції, які ви да ють 
ук ра їн ські ВнЗ, не ду же ви зна ють ро бо то дав ці. особ ли вої ува ги пот
ре бує за без пе чен ня ін но ва цій но го кон тро лю знань, ос кіль ки кон троль 
слід не по си лю ва ти, а вдо ско на лю ва ти. 

– Вве ден ня дво цик ло во го нав чан ня. фак тич но про по ну є ть ся вве сти 
два цик ли нав чан ня: 1й — до одер жан ня пер шо го ака де міч но го сту
пе ня і 2й — пі сля йо го одер жан ня. При цьо му три ва лість нав чан ня 
на 1му цик лі має бу ти не мен ше 3х і не біль ше 4х ро ків. нав чан ня 
впро довж дру го го цик лу мо же пе ред ба ча ти от ри ман ня сту пе ня ма
гі ст ра (че рез 1–2 ро ки нав чан ня пі сля одер жан ня 1го сту пе ня) та/
або док тор сь ко го сту пе ня (за умо ви за галь ної три ва ло сті нав чан ня 
7–8 ро ків).

– За про ва джен ня кре дит ної сис те ми. Про по ну є ть ся за про ва ди ти 
в усіх на ціо наль них сис те мах ос ві ти сис те му об лі ку тру до мі ст ко сті нав
чаль ної ро бо ти в кре ди тах. За ос но ву про по ну є ть ся при йня ти ECTS 
(Єв ро пей ську сис те му пе ре за ра ху ван ня кре ди тів (за лі ко вих оди ниць 
тру до мі ст ко сті)), зро бив ши її на ко пи чу валь ною сис те мою, здат ною 
пра цю ва ти в рам ках кон цеп ції нав чан ня впро довж жит тя.

– Кон троль яко сті ос ві ти. Пе ред ба ча є ть ся ор га ні за ція ак ре ди та цій
них агентств, не за леж них від на ціо наль них уря дів і між на род них ор
га ні за цій. оцін ка бу де ґрун ту ва ти ся не на три ва ло сті або змі сті нав
чан ня, а на тих знан нях, умін нях і на вич ках, що от ри ма ли ви пу ск ни ки. 
од но час но бу де вста нов ле но стан дар ти транс на ціо наль ної ос ві ти.

– Роз ши рен ня мо біль но сті. на ос но ві ви ко нан ня по пе ред ніх пунк
тів пе ред ба ча є ть ся іс тот ний роз ви ток мо біль но сті сту ден тів. крім то
го, ста вить ся пи тан ня про роз ши рен ня мо біль но сті ви кла да цько го та 
ін шо го пер со на лу для вза єм но го зба га чен ня єв ро пей ським до сві дом. 
Пе ред ба ча є ть ся змі на на ціо наль них за ко но дав чих ак тів у сфе рі пра це
влаш ту ван ня іно зем ців.

– За без пе чен ня пра це влаш ту ван ня ви пу ск ни ків. од ним із важ ли вих 
по ло жень Бо лон сь ко го про це су є орі єн та ція ВнЗ на кін це вий ре зуль
тат: знан ня й умін ня ви пу ск ни ків по вин ні бу ти за сто со ва ні і прак тич
но ви ко ри ста ні на ко ристь усі єї Єв ро пи. Всі ака де міч ні сту пе ні та ін
ші ква лі фі ка ції ма ють бу ти за тре бу ва ні єв ро пей ським рин ком пра ці, 
а про фе сій не ви знан ня ква лі фі ка цій має бу ти спро ще не. для за без пе
чен ня ви знан ня ква лі фі ка цій пла ну є ть ся по всюд не ви ко ри стан ня до
дат ка до ди пло ма, який ре ко мен до ва но Юне ско.

– За без пе чен ня при ваб ли во сті єв ро пей ської сис те ми ос ві ти. од ним 
з го лов них зав дань, що має бу ти ви рі ше не в рам ках Бо лон сь ко го про
це су, є за лу чен ня в Єв ро пу біль шої кіль ко сті сту ден тів з ін ших ре гіо нів 
сві ту. Вва жа є ть ся, що вве ден ня за галь но єв ро пей ської сис те ми га ран тії 
яко сті ос ві ти, кре дит ної сис те ми на ко пи чен ня, лег ко дос туп них ква лі
фі ка цій то що спри яти ме під ви щен ню ін те ре су єв ро пей ських та ін ших 
гро ма дян до ви щої ос ві ти.
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аде к ват на оп ла та пра ці, не об хід ний со ці аль ний па кет, мож ли во — під
ви ще на сти пен дія сту ден там і т. п. на в ко ло до слід ни цьких уні вер си те
тів у різ них ре гіо нах ук ра ї ни фор му ва ти ся б ін те лек ту аль но на пов не
ні ін но ва цій ні се ре до ви ща у фор мі нау ко вих пар ків або тех но по лі сів, 
де на ос но ві по єд нан ня ін те ре сів спів пра цю ва ли б ви со ко тех но ло гіч
ні ком па нії, що ус піш но кон ку ру ють зі сво єю про дук ці єю на внут ріш
ніх і зов ніш ніх рин ках; нау ко ві ко лек ти ви, що ство рю ють кон ку рен то
спро мож ні ноухау; фа куль те ти й ка фед ри уні вер си те тів, що го ту ють 
якіс ний люд ський ка пі тал для ро бо ти у кон ку рент но му се ре до ви щі; ін
ве сти цій ні та вен чур ні фон ди, що фі нан со во під жив лю ють ін но ва цій
ний про цес. си нер ге тич ний ефект від взає мо дії за зна че них учас ни ків 
ство рив би умо ви для ви роб ництва якіс но но вої ви со ко тех но ло гіч ної 
про дук ції, транс фе ру тех но ло гій і при ско ре но го еко но міч но го роз ви
тку від по від но го ре гіо ну та кра ї ни в ці ло му. та кі ін но ва цій ні се ре до ви
ща ду же чут ли ві до швид ко го спри йнят тя кра що го сві то во го до сві ду, 
во ни спри яли б під не сен ню еко но мі ки ук ра ї ни та її вхо джен ню у між
на род ну сис те му ос ві ти, нау ки та ін но ва цій.

стан дар ти і в за галь но ос віт ній, і у ви щій ос ві ті ук ра ї ни пе ре бу ва
ють у ста ні без пе рерв но го транс фор му ван ня і мо дер ні за ції. особ ли
во важ ли ви ми є пи тан ня нав чаль них пла нів, зок ре ма, спів від но шен ня 
в них ба зо во го і ва ріа тив но го ком по нен тів. тен ден ція до роз ши рен ня 
зна чу що сті са мо стій ної ро бо ти сту ден тів у ВнЗ і слу ха чів кур сів ін сти
ту тів пі сля ди плом ної ос ві ти ви ма гає збіль шен ня ча ст ки ва ріа тив но го 
ком по нен та. ін но ва ції у змі сті ос ві ти, її па ра диг мах за ко но мір но пот
ре бу ють від по від но го онов лен ня тех но ло гій, що, як пра ви ло, роз гля
да ю ть ся в тео рії як нав чаль ні, ви хов ні й управ лін ські. ін но ва цій ні тех
но ло гії в нав чаль но му про це сі у ви щій шко лі охо п лю ють йо го зміст, 
сут ніс ні ха рак те ри сти ки, весь ком плекс ди дак тич них при йо мів, які за
сто со ву ю ть ся в пе да го гі ці в ці ло му, зок ре ма у ВнЗ. до них на ле жать 
пос тій не нау ко ве за без пе чен ня нав чан ня з від по від ни ми ін фор ма цій
ни ми тех но ло гія ми; впро ва джен ня в лек цій ні кур си ме то до ло гії та ме
то ди ки нау ко водо слід но го по шу ку; за сто су ван ня нау ко водо слід них 
за нять; пе ре тво рен ня сту дент ських від по ві дей, ре фе ра тів на се мі на рах 
у різ но вид за хис ту від по від них кон цеп ту аль них по ло жень нор ма тив
них і спе ці аль них кур сів; сис тем не по єд нан ня ау ди тор них і по за ау ди
тор них за нять у єди ний нав чаль нови хов ний ком плекс; спря му ван ня 
ро бо ти сту дент ських нау ко вих гурт ків та ін ших форм нау ко водо слід
ної ро бо ти на по шук і твор че за сво єн ня ін но ва цій них ідей віт чиз ня
ної та сві то вої нау ки і прак ти ки; ви ко ри стан ня під сум ко вих що річ них 
нау ко вопрак тич них фа куль тет ських, ву зів ських, між ву зів ських, між

По ліп шен ня яко сті по точ но го та під сум ко во го кон тро лю мож ли
ве за ра ху нок пе ре хо ду до мо дуль нокре дит ної сис те ми оцін ки знань, 
яка пе ред ба чає мож ли вість мо де лю ван ня сту ден том нав чаль но го пла ну 
на влас ний роз суд, але, звіс но, в ме жах пев них стан дар тів. та ка ін но ва
цій на схе ма вже ви ко ри сто ву є ть ся в дея ких ВнЗ як ос нов на схе ма ате
ста ції сту ден тів. уна слі док ви ко ри стан ня мо дуль нокре дит ної сис те ми 
сту дент змо же про сті ше пе ре хо ди ти з од ні єї спе ці аль но сті на ін шу або 
на віть до ін шо го ВнЗ. це спро стить про цес здо бут тя пі сля ди плом ної 
ос ві ти — до да ва ти ме ть ся ли ше те, чо го не ви ста чає.

За прак тич ної від сут но сті уз го дже ної, пос лі дов ної по лі ти ки у сфе
рі роз ви тку так зва но го «три кут ни ка знань» — ос ві ти, нау ки та ін но
ва цій, ці сфе ри в ук ра ї ні функ ціо ну ють не за леж но од на від од ної, без 
будьякої ко ор ди на ції і спіль них ці лей. Ви щим нав чаль ним за кла дам 
від во дить ся дру го ряд на роль у про ве ден ні пе ре до вих нау ко вих до слі
джень, які є ос но вою еліт ної уні вер си тет ської під го тов ки. Від по від но 
до цьо го ви бу ду ва ли ся сис те ма дер жав них пріо ри те тів, сфор му ва ло ся 
став лен ня до уні вер си тет ської ос ві ти як до про сві тян ської, до по між ної 
сфе ри, а не як до про дук тив ної та ін но ва цій ної. од нак під го тов ка якіс
но го люд сь ко го ка пі та лу не мож ли ва без роз ви не ної нау ки і без йо го за
ну рен ня в ре аль ні про це си роз бу до ви еко но мі ки. Ба га то ра зо ві спро би 
ре фор му ва ти ви щу ос ві ту за ли ша ли ся і за ли ша ти муть ся «кос ме тич ни
ми», ос кіль ки во ни ні ко ли не ма ли ці ліс но го між га лу зе во го ха рак те ру. 
Во ни жод ним чи ном не пов’язували в єди но му ком плек сі сек то ри, які 
ви роб ля ють сус піль ні бла га, то ва ри й пос лу ги і які го ту ють для цьо го 
фа хів ців і про во дять нау ко ві до слі джен ня, тоб то ри нок пра ці та зміст 
і ме то ди нав чан ня. не мож ли во при му си ти су час но го сту ден та ефек
тив но за свою ва ти склад ні знан ня, не від кри ваю чи пе ред ним мож ли
во стей їх ви ко ри стан ня у йо го про фе сій ній ді яль но сті. реа лі за ція цьо
го зав дан ня ви хо дить за рам ки влас не сис те ми ос ві ти. 

на дан ня ма со вої ви щої ос ві ти за ли ша є ть ся важ ли вою со ці аль ною 
функ ці єю, од нак не має жод но го сто сун ку до ін но ва цій но го, про рив
но го роз ви тку віт чиз ня ної еко но мі ки. Щоб змі ни ти стан ре чей, мож на 
бу ло б ви ді ли ти з ма со вої ви щої ос ві ти ме ре жу про від них уні вер си те
тів, на дав ши їм ста тус до слід ни цьких. Пе ред ни ми пот ріб но пос та ви ти 
зав дан ня го ту ва ти кад ри і про во ди ти нау ко ві до слі джен ня для «про
рив но го» роз ви тку еко но мі ки ук ра ї ни за гру пою пріо ри тет них на пря
мів. дер жа ва має ви су ва ти до та ких уні вер си те тів не тіль ки під ви ще ні 
ви мо ги, а й за крі пи ти за ни ми від по від ний ста тус на ін сти ту ціо наль
но му рів ні. цим ста ту сом ма ли б га ран ту ва ти ся від по від ні гра фі ки ро
бо ти ви кла да чів, що да ва ло б змо гу про во ди ти нау ко ві до слі джен ня, 
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тів ви ко ри сто ву ва ти на бу ті знан ня та вмін ня на прак ти ці. За єв ро пей
ським стан дар том ди пло мо ва ний фа хі вець від ра зу за ймає ро бо че міс це 
і ви ко нує свої по са до ві обов’язки. ди плом га ран тує ви со кий рі вень 
під го тов ки — при ймаю чи фа хів ця, фір ма впев не на, що він під го тов ле
ний на на леж но му рів ні. га ран тія цьо го — ви со ке ре но ме уні вер си те
ту. як що фа хі вець не бу де під го тов ле ний на леж ним чи ном, і фір ма ма
ти ме до ньо го пре тен зії, імідж уні вер си те ту та йо го рей тинг сер йоз но 
по ст ра ж да ють. 

для роз роб ки ме ха ніз му оцін ки від по від но сті про фе сій ної ква лі фі
ка ції ви пу ск ни ків нав чаль них за кла дів пот ре бам рин ку пра ці важ ли ве 
зна чен ня має мо ні то ринг про фе сій ної кар’єри ви пу ск ни ків, що дасть 
мож ли вість здій сню ва ти оцін ку кон ку рен то спро мож но сті ви пу ск ни
ків та, від по від но, оці ню ва ти ефек тив ність ді яль но сті ВнЗ. для цьо го 
до ціль но ви ко ри сто ву ва ти три ос нов ні кри те рії:

– сту пінь від по від но сті тео ре ти коме то дич ної під го тов ки і прак
тич них на ви чок, от ри ма них ви пу ск ни ка ми да но го нав чаль но го 
за кла ду, пот ре бам рин ку пра ці — ча ст ка ви пу ск ни ків, які не зна
йшли ро бо ту пі сля за кін чен ня ВнЗ; ча ст ка ви пу ск ни ків, які не 
пра це влаш ту ва ли ся за спе ці аль ні стю;

– об’єктивна оцін ка ре зуль та тив но сті під го тов ки ви пу ск ни ків — 
три ва лість зай ня то сті ви пу ск ни ків на от ри ма но му ро бо чо му міс
ці; реа лі за ція мож ли во стей ус піш ної служ бо вої кар’єри;

– суб’єктивна оцін ка ви пу ск ни ка ми влас них мож ли во стей що до 
пра це влаш ту ван ня, тру до во го по тен ціа лу, на бу то го рів ня знань 
та мож ли во стей їх за сто су ван ня.

для та кої сис те ми оці ню ван ня не об хід но об’єднати зу сил ля ос ві тян 
із ро бо то дав ця ми. Про те в ук ра ї ні най гос трі ши ми про бле ма ми ре
фор му ван ня ви щої ос ві ти за ли ша ю ть ся слаб ке за лу чен ня ро бо то дав
ців до ос віт ньо го про це су та від сут ність про гно зу ван ня по пи ту на тих 
чи ін ших фа хів ців.

4.4. Пе ре під го тов ка ро бо чої си ли 

В умо вах ін но ва цій но го роз ви тку гло ба лі зо ва ної еко но мі ки здат
ність до ін но ва цій, рі вень тех но ло гіч ної го тов но сті, спри йнят тя тех
но ло гій на рів ні ком па ній за без пе чу ва ти ме от ри ман ня нею стій ких 
кон ку рент них пе ре ваг ін но ва цій но го ха рак те ру. Під ви щен ня рів
ня кон ку рен то спро мож но сті кра ї ни без по се ред ньо за ле жить від тем
пів ство рен ня ор га ні за цій ноеко но міч них пе ре ду мов для ста нов лен
ня «еко но мі ки знань», яка пе ред ба чає під ви щен ня яко сті люд сь ко го 

на род них кон фе рен цій для сис тем но го ана лі зу та оці ню ван ня про ве
де ної ро бо ти за пев ний пе рі од з ог ля ду на її ін но ва цій ний ха рак тер.

ін но ва ції у ви щій ос ві ті торк ну ли ся й управ лін ня, особ ли во йо го 
про фе сій но го і кон троль нооцін но го ком по нен тів. Що до про фе сій
но го ком по нен та управ лін ня, то се ред су час них тен ден цій знач не міс
це від во дить ся ме ри то кра ти за ції сус піль но го управ лін ня, внас лі док 
чо го управ лін ня стає пре ро га ти вою про фе сіо на лів. у ці ло му тен ден
ції в управ лін ні ін но ва цій ни ми про це са ми, що ді ють в ос віт ніх ор га
ні за ці ях, свід чать про від мо ву ке рів ни ків від за сто су ван ня прин ци пів 
ав то ри тар ної пе да го гі ки і, на впа ки, схва лен ня ни ми прин ци пів де мо
кра тиз му, де цен тра лі за ції, ре гіо на лі за ції; ак ти ві за цію сус піль них і дер
жав них зу силь що до ви хо ду на рі вень між на род них стан дар тів і до
сяг нень; праг нен ня ке рів ни ків ово ло ді ти тех но ло гія ми про фе сій но го 
ос віт ньо го ме недж мен ту (в то му чис лі й ін но ва цій но го), кон ку рент ну 
здат ність за кла дів ос ві ти різ них ти пів і форм влас но сті на ос но ві роз
ши рен ня ос віт ніх пос луг.

над зви чай но важ ли вою тен ден ці єю є те, що ук ра їн ське сус піль ст
во ус ві до ми ло не об хід ність і важ ли вість по бу до ви сис те ми без пе рерв
ної ос ві ти, ви зна чи ло її зміст, ме ту і зав дан ня. В ук ра ї ні реа лі зу ю ть ся 
дер жав ні про гра ми роз ви тку ос ві ти «ос ві та. ук ра ї на ххі сто літ тя», 
«на ціо наль на док три на роз ви тку ос ві ти». Вер хов на ра да при йня
ла низ ку за ко нів, що ре гу лю ють ос віт ню ді яль ність; на ета пі роз гля ду 
пе ре бу ває про ект ре фор му ван ня ос ві ти за під трим ки сві то во го бан
ку. З ме тою адап та ції сис те ми ви щої ос ві ти ук ра ї ни до ви мог Єв ро
пей ської кре дит ної транс фер ної сис те ми та за без пе чен ня мо біль но сті 
й кон ку рен то спро мож но сті фа хів ців з ви щою ос ві тою мі ні стер ст во 
ос ві ти і нау ки за твер ди ло про гра му і про во дить пе да го гіч ний ек спе
ри мент що до впро ва джен ня кре дит номо дуль ної сис те ми ор га ні за ції 
нав чаль но го про це су. Все це дає під ста ви го во ри ти про по зи тив ні тен
ден ції у розв’язанні про блем ос ві ти, в то му чис лі пі сля ди плом ної.

іс ну ють дея кі про бле ми прак тич ної реа лі за ції та ких ін но ва цій них 
ус та но вок роз ви тку пі сля ди плом ної ос ві ти, як без пе рерв ність впро
довж жит тя, пос лі дов ність і дос туп ність. ці ас пек ти є ду же важ ли ви
ми для роз ви тку пі сля ди плом ної ос ві ти та, в кін це во му під сум ку, для 
ана лі зу ус піш но сті її ді яль но сті. але слід звер ну ти ува гу на те, що го
лов ним кри те рі єм оцін ки функ ціо ну ван ня сис те ми ос ві ти є за тре бу ва
ність ви пу ск ни ків рин ком пра ці та їх ви со ка кон ку рен то спро мож ність 
при оці ню ван ні рів ня ква лі фі ка ції ро бо то дав ця ми.

За ек сперт ни ми оцін ка ми, од ним з най більш про блем них па ра мет
рів віт чиз ня ної сис те ми ви щої ос ві ти є діє вість, тоб то здат ність сту ден
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не об хід но за зна чи ти, що швид ка змі на тех но ло гій, впро ва джен
ня но вих ма те ріа лів ви ма гає пос тій но го пе ре нав чан ня пра цюю чих, 
ово ло дін ня но ви ми про фе сія ми. Зро стаю чі тем пи еко но міч них змін 
і гнуч кість рин ку пра ці та кож при зво дять до не об хід но сті змі ни ро
бо ти і на віть про фе сії, що де да лі біль ше ви ма гає пе ре хо ду від тра
ди цій ної фор ми зай ня то сті до гнуч ких та ви ко ри стан ня у про це сі 
про фе сій но го нав чан ня ін но ва цій них тех но ло гій. особ ли во це сто
су є ть ся ор га ні за ції про фе сій но го нав чан ня не зай ня то го на се лен ня 
з ме тою під ви щен ня йо го кон ку рен то спро мож но сті на рин ку пра
ці. При цьо му слід вра хо ву ва ти за ру біж ний до свід за сто су ван ня ін
но ва цій них ме то дів та ін но ва цій них тех но ло гій, спря мо ва них на по
си лен ня адап то ва но сті не зай ня то го на се лен ня до ви мог су час но го 
рин ку пра ці.

За слу го вує на ува гу до свід Шве ції що до роз роб ки за галь но на ціо
наль ної сис те ми за хо дів зі ство рен ня но вих ро бо чих місць, за без пе чен
ня сис те ма ти за ції об лі ку ва кан сій, ор га ні за ції про фе сій ної під го тов ки 
і під ви щен ня ква лі фі ка ції ви віль не них ро біт ни ків. ін но ва цій ні тех
но ло гії ос ві ти спря мо ва ні на за без пе чен ня зро стан ня про дук тив но сті 
пра ці за ра ху нок під ви щен ня рів ня знань та ква лі фі ка ції пра ців ни ків. 
Від по від но до при йня тої в 1974 р. кон вен ції моП № 140, у Шве ції за
ко но дав чим чи ном за крі п ле но на дан ня оп ла чу ва ної уч бо вої від пу ст ки, 
що свід чить про по си лен ня ува ги дер жа ви до сис те ма тич но го під ви
щен ня рів ня ква лі фі ка ції еко но міч но ак тив но го на се лен ня [87, с. 31].

у спо лу че них Шта тах аме ри ки за сто со ву ю ть ся ін но ва цій ні тех
но ло гії пра це влаш ту ван ня не зай ня то го на се лен ня, що пе ред ба ча ють 
мож ли вість от ри ман ня не об хід ної ін фор ма ції за до по мо гою елек трон
них бан ків ро бо чих місць не тіль ки на міс це во му, а й ре гіо наль но му 
і на ціо наль но му рів нях, за без пе чен ня від по від ної кон суль та цій ної до
по мо ги [88, с. 4]. 

до свід япо нії свід чить про до ціль ність за сто су ван ня та ких форм, як 
ор га ні за ція нав чан ня пра ців ни ків для вен чур них та ін ших ма лих і се
ред ніх під при ємств, ча ст ко ве по крит тя ви трат ро бо то дав цям на про ве
ден ня проф під го тов ки на ви роб ництві або ви пла ту до та цій тим з них, 
хто на дає мож ли вість сво їм пра ців ни кам під ви щу ва ти свій рі вень ква
лі фі ка ції на дер жав них кур сах під го тов ки [89, с. 63]. участь дер жа ви 
в ре гу лю ван ні си туа ції на рин ку пра ці про яв ля є ть ся та кож че рез ор га
ні за цію дер жав них бю ро по за без пе чен ню зай ня то сті (дБЗЗ), які, ра
зом з при ват ни ми агент ст ва ми, спри яють пра це влаш ту ван ню не зай
ня то го на се лен ня. ор га ні за ції з за без пе чен ня зай ня то сті на се лен ня, 
від ді ли пра це влаш ту ван ня ви пу ск ни ків уні вер си те тів на да ють про фо

ка пі та лу та роз ви ток ін фор ма цій них тех но ло гій, що транс фор му ють 
знан ня в ін фор ма цію, да ють мож ли вість ефек тив но впро ва джу ва ти 
тех но ло гіч ні но во вве ден ня. 

кон ку рен то спро мож ність ро бо чої си ли за ле жить на сам пе ред від 
рів ня ос ві ти на се лен ня, що є не від’ємною скла до вою люд сь ко го роз
ви тку. се ред най ва го мі ших по каз ни ків, які ха рак те ри зу ють ці ас пек ти 
роз ви тку кон ку рен то спро мож но сті ро бо чої си ли, ек спер ти ви ок рем
лю ють (табл. 4.2):
– якість ос віт ньої сис те ми;
– ви тра ти ком па ній на до слі джен ня та роз роб ки (R&D);
– роз ви не ність сис те ми нав чан ня пер со на лу;
– якість сис те ми під го тов ки ме не дже рів;
– на яв ність про фе сій но го ме недж мен ту на під при єм ст вах;
– роз по всю дже ність мо ти ва цій них ком пен са цій.

табл. 4.2. Ін ди ка тив ні по каз ни ки кон ку рен то спро мож но сті  
кра їн у кон тек сті роз ви тку люд сь ко го ка пі та лу (2005 р.)*
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якість ос віт ньої 
сис те ми 6,0 4,9 4,5 6,1 4,4 4,5 4,7 4,2 4,1 4,1 3,9 3,9 3,9

R&D ви тра ти 
ком па ній 5,4 5,9 5,3 5,0 5,8 3,8 3,9 3,2 3,2 3,5 3,3 3,3 3,4

роз ви не ність 
сис те ми нав чан
ня пер со на лу

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

якість сис т е ми 
під го тов ки ме не
дже рів

5,4 6,6 5,0 5,6 5,3 5,9 4,9 4,7 4,4 4,4 3,5 3,5 3,6

на яв ність про
фе сій но го ме
недж мен ту на 
під при єм ст вах 

6,2 6,4 5,8 5,8 6,2 5,1 5,1 5,1 4,7 4,5 3,8 4,1 4,0

роз по всю дже
ність мо ти ва цій
них ком пен са цій

5,1 6,4 4,9 5,4 5,6 4,5 4,2 4,4 4,1 4,3 3,5 4,0 3,8

Ін декс рос ту 
кон ку рен то
спро можнос ті

1 2 3 6 15 50 38 39 4 51 61 75 84

*Дже ре ло: The Global Com peti tive ness Re port. — G., 2006. — P. 505, 506, 508, 522
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ро бо ти; від шко ду ван ня стра хо вих вне сків ро бо то дав цю у ви пад ку, ко
ли він пра це влаш то вує без ро біт но го (ре фун да ція); на дан ня кре ди тів 
для ство рен ня но вих ро бо чих місць на під при єм ст вах і ус та но вах різ
них форм влас но сті, для за по чат ку ван ня влас ної спра ви без ро біт ним; 
пе ре під го тов ка зай ня тих; спе ці аль ні про гра ми для три ва ло без ро біт
них; суб си дії ви пу ск ни кам кур сів пе ре під го тов ки; ста жу ван ня (ап ро
ба ція) не зай ня тих на під при єм ст вах; ви пла та сти пен дії ви пу ск ни кам, 
які про дов жу ють нав чан ня в ре гіо нах з ви со ким рів нем струк тур но го 
без ро біт тя; ор га ні за ція «клу бів пра ці», що до по ма га ють без ро біт ним 
адап ту ва ти ся до но вих умов жит тя [92, с. 62] .

у Че хії, яка ха рак те ри зу ва ла ся більш ни зьки ми, по рів ня но з ін ши
ми транс фор ма цій ни ми еко но мі ка ми, тем па ми без ро біт тя, реа лі за
ція ак тив них про грам зай ня то сті спри яла на сам пе ред за без пе чен ню 
гнуч ко сті ро бо чої си ли, пе ред ба ча ла за сто су ван ня та ких ін но ва цій них 
форм, як реа лі за ція про гра ми суб си ду ван ня та піль го во го кре ди ту ван
ня без ро біт них, що на ма га ли ся ор га ні зу ва ти свій влас ний біз нес, та за
без пе чен ня обов’язкової про фе сій ної ос ві ти без ро біт них.

ці ка вим для ук ра ї ни є до свід фор му ван ня та про ве ден ня по лі ти
ки зай ня то сті в ро сії, спря мо ва ної на під ви щен ня рів ня кон ку рен то
спро мож но сті не зай ня то го на се лен ня. Вра хо вую чи при близ но од на ко
ві стар то ві мож ли во сті для фор му ван ня рин ків пра ці, кон цеп ту аль ні 
під хо ди до ви рі шен ня ці єї про бле ми в ці ло му од на ко ві (хо ча є дея кі 
від мін но сті у функ ціо ну ван ні сис тем ви пла ти до по мо ги з без ро біт тя, 
зок ре ма сто сов но тер мі нів та мож ли во стей реа лі за ції пра ва на та ку до
по мо гу). 

ство рен ня ме ре жі нав чаль них цен трів служ би зай ня то сті для про
фе сій но го нав чан ня і пе ре нав чан ня не зай ня то го на се лен ня знач ною 
мі рою спри яло під ви щен ню ефек тив но сті ви ко ри стан ня цьо го за хо
ду ак тив ної по лі ти ки зай ня то сті. За про ва джен ня про грам ноці льо во
го ме то ду управ лін ня про фе сій ною ос ві тою спря мо ва но на сам пе ред на 
ви зна чен ня пе ре лі ку най більш кон ку рен то спро мож них на рин ку пра ці 
про фе сій, за без пе чен ня ефек тив ні шо го під хо ду до ор га ні за ції нав чан
ня, роз роб ку про гно зів і здій снен ня мо ні то рин гу рин ку пра ці з ме тою 
оп ти мі за ції об ся гів нав чан ня, під ви щен ня яко сті ос віт ніх пос луг.

За слу го вує на ува гу до свід ро сії сто сов но спри ян ня пра це влаш ту
ван ню ви пу ск ни ків нав чаль них за кла дів. ство рен ня тим ча со вих ро бо
чих місць і ча ст ко ва ком пен са ція ро бо то дав цям ви трат на оп ла ту пра ці 
ви сту пає од ним із ре аль них на пря мів ча ст ко во го пом’якшення іс ную
чої про бле ми. та кож прак ти ку є ть ся ство рен ня за ра ху нок спіль них зу
силь міс це вих ад мі ні ст ра цій, ор га нів ос ві ти і служб зай ня то сті цен трів 

рі єн та цій ні пос лу ги ви пу ск ни кам се ред ніх шкіл, і, від по від но, спри
яють їм у по шу ках під хо дя щої ро бо ти.

у Ве ли ко бри та нії ак тив ні за хо ди по лі ти ки зай ня то сті здій сню ю ть
ся шля хом роз ви тку іс ную чої сис те ми про фе сій но го нав чан ня та пра
це влаш ту ван ня; по ши рен ня ін фор ма ції про ри нок пра ці та на яв ні 
ва кан сії за спри ян ня JobSearch As sis tance (служ би спри ян ня пра це
влаш ту ван ню); за сто су ван ня ря ду ком плекс них за хо дів що до спри ян
ня пра це влаш ту ван ню ви пу ск ни ків ос віт ніх за кла дів.

не менш важ ли вим ін ст ру мен том сти му лю ван ня роз ви тку сис те ми 
про фе сій но го нав чан ня не зай ня то го на се лен ня є, по ряд з пря мим фі
нан су ван ням, про ве ден ня ди фе рен ці йо ва ної піль го вої по лі ти ки. на
сам пе ред це пе ред ба чає піль го ве опо дат ку ван ня сум, спря мо ва них на 
ор га ні за цію нав чан ня мо ло ді з ме тою під ви щен ня рів ня її кон ку рен то
спро мож но сті. В роз ви не них кра ї нах ши ро ко за сто со ву є ть ся прак ти ка 
сти му лю ван ня ро бо то дав ців що до пра це влаш ту ван ня мо ло ді, яка бра
ла участь в ор га ні зо ва них за спри ян ням служ би зай ня то сті про гра мах 
про фе сій но го нав чан ня для без ро біт них шля хом уп ро ва джен ня сис
тем піль го во го опо дат ку ван ня, ча ст ко вої ком пен са ції їх ви трат на ви
пла ту за ро біт ної пла ти ко лиш нім учас ни кам цих про грам [90, с. 105].

Ши ро ко го роз по всю джен ня в роз ви не них кра ї нах на бу ли спе ці аль
ні про гра ми під трим ки са мо стій ної зай ня то сті се ред без ро біт них, які 
ма ють пра во на от ри ман ня до по мо ги по без ро біт тю (за умо ви не три
ва ло го пе ре бу ван ня в ста ні без ро біт тя). мас штаб ність за сто су ван ня 
цих про грам обу мов лює знач ні об ся ги за лу чен ня до уча сті в них без
ро біт них. на прик лад, пи то ма ва га без ро біт них, які бра ли участь у про
гра мах під трим ки са мо стій ної зай ня то сті, у за галь ній чи сель но сті без
ро біт них у сШа (штат Ва шинг тон) ста но ви ла 4,5%, в ір лан дії — 2,6%, 
у да нії та Ве ли ко бри та нії — по 2,1%, у фран ції — 1,9%, в ав ст ра лії — 
0,4% [91, с. 141].

ці ка вим є до свід Поль щі сто сов но роз роб ки та за сто су ван ня від
по від но го ін ст ру мен та рію про ти дії зро стан ню без ро біт тя. Зок ре ма, 
це сто су є ть ся за сто су ван ня «не ви трат них про грам», спри ян ня під
ви щен ню кон ку рен то спро мож но сті не зай ня то го на се лен ня, орі єн то
ва них на за без пе чен ня по се ред ництва у пра це влаш ту ван ні, здій снен
ня про фе сій ної орі єн та ції, фі нан су ван ня яких від бу ва є ть ся за ра ху нок 
фон ду під трим ки від ді лень зай ня то сті. не менш важ ли вим є здій снен
ня «ви трат них про грам», що за без пе чу ють реа лі за цію про грам під
трим ки зай ня то сті та про фе сій ної ак ти ві за ції зай ня тих і фі нан су ю ть ся 
з дер жав но го фон ду реа бі лі та ції ін ва лі дів. ці про гра ми пе ред ба ча ють 
по ши рен ня та ких ак тив них форм про ти дії без ро біт тю, як гро мад ські 
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на ком пе тен ції. це спри яє вра ху ван ню всіх ра ні ше от ри ма них ком пе
тен цій, не об хід них для но вої спе ці аль но сті, не за леж но від то го, де і як 
во ни бу ли от ри ма ні.

роз гля даю чи до свід під го тов ки спе ціа лі стів усіх рів нів у сШа, 
мож на ска за ти, що во на не за кін чу є ть ся за вер шен ням нав чан ня в шко
лі, ви що му нав чаль но му за кла ді, ко ле джі, а про дов жу є ть ся уп ро довж 
усьо го тру до во го жит тя. ін же не ри, нау ко ві спів ро біт ни ки, управ лін ці, 
ро біт ни ки кож ні 3−4 ро ки про тя гом кіль кох тиж нів — мі ся ців про хо
дять курс пе ре під го тов ки або під ви щен ня ква лі фі ка ції, в ін шо му ра зі, 
їх знан ня пов ні стю зне ці ню ю ть ся за 10 ро ків. Пра ців ни ки змі ню ють 
вид ді яль но сті кіль ка ра зів уп ро довж жит тя, що під твер джує ак сіо
му — для ви жи ван ня пот ріб но пос тій но удо ско на лю ва ти свої знан ня, 
під ви щу ва ти ква лі фі ка цію.

Пе ре тво рен ня кра їн Єс у най більш ди на міч но роз ви ну ту еко но мі
ку, за сно ва ну на знан нях, бу ло про го ло ше но стра те гіч ною ме тою на за
сі дан ні Єс у лі са бо ні в 2000 р. і кон кре ти зо ва но в ро бо чій про гра мі 
«ос ві та і нав чан ня 2010», при йня тій у бе рез ні 2002 р. в Бар се ло ні, що 
пе ред ба чає ство рен ня в Єв ро пі до 2010 р. сис те ми про фе сій ної ос ві ти, 
яка ста не за галь но ви зна ним ета ло ном яко сті у сві ті.

ці ка вим є до свід фран ції в ор га ні за ції ра ціо наль ної сис те ми про
фе сій ної ква лі фі ка ції. так, у фран ції роз гля да ють мож ли во сті пе ре хо ду 
до ком плекс ної сис те ми у фор ма ті на ціо наль но го пе ре лі ку про фе сій
них ква лі фі ка цій. у кра ї ні є три сис те ми сві доцтв про ос ві ту: на ціо
наль них ди пло мів, ак ре ди то ва них сер ти фі ка тів і сер ти фі ка тів про фе
сій ної ква лі фі ка ції. ква лі фі ка ція ро біт ни ка яв ляє со бою фор маль не 
ви знан ня йо го від по від но сті стан дар ту або на бо ру стан дар тів, що під
твер джу є ть ся сві доцтвом, ди пло мом то що. Во на при су джу є ть ся пі сля 
вста нов лен ня фак ту її від по від но сті стан дар ту. Про фе сій на ква лі фі ка
ція вка зує на ком пе тен цію аде к ват но го ви ко нан ня про фе сій ної ді яль
но сті. 

до сить ці ка ва сис те ма про фе сій них стан дар тів в анг лії. у цій кра
ї ні ли ше ті оди ни ці ква лі фі ка ції, які про йшли сер ти фі ка цію, ви зна ю
ть ся на рин ку пра ці. гнуч кість ці єї сис те ми по ля гає в то му, що у сві ті 
швид ко змі ню ю ть ся ви мо ги до рин ку пра ці, де лю ди на мо же за сво ї
ти не об хід ні до дат ко ві мо ду лі і от ри ма ти від по від ний сер ти фі кат. При 
цьо му лю ди на мо же про йти не об хід не нав чан ня у віль ний від ро бо
ти час і от ри ма ти «мі ніква лі фі ка цію». оди ни ця скла да є ть ся із взає
мо пов’язаних еле мен тів, які не об хід ні для ви ко нан ня кон крет ної тру
до вої функ ції, що ко ри сту є ть ся по пи том на рин ку пра ці. Пос ту по во 
на ко пи чую чи оди ни ці ква лі фі ка ції, ро біт ник має мож ли вість от ри ма

со ці аль ної адап та ції мо ло ді, зо рі єн то ва них на на дан ня до по мо ги ви
пу ск ни кам з ви бо ром кон ку рен то спро мож ної на рин ку пра ці про фе сії 
(з ура ху ван ням йо го здіб но стей і мож ли во стей), а та кож за без пе чен ня 
під го тов ки за ці єї про фе сі єю [93, с. 10]. 

се ред пріо ри тет них на пря мів ді яль но сті служ би зай ня то сті ро
сії, спря мо ва них на за по бі ган ня стрім ко го зро стан ня без ро біт тя і під
ви щен ня ре зуль та тив но сті пра це влаш ту ван ня не зай ня то го на се лен
ня на сам пе ред ви ок рем лю ю ть ся та кі на пря ми: 1) на дан ня ін фор ма ції 
ро бо то дав цям про по точ ний стан роз ви тку рин ку пра ці та про фе сій
ноква лі фі ка цій ну струк ту ру без ро біт них; 2) за без пе чен ня віль но го 
дос ту пу ро бо то дав цям до бан ку да них про ви со ко ква лі фі ко ва ну не
зай ня ту ро бо чу си лу; 3) ці льо ва пе ре під го тов ка без ро біт них за кон
крет ни ми за яв ка ми ро бо то дав ців; за без пе чен ня під ви щен ня ква лі фі
ка ції пра ців ни ків під при ємств і ор га ні за цій, а та кож їх пе ре під го тов ка 
у зв’язку з пе ре про фі лю ван ням ви роб ництва; 4) роз роб ка й удо ско на
лен ня про фе сій них стан дар тів, про грам під го тов ки спе ціа лі стів для 
без по се ред ніх за мов ни ків — під при ємств і ор га ні за цій. 

роз ши рен ня про фе сій ної ком пе тен ції роз гля да є ть ся як важ ли вий 
ре зерв роз ви тку ро бо чої си ли, а про фе сій не нав чан ня має за без пе чи
ти без пе рерв ну пе ре під го тов ку і під ви щен ня ква лі фі ка ції пра цюю чих 
уп ро довж усьо го пе ріо ду зай ня то сті. Вдо ско на лен ня тех но ло гії про
фе сій но го нав чан ня в усій сис те мі про фе сій нотех ніч ної і ви щої ос ві
ти дає мож ли вість аде к ват но реа гу ва ти на пот ре би рин ку пра ці, а от же 
спри яє зба лан со ва но сті між по пи том і про по зи ці єю ро бо чої си ли на 
рин ку пра ці та по до лан ню без ро біт тя. 

Важ ли ве зна чен ня для роз ви тку про дук тив них сил і під ви щен ня 
про фе сій ної мо біль но сті ро бо чої си ли ма ла роз роб ка в 1976 р. мо дуль
ної сис те ми про фе сій но го нав чан ня, ство ре ної моП на ба зі уза галь
нен ня сві то во го до сві ду з під го тов ки кад рів. реа лі за ція ці єї сис те ми є 
ос но вою уні фі ка ції і гар мо ні за ції на ціо наль них сис тем про фе сій но го 
нав чан ня, що по зи тив но впли ває на віль не пе ре мі щен ня ро бо чої си ли, 
а та кож за без пе чує реа лі за цію пра ва пра ців ни ка на от ри ман ня ро бо ти 
від по від но до от ри ма ної ним ква лі фі ка ції. 

За хід ні сис те ми про фе сій ної ос ві ти, як пра ви ло, ма ють два рів ні. 
По чат ко ва про фе сій на ос ві та спря мо ва на на за сво єн ня ба зо вих ква лі
фі ка цій, які да ють мож ли вість гро ма дя нам вий ти на ри нок пра ці. дру
гий рі вень охо п лює без пе рерв не нав чан ня, ку ди вхо дять усі сег мен ти 
пі сля пер вин ної ос ві ти, в то му чис лі під ви щен ня ква лі фі ка ції, ос ві та 
і нав чан ня до рос ло го на се лен ня, зок ре ма нав чан ня без ро біт них. обид
ва рів ні об’єднує спіль на ін тег ро ва на сис те ма ква лі фі ка цій, орі єн то ва на 
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три ва ло сті зай ня то сті і роз ви тку са мо зай ня то сті на се лен ня. Про фе сій
ні знан ня і на вич ки, от ри ма ні в нав чаль них про фе сій них за кла дах, че
рез кіль ка ро ків за ста рі ва ють і ста ють не дос тат ні ми. то му ві до ма кон
цеп ту аль на схе ма «нав чан ня → ро бо та → пен сія» в су час них умо вах 
транс фор му є ть ся в но ву кон цеп цію «нав чан ня → (ро бо та + нав чан ня) 
→ пен сія», тоб то скла до ва (ро бо та + нав чан ня) за без пе чує без пе рерв
ність нав чан ня лю ди ни про тя гом жит тя, а це ви ма гає впро ва джен ня 
в ук ра ї ні гнуч ких ін но ва цій них тех но ло гій про фе сій но го нав чан ня. 

у ро сії за ос тан ні ро ки в про цес нав чан ня без ро біт них гро ма дян і не
зай ня то го на се лен ня впро ва джу ю ть ся та кі ос віт ні про гра ми і тех но ло
гії, як мо дуль не нав чан ня за ме то ди кою моП. З 1994 р. в мо ск ві здій
сню є ть ся реа лі за ція про ек ту моП «По даль ший роз ви ток мо дуль ної 
сис те ми нав чан ня в ро сії і кра ї нах снд». на ба зі про ек ту ство ре на ав
то ном на ор га ні за ція «між на род ний центр роз ви тку мо дуль ної сис те
ми нав чан ня на ос но ві ме то ди ки «мо ду лі тру до вих на ви чок» (Mod ules 
of Em ploy ble Skills) (мтн). кон цеп ція мо дуль но го нав чан ня, роз роб
ле на між на род ни ми і ро сій сь ки ми спе ціа лі ста ми з ме тою за до во лен ня 
пот реб рин ку пра ці у гнуч ко му, ефек тив но му і ін ди ві ду аль но му нав чан
ні, з ус пі хом за сто со ву є ть ся та кож у кра ї нах Єв ро пи, азії і сШа. За час 
дії про ек ту вда ло ся ско ро ти ти се ред ній тер мін нав чан ня без ро біт них 
гро ма дян у ро сії до 3,5 мі ся ця (у 1998 р. він скла дав 4,5 мі ся ця). 

уп ро ва джен ня мо дуль ної тех но ло гії у про цес про фе сій но го нав чан
ня без ро біт них в Бі ло ру сі роз по ча то в рам ках Про ек ту моП BYE/96/
MOI/FR6 «роз ви ток мо дуль ної сис те ми нав чан ня в рес пуб лі ці Бі ло
русь», що діє з 1997 р. ме тою про ек ту є вдо ско на лен ня сис те ми про
фе сій но го нав чан ня, а та кож по ліп шен ня си туа ції з зай ня ті стю на се
лен ня в Бі ло ру сі.

са ме мо дуль на тех но ло гія про фе сій но го нав чан ня здат на пев ною 
мі рою ви рі ши ти час ти ну про блем, які сто ять сьо го дні пе ред рин ком 
ос віт ніх пос луг і рин ком пра ці. цей вид нав чан ня впро ва джу є ть ся 
в ук ра ї ні з 1997 р. роз гор тан ня ро бо ти у цьо му на пря мі при ве ло до за
по чат ку ван ня Про ек ту Про гра ми роз ви тку Про он/моП «Впро
ва джен ня гнуч ких про грам про фе сій но го нав чан ня для без ро біт них» 
(UKR /99/006−007), який є важ ли вим пріо ри те том уря ду ук ра ї ни 
в про ве ден ні ак тив ної по лі ти ки зай ня то сті на рин ку пра ці. іс ную чий 
до свід уп ро ва джен ня ці єї сис те ми нав чан ня під твер джує, що мо дуль
ний під хід най кра ще за без пе чує без пе рерв не нав чан ня — од ну з го лов
них пот реб сьо го ден ня.

го лов не зав дан ня Про он/моП — на да ти до по мо гу ук ра ї ні 
у ство рен ні на ціо наль них мож ли во стей для роз ви тку та впро ва джен

ти пов ну ква лі фі ка цію, що, як по ка зує до свід, стає дос тат ньо силь ним 
мо ти ва цій ним ме ха ніз мом. для ук ра ї ни на ве де ні прин ци пи є цін ни
ми і до ціль но їх пос ту по во реа лі зо ву ва ти в хо ді транс фор му ван ня тра
ди цій ної про фе сій ної ос ві ти від по від но до ви мог рин ко вої еко но мі ки, 
а та кож праг нень на шої кра ї ни ввій ти у сві то ве спів то ва ри ст во.

В іс па нії про гра ми нав чан ня ма ють мо дуль ну струк ту ру, при чо му 
мо ду лі роз роб ле ні з ура ху ван ням прак ти ки про фе сій ної ді яль но сті. За
сво єн ня чер го вої оди ни ці ква лі фі ка ції дає мож ли вість оці ни ти влас ну 
пот ре бу в по даль шо му нав чан ні, пла ну ва ти та реа лі зо ву ва ти нав чан ня 
за ін ди ві ду аль ним гра фі ком, нав чаю чись уп ро довж жит тя.

ос нов ним на пря мом фор му ван ня сис тем про фе сій ної ква лі фі ка ції 
в ір лан дії є реа лі за ція ос нов них зав дань стра те гії нав чан ня про тя гом 
жит тя, що спи ра є ть ся на три клю чо ві по нят тя [94, с. 128]: дос туп (про
цес, у хо ді яко го учень по чи нає нав чан ня на ос но ві ви знан ня тих знань, 
які він уже має, а та кож умінь і ком пе тен цій); пе ре хід (про цес, у хо ді 
яко го уч ні мо жуть пе ре хо ди ти з од ні єї про гра ми на ін шу, от ри мав ши 
офі цій не ви знан ня тих знань, умінь і до сві ду, які в них є); про су ван
ня (це про цес, у хо ді яко го уч ні мо жуть пе ре хо ди ти з од ні єї про гра ми 
нав чан ня на ін шу, більш ви со ко го рів ня по рів ня но з по пе ред ні ми про
гра ма ми нав чан ня). ці по нят тя ле жать в ос но ві ство рен ня ква лі фі ка
цій ної рам ки, яка ба зу є ть ся на та ких прин ци пах: мож ли вість всту пу 
на нав чан ня для всіх ка те го рій на се лен ня; за без пе чен ня рів них прав на 
нав чан ня, за фік со ва них у За ко нах ір лан дії «Про рів ний ста тус» (2000 
р.), «Про рів ні пра ва на зай ня тість» (1998 р.). Ще од ні єю важ ли вою 
особ ли ві стю є те, що от ри ман ня сер ти фі ка та оз на чає мож ли вість нав
чан ня за про гра мою, яка ве де до от ри ман ня сер ти фі ка та в тій са мій або 
су між ній сфе рі, а та кож про су ван ня на більш ви со кий рі вень.

ни ні в ук ра ї ні та кож пос тає пи тан ня що до ство рен ня єди ної ква лі
фі ка цій ної рам ки для ви щої і про фе сій нотех ніч ної ос ві ти. Від сут ність 
та кої рам ки галь мує роз ви ток су час ної сис те ми ос ві ти в ук ра ї ні і є од
ним з го лов них чин ни ків не від по від но сті між роз ви тком рин ку пра
ці та рин ку ос віт ніх пос луг. са ме то му по нят тя ком пе тен ції має бу ти 
цен траль ним в ос но ві нав чаль но го про це су, а до свід фран ції, ні меч чи
ни, Ве ли ко бри та нії, і особ ли во ір лан дії, має бу ти по кла де ний в ос но ву 
ре фор му ван ня сис те ми про фе сій нотех ніч ної і ви щої ос ві ти ук ра ї ни, 
де в ос но ві роз роб ки стан дар тів на пев ні про фе сії, спе ці аль но сті, ви ди 
ро біт має ле жа ти та ка важ ли ва скла до ва, як фак тор ком пе тент но сті.

су час ній сис те мі ос ві ти ук ра ї ни в умо вах транс фор ма ції еко но мі
ки важ ко мо біль но реа гу ва ти на пот ре би рин ку пра ці. Зро стаю чі тем
пи еко но міч них змін і гнуч кість рин ку пра ці при зво дять до змен шен ня 
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ст ва ос ві ти і нау ки ук ра ї ни від 12.12.97 № 34/441, роз по ря джен ням об
лас них дер жав них ад мі ні ст ра цій у кож ній об лас ті ство ре но ре гіо наль ні 
цен три мо дуль но го про фе сій но го нав чан ня, які адап ту ють і впро ва
джу ють да ний про ект. 

мі ні стер ст во пра ці та со ці аль ної по лі ти ки, мі ні стер ст во ос ві ти 
і нау ки ук ра ї ни ви да ли спіль ний на каз від 14.04.03. № 94/244 «Про 
по даль ше впро ва джен ня сис те ми мо дуль но го про фе сій но го нав чан ня 
в ук ра ї ні у 2003–2005 ро ках», в яко му на ве де но пе ре лік ба зо вих нав
чаль них за кла дів з роз роб лен ня та впро ва джен ня мо дуль них нав чаль
них ма те ріа лів і нав чаль номе то дич ної до ку мен та ції. В ці ло му за Про
ек том Про он/моП, умцмн та ба зо ви ми нав чаль ни ми за кла да ми 
на 01.01.2007 ро ку, крім роз роб ле них нав чаль них па ке тів і про грам но
ме то дич ної до ку мен та ції біль ше 150 про фе сій та 30 ви дів ро біт, що 
ко ри сту ю ть ся по пи том на рин ку пра ці, пос тій но про во дить ся сер ти
фі ка ція по над 2 400 пе да го гіч них пра ців ни ків на пра во здій снен ня нав
чан ня за мо дуль ною тех но ло гі єю. 

мо дуль не нав чан ня не зай ня то го на се лен ня здій сню є ть ся від по від
но до чин но го по ло жен ня про ор га ні за цію про фе сій ної під го тов ки, 
пе ре під го тов ки і під ви щен ня ква лі фі ка ції ви віль ню ва них пра ців ни
ків і не зай ня то го на се лен ня, за твер дже но го на ка зом мі ні стер ст ва пра
ці ук ра ї ни та мі ні стер ст вом ос ві ти ук ра ї ни від 30.06.1994 № 36 /206. 
По рів няль ний ана ліз уп ро ва джен ня мо дуль но го про фе сій но го нав чан
ня в про фе сій нотех ніч них нав чаль них за кла дах ук ра ї ни по ка зав, що 
в гру пі, яка нав ча є ть ся за ці єю сис те мою, спос те рі га є ть ся під ви щен ня 
яко сті знань уч нів і за ці кав ле ність у про це сі нав чан ня. По зи тив ним є 
та кож ско ро чен ня тер мі нів нав чан ня, що спри яє еко но мії дер жав них 
кош тів [97].

З ме тою під ви щен ня мо ти ва ції пе да го гіч них пра ців ни ків, які бе руть 
участь у про фе сій но му нав чан ні за мо дуль ною тех но ло гі єю, пот ріб но 
вклю чи ти до дер жав но го кла си фі ка то ра но ву про фе сію «Пе да гог про
фе сій но го нав чан ня» (на ос но ві ін тег ру ван ня функ цій ви кла да ча і май
ст ра ви роб ни чо го нав чан ня). ек спе ри мен таль но до ве де но до ціль ність 
по єд нан ня цих функ цій. та кий під хід спо ну кає до пос тій но го під ви
щен ня про фе сій но го рів ня, ви ко ри стан ня пе ре до вих ос віт ніх тех но ло
гій [98].

до свід ор га ні за ції мо дуль но го про фе сій но го нав чан ня в ук ра ї ні 
свід чить про йо го до ціль ність і ефек тив ність. од нак є ба га то про блем 
ор га ні за цій но го, еко но міч но го і фі нан со во го ха рак те ру, на прик лад, на
дан ня фі нан со вої під трим ки ре гіо наль ним цен трам мо дуль но го нав чан
ня для при дбан ня ком плек тів нав чаль них па ке тів, от ри ман ня лі цен зій 

ня гнуч ких мо дуль них сис тем про фе сій но го нав чан ня на ос но ві роз
роб ле ної моП ме то ди ки під на звою «мо ду лі тру до вих на ви чок» 
(мтн). Ба зую чись на ре зуль та тах уп ро ва джен ня мо дуль ної сис те ми 
нав чан ня в ро сії та ін ших кра ї нах, мож на зро би ти ви сно вок, що при 
впро ва джен ні ці єї сис те ми тер мі ни нав чан ня по рів ня но з тра ди цій
ною сис те мою ско ро чу ю ть ся при близ но в 2–2,5 раза, ви тра ти на нав
чан ня — при близ но в 2 ра зи [95, с. 12].

най більш до ціль но за сто со ву ва ти мо дуль не про фе сій не нав чан ня 
при під го тов ці, пе ре під го тов ці і під ви щен ні ква лі фі ка ції еко но міч но 
ак тив но го на се лен ня, в то му чис лі не зай ня то го; під го тов ці під при єм
ців з ме тою спри ян ня роз ви тку ма ло го біз не су, під при єм ництва і са
мо зай ня то сті та не за хи ще них верств на се лен ня (жі нок, мо ло ді, вій
сь ко во служ бов ців, звіль не них у за пас, ін ва лі дів); під го тов ці кад рів на 
ви роб ництві то що.

у рам ках реа лі за ції про ек ту Про он/моП ство ре но ук ра їн
ський між га лу зе вий центр мо дуль но го нав чан ня (умцмн), між ві
дом чу ко ор ди на цій ну ра ду з пи тань впро ва джен ня в ук ра ї ні сис те ми 
мо дуль но го про фе сій но го нав чан ня. ос нов ною ді яль ні стю умцмн 
є спри ян ня роз ви тку в ук ра ї ні ефек тив ної мо дуль ної сис те ми про фе
сій но го нав чан ня, впро ва джен ня гнуч ких тех но ло гій під го тов ки, пе
ре під го тов ки і під ви щен ня ква лі фі ка ції еко но міч но ак тив но го (в то
му чис лі не зай ня то го) на се лен ня на ос но ві ви ко ри стан ня пе ре до во го 
на ціо наль но го та за ру біж но го до сві ду. сві то вий до свід свід чить, що 
мтн ви зна на на між на род но му рів ні як про дукт моП і ви ко ри сто
ву є ть ся для пе ре під го тов ки без ро біт них, під ви щен ня ква лі фі ка ції зай
ня то го на се лен ня, а та кож як за сіб нав чан ня впро довж жит тя. 

За час ді яль но сті умцмн зав дя ки йо го тіс ній взає мо дії з ре гіо
наль ни ми цен тра ми мо дуль но го нав чан ня, цен тра ми зай ня то сті, про
фе сій нотех ніч ни ми нав чаль ни ми за кла да ми, ви яв ле но та кі пе ре ва ги 
мо дуль ної тех но ло гії про фе сій но го нав чан ня [96]: мож ли вість ско ро
чен ня тер мі ну нав чан ня при йо го ви со кій яко сті, що за без пе чує мо ти
ва цію без ро біт них до про це су нав чан ня; за без пе чен ня ін ди ві ду аль ної 
під го тов ки кад рів без по се ред ньо на ви роб ництві; орі єн та ція на кін це
вий ре зуль тат нав чан ня; мож ли вість ро та цій но го фор му ван ня скла ду 
нав чаль них груп; ура ху ван ня ра ні ше на бу тих слу ха ча ми знань і тру до
вих на ви чок; під го тов ка ро біт ни ків під за да ний про філь ком пе тент но
сті; ви со кий рі вень адап то ва но сті до пот реб ро бо то дав ців то що.

у рам ках реа лі за ції Про ек ту Про он/моП, від по від но до до ру
чен ня ка бі не ту мі ні ст рів ук ра ї ни від 17 лип ня 1997 ро ку № 14555/17, 
на ка зу мі ні стер ст ва пра ці та со ці аль ної по лі ти ки ук ра ї ни і мі ні стер
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під при єм ст вах мо дуль них тех но ло гій нав чан ня то що. на ос но ві на яв
но го до сві ду ор га ні за ції мо дуль но го про фе сій но го нав чан ня, пе ре нав
чан ня та під ви щен ня ква лі фі ка ції ро бо чої си ли, то му чис лі кад рів на 
ви роб ництві, роз роб ле но ор га ні за цій ну мо дель мо дуль но го про фе сій
но го нав чан ня в ук ра ї ні (рис. 4.6.) [101, с. 201].

управ лін ня про фе сій ним нав чан ням за мо дуль ною сис те мою здій
сню є ть ся мі ні стер ст вом пра ці та со ці аль ної по лі ти ки ук ра ї ни, дер
жав ною служ бою зай ня то сті, мі ні стер ст вом ос ві ти і нау ки ук ра ї ни. 
ак тив ну участь в реа лі за ції цьо го нав чан ня бе руть ук ра їн ський між га
лу зе вий центр мо дуль но го про фе сій но го нав чан ня, об лас ні цен три зай
ня то сті, ре гіо наль ні цен три мо дуль но го про фе сій но го нав чан ня, ін ші 
ус та но ви. од нак цен траль не міс це в мо де лі роз ви тку мо дуль но го про
фе сій но го нав чан ня кад рів на ви роб ництві від ве де но під при єм ст вам, 
ус та но вам, ор га ні за ці ям. 

рис. 4.6. ор га ні за цій на мо дель роз ви тку мо дуль но го про фе сій но го нав чан ня 

до свід уп ро ва джен ня мо дуль но го про фе сій но го нав чан ня в ук ра ї ні 
свід чить про до ціль ність йо го ши ро ко го ви ко ри стан ня для та ких ка те
го рій уч нів (слу ха чів), як не зай ня те на се лен ня (в то му чис лі без ро біт ні), 
осо би, які до гля да ють ді тей, пре ста рі лих, хво рих чле нів сім’ї, ін ва лі ди, 
мо лодь, вій сь ко во служ бов ці, звіль не ні в за пас у зв’язку зі ско ро чен ням 
кон тин ген ту Зброй них сил, та ін ші вер ст ви на се лен ня, не кон ку рен то
спро мож ні на рин ку пра ці, а та кож при нав чан ні кад рів без по се ред ньо 
на ви роб ництві. За зна че на ін но ва цій на тех но ло гія є од ні єю з най більш 
ефек тив них на пря мів ак тив ної по лі ти ки зай ня то сті і дає мож ли вість 
іс тот но по ліп ши ти ста но ви ще у сфе рі зай ня то сті на се лен ня, змен ши ти 
рі вень без ро біт тя, під ви щи ти кон ку рен то спро мож ність на рин ку пра

то що, розв’язання яких знач но при ско ри ло б уп ро ва джен ня мо дуль
ної тех но ло гії нав чан ня [99, с. 32]. се ред ос нов них пе ре шкод ши ро
ко го впро ва джен ня ін но ва цій них тех но ло гій про фе сій но го нав чан ня 
кад рів на ви роб ництві слід на зва ти та кі: ро бо то дав ці не охо че вкла да
ють ін ве сти ції в люд ський ка пі тал, ос кіль ки пра ців ни ки, які одер жа ли 
під го тов ку, мо жуть змі ни ти міс це ро бо ти, і, та ким чи ном, під при єм
ст во втра тить свої кош ти; від сут ність у ро бо то дав ця дос тат ніх кош тів 
для про ве ден ня про фе сій но го нав чан ня; від сут ність мо ти ва ції у са мих 
пра ців ни ків під ви щу ва ти свою ква лі фі ка цію че рез не від по від ність ос
тан ньої на ра хо ва ній їм за ро біт ній пла ті.

су час на сис те ма про фе сій ної під го тов ки, пе ре під го тов ки та під ви
щен ня ква лі фі ка ції кад рів на ви роб ництві пот ре бує від ро джен ня і мо
дер ні за ції, то му важ ли во ви рі ши ти ви ще за зна че ні про бле ми сто сов но 
впро ва джен ня ін но ва цій них ме то дів про фе сій но го нав чан ня. особ
ли ву ува гу має бу ти при ді ле но спри ян ню впро ва джен ню в нав чаль
ний про цес гнуч ких мо дуль них тех но ло гій під го тов ки кад рів на ви роб
ництві, зок ре ма, за ме то ди кою моП.

удо ско на лен ня про фе сій но го нав чан ня пер со на лу без по се ред ньо на 
ви роб ництві має здій сню ва тись у двох ос нов них на пря мах: під ви щен ня 
ефек тив но сті під го тов ки (змі сту, форм і ме то дів нав чан ня) та ство рен
ня ор га ні за цій них струк тур, які за без пе чу ва ли б роз ви ток про фе сій но
го нав чан ня кад рів на ви роб ництві. до свід роз ви не них кра їн, зок ре ма 
ні меч чи ни і сШа. [100] свід чить про до ціль ність ух ва лен ня в ук ра ї
ні За ко ну «Про про фе сій не нав чан ня кад рів на ви роб ництві». це по
яс ню є ть ся не об хід ні стю пра во во го вре гу лю ван ня пи тань, пов’язаних 
з роз роб кою ефек тив но го ме ха ніз му сти му лю ван ня пер со на лу під при
ємств у на пря мі по си лен ня їх ньої за ці кав ле но сті в без пе рерв но му вдо
ско на лен ні сво їх знань та вмінь, а та кож сто сов но на дан ня по дат ко вих 
пільг і до та цій ро бо то дав цям, які про во дять про фе сій не нав чан ня сво
їх пра ців ни ків. 

Здат ність пер со на лу на під при єм ст вах нав ча ти ся про тя гом жит тя 
за без пе чить кон ку рен то спро мож ність під при єм ст ва. З ці єю ме тою ка
бі нет мі ні ст рів ук ра ї ни за твер див роз по ря джен ня «Про за хо ди спри
ян ня під при єм ст ва ми в ор га ні за ції про фе сій но го нав чан ня кад рів на 
ви роб ництві», на ви ко нан ня яко го роз роб ле но «По ло жен ня про про
фе сій не нав чан ня кад рів на ви роб ництві» (за твер дже но спіль ним на
ка зом мі ні стер ст ва пра ці та со ці аль ної по лі ти ки та мі ні стер ст вом 
ос ві ти і нау ки ук ра ї ни від 26.03.2001, № 127/151), а та кож ут во ре но 
між ві дом чу кон суль та тив ну ра ду з пи тань під го тов ки кад рів на ви роб
ництві, про во дить ся ро бо та що до роз роб лен ня та впро ва джен ня на 
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•	 мо	ні	то	ринг	ста	ну,	ос	нов	них	тен	ден	цій	і	про	це	сів	на	ло	каль	но	му	
рин ку пра ці;

•	 ін	фор	му	ван	ня	 про	 ви	тра	ти	 цен	тра	ми	 зай	ня	то	сті	 кош	тів	 Фон
ду за галь но обов’язкового дер жав но го со ці аль но го стра ху ван ня 
з роз крит тям до сяг ну то го ефек ту по кож ній стат ті бю дже ту.

до від ко вокон суль та цій ний сек тор вклю чає стен ди, план ше ти, пла
ка ти з ін фор ма ці єю про пра ва та обов’язки без ро біт них, а та кож зраз ки 
оформ лен ня без ро біт ни ми різ них до ку мен тів.

ме тою сек то ру са мо стій но го по шу ку ро бо ти є на дан ня клі єн ту 
мож ли во сті са мо стій но ко ри сту ва тись ін фор ма ці єю про віль ні ро бо чі 
міс ця і зна хо ди ти для се бе най кра щі ва рі ан ти пра це влаш ту ван ня.

у про фін фор ма цій но му сек то рі роз мі щу ю ть ся про фін фор ма цій ні 
ма те ріа ли: ін фор ма цій на лі те ра ту ра з опи са ми про фе сій (спе ці аль но
стей); до від ко ві ма те ріа ли про нав чаль ні за кла ди, що здій сню ють про
фе сій не нав чан ня; пе ре лік про фе сій, за яки ми ор га ні зо вує нав чан ня 
центр зай ня то сті, ві део ма те ріа ли про зміст ок ре мих про фе сій, а та кож 
пас пор ти ор га ні за цій з ма те ріа ла ми, які ви світ лю ють іс то рію під при
єм ст ва, йо го ви роб ни чу ді яль ність, со ці аль нопо бу то ву сфе ру та ін шу 
ін фор ма цію, що мо же за ці ка ви ти від ві ду ва ча цен тру зай ня то сті.

у реє ст ра цій ноприй маль но му сек то рі про во дять спів бе сі ди під 
час реє ст ра ції клі єн тів, а та кож під час по втор но го від ві ду ван ня ни ми 
цен тру зай ня то сті.

По шук ін фор ма ції про ва кан сії здій сню є ть ся не тіль ки під час спів
бе сі ди з клі єн том, а й у пе рі од між від ві ду ван ня ми без ро біт ним цен тру 
зай ня то сті. маю чи в бан ку да них ін фор ма цію про кон крет но го клі єн
та та ви мо ги ро бо то дав ця до кан ди да тів на за мі щен ня віль них ро бо чих 
місць, не об хід но на ос но ві зі став лен ня ці єї ін фор ма ції діб ра ти гро ма
дя ни но ві ро бо ту, як що ва кан сія з’явилася в про мі жок ча су між від ві ду
ван ня ми клі єн том цен тру зай ня то сті.

З ме тою ак ти ві за ції влас них зу силь клі єн та та йо го мо ти ва ції що до 
під ви щен ня кон ку рен то спро мож но сті на рин ку пра ці, пе ред ба ча є ть ся 
ство рен ня спе ці аль но го са мо стій но го сек то ру ак тив ної під трим ки без
ро біт них. Важ ли вим еле мен том тех но ло гії є ак ти ві за ція зу силь клі єн тів 
у по шу ку ро бо ти. на це спря мо ва но план са мо стій но го по шу ку ро бо ти, 
в яко му вка зу ю ть ся спіль ні дії гро ма дя ни на і спе ціа лі ста цен тру зай ня то
сті у цьо му на пря мі. та кі пла ни до по ма га ють клі єн там більш сис те ма ти зо
ва но і на по лег ли во шу ка ти ро бо ту, а спе ціа лі стам, які здій сню ють функ ції 
пра це влаш ту ван ня, — ці ле спря мо ва но спри яти гро ма дя ни но ві.

обов’язковим еле мен том тех но ло гії є про ве ден ня се мі на рів з без
ро біт ни ми по опа ну ван ню ни ми ме то дів са мо стій но го по шу ку ро бо

ці та за без пе чи ти роз ви ток сис те ми без пе рерв но го нав чан ня, що в кін
це во му під сум ку за без пе чує зро стан ня ос нов них со ці аль ноеко но міч
них по каз ни ків роз ви тку ук ра ї ни.

не менш важ ли вим на пря мом реа лі за ції ін но ва цій них тех но ло гій 
пра це влаш ту ван ня не зай ня то го на се лен ня є впро ва джен ня роз роб ле
ної ін сти ту том під го тов ки кад рів дер жав ної служ би зай ня то сті Єди ної 
тех но ло гії об слу го ву ван ня не зай ня то го на се лен ня у цен трах зай ня то
сті (Єтонн). 

уп ро ва джен ня ці єї тех но ло гії об слу го ву ван ня на се лен ня у цен трах 
зай ня то сті спря мо ва но на за без пе чен ня взає мо уз го дже но сті со ці аль
них пос луг, пов’язаних з ак ти ві за ці єю без ро біт них і під ви щен ням їх
ньої кон ку рен то спро мож но сті на рин ку пра ці, з за хо да ми що до по шу
ку і під бо ру ро бо ти; пріо ри тет но сті пос луг цен тру зай ня то сті що до 
по шу ку і до бо ру ро бо ти пе ред ін ши ми ви да ми пос луг; ак ти ві за ції влас
них зу силь без ро біт них у по шу ках ро бо ти; зміц нен ня взає мо дії цен
трів зай ня то сті з ро бо то дав ця ми [102, с. 137].

За сто су ван ня Єди ної тех но ло гії об слу го ву ван ня не зай ня то го на се
лен ня у цен трах зай ня то сті ук ра ї ни (Єтон) спря мо ва не на:

1. ак ти ві за цію влас них зу силь клі єн тів що до пра це влаш ту ван ня за 
ра ху нок:

•	 опа	ну	ван	ня	тех	ні	кою	са	мо	стій	но	го	по	шу	ку	ро	бо	ти;	
•	 на	дан	ня	ін	фор	ма	ції	про	ва	кант	ні	міс	ця	шля	хом	ство	рен	ня	єди	ної	

на ціо наль ної ін фор ма цій ної комп’ютерної сис те ми і за без пе чен ня 
віль но го дос ту пу кож но го від ві ду ва ча до ін фор ма ції про ва кан сії;

•	 ство	рен	ня	 умов	 для	 за	по	чат	ку	ван	ня	 не	зай	ня	тим	 на	се	лен	ням	
влас ної спра ви;

•	 за	лу	чен	ня	не	зай	ня	тих	гро	ма	дян	до	уча	сті	в	оп	ла	чу	ва	них	гро	мад
ських ро бо тах;

•	 на	дан	ня	про	фо	рі	єн	та	цій	них	пос	луг	не	зай	ня	то	му	на	се	лен	ню.
2. Зміц нен ня взає мо дії з ро бо то дав ця ми за ра ху нок:
•	 на	дан	ня	 ін	фор	ма	ції	 ро	бо	то	дав	ців	 що	до	 про	фе	сій	ноква	лі	фі	ка

цій но го скла ду за реє ст ро ва но го у цен трі зай ня то сті не зай ня то го 
на се лен ня; 

•	 на	дан	ня	 до	по	мо	ги	що	до	 до	бо	ру	пер	со	на	лу	 для	 за	пов	нен	ня	 ва
кант них ро бо чих місць від по від но до за пи тів ро бо то дав ців 
і здій снен ня про фе сій но го нав чан ня кад рів за кон крет ним за
мов лен ням з чис ла за реє ст ро ва но го у цен трі зай ня то сті не зай ня
то го на се лен ня;

•	 кон	суль	та	цій	на	до	по	мо	га	що	до	впро	ва	джен	ня	дея	ких	норм	за	ко
но дав ст ва про пра цю і зай ня тість;



192

роз діл 5.  
ІН Но вА цІЙ НІ зрУ ШЕН НЯ  

У рІв НІ ЖИт тЯ НА сЕ лЕН НЯ 

ти. як свід чить віт чиз ня ний і за ру біж ний до свід, да на фор ма ро бо ти 
цЗ без ва го мих до дат ко вих ви трат дає мож ли вість знач но під ви щи ти 
ефек тив ність пра це влаш ту ван ня без ро біт них.

на ла го дже ні взає мо від но си ни з ро бо то дав ця ми до по ма га ють 
розв’язанню ос нов но го зав дан ня цен тру зай ня то сті — спри ян ню пра
це влаш ту ван ню без ро біт них клі єн тів, у то му чис лі тих, на ко го по ши
рю є ть ся 5від сот ко ва кво та ро бо чих місць. у тех но ло гії пе ред ба че но 
ство рен ня спе ці аль но го сек то ру взає мо дії з ро бо то дав ця ми.

ана лі зую чи за ру біж ний до свід за сто су ван ня за хо дів ак тив ної по лі
ти ки зай ня то сті, не об хід но від зна чи ти, що спри ян ня під ви щен ню кон
ку рен то спро мож но сті ро бо чої си ли на рин ку пра ці вва жа є ть ся од ним 
з пріо ри тет них на пря мів роз ви тку кон ку рент них від но син на рин ку 
пра ці. При цьо му най більш при йнят ним для за сто су ван ня вва жа є ть
ся удо ско на лен ня сис те ми гро мад ських ро біт; роз ви ток про гре сив них 
тех но ло гій, що за без пе чу ють но ві ро бо чі міс ця на пе ри фе рії; впро ва
джен ня про грам спри ян ня зай ня то сті жі нок, мо ло ді й осіб по хи ло го 
ві ку че рез до дат ко ву про фе сій ну під го тов ку та пе ре нав чан ня з ме тою 
під ви щен ня їх кон ку рен то спро мож но сті.

ці ка вим вва жа є ть ся за ру біж ний до свід сти му лю ван ня ро бо то дав ців 
що до пра це влаш ту ван ня мо ло ді, що бра ла участь в ор га ні зо ва них за 
спри ян ням служ би зай ня то сті про гра мах про фе сій но го нав чан ня для 
без ро біт них шля хом уп ро ва джен ня сис тем піль го во го опо дат ку ван ня, 
ча ст ко вої ком пен са ції їх ви трат на ви пла ту за ро біт ної пла ти учас ни кам 
цих про грам. ра зом з тим од ним з най ефек тив ні ших за хо дів спри ян ня 
пра це влаш ту ван ню не зай ня то го на се лен ня є від шко ду ван ня стра хо вих 
вне сків ро бо то дав цю у ви пад ку пра це влаш ту ван ня без ро біт но го; роз
роб ка спе ці аль них про грам для три ва ло без ро біт них; на дан ня суб си дії 
ви пу ск ни кам кур сів пе ре під го тов ки; ста жу ван ня (ап ро ба ція) не зай ня
тих на під при єм ст вах. 

не об хід но та кож при ді ля ти на леж ну ува гу за про ва джен ню про грам
ноці льо во го ме то ду управ лін ня про фе сій ною ос ві тою, спря мо ва но го на
сам пе ред на за без пе чен ня більш ефек тив но го під хо ду до ор га ні за ції нав
чан ня, роз роб ку про гно зів і здій снен ня мо ні то рин гу рин ку пра ці з ме тою 
оп ти мі за ції об ся гів нав чан ня, під ви щен ня яко сті ос віт ніх пос луг.

уза галь нен ня до слі джень у сфе рі по лі ти ки зай ня то сті, прак ти ки фор
му ван ня рин ку пра ці у кра ї нах з роз ви не ною та пе ре хід ною еко но мі кою 
да ють під ста ву ствер джу ва ти, що пріо ри тет ним зав дан ням за ли ша є ть ся 
не са ме по со бі за без пе чен ня мож ли во сті пра це влаш ту ван ня не зай ня тих, 
а на сам пе ред спри ян ня під ви щен ню рів ня їх про фе сіо на ліз му з ме тою зро
стан ня рів ня кон ку рен то спро мож но сті на між на род но му рин ку пра ці. 



195

ін но ва цій ні тех но ло гії, а зго дом і ін но ва цій ний сві то гляд, стрім
ко ввійш ли у сус піль ний про стір роз ви не них кра їн сві ту, тор каю чись 
у гло баль но му про це сі всі єї сві то вої спіль но ти. люд ський роз ви ток 
у цьо му про це сі за ймає цен траль ну по зи цію, адже лю ди на, з од но го бо
ку, ви сту пає ру шій ною си лою ін но ва цій, а з дру го го — ос нов ним спо
жи ва чем (пря мим або опо се ред ко ва ним) ре зуль та тів уп ро ва джен ня ін
но ва цій них тех но ло гій. рі вень і умо ви жит тя на се лен ня де мон ст ру ють 
ефект си нер ге тич но го впли ву ін но ва цій них тех но ло гій на жит тє ве се
ре до ви ще сус піль ст ва й кож ної лю ди ни. Знач ні по зи тив ні змі ни в умо
вах жит тя ста ють ос нов ним мо ти ва цій ним чин ни ком до по даль шо го 
роз ви тку ін но ва цій них тех но ло гій, від так са ме змі ни в жит тє во му се ре
до ви щі фор му ють ін но ва цій ну сві до мість і по ве дін ку на се лен ня.

до слі джен ня рів ня жит тя як ін но ва цій ної скла до вої люд сь ко го роз
ви тку мож на умов но по ді ли ти на чо ти ри ос нов ні сфе ри жит тє во го се
ре до ви ща лю ди ни, що най біль ше під па да ють під вплив ін но ва цій них 
тех но ло гій:
•	 сфе	ра	спо	жи	ван	ня	про	до	воль	чих	то	ва	рів;
•	 сфе	ра	за	без	пе	чен	ня	су	час	ни	ми	то	ва	ра	ми	три	ва	ло	го	ко	ри	сту	ван	ня;
•	 сфе	ра	спо	жив	чих	пос	луг;
•	 умо	ви	про	жи	ван	ня	на	се	лен	ня.

5.1. Но віт ні змі ни у сфе рі хар чу ван ня
стрім кий роз ви ток но віт ніх тех но ло гій та но вих мож ли во стей не 

оми нув жод ної сфе ри жит тє ді яль но сті лю ди ни. Ві до мо, що для ефек
тив но го їх за сто су ван ня не об хід но за без пе чу ва ти гід ні умо ви жит тє ді
яль но сті кож ної ок ре мої лю ди ни, в пер шу чер гу на да ва ти мож ли вість 
у пов но му об ся зі та від по від ній яко сті за до воль ня ти свої фі зіо ло гіч ні 
пот ре би, зок ре ма, що до на леж но го рів ня хар чу ван ня. сьо го дні у сфе рі 
хар чу ван ня від бу ва ю ть ся різ но ма ніт ні від крит тя та ін но ва цій ні про це
си. так, в усьо му сві ті впро довж ос тан ніх 20–30 ро ків спос те рі га є ть ся 
по ши рен ня но вих по ко лінь про дук тів хар чу ван ня, що впев не но за во
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чу ван ня лю ди ни, що за ле жить від фі зич ної та еко но міч ної дос туп но сті 
про дук тів хар чу ван ня для різ них со ці аль них груп на се лен ня.

Зі зни жен ням рів ня жит тя збід ні ле на се лен ня, в пер шу чер гу, від
мов ля є ть ся від спо жи ван ня до ро гої про дук ції тва рин ництва, що зу
мов лює по гір шен ня ста ну йо го здо ров’я. для ук ра ї ни в ос тан ні ві сім 
ро ків ха рак тер ною ри сою є знач ний «де фі цит» у спо жи ван ні се зон
них, а то му більш до ро гих, од нак важ ли вих для жит тє ді яль но сті ор га
ніз му, про дук тів хар чу ван ня, та ких як фрук ти, яго ди, ви но град, го рі хи 
(табл. 5.1). 
табл. 5.1. спів від но шен ня ре аль но го та нор ма тив но го спо жи ван

ня про дук тів хар чу ван ня за ос нов ни ми гру па ми у 2006 р.*

Про дук ти хар чу ван ня: ре аль не, кг Нор ма тив не, кг спів від но шен ня, 
ра зи

хліб та хлі бо про дук ти 10,0 8,42 1,19
кар т о  п ля та кар то п ле про дук ти 8,9 10,33 0,87
ово чі та баш тан ні 10,2 13,42 0,76
фрук ти, яго ди, ви но град, го рі хи 3,1 7,50 0,41
цу кор, мед 3,2 3,17 1,00
м’ясо і м’ясопродукти, вклю чаю
чи суб про дук ти та жир 4,8 6,92 0,69

мо ло ко та мо ло ко про дук ти 22,8 31,67 0,72
яй ця 19,8 24,17 0,82
ри ба та ри бо про дук ти 1,9 1,67 1,16
олія та ін ші рос лин ні жи ри 1,8 1,08 1,62

*Роз ра хо ва но на ос но ві ре ко мен да цій Мі ні стер ст ва охо ро ни здо ров’я що до ра ціо наль них 
норм спо жи ван ня ос нов них про дук тів хар чу ван ня в се ред ньо му  

на од ну осо бу на мі сяць в Ук ра ї ні на 2005–2015 рр.

не дос тат нім є спо жи ван ня на се лен ням та кож ово чів і м’яса (вклю
чаю чи м’ясопродукти, суб про дук ти та ін ші тва рин ні жи ри) — в се ред
ньо му на 23% ниж че нор ми. При цьо му де ше ві про дук ти спо жи ва ю ть
ся ук ра їн сь ки ми до мо гос по дар ст ва ми над мір но: май же на 20% біль ше 
за нор му хлі ба і хлі бо про дук тів; на 70% — олії та ін ших рос лин них 
жи рів. це спри чи няє поя ву дав но за бу тих ін фек цій них за хво рю вань, 
алер гій різ но го по хо джен ня, збіль шен ня кіль ко сті ви пад ків та ких со
ці аль но не без печ них хво роб, як ту бер ку льоз і ге па тит.

та кий дис ба ланс у кіль кіс но му спо жи ван ні ос нов них про дук тів хар
чу ван ня не міг не впли ну ти і на енер ге тич ну цін ність до бо во го ра ціо
ну та вміст по жив них ре чо вин у про дук тах хар чу ван ня, де та кож ду же 
по міт ним є не зба лан со ва ність ос нов них по жив них ре чо вин. Зок ре ма, 

йо ву ють ри нок і скла да ють більш ніж 30% усіх про дук тів, що спо жи ва
ю ть ся на се лен ням пла не ти. крім то го, спос те рі га ю ть ся змі ни в куль ту
рі хар чу ван ня, сма ках то що.

В ук ра ї ні ін но ва цій ні тен ден ції у сфе рі хар чу ван ня мож на умов но 
по ді ли ти на ін но ва ції, що впро ва джу ва ли ся на дер жав но му рів ні (тоб
то на мак ро рів ні), та ті, ви ко ри стан ня яких ха рак тер не для до мо гос по
дарств (тоб то на мік ро рів ні). так, на мак ро рів ні реа лі зу ю ть ся та кі за
хо ди:

– з під ви щен ня рів ня куль ту ри хар чу ван ня на се лен ня та за без пе чен
ня дер жав ної хар чо вої без пе ки в кра ї ні, фор му ван ня за ко но дав чої та 
нор ма тив нопра во вої ба зи;

– з по пу ля ри за ції се ред на се лен ня еко ло гіч но чис тих про дук тів хар
чу ван ня;

– що до кон тро лю за ста ном про до воль чо го рин ку на від по від ність 
дер жав ним са ні тар ноепі де міо ло гіч ним стан дар там, стан дар там яко
сті, то що; 

– з мо ні то рин гу рів ня спо жи ван ня на се лен ням про дук тів хар чу ван
ня за ос нов ни ми гру па ми і за вмі стом мік ро та мак ро еле мен тів, ві та
мі нів;

– зі спри ян ня по ши рен ню ме ре жі за кла дів швид ко го хар чу ван ня, 
що пред став ле ні не тіль ки дер жав ни ми, а й при ват ни ми за кла да ми.

до мік ро рів ня мож на від не сти на ступ ні ін но ва цій ні про це си, зок
ре ма що до:

•	 по	си	лен	ня	ува	ги	з	бо	ку	на	се	лен	ня	до	здо	ро	во	го	хар	чу	ван	ня	—	не	
тіль ки за без пе чен ня від по від но сті до бо вої енер ге тич ної цін но сті 
у спо жи тих хар чо вих про дук тах вста нов ле ним нор мам, а й від по
від но сті дер жав ним са ні тар ноепі де міо ло гіч ним стан дар там;

•	 ви	ник	нен	ня	ха	рак	тер	них	змін	у	що	ден	но	му	ра	ціо	ні	хар	чу	ван	ня:	
зок ре ма, на ту раль но ви ро ще ні про дук ти за мі ню ю ть ся на мо ди
фі ко ва ні або вза га лі дея кі гру пи про дук тів ви тіс няю ть ся ін ши ми, 
на прик лад, м’ясо та м’ясопродукти, мо ло ко та мо ло ко про дук ти 
за мі ню ю ть ся со єви ми;

•	 ма	со	вий	пе	ре	хід	на	спо	жи	ван	ня	на	пів	фаб	ри	ка	тів,	про	дук	тів	три
ва ло го збе рі ган ня (з ви зна чен ням тер мі ну за леж но від скла ду 
кон сер ван тів та упа ков ки), хар чо вих до ба вок то що.

слід більш док лад но роз гля ну ти кож ну з на ве де них ін но ва цій них 
тен ден цій, ос кіль ки в кож ній з них, по ряд з по зи тив ни ми ри са ми, на
яв ні й не га тив ні. от же, пер шо чер го вою про бле мою є за до во лен ня фі
зіо ло гіч них пот реб на се лен ня в кіль ко сті, енер ге тич ній цін но сті та 
по жив них ре чо ви нах від по від но до ви мог зба лан со ва но го ра ціо ну хар
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про ти стоя ти по даль шо му роз ви тку за зна че них про це сів слід у двох на
пря мах:
•	 попер	ше,	че	рез	збіль	шен	ня	ви	роб	ництва	тва	рин	ної	про	дук	ції;
•	 подру	ге,	че	рез	по	шук	і	спо	жи	ван	ня	біл	ка	з	аль	тер	на	тив	них	дже	рел.

як що за реа лі за ції пер шо го шля ху ви ни ка ють про бле ми пе ре важ но 
еко но міч но го ха рак те ру, то у дру го му ви пад ку — нау ко ві та со ці аль ні, 
зок ре ма, що до по ши рен ня но вої спо жив чої оди ни ці се ред на се лен ня, 
до ве ден ня її ко рис но сті для здо ров’я, від по від но сті са ні тар ноепі де
міо ло гіч ним та еко ло гіч ним нор мам, «по до лан ня» хар чо вих тра ди цій 
і зви чок.

най ві до мі шим не тіль ки в ук ра ї ні, а й в усьо му сві ті аль тер на
тив ним пос та чаль ни ком біл ка є со єві бо би (під крес ли мо, ли ше на
ту раль ні). як що в дав ни ну сою вжи ва ли в їжу ли ше меш кан ці азій
ськоти хо оке ан сь ко го ре гіо ну, то на да ний час по пит на хар чо вий 
со євий бі лок у сві ті зро стає на 8–10% що річ но. В кра ї нах За хід ної 
Єв ро пи спо жи ван ня за мін ни ків м’яса до сяг ло за ос тан ні ро ки май
же 4 млн. т. до слід ни ки ствер джу ють, що в май бут ньо му соя за йма
ти ме ще біль ше міс ця у хар чу ван ні лю ди ни, а на змі ну м’ясу тва рин 
при йдуть рос лин ні про те ї ни, які ма ють вла сти во сті тва рин но го біл
ка (але при цьо му по збав ле ні йо го го лов них не до лі ків: хо ле сте ри ну 
та не без пе ки пе ре да чі ві рус них за хво рю вань лю дям), і що про бле
му біл ко во го го ло ду люд ст во мо же ви рі ши ти са ме за до по мо гою рос
лин но го біл ка. ни ні не має більш ба га то го та зба лан со ва но го дже ре
ла біл ка, ніж соя.

у 30ті ро ки ми ну ло го сто літ тя ра дян ські нау ков ці ство ри ли та 
нау ко во об ґрун ту ва ли ці лу га лузь ви роб ництва про дук тів хар чу ван
ня із со євих бо бів, на чо лі з об’єднанням «со юз пром соя». В кра ї ні 
функ ціо ну ва ли за во ди з ви роб ництва со єво го мо ло ка, м’якого си ру, 
му ки, ма ка рон них, хлі бо бу лоч них і кон ди тер ських ви ро бів. За по
даль шо го роз ви тку ці єї га лу зі в кра ї ні, мож ли во, не бу ло б біл ко во го 
го ло ду, але вже в 50ті ро ки з ла нів і сто лів сою ви тіс ни ла ку ку ру дза. 
то ді як про від ні кра ї ни сві ту, в цей же час, на впа ки, звер ну ли свою ува
гу на ви роб ництво та спо жи ван ня со євих про дук тів хар чу ван ня. так, 
зок ре ма, в сШа, гер ма нії, фран ції та анг лії на мі ти ли ся тен ден ції до 
пос тій ної за мі ни біл ка тва рин но го по хо джен ня рос лин ним. на сьо го
дні в сШа про дук ти з сої от ри ма ли особ ли вий ста тус — про дук тів 
здо ро во го хар чу ван ня, і бли зько 20% м’ясної про дук ції ви роб ля є ть
ся з сої без по се ред ньо, а ефек тив ність су час них тех но ло гій на стіль ки 
ви со ка, що від різ ни ти кот ле ти, со сис ки або коп че ні ков ба си з сої та 
м’яса про сто не мож ли во. крім до сві ду сШа, прак ти ка ін ших роз ви

в по всяк ден но му ра ціо ні ук ра їн ців має міс це над лиш ко ве вжи ван ня 
на си че них жи ра ми про дук тів хар чу ван ня (в се ред ньо му на 70%) по ряд 
з пос тій ним не дос по жи ван ням біл ків (у се ред ньо му на 35%) і вуг ле во
дів (на 20%) (табл. 5.2). як ві до мо, тка ни ни лю ди ни фор му ю ть ся та 
онов лю ю ть ся за ра ху нок ре чо вин, що над хо дять до ор га ніз му з їжею. 
мож ли вість ор га ніз му про ти стоя ти різ ним не спри ят ли вим при род
ним та со ці аль ноеко но міч ним впли вам за ле жить від то го, на скіль ки їх 
кіль кість є дос тат ньою, а об’єм зба лан со ва ним.

табл. 5.2. спів від но шен ня ре аль но го і нор ма тив но го вмі сту  
по жив них ре чо вин у спо жи тих ук ра їн сь ки ми до мо гос по дар ст ва ми 

про дук тах хар чу ван ня у 2006 р.*

ре аль не спо жи ван ня, г
спів від но шен ня  

ре аль но го та нор ма тив но го  
спо жи ван ня, ра зи

біл ки жи ри вуг ле во ди біл ки жи ри вуг ле во ди
до м о г ос  по  д ар ст ва 
з діть ми 78 129 363 0,66 1,76 0,81

до мо гос по дар ст ва 
без ді тей 109 187 511 0,65 1,71 0,80

ук ра ї на 93 156 433 0,65 1,73 0,81

*Роз ра хо ва но ав то ра ми на ос но ві «Ру ко во дства СИН ДИ по пи та нию»,  
роз роб ле но го Все світньою ор га ні за ці єю охо ро ни здо ров’я

По рів ня но з до рос ли ми, стан здо ров’я ді тей є гір шим. і се ред ба га
тьох впли во вих при чин чи не най го лов ні шою є штуч ний го лод, або що
ден не не дос по жи ван ня біл ків. Бі лок є аб со лют но не за мін ним фак то ром 
хар чу ван ня та єди ним пос та чаль ни ком амі но кис лот. Що ден но в ор га
ніз мі лю ди ни бли зько 450 г біл ків бе руть участь у про це сі об мі ну ре
чо вин і при близ но 3/4 з них по вер та ю ть ся за но во — на син тез влас них 
тка нин і ре чо вин біл ко вої при ро ди, а 1/4 біл ка при цьо му об мі ні втра
ча є ть ся. са ме ця втра та і ви зна чає об сяг пот ре би лю ди ни в по пов нен ні 
біл ків, що лю ди на мо же от ри му ва ти ли ше за ра ху нок хар чу ван ня.

По ру шен ня зба лан со ва но сті та ра ціо наль но сті хар чу ван ня ук ра їн ців 
пов’язані та кож із ду же стрім ким зро стан ням уп ро довж ми ну ло го сто літ
тя спо жи ван ня про дук тів рос лин ництва — в пер шу чер гу та ких як рис, 
ку ку ру дза, про со, пше ни ця, цук ро ві бу ря ки, кар то п ля, які ду же ба га ті на 
вуг ле во ди і бід ні на біл ки. При цьо му де фі цит біл ків ду же гос тро від чу ва
є ть ся не тіль ки в спо жи ван ні, а й у ви роб ництві про дук тів хар чу ван ня. 

Вра хо вую чи по си лен ня ува ги до мо де лі «здо ро во го хар чу ван ня» 
і зро стаю чої кіль ко сті лю дей, які праг нуть здо ро во го спо со бу жит тя, 
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ор га ніз му14.

у хх ст. соя зна йшла своє не зви чай не за сто су ван ня і як за сіб під
ви щен ня стій ко сті ор га ніз му лю ди ни до ра діа цій них впли вів, що 
особ ли во ак ту аль но для ук ра ї ни, яка за зна ла впли ву та на слід ків 
Чор но биль ської ка та ст ро фи. так, ба га то річ ний до свід у га лу зі до слі
джень впли ву сої на під ви щен ня опо ру ор га ніз му до ра діа ції до вів, 
що рі вень за хво рю ван ня у лю дей, які що ден но вжи ва ють в їжу сою, 
на 33% ниж чий, ніж у тих, хто не вжи ває її вза га лі. то му, до ціль но 
вво ди ти у по всяк ден ний ра ці он хар чу ван ня со єві про дук ти, ча ст ко
во за мі нюю чи ни ми са ме м’ясні про дук ти, а не мо лоч ні та ки сло мо
лоч ні, що є ос нов ним пос та чаль ни ком каль цію до ор га ніз му лю ди ни. 
до то го ж, со єві бо би ма ють ве ли кі діє тич ні вла сти во сті: зни жен ня 
ут во рен ня хо ле сте ри ну, хо ле сте ри но вих бля шок, на віть їх роз чи нен
ня. не що дав но вста нов ле но, що в сої міс тять ся пев ні ре чо ви ни, які 
ма ють «гор мо наль ну» дію і по зи тив но впли ва ють на об мін ре чо вин 
в ор га ніз мі.

та ким чи ном, за галь но ві до мий факт про вплив хар чу ван ня на три
ва лість жит тя та йо го зна чен ня в ре гу лю ван ні здо ров’я лю ди ни дає 
мож ли вість ствер джу ва ти, що спо жи ван ня со євих про дук тів для знач

14 Білок тваринного походження, зокрема м’ясо, риба, яйця, молоко, є приблизно 
рівноцінним за харчовою та біологічною цінністю і досить легко засвоюється і від
повідає білкам нашого організму за вмістом амінокислот. Білки рослинного поход
ження, в своїй більшості, дефіцитні за окремими амінокислотами, а оскільки синтез 
білків у нашому організмі постійно оновлюється за принципом «усе або нічого”, то 
за наявності усіх 20 амінокислот синтез відбувається нормально, за відсутності хоча 
б однієї – синтез зупиняється і починається перерозподіл, зокрема, за рахунок руйну
вання власних клітин і видалення з них необхідної амінокислоти.

не них кра їн до во дить, що здо ро ва та еко ло гіч но чис та їжа рос лин но
го по хо джен ня — їжа май бут ньо го, а про дук ти на ос но ві рос лин них 
біл ків та ви роб ле ні з еко ло гіч но чис тої си ро ви ни на бу ва ють ве ли кої 
по пу ляр но сті у різ них верств на се лен ня, які пік лу ю ть ся про здо ро ве 
хар чу ван ня.

По гір шен ня де мо гра фіч ної си туа ції в ук ра ї ні за ос тан ні ро ки ви
кли ка ло до жит тя поя ву ба га тьох ре ко мен да цій що до її по до лан ня, 
а біль ша їх час ти на спря мо ва на на про ве ден ня дов го стро ко вих, ши ро
ко мас штаб них за хо дів що до під ви щен ня рів ня жит тя на се лен ня. од
нак, слід за зна чи ти, що в ці ло му при ви рі шен ні цих про блем го лов ним 
ва же лем за ли ша є ть ся дос туп ність для на се лен ня пов но цін них і не за
мін них про дук тів хар чу ван ня в об ся зі, що від по ві дає ста ті, ві ку та ви ду 
ді яль но сті кож ної ок ре мої лю ди ни. так, на ту раль ні со єві про дук ти не 
тіль ки пов ні стю або ча ст ко во за мі ню ють ці лу га му ос нов них про дук
тів хар чу ван ня, а й ма ють ряд пе ре ваг, зок ре ма: во ни є більш здо ро
вим і де ше вим про дук том хар чу ван ня, уріз но ма ніт ню ють ку лі на рію13, 
спри яють по кра щен ню здо ров’я, по збав ля ють від ці ло го ря ду за хво
рю вань (за сто со ву ють при он ко ло гіч них і про студ них за хво рю ван нях, 
для знят тя го лов но го бо лю, про фі лак ти ки ате ро скле ро зу, ожи рін ня, 
ра дять вжи ва ти при ви раз ках, за хво рю ван нях пе чін ки, хро ніч них ін
фек цій них за хво рю ван нях шлун ко вокиш ко во го трак ту, ура жен ні ни
рок, при діа те зі та алер гії на тва рин ний бі лок).

крім то го, зва жаю чи на де фі цит у ра ціо ні ук ра їн ців са ме на си че
них біл ком про дук тів хар чу ван ня, ба га тьом до мо гос по дар ст вам бу ло 
б до ціль но вклю чи ти до скла ду сво го ра ціо ну со єві про дук ти, що мо
жуть ста ти ос нов ним здо ро вим пос та чаль ни ком біл ка до ор га ніз му 
лю ди ни.

як не од но ра зо во за зна ча ло ся ви ще, го лов ним і ос нов ним ком по
нен том сої, за ра ди яко го во на ви ро щу є ть ся, є бі лок, і як що спів від не
сти вміст біл ка в сої та ін ших куль ту рах, то мож на від зна чи ти, що жод
на з рос лин не зрів ня є ть ся за цим по каз ни ком з со єю (рис. 5.1).

Біл ки сої до б ре роз чи няю ть ся і на ба га то кра ще за свою ю ть ся ор
га ніз мом лю ди ни, з них 88–90% скла да ють во до роз чин ні і ли ше 
2–5% — роз чин ні у со лі. ос нов ною пе ре ва гою со єво го біл ка є оп ти
маль не спів від но шен ня амі но кис лот, що є ду же на бли же ним до тва

13 сьогодні з соєвих бобів виготовляють такі продукти харчування, як окара 
(«мука” соєвих бобів), молоко, масло, налагоджено випуск різноманітних видів тофу 
з родзинками, курагою, кмином, кропом, а також напівфабрикатів – битків, котлет 
курячих, сирників, млинців з сиром, планується випускати майонез, різні види паст 
тощо.

рис. 5.1. се ред ній вміст біл ка в дея ких сіль сь ко гос по дар ських куль ту рах, %
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табл. 5.3. кла си фі ка ція хар чо вих до ба вок  
та їх вплив на здо ров’я лю ди ни*

кла си фі ка ція хар чо вих до ба вок Шкід ли ві до бав ки та їх на слід ки
е102180 Барв ни ки. Під си лю ють 

і від нов лю ють ко лір про
дук ту

Е103, Е105, 
Е121, Е123, 
Е125, Е126, 
Е130, Е131, 
Е142, Е152

мо жуть спри чи ни ти 
зло якіс ні пух ли ни

Е171173
мо жуть спри чи ни ти за
хво рю ван ня пе чін ки та 
ни рок

е200299 кон сер ван ти. Під ви щу
ють тер мін збе рі ган ня 
про дук тів, за хи ща ють від 
мік ро бів, гриб ків, бак те
ріо фа гів. хі міч ні до бав ки 
для сте ри лі за ції 
та де зін фек ції

Е210, Е211, 
Е 2 1 3  2 1 7 , 
Е240

мо жуть спри чи ни ти 
зло якіс ні пух ли ни

Е221226
мо жуть спри чи ни ти за
хво рю ван ня шлун ко во
киш ко во го трак ту

Е 2 3 0  2 3 2 , 
Е239 алер ге ни

е300399 ан ти ок си дан ти. За хи
ща ють від окис лен ня, на
прик лад, від згірк нен ня 
жи рів та змі ни ко льо ру

Е 330 мо жуть спри чи ни ти 
зло якіс ні пух ли ни

Е 3 2 0  3 2 2 , 
Е338341

мо жуть спри чи ни ти за
хво рю ван ня шлун ко во
киш ко во го трак ту

Е311313 алер ге ни

Е320322
мо жуть спри чи ни ти за
хво рю ван ня пе чін ки та 
ни рок

е400499 ста бі лі за то ри. Збе рі га
ють за да ну кон си стен цію. 
Згу щу ва чі. Під ви щу ють 
в’язкість

Е447 мо жуть спри чи ни ти 
зло якіс ні пух ли ни

Е407, Е450, 
Е461466

мо жуть спри чи ни ти за
хво рю ван ня шлун ко во
киш ко во го трак ту

е500599 емуль га то ри. утво рю ють 
од но рід ну су міш не змі
шу ва них фаз, на прик лад, 
во ди й олії

– –

е600699 Під си лю ва чі сма ку 
й аро ма ту – –

е900999 Пі но гас ни ки. По пе ре
джу ють і зни жу ють пі но
ут во рен ня

– –

* За да ни ми сай ту www.greenparty.org.ua

ної час ти ни на се лен ня є ви рі шен ням про бле ми не дос тат ньої кіль ко
сті та яко сті хар чу ван ня, а про па гу ван ня се ред на се лен ня (особ ли во 
се ред та ких враз ли вих йо го ка те го рій, як ді ти і мо лодь) ідей що до до
ціль но сті вклю чен ня до по всяк ден но го ра ціо ну со євих про дук тів хар
чу ван ня, мож ли во, спри яти ме по до лан ню біл ко во го де фі ци ту. та кож 
під твер дже но факт, що со єві про дук ти ста ли їжею ра ціо наль ною, ко
рис ною, не об хід ною для під три ман ня здо ров’я кож ної лю ди ни і пе
ре ста ли бу ти їжею бід них або ба га тих (хо ча вар тість цих про дук тів 
є знач но ниж чою, ніж про дук тів тва рин но го по хо джен ня). їх тре ба 
роз гля да ти як не од мін ний ком по нент ра ціо ну хар чу ван ня, що бу де 
ко рис ним для будьякої ві ко вої ка те го рії лю дей і знач но до пов нить 
хар чо ву цін ність хлі бо про дук тів, ма ка рон них ви ро бів то що.

Вра хо вую чи знач ний по зи тив ний ефект вжи ван ня сої, не слід за бу ва
ти і про поя ву в ра ціо ні ук ра їн ських до мо гос по дарств ба га тьох на ту раль
них хар чо вих до ба вок, зок ре ма, та ких як кліт ко ви на і спі ру лі на. ос тан
ня є од ні єю з рос лин, що дає змо гу лю ди ні збе рег ти здо ров’я та по до ла ти 
хво ро би. Во на міс тить 60–70% біл ка, який пот ріб ний лю ди ні для від
нов лен ня ор га ніз му в ра зі будьяких зов ніш ніх або внут ріш ніх по ру
шень, а та кож є дже ре лом прак тич но всіх ві та мі нів і мік ро еле мен тів, зок
ре ма, ві та мі ну а, ві та мі ну В12, за лі за, цин ку, сріб ла, мар ган цю, каль цію, 
маг нію, ка лію, на трію, йо ду, фос фо ру, се ле ну. і, що най го лов ні ше, ця 
рос ли на за свою є ть ся люд ським ор га ніз мом на 95%, а від так, за свою ю
ть ся всі ко рис ні ре чо ви ни, що міс тять ся в ній. то му спі ру лі ну ре ко мен
ду ють вжи ва ти для по ліп шен ня ста ну імун ної сис те ми, нор ма лі за ції ро
бо ти нер во вої, сер це восу дин ної сис тем, ді яль но сті моз ку, під шлун ко вої 
за ло зи, очи щен ня ор га ніз му, під ви щен ня пра це здат но сті та за галь но го 
жит тє во го то ну су, по ліп шен ня зо ру, ста ну шкі ри та во лос ся.

але, крім на ту раль них хар чо вих до ба вок, є хі міч ні до бав ки, що ста
ли час ти ною по всяк ден но го ра ціо ну на шо го на се лен ня, а їх поя ва ви
кли ка на, перш за все, ви го тов лен ням хар чо вих про дук тів у про ми сло
вих мас шта бах. кож на хі міч на хар чо ва до бав ка має свою на зву та но мер, 
що є од на ко ви ми для всьо го сві ту (табл. 5.3).

се ред най більш по ши ре них хар чо вих до ба вок, в ос нов но му, ви ко
ри сто ву ю ть ся кон сер ван ти для по си лен ня сма ку, аро ма ту та ко льо ру, 
які до да ють для то го, щоб за по біг ти про це сам гнит тя і бак те рі аль но го 
за ра жен ня. Ши ро ке за сто су ван ня кон сер ван ту е282, ві до мо го як про
піо нат каль цію, в при го ту ван ні хліб них про дук тів збе рі гає їх сві жість, 
але, по ряд з цим, до ве де но і йо го шкід ли вий вплив на здо ров’я лю ди
ни — від міг ре ней до син дро му под раз нен ня ки шеч ни ку, де пре сії та 
хро ніч ної вто ми.
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ка ре аль но мож ли ве при про ве ден ні ши ро ко мас штаб них ком плекс них 
до слі джень впли ву сої і про дук тів її пе ре роб ки на здо ров’я на се лен
ня та впро ва джен ня в жит тя от ри ма них по зи тив них ре зуль та тів, що 
пов’язано з ря дом труд но щів, се ред яких ва го ми ми є куль тур ні та тра
ди цій ні упо до бан ня. так, се ред ба га тьох ук ра їн ців по ши ре на дум ка що
до не без печ но сті та не ко рис но сті за мі ни м’ясних і мо лоч них про дук тів 
со єви ми, хо ча епі де міо ло гіч ні та клі ніч ні до слі джен ня що до вла сти во
стей со євих бо бів, їх по жив них яко стей і на віть те ра пев тич но го ефек ту, 
що про во ди ли ся впро довж ста ро ків у ба га тьох кра ї нах сві ту, жод но го 
ра зу не під твер ди ли їх шкід ли вість для здо ров’я лю ди ни.

ду же по ши ре на, особ ли во в ос тан нє де ся ти літ тя, ме ре жа різ но ма
ніт них не дер жав них за кла дів хар чу ван ня до по ма гає в за без пе чен ні ук
ра їн ців га ря чи ми стра ва ми. спо жи ван ня про дук ції у за кла дах швид
ко го хар чу ван ня, по ряд з пе ре ва га ми, та кож має ряд не га тив них рис, 
зок ре ма, пе ре важ на біль шість страв ви роб ля є ть ся з на пів фаб ри ка тів, 
що дає змо гу швид ко при го ту ва ти га ря чу їжу, а для от ри ман ня не до ро
гих про дук тів та дов го стро ко во го їх збе рі ган ня ви роб ни ки ви ко ри сто
ву ють різ но го ро ду хі міч ні до бав ки. ос нов ни ми по жив ни ми еле мен та
ми при вжи ван ні в їжу та ких про дук тів хар чу ван ня є знач на кіль кість 
жи рів і вуг ле во дів, по ряд з мі зер ним вмі стом біл ків, що не від по ві дає 
ра ціо наль ним нор мам і по ру шує ба ланс по жив них ре чо вин в ор га ніз
мі лю ди ни. крім то го, не од но ра зо во бу ло до ве де но, що пос тій не спо
жи ван ня їжі з за кла дів швид ко го хар чу ван ня не га тив но впли ває на 
здо ров’я лю ди ни, зок ре ма, хар чу ван ня «на хо ду» при зво дить до ви
ник нен ня про блем шлун ко вокиш ко во го трак ту, по ру шень об мі ну ре
чо вин в ор га ніз мі, ожи рін ня то що.

По ряд з над мір ною енер ге тич ною цін ні стю до бо во го ра ціо ну, де фі
ци том у ньо му біл ків, вуг ле во дів, ві та мі нів і мік ро еле мен тів, над мір ною 
кіль кі стю жи рів, не ра ціо наль ні стю та не зба лан со ва ні стю хар чу ван ня 
для ук ра їн ців гос трою є про бле ма не по ін фор мо ва но сті не ли ше що
до енер ге тич ної цін но сті про дук ту, вмі сту в ньо му ко рис них еле мен
тів, а й що до шкід ли вих для здо ров’я ре чо вин. ни зький рі вень жит тя, 
який ви зна ча є ть ся ни зькою пла то спро мож ні стю що до при дбан ня якіс
ної про дук ції, обу мов лює спо жи ван ня в їжу більш де ше вих і не зав жди 
якіс них про дук тів, бо ви гляд і аро мат не зав жди свід чать про якість і на
ту раль ність про дук ту, який мо же міс ти ти штуч ні хар чо ві до бав ки — 
кон сер ван ти, роз пу шу ва чі, барв ни ки, аро ма ти за то ри то що15. ук ра їн ці, 

15 як зазначалося вище, їх наявність у продукті позначається на упаковці кодом 
«е» з відповідною цифрою.

у хо ді ба га тьох до слі джень ви яв ле но, що по си лю ва чі ко льо ру та 
аро ма ту є ще більш шкід ли ви ми, ніж кон сер ван ти. При зна чен ня цих 
до ба вок по ля гає в то му, щоб зро би ти не смач ні хар чо ві про дук ти більш 
при ваб ли ви ми, а та кож для змі ни кон си стен ції рід ких про дук тів. Ві до
мий той факт, що бли зько 60 з цих до ба вок по гір шу ють стан ас т ма ти ків 
і не ре ко мен ду ю ть ся ді тям (че рез від сут ність пе ре ві ре них да них що до 
на слід ків впли ву на їх роз ви ток та по ве дін ку).

на яв ні у скла ді про дук тів хар чу ван ня різ но го ро ду до бав ки ти пу 
«е101е999» (що на віть до да ю ть ся до про дук тів ди тя чо го хар чу ван
ня) по ки що є не ге не тич но, а хі міч но мо ди фі ко ва ни ми. крім то го, май
же все на се лен ня кра ї ни не знає, які про дук ти на віт чиз ня но му рин ку є 
ге не тич но мо ди фі ко ва ни ми, а які — ні. на віть мі ні стер ст во охо ро ни 
здо ров’я ук ра ї ни та мі наг ро по лі ти ки ук ра ї ни не ма ють ін фор ма ції що
до ча ст ки спо жи тих в ук ра ї ні про дук тів, що міс тять ге не тич но мо ди фі
ко ва ні ор га ніз ми, та дже рел їх над хо джен ня. то му не див но, що лю ди 
по чи на ють де да лі біль ше хви лю ва ти ся про те, як ці до бав ки впли ва ють 
на їх нє здо ров’я, і шу ка ють більш «здо ро ві» та ко рис ні про дук ти по
всяк ден но го хар чу ван ня.

Ще од ні єю ін но ва ці єю у сфе рі спо жи ван ня хар чо вих про дук тів є 
поя ва йо гур ту. як ві до мо, йо гурт — ки сло мо лоч ний про дукт, який ви
роб ля є ть ся з на ту раль но го мо ло ка шля хом йо го сква шу ван ня спе ці
аль ни ми куль ту ра ми (бол гар ською па лич кою, тер мо філь ним стреп то
ко ком). При цьо му ду же важ ли вим є те, щоб у го то во му про дук ті ці 
куль ту ри бу ли жи ви ми, а їх кіль кість про тя гом усьо го тер мі ну реа лі за
ції про дук ту бу ла не ве ли кою (бли зько 107 ко ло ній на грам).

сто сов но ча су та міс ця ви ник нен ня йо гур ту дум ки роз хо дять ся: 
од ні на зи ва ють іс па нію за ча сів Від ро джен ня, ін ші — Бол га рію кін ця 
хіх ст. на віть ві до мий ро сій ський уче ний і. і. меч ни ков вва жав йо
го за со бом, що спри яє про дов жен ню три ва ло сті жит тя. на сьо го дні 
бли зько 30% на се лен ня пла не ти вклю ча ють йо гурт до сво го ра ціо ну, 
і ця ча ст ка пос тій но збіль шу є ть ся. В ук ра ї ні йо гурт з’явився від нос
но не дав но, але ду же швид ко за вою вав при хиль ність ши ро ко го ко ла 
спо жи ва чів, от ри мав по зи тив ні від гу ки і ре ко мен да ції спе ціа лі стів. 
Без за пе реч ним за ли ша є ть ся той факт, що вжи ван ня йо гур ту по зи тив
но впли ває на ро бо ту шлун ко вокиш ко во го трак ту, по кра щує про цес 
трав лен ня та до по ма гає ор га ніз му лю ди ни пе ре трав лю ва ти мо лоч ний 
вуг ле вод лак то зу, а та кож є дже ре лом ві та мі нів, каль цію та ін ших мі не
раль них ре чо вин.

ефек тив не ви рі шен ня про блем по до лан ня біл ко во го го ло ду і за без
пе чен ня на се лен ня не об хід ною кіль кі стю пов но цін но го хар чо во го біл
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спе ці аль но го діє тич но го спо жи ван ня), що зна йшла ві доб ра жен ня в на
ка зі «Про дер жав ну реє ст ра цію спе ці аль них хар чо вих про дук тів (хар
чо вих про дук тів для спе ці аль но го діє тич но го хар чу ван ня)» № 546 від 
08.08.2006.

та кож уп ро довж ос тан ніх кіль кох ро ків від бу ва є ть ся до оп ра цю ван
ня про ек ту За ко ну ук ра ї ни «Про про до воль чу без пе ку»16, що дасть 
змо гу ви зна чи ти пра во ві, еко но міч ні й ор га ні за цій ні ос но ви ді яль но
сті дер жа ви, спря мо ва ної на за хист на ціо наль них ін те ре сів, і га ран ту
ва ти ме в ук ра ї ні про до воль чу без пе ку осо би, сус піль ст ва та дер жа ви від 
зов ніш ніх і внут ріш ніх за гроз і вста но вить від по ві даль ність дер жа ви за 
на леж ний рі вень хар чу ван ня на се лен ня. ос нов ні за гро зи про до воль
чій без пе ці по ля га ють на сам пе ред у зро стан ні спо жив чих цін на про до
воль чі то ва ри більш швид ки ми тем па ми, ніж до хо ди пе ре важ ної біль
шо сті на се лен ня, не дос тат ньо му кон тро лі з бо ку дер жа ви за вве зен ням 
в ук ра ї ну еко ло гіч но не без печ них тех но ло гій, ре чо вин, ма те ріа лів і ге
не тич но мо ди фі ко ва них ор га ніз мів, а та кож не дос тат ньо му за по бі ган
ні ме дич но та еко ло гіч но не об ґрун то ва но го ви ко ри стан ня ге не тич но 
мо ди фі ко ва них ор га ніз мів і про дук тів хар чу ван ня, ви роб ле них з їх за
сто су ван ням.

ге не тич но мо ди фі ко ва ні ор га ніз ми17 (да лі — гмо) з’явилися на
при кін ці 80х рр. ми ну ло го сто літ тя як від по від на ре ак ція нау ков ців 
За хо ду на по шук шля хів по до лан ня та кої гло баль ної про бле ми, як де фі
цит про дук тів хар чу ван ня і за гро за го ло ду. В ре зуль та ті про ве де них ек
спе ри мен тів і до слі джень кар то п ля міс тить ге ни зем ля ної бак те рії, яка 
«вби ває» ко ло рад сь ко го жу ка, стій ка до за сух пше ни ця — ген скор
піо на, по мі до ри міс тять ге ни пів ніч но аме ри кан ської мор ської кам ба
ли, ку ку ру дза, соя та по лу ни ця — ге ни бак те рій то що18.

За ос тан нє де ся ти літ тя пло ща, за сія на транс ге на ми, збіль ши ла ся на 
пла не ті у 40 ра зів: як що у 1996 ро ці пло щі під ви ро щу ван ня гмо скла
да ли при близ но 2,8 млн. га, то ни ні фа хів ці на зи ва ють циф ру по над 85 
млн. га19. В ук ра ї ні офі цій но жо ден сорт гмрос лин у ко мер цій них ці лях 

16 Продовольча безпека україни (або продовольча безпека) – захищеність життє
во важливих інтересів людини і громадянина, суспільства та держави, за якої держа
ва гарантує фізичну й економічну доступність та якість життєво важливих продуктів 
харчування населенню згідно з науково обґрунтованими наборами продуктів харчу
вання, підтримує стабільність продовольчого забезпечення населення і забезпечує 
продовольчу незалежність.

17  генетично модифікований організм має в собі нову, неприродну комбінацію ге
нетичного матеріалу, переміщеного завдяки генній інженерії.

18 http://www.pravda.com.ua/news/2005/10/11/34349.htm
19 http://www.ecoleague.net

на від мі ну від спо жи ва чів роз ви не них кра їн, де рі вень куль ту ри хар чу
ван ня і дот ри ман ня здо ро во го спо со бу жит тя є за галь но по ши ре ним 
яви щем, не ма ють звич ки ці ка ви ти ся вмі стом при дба но го то ва ру, ви бір 
ви зна ча є ть ся пе ре важ но яс к ра вою рек ла мою та/або ці ною. При цьо
му во ни ви му ше ні май же «слі по» до ві ря ти ви роб ни ко ві (зде біль шо
го, че рез від сут ність на упа ков ці не об хід ної, дос туп ної та дос то вір ної 
ін фор ма ції). усе це ста но вить без по се ред ню за гро зу для здо ров’я на се
лен ня ук ра ї ни.

ін фор ма ція про то вар по вин на не ли ше міс ти ти ся на упа ков ці, а й 
бу ти дос туп ною ро зу мін ню кож ної лю ди ни. ра зом з тим на яв ність ві
до мо стей що до вмі сту шкід ли вих для здо ров’я ре чо вин і про ти по ка
зан ня що до ви ко ри стан ня да но го то ва ру, на прик лад, че рез мар ку ван ня 
хар чо вих про дук тів за твер дже ни ми спе ци фіч ни ми сим во ла ми, яки ми 
по зна ча ють діє тич ні, про фі лак тич ні, оз до ров чі хар чо ві про дук ти, біо
ло гіч но ак тив ні хар чо ві до бав ки, ди тя че хар чу ван ня, хар чу ван ня для 
спорт сме нів то що, та за сте ре жен ня вжи ван ня хар чо во го про дук ту пев
ни ми ка те го рія ми (гру па ми) на се лен ня (ді ти, ва гіт ні, лю ди по хи ло го 
ві ку, спорт сме ни, хво рі то що) не є ши ро ко ві до ми ми се ред на се лен ня. 
крім то го, та ка ін фор ма ція тра п ля є ть ся ду же рід ко, са ме то му до ціль но 
бу ло б для ви ко ри стан ня у мар ку ван ні хар чо вих про дук тів спе ци фіч
них сим во лів по пу ля ри зу ва ти вже іс ную чі та роз ро би ти но ві по знач ки 
що до яко сті то ва рів, їх при зна чен ня для пев них ка те го рій та про особ
ли во сті їх скла до вих ком по нен тів.

на жаль, від сут ність да них що до вмі сту ре чо вин у про дук тах хар чу
ван ня до зво ляє ли ше по вер хо во про ана лі зу ва ти якість спо жи тих про
дук тів та оці ни ти їх плив на жит тє ді яль ність лю ди ни. Втім, ос тан нім 
ча сом дер жа ва спря мо вує свої зу сил ля на по ши рен ня куль ту ри хар чу
ван ня се ред на се лен ня і по си лен ня кон тро лю за які стю спо жив чих то
ва рів, що пе ред ба че но за ко но дав чи ми та нор ма тив нопра во ви ми ак
та ми, зок ре ма За ко ном ук ра ї ни «Про за хист прав спо жи ва чів» № 
1023хіі від 12.05.1991 (ос тан ня ре дак ція від 01.12.2005), За ко ном 
ук ра ї ни «Про якість та без пе ку хар чо вих про дук тів і про до воль чої си
ро ви ни» № 771/97вр від 23.12.97 (ос тан ня ре дак ція 16.12.2004), роз
по ря джен ням ка бі не ту мі ні ст рів ук ра ї ни «Про за твер джен ня кон
цеп ції по ліп шен ня про до воль чо го за без пе чен ня та яко сті хар чу ван ня» 
№ 332р від 26.05.2004.

За ко но дав чі ор га ни вла ди ни ні біль ше ува ги ста ли при ді ля ти якіс
ним ха рак те ри сти кам про дук тів хар чу ван ня. так, мі ні стер ст во охо
ро ни здо ров’я ук ра ї ни роз ро би ло ін ст рук цію що до за сто су ван ня та 
мар ку ван ня спе ці аль них хар чо вих про дук тів (хар чо вих про дук тів для 
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во на от ри ман ня прав ди вої ін фор ма ції, але ук ра їн ське за ко но дав ст
во, на слі дую чи при клад сШа і ка на ди, іг но рує пи тан ня що до мар
ку ван ня про дук тів хар чу ван ня з гмо по при те, що у 2002 р. ук ра ї на 
ра ти фі ку ва ла «кар та хен ський про то кол про біо без пе ку» (на був чин
но сті у ве рес ні 2003го). За кон ук ра ї ни «Про за хист прав спо жи ва
чів» та кож має нор му що до ін фор му ван ня спо жи ва ча з при во ду тех
но ло гії от ри ман ня хар чо вих про дук тів, зок ре ма й біо тех но ло гіч ної, а в 
За ко ні «Про без печ ність і якість хар чо вих про дук тів» № 280915 від 
06.09.2005 йде ть ся, що ви роб ник по ви нен умі щу ва ти на ети кет ці да
ні про те, що про дукт міс тить гмо, в ра зі, як що йо го ви ко ри стан ня 
пе ред ба че не тех но ло гі єю. Втім, у на ціо наль но му за ко но дав ст ві до те пер 
не має жод них ме ха ніз мів ре гу лю ван ня цьо го пи тан ня та жод ної від по
ві даль но сті ви роб ни ка або про дав ця хар чо вих про дук тів за по ру шен
ня цих ви мог.

Ба га то гро мад ських еко ло гіч них ор га ні за цій, ме тою ді яль но сті яких 
є за без пе чен ня для кож ної лю ди ни пра ва на гід не жит тя в еко ло гіч
но без печ но му се ре до ви щі, а та кож по ліп шен ня еко ло гіч ної си туа ції 
в дер жа ві, фор му ван ня но во го при ро до охо рон но го мен та лі те ту, під ви
щен ня рів ня еко ло гіч ної ос ві ти та куль ту ри гро ма дян, ду же стур бо ва ні 
ці єю си туа ці єю. так, уп ро довж 2006–2007 рр. Все ук ра їн ська еко ло гіч
на лі га здій снює кам па нію гро мад сь ко го ло бію ван ня дер жав них рі шень 
з пи тань біо без пе ки в ук ра ї ні.

ни ні в на шій дер жа ві по во джен ня з гмо ре гу лю є ть ся ли ше пос
та но вою ка бі не ту мі ні ст рів ук ра ї ни «Про за твер джен ня тим ча со во
го по ряд ку вве зен ня, дер жав но го ви про бу ван ня, реє ст ра ції та ви ко ри
стан ня транс ген них сор тів рос лин в ук ра ї ні», при йня тою ще в 1998 р. 
се ред пред став ле них на роз гляд ка бі не ту мі ні ст рів ук ра ї ни про по
зи цій з пи тань під го тов ки про ек ту Пос та но ви «Про за без пе чен ня 
кон тро лю за на яв ні стю ге не тич но мо ди фі ко ва них ор га ніз мів і мік ро
ор га ніз мів у про дук ції рос лин но го та тва рин но го по хо джен ня», в хо
ді кон суль та тив ної на ра ди, про ве де ної 26 черв ня 2007 р., бу ла зня та 
про по зи ція що до обов’язкового мар ку ван ня про дук тів хар чу ван ня, що 
міс тять чи мо жуть міс ти ти ге не тич но мо ди фі ко ва ні ор га ніз ми або мік
ро ор га ніз ми.

Знач ним, але не дос тат нім кро ком у за без пе чен ні хар чо вої без пе
ки на се лен ня ук ра ї ни є при йнят тя Вер хов ною ра дою За ко ну ук ра ї
ни «Про дер жав ну сис те му біо без пе ки при ство рен ні, ви про бу ван ні, 
транс пор ту ван ні та ви ко ри стан ні ге не тич но мо ди фі ко ва них ор га ніз
мів» № 1103V від 31.05.2007, що ре гу лює від но си ни між ор га на ми 
ви ко нав чої вла ди, ви роб ни ка ми і спо жи ва ча ми ге не тич но мо ди фі ко

не ви ро щу є ть ся, а до слі джен ня дея ких ген номо ди фі ко ва них сор тів бу ли 
при пи не ні у 1999 р. че рез мож ли вість їх не га тив но го впли ву на здо ров’я 
лю ди ни і дов кіл ля, що стає од ні єю з най біль ших за гроз су час но сті.

В ук ра ї ні май же від сут ня ін фор ма ція про ге не тич но мо ди фі ко ва ні 
про дук ти, хо ча пред став ни ки між на род них ор га ні за цій, які про ти ді ють 
не кон тро льо ва но му роз по всю джен ню гмо, за яв ля ють, що ук ра їн ські 
рин ки вже на си че ні ген номо ди фі ко ва ною про дук ці єю, але ети кет ки на 
про дук тах хар чу ван ня не вка зу ють на те, що лю ди на спо жи ває щось мо
ди фі ко ва не. Про те в кра ї нах Єв ро пи, ро сії (з 1 лип ня 2007 р.), япо нії та 
ін ших кра ї нах про дук цію з вмі стом гмо обов’язково мар ку ють: у Єс 
від по від ні по знач ки на ети кет ці роб лять ся вже то ді, ко ли вміст гмо 
у про дук ті скла дає 0,9%. слід під крес ли ти, що мі ні ст ри сіль сь ко го гос
по дар ст ва 27 кра їнчле нів Єс 12 черв ня 2007 р. в люк сем бур зі при йня
ли но ву ди рек ти ву Єс про біо про дук ти, що всту пить в дію з 2009 р., 
згід но з якою про дукт під мар кою «біо» бу де вва жа ти ся та ким, як що 
міс ти ти ме не мен ше 95% біо ло гіч них ін гре ді єн тів, за мість 70% на сьо го
дніш ній день. на впа ки, най біль ші екс пор те ри гмо ка на да і сШа не 
роб лять від по від них по зна чок на про дук тах хар чу ван ня, ос кіль ки від
сут ня під твер дже на об ґрун то ва на ін фор ма ція про їх шкід ли вість.

оче вид ним є той факт, що за про ва джен ня обов’язкового мар ку
ван ня гмопро дук тів мо же бу ти не ви гі дним їх ви роб ни кам че рез не
здат ність кон ку ру ва ти з на ту раль ни ми про дук та ми. так, уже сьо го дні 
в Єв ро сою зі є знач ний по пит на ор га ніч но чис ту їжу, який спри чи нив 
роз ви ток про грам з її ви ро щу ван ня в угор щи ні, Поль щі та Че хії.

ни ні є дві про ти леж ні дум ки що до спо жи ван ня ге не тич но мо ди фі
ко ва них про дук тів хар чу ван ня та їх впли ву на здо ров’я і жит тє ді яль
ність лю ди ни: 

з од но го бо ку, во ни ви ро ще ні без вжи ван ня от руй них хі мі ка тів, 
шкід ли вість яких до ве де на, а від так з ці єї точ ки зо ру є «еко ло гіч но чис
ті ши ми». З дру го го бо ку, лю ди на, по су ті, спо жи ває мо ди фі ко ва ний не 
при род ним спо со бом ор га нізм, і на слід ки спо жи ван ня та ких про дук
тів, мож ли во, про яв лять ся ли ше че рез де сят ки ро ків. По ки що вче ни
ми не од но ра зо во і без за пе реч но до ве де но ли ше те, що ген номо ди фі
ко ва ні про дук ти ви кли ка ють різ но го ро ду алер гії.

В ук ра ї ні, згід но зі стат тею 50 кон сти ту ції20, гро ма дя нин має пра
20  кожен має право на безпечне для життя і здоров’я довкілля та на відшкодуван

ня завданої порушенням цього права шкоди. кожному гарантується право вільного 
доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів 
побуту, а також право на її поширення. така інформація ніким не може бути утаєм
нена.
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цій на ри нок по бу то вих то ва рів по яс ню є ть ся тим, що во ни ви ни ка ють 
на ба зі но вих знань, а не пот реб, то ді як по куп цям пот ріб ні не но вий 
то вар, а на сам пе ред но ві ви го ди.

сві то ва еко но мі ка у своє му роз ви тку про хо дить че рез пев ні ста дії, 
або жит тє ві цик ли: сіль сь ко гос по дар ський пе рі од, ін ду ст рі аль ний ук
лад і пос тін ду ст рі аль ний пе рі од. ос тан ні два де ся ти літ тя XX ст. бу ли 
від зна че ні ста нов лен ням но віт ньої гло баль ної тех но ло гіч ної сис те ми. 
на змі ну ін ду ст рі аль но му ук ла ду сві то вої еко но мі ки при йшов пе рі од 
нау ки, або знань, із вла сти ви ми йо му пев ни ми особ ли во стя ми, що сут
тє во ві доб ра зи ли ся у су час них то ва рах три ва ло го ко ри сту ван ня.

цей про цес ха рак те ри зу ють не ли ше як пе ре хід від ін ду ст рі аль ної 
й пос тін ду ст рі аль ної еко но мі ки XIX і XX ст. до еко но мі ки, за сно ва ної 
на знан нях (цей тип еко но мі ки іно ді та кож на зи ва ють нау ко вим, ін но
ва цій ним або ви со ких тех но ло гій), а й як до мі ную чий у XXI ст. В ін ду
ст рі аль ній еко но мі ці вдо ско на лен ня про дук ції до ся га є ть ся за ра ху нок 
до да ван ня но вих знань до при род них ре сур сів, ус тат ку ван ня, пра ці. на
то мість в ін но ва цій но му ти пі еко но мі ки цей роз ви ток за без пе чу є ть ся че
рез за сто су ван ня но вих знань до на яв них знань. Зок ре ма, щоб ство ри ти 
пер ший пер со наль ний комп’ютер, пот ріб но бу ло з’єднати ком плекс клю
чо вих нау ко вих від крит тів: двій ко ву сис те му, ма те ма тич ну ло гі ку, пер
фо кар ти, прин ци пи зво рот но го зв’язку й про грам но го за без пе чен ня.

Швид кість за мі ни ус тат ку ван ня, роз роб ки й ви ко ри стан ня но вих 
тех но ло гій у ви роб ництві то ва рів три ва ло го ко ри сту ван ня на бу ває 
стрім ко го ха рак те ру і за гос трює кон ку рен цію. сьо го дні фір ми від сте
жу ють поя ву но вих нау ко вих роз ро бок ще на ета пі про ве ден ня фун
да мен таль них до слі джень і праг нуть пер ши ми одер жа ти по зи тив ні ре
зуль та ти у своє роз по ря джен ня. В ре зуль та ті та кої нау ко вотех ніч ної 
гон ки на рин ку що ра зу з’являються все но ві й більш тех но ло гіч ні то ва
ри три ва ло го ко ри сту ван ня.

роз ши рен ня асор ти мен ту спо жив чо го рин ку то ва рів три ва ло го ко
ри сту ван ня об чис лю є ть ся сот ня ми й на віть ти ся ча ми по зи цій. це і по
бу то ва тех ні ка, що ви ко ри сто ву є ть ся для по лег шен ня по бу то вої пра ці, 
і су час ні за со би зв’язку, зав дя ки яким знач на ча ст ка лю дей має мож
ли вість спіл ку ва ти ся там, де не має ста ціо нар них за со бів зв’язку, і су
час ний ав то транс порт, більш еко но міч ний і без печ ний у ви ко ри стан ні. 
са ме зав дя ки цьо му знач ний пе ре лік то ва рів три ва ло го ко ри сту ван
ня став дос туп ним і ба жа ним для на се лен ня. на прик лад, як що у 80х 
рр. хх ст. по су до мий ні ма ши ни та мо ро зиль ні ка ме ри ма ли ли ше про
ми сло ве при зна чен ня, то вже на по чат ку ххі ст. ця по бу то ва тех ні ка 
з’явилась у ши ро ко му асор ти мен ті в по бу ті на се лен ня. 

ва них ор га ніз мів та про дук ції, ви роб ле ної за тех но ло гія ми, які пе ред
ба ча ють їх роз роб ку та ви ко ри стан ня в ук ра ї ні з за без пе чен ням біо ло
гіч ної і ге не тич ної без пе ки.

При йня тий За кон ви йшов дос тат ньо за галь ним і то му міс тить ба
га то пи тань, що пот ре бу ють вре гу лю ван ня. го лов ним не до лі ком цьо го 
за ко ну є від сут ність ви зна чен ня ор га ну, що є від по ві даль ним за реа лі
за цію по лі ти ки без пе ки у цій сфе рі, до то го ж бу ло про іг но ро ва но йо го 
обов’язкове гро мад ське об го во рен ня, пе ред ба че не стат тею 23 кар та
хен сь ко го про то ко лу, де йде ть ся про ін фор му ван ня гро мад сь ко сті та її 
участь у пи тан нях, що сто су ю ть ся ви ко ри стан ня гмо.

та ким чи ном, за без пе чен ня на се лен ня якіс ни ми, еко ло гіч но чис ти
ми й еко но міч но дос туп ни ми про дук та ми хар чу ван ня з ме тою під три
ман ня ак тив но го здо ро во го жит тя є ос нов ни ми зав дан ня ми на ціо наль
ної со ці аль ноеко но міч ної по лі ти ки. то му, вра хо вую чи ви ще ви кла де не, 
не об хід но за без пе чи ти: 1) пе ре гляд норм і кон троль за які стю про дук
тів хар чу ван ня; 2) вве ден ня обов’язкового мар ку ван ня про дук тів із ге
не тич номо ди фі ко ва ни ми скла до ви ми (і не об ме же не мар ку ван ням 
ли ше діє тич ної про дук ції); 3) ство рен ня ме ре жі спе ці аль них ак ре ди
то ва них ла бо ра то рій при мі ні стер ст ві охо ро ни здо ров’я ук ра ї ни для 
ви зна чен ня на яв но сті гмо у скла ді про дук ції рос лин но го і тва рин но
го по хо джен ня; 4) роз роб ку та за твер джен ня стан дар тів що до ме то дів 
ви зна чен ня ге не тич номо ди фі ко ва них про дук тів.

ін но ва цій ні тех но ло гії у сфе рі за без пе чен ня на се лен ня про дук та
ми хар чу ван ня ма ють прин ци по во важ ли ве зна чен ня, ос кіль ки да ють 
змо гу ви рі ши ти про бле му якіс но го та зба лан со ва но го хар чу ван ня для 
верств на се лен ня з ни зьки ми до хо да ми. Про те тех но ло гії май бут ньо го 
по де ку ди ви хо дять за ме жі мож ли во сті пе ред ба чен ня не га тив них ефек
тів, що спо ну кає на се лен ня уваж ні ше ста ви ти ся до скла ду вжи ва них ін
но ва цій них про дук тів, а дер жав ні ус та но ви — ефек тив но ви ко ну ва ти 
кон троль ну та про па ган ди ст ськороз’яснювальну функ цію. 

5.2. за без пе че ність до мо гос по дарств  
ін но ва цій ни ми то ва ра ми три ва ло го ко ри сту ван ня 

ін но ва ції з ос во єн ня но вих ви дів то ва рів три ва ло го ко ри сту ван ня 
ви ни ка ють у ре зуль та ті за сто су ван ня но віт ніх тех но ло гій, си ро ви ни 
й ма те ріа лів для їх ви го тов лен ня, що дає змо гу зро би ти їх більш функ
ціо наль ни ми та/або еко но міч ни ми. най важ ли ві шою оз на кою ін но ва
ції в то ва рах три ва ло го ко ри сту ван ня по вин на ви сту па ти но виз на їх 
«спо жив чих» вла сти во стей. Біль шість не вдач із ви ве ден ням ін но ва
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ку і ви го тов лен ня ро бо та (ан д ро ї да) япон ські кон ст рук то ри ви тра ти
ли ли ше кіль ка ро ків. 

у ці ло му са ме в XX ст. від бу ли ся най більш зна чу щі нау ко вотех ніч ні 
змі ни не ли ше у ви роб ництві, а й у зро стан ні дос туп но сті то ва рів три
ва ло го ко ри сту ван ня. сьо го дні тех но ло гіч ні ін но ва ції, що ви ко ри сто
ву ю ть ся при ви го тов лен ні су час них то ва рів три ва ло го ко ри сту ван ня, 
ви ни ка ють так швид ко, що час то під при єм ст вави роб ни ки не всти га
ють вчас но впро ва джу ва ти ці тех но ло гії. 

так, на при кін ці 2000 р. дві га лу зі ви со ких тех но ло гій охо пи ла 
кри за. Від над ви роб ництва по ст ра ж да ли ви роб ни ки пер со наль них 
комп’ютерів і со то вих те ле фо нів. ос нов ною при чи ною не вдач ста
ло те, що спо жи ва чам на бри дає ку пу ва ти з ро ку в рік од не й те са
ме. си туа ці єю ско ри ста ли ся ви роб ни ки ки шень ко вих пер со наль них 
комп’ютерів (кПк). сві то вий об сяг ви пус ку цих мі ніа тюр них при
стро їв зріс у 2000 р. по рів ня но з 1999 р. май же у три ра зи та склав 3,5 
млрд. дол. сШа. ни ні кПк праг не об’єднання з мо біль ним те ле фо
ном (поя ва ко му ні ка то рів). но ві мо де лі мі ніа тюр них «елек трон них 
сек ре та рів» з’являються в се ред ньо му раз на три мі ся ці. цей при клад 
ха рак те ри зує сьо го дніш ню ре аль ність, сфор мо ва ну роз ви тком но вих 
тех но ло гій, що при зве ла до транс фор ма ції звич них ос нов в еко но мі ці. 
ін но ва ції в то ва рах три ва ло го ко ри сту ван ня, що за раз ви ни ка ють, не
суть у со бі ве ли чез ні мож ли во сті не ли ше для за до во лен ня осо би стих 
пот реб, а й для сфе ри ос ві ти, здо ров’я, біз не су, за со бів ко му ні ка ції та 
сус піль ст ва в ці ло му. 

Що сто су є ть ся ста ну ін но ва цій ної ді яль но сті в ук ра ї ні, то тут си туа
ція до во лі не од но знач на: ук ра їн ська еко но мі ка ха рак те ри зу є ть ся знач
ним нау ко вотех ніч ним по тен ціа лом і вод но час — ни зьким ре зуль тую
чим по каз ни ком уп ро ва джу валь ної ак тив но сті.

роз роб ку та ос во єн ня ін но ва цій здій сню ють ли ше 5% про ми сло вих 
під при ємств. для по рів нян ня, у сШа в се ред ньо му — бли зько 30%. 
на при кін ці 80х рр. у ко лиш ньо му срср ін но ва цій но ак тив ні під при
єм ст ва ста но ви ли бли зько 60–70%. от же, у на шій кра ї ні рі вень ін но
ва цій ної ак тив но сті вкрай ни зький. най більш ін но ва цій но ак тив ни ми 
кра ї на ми сьо го дні вва жа ю ть ся япо нія, сШа, ні меч чи на, фін лян дія. 
ни ні знач ну час ти ну рин ку то ва рів три ва ло го ко ри сту ван ня за йма
ють ки тай ські то ва ри, які не ли ше ви го тов ле ні в ки таї, а й роз роб ле ні 
ки тай сь ки ми спе ціа лі ста ми. мож на ствер джу ва ти, що зав дя ки впро
ва джен ню ін но ва цій них тех но ло гій у ви роб ництво то ва рів три ва ло го 
ко ри сту ван ня та за со бів зв’язку від бу ва є ть ся стрім ке еко но міч не зро
стан ня в ки таї. 

тоб то тех ніч ний про грес не сто їть на міс ці, на рин ку від бу ва є ть ся 
пос тій не вдо ско на лен ня іс ную чих і поя ва но вих то ва рів, в яких ви ко
ри сто ву ю ть ся но віт ні тех но ло гії. то вар ні ря ди швид ко роз ши рю ю ть
ся. так, як що пер ші кон ди ціо не ри пра цю ва ли ли ше на охо ло джен ня 
по віт ря, ма ли ве ли кі роз мі ри і бу ли до сить шум ни ми, то сьо го дні біль
шість най су час ні ших кон ди ціо не рів і клі ма тич них сис тем ос на ще
ні гі поа лер ген ною сис те мою, мож ли ві стю на грі ва ти та охо ло джу ва ти 
по віт ря при не об хід но сті, а та кож зво ло жу ва ти йо го, ма ють ан ти бак те
рі аль не по крит тя, що дає змо гу не ли ше ство рю ва ти не об хід ний мік ро
клі мат у при мі щен ні, а й уни ка ти пот ра п лян ня у при мі щен ня шкід ли
вих ре чо вин ззов ні. 

ін ший при клад су час ної ін но ва ції — на ві га цій на сис те ма GPS. да на 
сис те ма за до по мо гою мо біль но го те ле фо ну та су пут ни ко во го зв’язку, 
дає змо гу за не об хід но сті, ви зна ча ти міс це зна хо джен ня та оби ра ти оп
ти маль ний мар шрут. од ним з най яс к ра ві ших при кла дів вдо ско на лен
ня за сто со ва них ін но ва цій є ство рен ня ін тер не ту. Впро довж ос тан ніх 
кіль кох ро ків стрім ко зро стає кіль кість під клю чень ко ри сту ва чів до 
ме ре жі ін тер нет. Згід но з да ни ми ви дан ня між на род но го сою зу те ле
ко му ні ка цій Tele com mu ni ca tion In di ca tors Up date (сШа), до ме ре жі 
під клю че но по над 407 міль йо нів комп’ютерів у 214 кра ї нах. За до по
мо гою WEBтех но ло гій ко ри сту ва чі мо жуть пе ре гля да ти зоб ра жен ня, 
слу ха ти ау діо фай ли й на віть ди ви ти ся ві део філь ми. 

ін тер нет на дає май же без меж ні мож ли во сті для віль но го об мі ну 
ідея ми, да ни ми до слі джень та ін шою ін фор ма ці єю. май бут нє ме ре жі 
ін тер нет пов’язане з роз роб кою і впро ва джен ням ін но ва цій з ме тою 
ство рен ня ста біль ної ін фра струк ту ри, що зро бить комп’ютерну ме ре
жу більш на дій ною, дос туп ною й про стою для ко ри сту ва ча, на бли зив
ши її до та ких ко му наль них пос луг, як елек тро, те п ло і во до пос та чан
ня, те ле фон ний зв’язок то що.

В ук ра ї ні ко ри сту ю ть ся пос лу га ми ін тер не ту ли ше 1,3% на се лен ня, 
з них мен ше по ло ви ни (45%) роб лять це що дня. із за галь ної кіль ко сті 
ко ри сту ва чів 76% ма ють ін тер нет удо ма. Біль ше тре ти ни ста но вить на
се лен ня, яке ко ри сту є ть ся ін тер не том удо ма ви ключ но для нав чан ня, 
по над 21% — для від прав лен ня (от ри ман ня) елек трон ної пош ти, бли
зько 18% — для от ри ман ня ін фор ма ції що до то ва рів і пос луг, стіль ки 
ж — для роз ва ги (іг ри, му зи ка то що). 

З еко но міч но го по гля ду важ ли ви ми є не стіль ки мож ли во сті но вих 
тех но ло гій, скіль ки час і кош ти, що ви тра ча ю ть ся на їх роз роб ку. так, 
від ви на хо ду ста ціо нар но го те ле фо ну до роз роб ки мо біль но го те ле фо
ну про йшло бли зько ста ро ків, то ді як на по чат ку ххі ст. на роз роб
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цій них то ва рів три ва ло го вжит ку в сіль ській міс це во сті знач но ниж чі 
за по каз ни ки у міс тах, 

а рі вень за без пе че но сті ін но ва цій ни ми то ва ра ми три ва ло го ко ри
сту ван ня мі ських до мо гос по дарств іс тот но пе ре ви щує по каз ни ки по 
сіль ській міс це во сті (рис. 5.2). до то го ж по зи тив ні змі ни, що від бу ва
ли ся про тя гом ос тан ніх п’яти ро ків, ма ють більш ви ра же ний ха рак тер 
са ме у міс тах.

рис. 5.2. Ча ст ка до мо гос по дарств, за без пе че них ін но ва цій ни ми то ва ра ми три ва ло го 
ко ри сту ван ня, за леж но від міс ця про жи ван ня у 2006 р., %

у 2006 р. май же 18% мі ських до мо гос по дарств ма ли мік ро хви льо
ві пе чі та по над 14% — про гра ва чі CDдис ків, що біль ше, ніж уд ві чі 
пе ре ви щує по каз ни ки по сіль ській міс це во сті, біль ше по ло ви ни до мо
гос по дарств у міс тах ма ють у ко ри сту ван ні мо біль ні те ле фо ни, то ді як 
у се лі цей по каз ник ста но вить 37%. хо ча са ме для сіль ської міс це во сті 
важ ли во ма ти хо ча б один мо біль ний те ле фон у до мо гос по дар ст ві, ос
кіль ки біль шість сіль ських на се ле них пунк тів ук ра ї ни не ма ють ста ціо
нар но го те ле фон но го зв’язку. Шос та час ти на мі ських до мо гос по дарств 
ма ють комп’ютер, що в чо ти ри ра зи біль ше, ніж у сіль ській міс це во сті.

усі без ви нят ку ін но ва цій ні то ва ри три ва ло го ко ри сту ван ня, на яв
ні у до мо гос по дар ст вах кра ї ни, ім порт но го ви роб ництва. ос кіль ки ці 
то ва ри в ши ро ко му асор ти мен ті пред став ле ні на рин ку, то біль шість їх 
бу ли ку п ле ні но ви ми. Ви ня ток ста нов лять ли ше мо біль ні те ле фо ни, се
ред яких май же 6% при дба но тих, що бу ли у ко ри сту ван ні. тра ди цію 
ку пу ва ти но ві то ва ри мож на по яс ни ти тим, що на рин ку то ва рів три
ва ло го ко ри сту ван ня знач но го по ши рен ня на бу ла прак ти ка про да жу 

Впро ва джен ня но вих тех но ло гій у ви роб ництво то ва рів три ва
ло го ко ри сту ван ня пот ре бує пев них, по де ку ди знач них, ма те рі аль
них за трат, що ві доб ра жа є ть ся у вар то сті но во го то ва ру. Че рез це 
не всі вер ст ви на се лен ня ма ють мож ли вість за до воль ни ти свої пот
ре би у то му чи ін шо му най су час ні шо му то ва рі три ва ло го ко ри сту
ван ня. не зва жаю чи на стрім кий роз ви ток рин ку цих то ва рів, пев ні 
гру пи на се лен ня не дос тат ньо за без пе чен ні ін но ва цій ни ми то ва ра
ми. на сьо го дні са ме та ка про бле ма іс нує в ук ра ї ні. Че рез від сут
ність віт чиз ня но го ви роб ництва ін но ва цій них то ва рів три ва ло го 
ко ри сту ван ня (комп’ютер, кон ди ціо нер, су пут ни ко ва ан те на, мо
біль ний те ле фон то що) рі вень за без пе че но сті на се лен ня ци ми то ва
ра ми вкрай ни зький (табл. 5.4). так, ли ше 11,5% до мо гос по дарств 
кра ї ни ма ють у се бе комп’ютер, то ді як, на прик лад, в ро сії у 2003 р. 
цей по каз ник ста но вив 24%, мік ро хви льо ви ми пе ча ми бу ло за без
пе че но де що біль ше 14% до мо гос по дарств, су пут ни ко ви ми ан те на
ми — май же 3%, а мо біль ни ми те ле фо на ми — мен ше по ло ви ни до
мо гос по дарств кра ї ни. 

табл. 5.4. Ча ст ка до мо гос по дарств Ук ра ї ни,  
що ма ють су час ні то ва ри три ва ло го ко ри сту ван ня, %*

Пе ре лік то ва рів 2000 2006
Ві део ка ме ра 0,5 2,6
Про гра ва чі CDдис ків  11,9
мік ро хви льо ва піч 1,4 14,3
По су до мий на ма ши на  0,1
кон ди ціо нер 0,2 0,9
комп’ютер 1,4 11,5
су пут ни ко ва ан те на 0,3 2,8
мо біль ний те ле фон  48,8

* Роз ра хо ва но за да ни ми об сте жен ня умов жит тя до мо гос по дарств 2000 та 2006 рр.

не зва жаю чи на та кий ни зький рі вень за без пе че но сті до мо гос по
дарств ін но ва цій ни ми то ва ра ми три ва ло го ко ри сту ван ня, впро довж 
2000–2006 рр. у ці ло му в кра ї ні під ви щив ся рі вень за без пе че но сті ін
но ва цій ни ми то ва ра ми. так, ча ст ка до мо гос по дарств, що ма ють мік ро
хви льо ву піч, комп’ютер або су пут ни ко ву ан те ну зрос ла у се ред ньо му 
в де сять ра зів.

Є та кож за леж ність між за без пе че ні стю до мо гос по дарств ін но ва цій
ни ми то ва ра ми три ва ло го ко ри сту ван ня та ти пом на се ле но го пунк ту, 
в яко му зна хо дить ся до мо гос по дар ст во. По каз ни ки на яв но сті тра ди
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їх збе рі ган ня, тер мі ном при дат но сті та від по від но сті вста нов ле ним 
нор мам.

Ще од ні єю ва го мою пе ре ва гою ко ри сту ван ня пос лу га ми су пер мар
ке тів є на дан ня ни ми дис конт них зни жок21, що та кож мож на роз гля
да ти як ок ре му ін но ва цію для ук ра ї ни. сис те ма зни жок пе ре ста ла бу
ти при ві ле єм об ра них і ввійш ла у по всяк ден не ко ри сту ван ня ба га тьох 
ук ра їн ців. уза га лі, іс то рія між на род них дис конт них сис тем на лі чує 
бли зько сто літ тя, а ук ра їн сь ко му дис кон ту всьо го де сять ро ків. та не
зва жаю чи на це, ук ра їн ський «ри нок зни жок» ни ні є дос тат ньо роз
ви ну тим і до сить різ но ма ніт ним.

анг лій ське сло во «dis count» оз на чає «зниж ка», і влас ник дис конт
ної карт ки от ри мує пев ні піль ги при ку пів лі то ва рів і пос луг. сис те ма 
зни жок діє з дав ніх ча сів, про сте жи ти її іс то рич ний роз ви ток і мо мент 
пер шо го за сто су ван ня цьо го ін ст ру мен ту на прак ти ці до сить склад
но, але од но знач ним є той факт, що зро би ти біз не сом ба жан ня спо
жи ва ча зе ко но ми ти впер ше вда ло ся аме ри кан цям. дис конт ні сис те ми 
з’явились у сШа в 1930х рр. як один із шля хів роз ви тку біз не су та но
вий ін ст ру мент сти му лю ван ня збу ту про дук ції. на сьо го дні у сві ті іс нує 
без ліч дис конт них сис тем, що до зво ля ють ко ри сту ва ти ся зниж ка ми як 
у всіх кра ї нах сві ту, так і в кон крет но му ма га зи ні.

дис конт ні сис те ми, ство ре ні з ме тою збіль шен ня кіль ко сті клі єн тів, 
ви ко ри сто ву ють ціл ком при род не ба жан ня клі єн тів еко но ми ти, на да
ють мож ли вість ку пу ва ти то ва ри (ро бо ти, пос лу ги) зі зниж кою. так, 
за леж но від ви ду дис конт ної карт ки спо жи ва чу вда є ть ся еко но ми ти 
до 30% вар то сті то ва рів (ро біт, пос луг), які во ни ку пу ють (на прик лад, 
у сШа се ред ньо ста ти стич ний влас ник дис конт ної карт ки еко но мить 
біль ше 1 000 дол. на рік).

В ук ра ї ні дис конт ні карт ки най час ті ше прак ти ку ють ме ре жі ма га
зи нів по бу то вої тех ні ки, елек тро ні ки і буд ма те ріа лів, а та кож про дук
то ві ма га зи ни. Пер ший до свід впро ва джен ня віт чиз ня ни ми ме ре жа ми 
ма га зи нів пе ред пла че них дис конт них кар ток (на сам пе ред роз ра хо ва
них на за мож них клі єн тів) по ка зав, що во ни зде біль шо го не ви прав да
ли спо ді вань, ос кіль ки спо жи ва чі не схиль ні пла ти ти на пе ред (за са му 
карт ку), а по тім по вер та ти свої гро ші у ви гля ді зниж ки. Пер ші ук ра їн
ські дис конт ні сис те ми вия ви ли ся не жит тє здат ни ми са ме че рез ви со ку 
ці ну карт ки: карт ка, що да ва ла пра во зни жок у кіль кох ма га зи нах, кош

21  Всесвітній досвід залучення постійних клієнтів за допомогою дисконтних зни
жок дає значний економічний ефект самому закладу, що їх застосовує. існує навіть ем
піричний закон 30/70, згідно з яким 30% постійних клієнтів забезпечують компанії 
70% прибутку. але система знижок, безумовно, прив’язує і стимулює покупця.

в кре дит. Зав дя ки цьо му у знач ної ча ст ки на се лен ня кра ї ни з’явилась 
мож ли вість ку пу ва ти са ме но ві ін но ва цій ні то ва ри три ва ло го вжит ку. 

крім ста ну, в яко му був ку п ле ний той чи ін ший то вар три ва ло го ко
ри сту ван ня, ве ли ке зна чен ня має та кож і тер мін ви ко ри стан ня цьо го 
то ва ру до мо гос по дар ст вом. ос кіль ки біль шість ін но ва цій них то ва рів 
три ва ло го ко ри сту ван ня з’явилися на ук ра їн сь ко му рин ку в ос тан ні де
сять ро ків, а дея кі — мен ше ніж п’ять ро ків то му, то тер мін їх ви ко
ри стан ня в ос нов но му не ве ли кий, то му їх мож на вва жа ти на дій ни ми 
і від нос но су час ни ми.

та ким чи ном, ін но ва цій ні тех но ло гії у сфе рі ви роб ництва то ва рів 
три ва ло го ко ри сту ван ня на дій но ввійш ли в на ше по всяк ден не жит тя. 
не зва жаю чи на ут ри ман ня до во лі ни зько го рів ня жит тя в ук ра ї ні, на
се лен ня на ма га є ть ся не від ста ва ти від но віт ніх тех но ло гій в ос на щен ні 
сво єї осе лі. сьо го дні для ук ра їн ців за без пе че ність су час ни ми то ва ра ми 
три ва ло го ко ри сту ван ня стає чи не най більш пріо ри тет ним на пря мом 
ви тра чан ня кош тів пі сля здій снен ня обов’язкових ви трат. до то го ж ін
но ва цій ні то ва ри ста ли не оз на кою ви нят ко вої за мож но сті, а тра ди цій
ною що ден ною пот ре бою лю дей різ них со ці аль них і май но вих груп.

5.3. По ши ре ність ін но ва цій них спо жив чих пос луг

По чи наю чи з 80х рр. ми ну ло го сто літ тя, по ряд зі швид ким роз ви
тком но віт ніх тех но ло гій і поя вою різ но ма ніт ної тех ні ки, стрім ко роз
ви ва є ть ся сфе ра пос луг, де з’явилося без ліч но вих ви дів пос луг ра зом 
з якіс ним пе ре тво рен ням уже іс ную чих.

В ук ра ї ні в ос тан ні де сять ро ків знач но го по ши рен ня на бу ли ме ре
жі су пер мар ке тів, де мож на при дба ти не тіль ки про дук ти хар чу ван ня, 
а й по бу то ву тех ні ку, по суд, бі лиз ну, то ва ри для від по чин ку, по бу то
ву хі мію, кан це ляр ські то ва ри, кос ме ти ку то що. Ва го мим не до лі ком 
при цьо му є пси хо ло гіч ний вплив на спо жи ва ча й опо се ред ко ва не 
нав’язування йо му пев них то ва рів че рез об ме жен ня ви бо ру на яв ним 
у ма га зи ні асор ти мен том і ви роб ни ка ми, а та кож вплив на ви бір по куп
ця че рез ці ну та якість то ва ру.

По зи тив ним ефек том при ко ри сту ван ні пос лу га ми ме ре жі су пер
мар ке тів є знач на еко но мія ча су: попер ше, че рез їх ве ли ку кіль кість 
і по ши ре ність, подру ге, за куп ка не об хід них для до му то ва рів не стає 
що ден ним кло по том, а є за пла но ва ним за хо дом, потре тє, не об хід ні 
то ва ри мож на при дба ти в од но му міс ці, не ви тра чаю чи час на їх по
шук в ін ших ма га зи нах. та кож до пе ре ваг мож на від не сти кра щий са
ні тар ноепі де міо ло гіч ний кон троль як за то ва ра ми, так і за умо ва ми 



218 219

ріб ну ін фор ма цію, ме ре жа ін тер нет за без пе чує ле гі тим ний і від нос
но де ше вий дос туп до по пу ляр них ау діо та ві део ма те ріа лів, що та кож 
впли ває на змен шен ня ви трат на куль тур не до звіл ля. 

ко ри сту ван ня пос лу га ми ін тер нет до зво ляє не тіль ки ку пу ва ти будь
який то вар або спла чу ва ти за пос лу ги, а й спіл ку ва тись або на віть нав
ча тись чи пра цю ва ти. так, у ба га тьох нав чаль них за кла дах з’явилася но
ва пос лу га — на дан ня дис тан цій ної ос ві ти. дис тан цій на ос ві та (до), 
як і будьякий но вий на прям іт22 у про від них кра ї нах сві ту вже дав но 
ши ро ко ви ко ри сто ву є ть ся, але в ук ра ї ні во на все ще пе ре бу ває, в ос
нов но му, на ста дії ек спе ри мен тів. до, на дум ку фа хів ців, є при род ною 
та більш дос ко на лою фор мою ек стер нат но го, за оч но го, ко рес пон дент
сь ко го та ін ших по діб них різ но ви дів ос ві ти, а її поя ва зу мов ле на сьо
го ден ни ми ос віт ні ми тен ден ція ми, ко ли знач на кіль кість лю дей ба жає 
здо бу ти су час ну ви щу ос ві ту за як най мен ших ви трат ча су.

Знач ною пе ре ва гою до є не тіль ки мож ли вість нав ча ти ся для тих, 
хто не в змо зі оп ла ти ти ста ціо нар не нав чан ня, а й здо бу ти ос ві ту без 
від ві ду ван ня нав чаль но го за кла ду для ок ре мих ка те го рій на се лен ня 
(лю дей з об ме же ни ми мож ли во стя ми, по хи ло го ві ку то що) а та кож, 
на прик лад, при пе ре ква лі фі ка ції, під ви щен ні ква лі фі ка ції спе ціа лі
стів без від ри ву від ви роб ництва. до пе ре ваг до мож на та кож від не
сти мож ли вість ко ри сту ва ти ся її пос лу га ми у зруч ний час, по єд ную чи 
до з ви ко нан ням ос нов них обов’язків, і за лу чи ти до про це су нав чан ня 
біль ше сту ден тів з ре гіо нів.

По ряд із дис тан цій ним нав чан ням з’явилася та кож і дис тан цій на 
зай ня тість, що, зок ре ма, дає змо гу пра це влаш ту ва ти ся лю дям з об ме
же ни ми мож ли во стя ми. най більш при йнят ним для та ких лю дей ви
дом ро бо ти мо же бу ти «те ле ро бо та» або «від да ле на зай ня тість» 
(фрі ланс). на прик лад, у Ве ли ко бри та нії та кий вид зай ня то сті є по пу
ляр ним і вже ни ні на лі чу є ть ся бли зько 3,1 млн. лю дей, які пра цю ють, 
не ви хо дя чи з до му23. 

на сьо го дні ри нок те ле ро бо ти пот ре бує та ких спе ціа лі стів: 
•	 ро	бо	та	для	ІТспе	ціа	лі	стів	(ди	зай	не	рів,	про	гра	мі	стів,	сеоспе	ціа	лі

стів, пра ців ни ків зі збо ру ін фор ма ції та ста ти стич них да них, на бір
ни ків тек сту на Пк то що);

22  інформаційні технології (англ. Information technology, IT) – широкий клас дис
циплін та областей діяльності, що належать до технологій управління та обробки да
них обчислювальною технікою. Звичайно під іт розуміють комп’ютерні технології, 
пов’язані з використанням комп’ютерів і програмного забезпечення для зберігання, 
захисту, обробки, передачі й отримання інформації. 

23 www.hrzone.net

ту ва ла 100–200 дол. сШа, ос кіль ки ма га зи ни, що їх на да ва ли фак тич
но «за кла да ли» су му зниж ки у ці ну то ва ру, від так їх ні то вар ні про по
зи ції бу ли від чут но до рож чи ми, ніж у «без карт ко вих» кон ку рен тів.

сьо го дні в ук ра ї ні, крім су пер мар ке тів, є ве ли чез на кіль кість рес то
ра нів, сер віс них пунк тів, що ви ко ри сто ву ють влас ні ме то ди за лу чен ня 
пос тій ної клі єн ту ри, і де, по ряд з мож ли ві стю ку пу ва ти то вар зі зниж
кою (за дис конт ною карт кою), іс ну ють бо нус ні сис те ми ло яль но сті. 
са ме бо нус ні сис те ми ло яль но сті мо жуть ста ти для по куп ця знач ним 
сти му лом ку пу ва ти ли ше в то му ма га зи ні, чию дис конт ну карт ку він 
при дбав, а на яв ність зниж ки од но знач но сти му лює по куп ця, який за
для її збіль шен ня ро бить від по від но біль ше по ку пок.

до б ре роз ви ну та в ук ра ї ні сис те ма за охо чен ня (вклю чаю чи дис кон
ти, бо ну си то що), спря мо ва на на пев ну ка те го рію спо жи ва чів, ви ко ри
сто ву є ть ся та кож в роз ви ну тій ме ре жі за кла дів швид ко го хар чу ван ня.

на яв ність ши ро кої ме ре жі за кла дів швид ко го хар чу ван ня не мож
на роз гля да ти як ціл ком ін но ва цій ну, ос кіль ки ба га то з них ви ник ли 
на ба зі сис те ми гро мад сь ко го хар чу ван ня, що іс ну ва ла за ра дян ських 
ча сів, і бу ли ли ше мо дер ні зо ва ні та якіс но вдо ско на ле ні. Без пе реч ною 
пе ре ва гою да ної ін но ва цій ної пос лу ги є мож ли вість пе ре січ но го ук
ра їн ця вжи ва ти в їжу за сво їм сма ком га ря чі та сві жі стра ви за до сить 
ко рот кий час і від по від но до сво їх фі нан со вих мож ли во стей. так, уп
ро довж 2006 р., за са мо оцін кою до мо гос по дарств, по за до мів кою хар
чу ва ло ся 49,4% на се лен ня, ча ст ка яко го по рів ня но з 2000 ро ком зрос
ла на 10,5%. та кож збіль ши ла ся ча ст ка до мо гос по дарств, чле ни яких 
пос тій но хар чу ва ли ся га ря чи ми стра ва ми. Ще од ні єю ін но ва цій ною 
пос лу гою у сфе рі хар чу ван ня є об слу го ву ван ня кон фе рен цій, бан ке тів, 
фур ше тів, хар чу ван ня ту ри стич них груп, а та кож за мов лен ня че рез ін
тер нет та за до по мо гою те ле фо ну пі ци, обі дів в офіс та ін ших про дук
тів хар чу ван ня.

комп’ютеризація сфе ри пос луг ста ла від по від дю на ви мо ги су час
но сті й обу мо ви ла ви ник нен ня най біль шої та най важ ли ві шої ін но ва
ції, що є ха рак тер ною не тіль ки для ук ра ї ни, а й для всьо го сві ту — 
поя ви ме ре жі ін тер нет, яка да ла змо гу на да ва ти й от ри му ва ти без ліч 
пос луг «не ви хо дя чи з до му». так, поя ва комп’ютера і мож ли вість ко
ри сту ван ня ін тер не том опо се ред ко ва но впли ну ли на те, що знач на 
кіль кість ук ра їн ських до мо гос по дарств ста ла мен ше ви тра ча ти кош
тів на при дбан ня книг, га зет, пе ріо ди ки та ін ших дру ко ва них ви дань, 
ос кіль ки біль шість не об хід ної ін фор ма ції мож на от ри ма ти са ме ко ри
стую чись ін тер не том. 

крім мож ли во сті як най швид ше і з мі ні му мом зу силь от ри ма ти пот
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та кож за умов про па ган ди здо ро во го спо со бу жит тя і швид ко го що
ден но го рит му, який пос тій но ви ма гає ста біль но го пси хіч но го та фі зич
но го здо ров’я, ук ра їн ські до мо гос по дар ст ва біль ше ува ги ста ли при ді
ля ти куль тур но му до звіл лю. на мі ти ли ся тен ден ції до якіс но но во го 
від ро джен ня ме ре жі ку рорт но та спор тив нооз до ров чих за кла дів від
по чин ку, що іс ну ва ла за ра дян ських ча сів, уна слі док зро стан ня по пи ту 
на та кі пос лу ги, про що свід чить збіль шен ня в се ред ньо му по ук ра ї ні 
ви трат на пос лу ги спор ту та від по чин ку (особ ли во се ред мо ло ді), а та
кож поя ва знач ної кіль ко сті ту ри стич них агентств. та кож з’являються 
і прин ци по во но ві ту ри стич ні пос лу ги, на прик лад, зе ле ний ту ризм.

Зе ле ний ту ризм в ук ра ї ні став по пу ляр ним ви дом від по чин ку не
що дав но, то му до сі по тер пає від від сут но сті не об хід них за ко нів, рек
ла ми, кре ди тів, але по при це роз ви ва є ть ся. еко ло гіч ний від по чи нок 
стає де да лі більш звич ним ви дом від по чин ку ук ра їн ців, а для дея ких 
се лян — до дат ко вим ви дом до хо ду. крім то го, зе ле ний ту ризм є не ли
ше від по чин ком на ма льов ни чій при ро ді чи спо со бом від по чин ку від 
ци ві лі за ції, він дає мож ли вість нав чи ти ся різ но ма ніт них ре ме сел (гос
по да рі час то про по ну ють май стеркла си з гон чар ст ва, бджіль ництва, 
по лю ван ня, ло зо пле тін ня) та ба га то ін шо го. Зе ле ний або сіль ський ту
ризм — це на ціо наль ний ко ло рит, який міг би за ці ка ви ти за кор дон них 
від по чи валь ни ків, але іно зем на клі єн ту ра ста но вить на ра зі не біль ше 
20% — адже якість пос луг в ук ра ї ні ще да ле ка від єв ро пей ської, від так 
не га тив ні мо мен ти по де ку ди зать ма рю ють до сяг нен ня та но во вве ден
ня в да ній га лу зі.

для ви рі шен ня про бле ми іс ну ван ня на рин ку не якіс них то ва рів 
і пос луг дер жа вою ство ре на за ко но дав ча і нор ма тив нопра во ва ба за 
що до за хис ту прав спо жи ва чів, а держ спо жив стан дарт ук ра ї ни (згід но 
з По ло жен ням про дер жав ний ко мі тет ук ра ї ни з пи тань тех ніч но го ре
гу лю ван ня та спо жив чої по лі ти ки, що за твер дже не ука зом Пре зи ден та 
ук ра ї ни № 18/2005 від 10 січ ня 2005 р.) є спе ці аль но упов но ва же ним 
цен траль ним ор га ном ви ко нав чої вла ди у сфе рі за хис ту прав спо жи ва
чів, стан дар ти за ції, мет ро ло гії та під твер джен ня від по від но сті. та кож 
в ук ра ї ні є спіл ка за хис ту прав спо жи ва чів, що до по ма гає спо жи ва че ві 
від стоя ти влас ні ін те ре си та пра ва.

Пра ва лю ди ни як спо жи ва ча впер ше офі цій но бу ло ви зна че но у 1962 
р. Пре зи ден том сШа джо ном кен не ді, що за фік со ва но в «Біл лі про 
пра ва спо жи ва чів». ним вста нов ле но чо ти ри ос нов ні пра ва: 1) на без
пе ку то ва рів і пос луг; 2) на ін фор ма цію; 3) на ви бір; 4) бу ти ви слу ха ним 

•	 ро	бо	та	для	ре	дак	то	рів	та	ук	ла	да	чів	тек	стів,	жур	на	лів,	пе	ре	кла	да	чів;
•	 ро	бо	та	для	кон	суль	тан	тів	у	різ	них	об	лас	тях	і	сфе	рах	біз	не	су	(фі	нан	си,	

мар ке тинг, ме недж мент, здо ров’я, спорт, ін фор ма цій ні тех но ло гії);
•	 ро	бо	та	 в	 Ін	тер	не	ті	 для	 спе	ціа	лі	стів	 і	 ро	бо	та	 на	ПК	 (ди	зай	не	рів,	

кон суль тан тів то що).
але для ефек тив но сті дис тан цій ної ро бо ти не об хід но, щоб во

на бу ла чіт ко рег ла мен то ва на з бо ку ро бо то дав ця. слід під крес ли ти, 
що за мож ли во сті лю ди ни пра цю ва ти вдо ма мо же ви ник ну ти «дис ба
ланс» між ро бо тою та до звіл лям, а та кож пси хо ло гіч ний дис ком форт, 
що впли ває і на якість ро бо ти, і на взає мо від но си ни вдо ма. для лю дей 
з об ме же ни ми мож ли во стя ми, на впа ки, є по зи тив ні сто ро ни у дис тан
цій но му за лу чен ні до пра ці: попер ше, лю ди на мо же під ви щи ти свій 
рі вень жит тя, от ри мав ши до дат ко вий до хід, подру ге, у про це сі пра ці 
ви ни кає по всяк ден на взає мо дія та спіл ку ван ня з ін ши ми людь ми, що 
не дає лю ди ні від чу ва ти се бе со ці аль но ізо льо ва ною.

Змі на жит тє вих пріо ри те тів пос та ви ла на пер ше міс це кар’єру як для 
чо ло ві ків, так і для жі нок, що зу мо ви ло збіль шен ня кіль ко сті го дин, які 
во ни про во дять на ро бо ті, і, від по від но, змен шен ня ча су для до му. та кі 
тен ден ції спри яли роз ви тку ме ре жі за кла дів, що на да ють пос лу ги з при
би ран ня, до гля ду за ди ти ною, при го ту ван ня їжі то що (тоб то це пос лу ги 
до маш ньої при слу ги, на да ні як пер со на лом агентств, так і са мо зай ня ти
ми осо ба ми), а та кож під ви щен ню яко сті на да них пос луг та їх уріз но ма
ніт нен ню. Про тя гом 2006 р. спо жи ва ча ми пос луг до маш ньої при слу ги 
бу ло 1,4% на се лен ня ук ра ї ни, то ді як у 2002 р. їх бу ло ли ше 0,9%.

од ним з на слід ків цьо го ста ла поя ва до сить чи сель ної гру пи на се
лен ня (не тіль ки за дос тат ні стю кош тів, а й за ча сом), яка мо же до зво
ли ти со бі, пе ре клав ши ви ко нан ня хат ньої ро бо ти на спе ціа лі стів, ви
ді ли ти час для ко ри сту ван ня пос лу га ми пе ру ка рень та ін ших за кла дів 
з осо би сто го до гля ду, зок ре ма, та ки ми, як со ля рії, spaса ло ни, ма саж ні 
ка бі не ти, спор тив ні клу би то що.

ук ра ї на в ос тан нє де ся ти літ тя зро би ла знач ний крок у на пря мі роз
ви тку бан ків ських пос луг, що да ють мож ли вість не тіль ки от ри му ва ти 
пен сію чи за ро біт ну пла ту на осо би стий ра ху нок, про во ди ти без го тів
ко ву оп ла ту то ва рів або пос луг, а й от ри му ва ти кре дит і ку пу ва ти не
об хід ні то ва ри, оп ла чу ва ти ко му наль ні або ін ші пос лу ги, пе ре ка зу ва ти 
гро ші. так, зок ре ма, за ос тан ні 5 ро ків се ред ук ра їн ців знач ної по пу
ляр но сті на бу ла та ка бан ків ська пос лу га, як спо жив чі кре ди ти, або кре
ди ти на при дбан ня спо жив чих то ва рів (від при дбан ня по бу то вої тех ні
ки до ку пів лі не ру хо мо сті, від пла ти за нав чан ня, лі ку ван ня до оп ла ти 
по до ро жей, ве сіл ля то що).
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ві доб ра жен ням уті ле них у жит лі та йо го об лаш ту ван ні тра ди цій до
мо бу ду ван ня, які фор му ва ли ся під ді єю клі ма тич них, еко но міч них та 
еко ло гіч них фак то рів, а та кож під впли вом різ но ма ніт них но во вве
день та ін но ва цій. По туж ним пош тов хом до впро ва джен ня ін но ва цій
них рі шень, у то му чис лі і сто сов но умов жит тя на се лен ня, став ди на
міч ний роз ви ток нау ки кін ця хіх ст. на прик лад, швид кий роз ви ток 
та прак тич не за сто су ван ня вла сти во стей елек трич ної енер гії спри яли 
ви ник нен ню низ ки ін но ва цій них ідей та їх ши ро ко го по даль шо го за
сто су ван ня у по ліп шен ні жит ло вих умов (штуч не ос віт лен ня та обіг рів 
жит ло вих при мі щень, ви ко ри стан ня ліф тів і різ но ма ніт них під йом них 
ме ха ніз мів, при му со вої вен ти ля ції бу ді вель то що). По ряд з цим, ви
ко ри стан ня елек трич ної енер гії бу ло ос но вою ви ник нен ня ці лої низ
ки но вих га лу зей, що спе ціа лі зу ва ли ся на ви роб ництві різ но ма ніт ної 
елек трич ної по бу то вої тех ні ки. не менш важ ли вим ста ло ви ко ри стан
ня у по бу ті ре зуль та тів впро ва джен ня ін но ва цій, що пов’язані з ви ко
ри стан ням наф ти та га зу, зок ре ма як па ли ва та си ро ви ни.

на леж ні умо ви про жи ван ня ви сту па ють важ ли вою ха рак те ри сти
кою рів ня жит тя на се лен ня, адже во ни на ле жать до пер вин них пот реб 
лю ди ни і є не від’ємною скла до вою люд сь ко го роз ви тку. жит ло ві умо
ви як со ці аль ний чин ник впли ва ють на лю ди ну та ки ми ха рак те ри сти
ка ми, як пло ща, об’єм, мік ро клі мат, ін тен сив ність ос віт лен ня, склад 
і тем пе ра ту ра по віт ря то що. За галь но ві до мий емо цій ний вплив на лю
ди ну та ких по каз ни ків жит ла, як роз мір і про пор ції жит ло вих при мі
щень, ар хі тек тур нопро сто ро ві рі шен ня квар тир і бу дин ків, ко льо ро
ва га ма, вид з вік на, бал ко ну то що. По ряд з цим, рі вень дос туп но сті до 
ци ві лі зо ва них стан дар тів жит ла та від по від них жит ло вих умов іс тот
но впли ває на со ці аль ноде мо гра фіч ні про це си в кра ї ні. Зок ре ма, ство
рен ня пов но цін ної сім’ї, на ро джен ня, ви хо ван ня і по даль ша со ціа лі за
ція ді тей за ле жать на сам пе ред від ха рак те ру жит ло вих умов. 

умо ви про жи ван ня на се лен ня ви зна ча ю ть ся ці лим ком плек сом по
каз ни ків, ос нов ни ми се ред яких є за без пе че ність жит лом та йо го якіс ні 
ха рак те ри сти ки. і кіль кіс ні, і якіс ні ха рак те ри сти ки умов про жи ван ня 
знач ною мі рою за ле жать, по ряд із на яв ні стю ін но ва цій них ідей і рі
шень, від їх прак тич но го вті лен ня та реа лі за ції. як що у да но му ас пек
ті ана лі зу ва ти кіль кіс ні ха рак те ри сти ки жит ло вих умов, то йде ть ся на
сам пе ред про ком плекс по каз ни ків, що ха рак те ри зу ють за без пе че ність 
на се лен ня жит лом і йо го від по від ність пев ним стан дар там. Що до якіс
них ха рак те ри стик, ос но вою від по від но го ана лі зу по вин ні бу ти, се
ред ін шо го, по каз ни ки, що ха рак те ри зу ють вік жит ла, об лад нан ня йо
го ти ми чи ін ши ми ко му наль ни ми зруч но стя ми то що. По ряд з цим, не 

у су ді, як що пер ши ми трьо ма пра ва ми не хту ють24. Че рез оди на дцять 
ро ків, на се сії кон суль та тив ної асамб леї Єв ро сою зу, бу ло ух ва ле но 
«хар тію за хис ту прав спо жи ва чів», а в 1985 р. ге не раль на асамб лея 
оон за твер ди ла «ке рів ні прин ци пи за хис ту прав спо жи ва чів». са
ме ці три до ку мен ти скла да ють ос но ву ад мі ні ст ра тив нопра во во го ме
ха ніз му за хис ту спо жи ва чів у всьо му сві ті й ма ють ви ко ри сто ву ва ти ся 
уря да ми усіх кра їн при реа лі за ції по лі ти ки за хис ту ін те ре сів спо жи ва
чів. го лов на ідея та прин ци пи за зна че них до ку мен тів по ля га ють у:
•	 за	хис	ті	спо	жи	ва	чів	від	не	доб	ро	якіс	них	то	ва	рів,	(ро	біт,	пос	луг),	що	

мо жуть зав да ти шко ди здо ров’ю та без пе ці;
•	 спри	ян	ні	еко	но	міч	ним	ін	те	ре	сам	спо	жи	ва	чів	та	їх	за	хис	ту;
•	 про	ве	ден	ні	ефек	тив	них	про	це	дур	роз	гля	ду	скарг	спо	жи	ва	чів;
•	 одер	жан	ні	 дос	то	вір	ної	 ін	фор	ма	ції,	 не	об	хід	ної	 для	 ком	пе	тент	но	го	

ви бо ру то ва ру (ро біт, пос луг) від по від но до ін ди ві ду аль них за пи тів 
і пот реб;

•	 по	ін	фор	мо	ва	но	сті	спо	жи	ва	чів	що	до	сво	бо	ди	ство	рю	ва	ти	спо	жив	чі	
та ін ші від по від ні гру пи або ор га ні за ції та мож ли вість для та ких ор
га ні за цій ви слов лю ва ти свою точ ку зо ру під час при йнят тя рі шень, 
що за чі па ють їх ні ін те ре си.
та ким чи ном, мож на ствер джу ва ти, що ін но ва цій ні про це си у пос

лу гах свід чать про роз ви ток сус піль ст ва та під ви щен ня рів ня жит тя 
на се лен ня. це зу мов лює змі ни в струк ту рі ви трат і спо жив чих упо до
бан нях на се лен ня, спри яє під ви щен ню рів ня куль ту ри спо жи ва чів та 
яко сті от ри му ва них пос луг.

ін но ва ції у сфе рі пос луг свід чать про зро стан ня за ці кав ле но сті на
се лен ня в от ри ман ні пев них їх ви дів, а та кож про зро стан ня фі нан со
вої мож ли во сті спла ти ти за пос лу ги і не ви ко ну ва ти хат ню чи ін шу спе
ци фіч ну ро бо ту са мо стій но. от же, це від дзер ка лює зро стан ня по пи ту 
і про по зи ції на рин ку ін но ва цій них пос луг ук ра ї ни, а за га лом, про роз
ви ток всі єї сфе ри пос луг.

5.4. змі ни в умо вах про жи ван ня на се лен ня
од ним з ос нов них чин ни ків, що без по се ред ньо впли ває на здат

ність лю дей пов но цін но фор му ва ти та ефек тив но реа лі зо ву ва ти свій 
по тен ці ал і вес ти три ва ле про дук тив не жит тя, є умо ви їх про жи ван
ня. оче вид но, що про бле ма по кра щан ня жит ло вих умов су про во джу
ва ла люд ську ци ві лі за цію на всіх ета пах її роз ви тку і бу ла кон крет ним 

24  день проголошення Білля (15 березня) у всьому світі відзначається як Всесвіт
ній день прав споживача.
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за зна чи ти, що при оцін ці яко сті жит ла до мо гос по дар ст ва в ук ра ї ні нор
ма тив на кіль кість кім нат ви зна ча є ть ся з точ ні стю до на впа ки — як к1. 
але на віть не зва жаю чи на та кий стан дарт та дея ке за галь не збіль шен
ня в ук ра ї ні пло щі жит ла, для ба га тьох чле нів сі мей про бле ма «ок ре
мої кім на ти» за ли ша є ть ся не ви рі ше ною. так, в ос тан ні ро ки кіль кість 
кім нат, що при па да ла в се ред ньо му на од ну осо бу, ко ли ва ла ся в ук ра ї ні 
у ме жах 0,8–0,9, то ді як у кра ї нах Єв ро пей сь ко го сою зу на зва ний по
каз ник, маю чи чіт ку тен ден цію до зро стан ня, ще у 2001 р. ко ли вав ся 
від 1,5 (у Пор ту га лії) до 2,3 (у Ве ли ко бри та нії).

до сить змі стов ним є та кож по каз ник на ван та жен ня осо ба ми на кім
на ту. Біль ше по ло ви ни до мо гос по дарств кра ї ни ма ють дос тат ній жит
тє вий про стір, тоб то дос тат ню кіль кість кім нат. так, у 1999 р. у 30,1% 
до мо гос по дарств на од ну кім на ту при па да ло мен ше од ні єї осо би, а у 
27,9% — од на осо ба на кім на ту (рис. 5.3). При цьо му знач на час ти на 
до мо гос по дарств кра ї ни ще меш кає у жит лі з не дос тат ньою кіль кі стю 
кім нат, а май же у 3% на од ну кім на ту при па дає три і біль ше осіб.

крім то го, в ана лі зо ва ний пе рі од спос те рі га є ть ся за га лом не га тив на 
ди на мі ка да но го по каз ни ка. ско ро ти ла ся ча ст ка до мо гос по дарств, що 
меш ка ють у жит лі з дос тат ньою кіль кі стю кім нат, і збіль ши лась ча ст ка 
тих до мо гос по дарств, що ма ють не дос тат ньо кім нат у своє му по меш кан ні 
для ком форт но го жит тя, хо ча ча ст ка до мо гос по дарств, у яких чи сель ність 
осіб, що при па дає на од ну кім на ту, ста но вить 3 і біль ше, ско ро ти ла ся біль
ше ніж уд ві чі. ос тан нє по яс ню є ть ся зде біль шо го си туа ці єю з по кра щан
ням жит ло вих умов на се лен ня, що від бу ва є ть ся як за ра ху нок дер жа ви, 
так і за ра ху нок ін ве сту ван ня в бу дів ництво на се лен ням влас них кош тів.

 рис. 5.3. роз по діл до мо гос по дарств за кіль кі стю осіб на од ну кім на ту  
в ук ра ї ні у 2006 та 1999 р., %

менш важ ли вим ас пек том є, на наш по гляд, дум ка влас не меш кан ців 
що до сту пе ня за до во лен ня сво ї ми жит ло ви ми умо ва ми. 

Про бле ма за без пе че но сті жит лом, що ста ла ак ту аль ною ще за ра
дян ських ча сів, ни ні на бу ває особ ли вої гос тро ти. так, як що у 2005 р. 
(згід но з да ни ми об сте жен ня умов жит тя до мо гос по дарств ук ра ї ни) 
93,5% до мо гос по дарств кра ї ни ма ли ок ре ме жит ло (квар ти ру або ін
ди ві ду аль ний бу ди нок), то у 2007 р. — вже 91,9%. При цьо му з 3,0% 
до 4,6% під ви щи ла ся ча ст ка до мо гос по дарств, що меш ка ють у ко му
наль них квар ти рах і гур то жит ках, тоб то не ма ють ок ре мо го влас но го 
жит ла. си туа ція уск лад ню є ть ся ще й тим, що у до мо гос по дар ст вах, які 
ма ють ок ре му квар ти ру або бу ди нок, не по оди но кі ви пад ки спіль но го 
про жи ван ня кіль кох сі мей. 

Важ ли во за зна чи ти, що на яв ність ок ре мо го жит ла не зав жди га ран
тує від по від ність йо го роз мі рів іс ную чим стан дар там. так, згід но зі 
стат тею 3 За ко ну ук ра ї ни «Про при ва ти за цію дер жав но го жит ло во
го фон ду» нор ма мі ні маль ної пло щі ста но вить 21 кв. м за галь ної пло
щі на най ма ча і кож но го чле на йо го сім’ї та до дат ко во 10 кв. м на сім’ю. 
В 2005 р. на се ред ньо ста ти стич но го меш кан ця ук ра ї ни при па да ло 22,0 
кв. м за галь ної пло щі жит ла (20,8 кв. м — у міс тах, 24,6 кв. м — у сіль
ській міс це во сті). По зи тив ним є те, що по рів ня но з 2000 р., за зна че ний 
по каз ник ха рак те ри зу вав ся стій кою тен ден ці єю до зро стан ня і під ви
щив ся на 1,3 кв. м. утім, на зва на по зи тив на тен ден ція пев ним чи ном 
ні ве лю є ть ся змен шен ням чи сель но сті на се лен ня кра ї ни, от же, знач на 
час ти на ук ра їн ських сі мей меш кає у жит лі, за галь на пло ща яко го в роз
ра хун ку на од ну осо бу мен ша 21 кв. м. Без у мов но, що за та ких об ста
вин і роз мір жит ло вої пло щі бу де не дос тат нім. так, як що орі єн ту ва ти
ся на нор му жит ло вої пло щі роз мі ром 9 кв. м у роз ра хун ку на осо бу, то 
у 2007 р. ли ше у 82,1% до мо гос по дарств жит ло ва пло ща пе ре ви щу ва ла 
цю нор му, при цьо му в 11,5% до мо гос по дарств роз мір жит ло вої пло щі 
у роз ра хун ку на од ну осо бу ста но вив мен ше 7,5 кв. м. 

Важ ли вою ха рак те ри сти кою умов жит тя на се лен ня є кіль кість кім
нат за леж но від роз мі ру до мо гос по дар ст ва. роз мір жит ло во го при мі
щен ня не зав жди свід чить про дос тат ній жит тє вий про стір для осіб, 
які меш ка ють ра зом, адже для більш ком форт но го жит тя важ ли во, щоб 
ко жен з чле нів сім’ї мав ок ре му кім на ту. 

За сві то ви ми стан дар та ми ком фор та бель ність жит ла за без пе чу є ть ся 
не ли ше йо го ізо льо ва ні стю, а й та ким роз се лен ням меш кан ців, ко ли 
кіль кість кім нат у по меш кан ні скла дає к+1, де к – кіль кість меш кан ців. 
ін ши ми сло ва ми, кіль кість жит ло вих кім нат у по меш кан ні при найм ні 
на од ну по вин на бу ти біль шою по рів ня но з кіль кі стю меш кан ців. слід 
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до дат ко ві мож ли во сті для по кра щен ня жит ло вих умов за ра ху нок ін
ве сту ван ня кош тів у при ват ний жит ло вий фонд, до сить час то не ма ють 
змо ги пов но цін но ни ми ско ри ста ти ся. 

спе ци фіч ною особ ли ві стю на шо го сус піль ст ва є те, що дос туп ність 
жит ла ни ні ма ло пов’язана з ма те рі аль ним ста но ви щем на се лен ня. За 
від сут но сті стар то во го ка пі та лу (май на, яке мож на про да ти, спад ку, 
до по мо ги з бо ку ро ди чів або ін ших осіб то що) на віть за ви со ко го рів
ня по точ них до хо дів (від нос но се ред ньо го в кра ї ні) до мо гос по дар ст
во не в змо зі при дба ти жит ло або по ліп ши ти свої жит ло ві умо ви. це 
пов’язано з ве ли ким роз ри вом між до хо да ми на се лен ня та вар ті стю 
жит ла. кре дит ні ме ха ніз ми, які ді ють в ук ра ї ні, є не дос тат ньо роз ви ну
ти ми, що галь мує про це си зде шев лен ня та спро щен ня кре ди ту ван ня, 
а спе ці аль ні кре дит ні про гра ми на піль го вих за са дах не дос туп ні знач
ній час ти ні на се лен ня.

слід за зна чи ти, що від тем пів бу дів ництва біль шою мі рою за ле жить 
мі ське на се лен ня, адже по ліп ши ти свої жит ло ві умо ви во но мо же пе
ре важ но за ра ху нок от ри ман ня жит ла у дер жав но му жит ло во му фон ді 
або че рез ін ве сту ван ня влас них кош тів у бу дів ництво. ос кіль ки ли ше 
не знач на кіль кість місь ко го на се лен ня має ни ні мож ли вість ін ве сту ва
ти влас ні кош ти у бу дів ництво жит ла, біль шість на ма га є ть ся от ри ма ти 
жит ло у дер жав но му жит ло во му фон ді. 

ра зом зі ско ро чен ням чер ги на жит ло змен шу є ть ся чи сель ність одер
жу ва чів жит ла. так, як що у 2001 р. се ред тих, хто пе ре бу вав на квар тир
но му об лі ку в дер жав но му жит ло во му фон ді, одер жа ли жит ло або по
ліп ши ли свої жит ло ві умо ви 21,2% до мо гос по дарств, то у 2005 р. цей 
по каз ник ско ро тив ся до 18,7% (табл. 5.5).

ста ном на по ча ток 2006 р. на об лі ку для одер жан ня жит ла і по ліп
шен ня жит ло вих умов у дер жав но му фон ді пе ре бу ва ло 1 300 тис. сі мей 
та оди на ків, що вдві чі мен ше, ніж у 1990 р. При цьо му, як що у 2006 
р. от ри ма ли жит ло та по ліп ши ли жит ло ві умо ви ли ше 20 тис. сі мей та 
оди на ків, то у 1990 р. цей по каз ник був на по ря док ви щим і ста но вив 
235 тис. сі мей та оди на ків (рис. 5.4).

рис. 5.4. на дан ня жит ла на се лен ню ук ра ї ни, тис. сі мей

од ні єю з ос нов них при чин зни жен ня тем пів на дан ня жит ла на се
лен ню в ана лі зо ва ний пе рі од ста ло знач не змен шен ня об ся гів йо го 
бу дів ництва (особ ли во сто сов но жит ла дер жав ної фор ми влас но сті) 
про тя гом 1990–1999 рр. не зва жаю чи на по зи тив ну тен ден цію що до 
збіль шен ня вве ден ня в ек с п луа та цію жит ло вих бу дин ків, що спос те рі га
є ть ся з 2000 р., впро довж ос тан ніх 16 ро ків рі вень вве ден ня в ек с п луа та
цію жит ло вих бу дин ків ско ро тив ся біль ше ніж у 2,2 раза (рис. 5.5).

По чи наю чи з 2000 р. спос те рі га є ть ся змен шен ня чер ги на се лен ня 
на от ри ман ня жит ла або по ліп шен ня сво їх жит ло вих умов як у дер
жав но му фон ді, так і у жит ло вобу ді вель них коо пе ра ти вах. од нак ско
ро чен ня черг на от ри ман ня квар ти ри знач ною мі рою зу мов ле но їх 
лі к ві да ці єю на під при єм ст вах у зв’язку зі струк тур ною пе ре бу до вою, 
ма со ви ми ско ро чен ня ми пра ців ни ків, від сут ні стю кош тів на бу дів
ництво жит ла то що.

от же, ни ні скла ла ся си туа ція, ко ли, з од но го бо ку, най бід ні ші вер
ст ви на се лен ня з кож ним ро ком ма ють все мен ше мож ли во стей для 
по ліп шен ня сво їх жит ло вих умов за ра ху нок дер жав но го бу дів ництва, 
од нак, з дру го го — більш за мож ні гру пи на се лен ня, хо ча й от ри ма ли 
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та ким чи ном, з ви кла де но го мож на зро би ти ви сно вок, що пе ре
важ на біль шість на яв но го жит ло во го фон ду це фі зич но і мо раль но за
ста рі лі бу дин ки, по меш кан ня в яких (на віть за на яв но сті тих чи ін ших 
зруч но стей) не від по ві да ють су час ним ви мо гам, а рі вень вті лен ня ін
но ва цій них рі шень у та ких бу дин ках є над зви чай но ни зьким. Зва жаю
чи на те, що май же тре ти на жит ло во го фон ду зве де на у пер ші по во єн
ні де ся ти літ тя, тоб то за спро ще ни ми про ек та ми, час то з не ка пі таль них 
ма те ріа лів (особ ли во у сіль ській міс це во сті), адже не об хід но бу ло тер
мі но во ви рі шу ва ти гос тру про бле му за мі ни зруй но ва них під час вій ни 
бу дин ків, мож на ді йти ви снов ку, що знач на час ти на до мо гос по дарств 
кра ї ни меш кає у не су час но му, а по де ку ди і в ава рій но му жит лі. 

За без пе че ність до мо гос по дарств кра ї ни жит лом ха рак те ри зу є ть ся 
обер не ною за леж ні стю від роз мі ру на се ле но го пунк ту, тоб то зі змен
шен ням роз мі ру на се ле но го пунк ту зро ста ють по каз ни ки за без пе че
но сті до мо гос по дарств ок ре мим жит лом. це по яс ню є ть ся на сам пе ред 
тим, що у сіль ській міс це во сті на се лен ня меш кає пе ре важ но в ін ди ві ду
аль них бу дин ках. 

Без у мов но, ли ше по каз ни ки на яв но сті жит ла та йо го кіль кіс ні ха
рак те ри сти ки не да ють змо ги ко рект но про ана лі зу ва ти умо ви про жи
ван ня на се лен ня, то му та кий ана ліз слід по гли би ти ха рак те ри сти кою 
об лад нан ня су час но го жит ло во го фон ду ко му наль ни ми зруч но стя ми 
(на яв ність цен траль но го опа лен ня, во до про во ду, ка на лі за ції то що). 

табл. 6.5. ди на мі ка на дан ня жит ла  
місь ко му на се лен ню, тис. сі мей* 

рік

У дер жав но му фон ді У фон ді жит ло вобу ді вель них 
коо пе ра ти вів

кіль кість сі мей 
та оди на ків, що 
пе ре бу ва ли на 

квар тир но му об
лі ку, тис.

кіль кість сі мей 
та оди на ків, що 
одер жа ли жит ло 
або по ліп ши ли 

свої жит ло ві умо
ви, тис.

кіль кість сі
мей та оди

на ків, що пе
ре бу ва ли на 

квар тир но му 
об лі ку, тис.

кіль кість сі мей 
та оди на ків, що 
одер жа ли жит

ло або по ліп ши
ли свої жит ло ві 

умо ви, тис.
2001 1246,8 264,6 363,6 1,7
2002 1184,7 226,7 337,3 1,3
2003 1122,2 227,2 327,8 1,2
2004 1087,2 216,0 317,9 0,7
2005 1022,7 191,9 288,5 0,4

*Дже ре ло: Со ці аль ні ін ди ка то ри рів ня жит тя на се лен ня.  
Стат. зб. / Держ ком стат Ук ра ї ни. — К., 2006. — С. 173–178

та ким чи ном, кіль кіс ні ха рак те ри сти ки жит ло вих умов, зок ре ма, 
з ви ще за зна че них при чин, не зва жаю чи на пев ні по зи тив ні зру шен ня, не 
від по ві да ють за галь но при йня тим у сві то вій прак ти ці ін но ва цій ним кри
те рі ям і знач ним чи ном змен шу ють мож ли во сті на се лен ня пов но цін но 
фор му ва ти й ефек тив но реа лі зо ву ва ти влас ний тру до вий по тен ці ал. 

Ви ще за зна ча ло ся, що по ряд з по каз ни ка ми за без пе че но сті на се лен
ня кра ї ни жит лом, не менш ак ту аль ни ми є по каз ни ки яко сті на яв но
го жит ла, се ред яких час бу дів ництва жит ла. у 2007 р. пе ре важ на біль
шість на яв но го жит ло во го фон ду до мо гос по дарств кра ї ни — (93,2%) 
бу ла збу до ва на у 1940х — 1980х рр., з яко го ли ше 21,3% — у 1980х 
рр.. уп ро довж ос тан ніх шес ти ро ків бу ло по бу до ва но ли ше 0,5% жит
ло во го фон ду (рис. 5.6).

З ог ля ду на те, що пе ре важ ну біль шість жит ла ук ра їн ців збу до ва но 
до сить дав но, мож на при пус ти ти, що знач на йо го час ти на мо же пот ре
бу ва ти ка пі таль но го ре мон ту. на прик лад, се ред до мо гос по дарств кра ї
ни, що меш ка ють у жит лі, яке бу ло збу до ва не у 1940х рр. (а та ких в ук
ра ї ні 10,5%) у 13,8 % ка пі таль ний ре монт про во див ся ще до 1970 р., 
у 12% та ких до мо гос по дарств у пе рі од з 1970 по 1980 р., у 15,3% — 
в 1981–1990 р. і у 28,8% до мо гос по дарств, що меш ка ють у жит лі по
бу до ва но му у 1940х рр., ка пі таль ний ре монт про во див ся у 1991 р. та 
піз ні ше. ні ко ли не про во див ся ка пі таль ний ре монт 30,1% жит ла до
мо гос по дарств, збу до ва но го у 1940х рр., 39,5% — у 1950х, 56,2% — 
1960х, 70,5% — у 1970х і май же 82,9% — у 1980х рр.. 

рис. 5.6. роз по діл до мо гос по дарств кра ї ни  
за пе ріо дом бу дів ництва їх жит ла у 2007 р., %
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тан нім ча сом про сте жу є ть ся тен ден ція до не знач но го по кра щан ня дея
ких по каз ни ків. 

іс тот ні роз біж но сті в об лад нан ні жит ла зруч но стя ми се ред сіль
ських і мі ських до мо гос по дарств мож на по яс ни ти на сам пе ред тим, що 
на дан ня ко му наль них пос луг сіль сь ко му на се лен ню — це сфе ра ді яль
но сті сіль ських під при ємств і сіль рад або спе ці аль но ство ре них ор га
ні за цій. у біль шо сті ви пад ків у них не ви ста чає кош тів для по кра щен
ня ком форт но сті жит ла меш кан ців сіл або їх пос лу ги є над то до ро ги ми 
для се лян. тоб то про бле ма об лаш ту ван ня жит ла зруч но стя ми особ ли
во гос тро сто їть у сіль ській міс це во сті.

у 2007 ро ці во до про во дом бу ло об лад на но 19,6% сіль ських по
меш кань, що в чо ти ри ра зи мен ше, ніж у міс тах. до сі для сіль ської 
міс це во сті гос тро сто їть пи тан ня на яв но сті в них цен тра лі зо ва но
го га зо пос та чан ня. як що в міс тах цен тра лі зо ва ним га зо пос та чан ням 
бу ло об лад на но 82,1% жит ла, то у сіль ській міс це во сті цей по каз ник 
у два ра зи мен ший і ста но вить 39,9%. Ван ну або душ у міс тах ма ють 
78,2% до мо гос по дарств, що в 5,5 раза біль ше, ніж у сіль ській міс це
во сті, до маш ній те ле фон — 62,7% мі ських до мо гос по дарств про ти 
20,9% у сіль ській міс це во сті то що. та кий ни зький рі вень об лаш ту ван
ня жит ла зруч но стя ми в сіль ській міс це во сті мож на по яс ни ти не стіль
ки не ба жан ням сіль ських меш кан ців ма ти їх у сво їх до мів ках, скіль ки 
пе ре шко да ми об’єктивного ха рак те ру, а са ме від сут ні стю по бли зу цен
траль них ме реж, спе ці аль них служб, тех ні ки і, най го лов ні ше, від по від
них кош тів у се лян. 

до сить по ка зо ви ми, зок ре ма, є по каз ни ки роз по ді лу до мо гос по
дарств ук ра ї ни за на яв ні стю в їх по меш кан нях кон ди ціо не рів, які 
у роз ви не них кра ї нах дав но ста ли не від’ємним ат ри бу том об лаш ту ван
ня жит ла. не зва жаю чи на те, що за пе рі од 2001–2006 рр. ча ст ка до
мо гос по дарств, по меш кан ня яких об лад на но кон ди ціо не ра ми, зрос ла 
в ці ло му по кра ї ні більш ніж у чо ти ри ра зи, на зва ний по каз ник ста но
вить ни ні ли ше 0,9%, от же, ли ше од не зі ста до мо гос по дарств ко ри сту
є ть ся кон ди ціо не ром. як і за ін ши ми по каз ни ка ми об лаш ту ван ня жит
ла, тут та кож спос те рі га є ть ся ди фе рен ціа ція до мо гос по дарств за леж но 
від ти пу на се ле но го пунк ту, при чо му над зви чай но ра зю ча. у ці ло му 
мож на зро би ти ви сно вок, що більш ніж чо ти ри ра зо ве під ви щен ня ча
ст ки до мо гос по дарств, по меш кан ня яких об лад на ні кон ди ціо не ром, 
від бу ло ся пе ре важ но зав дя ки мі ським до мо гос по дар ст вам. так, як що 
у сіль ській міс це во сті на зва ний по каз ник за ана лі зо ва ний пе рі од май
же не змі нив ся і ста но вить 0,2%, то в міс тах зро стан ня ста но ви ло 0,9 
від сот ко во го пунк ту (з 0,3% у 2001 р. до 1,2% — у 2006 р.). 

Втім, як і при ана лі зі кіль кіс них по каз ни ків, що ха рак те ри зу ють умо ви 
жит тя на се лен ня, зок ре ма кіль ко сті кім нат, що при па дає в се ред ньо му 
на од ну осо бу, має мо схо жу си туа цію що до ін но ва цій них кри те рі їв об
лаш ту ван ня жит ла ти ми чи ін ши ми зруч но стя ми. 

так, як що у роз ви не них кра ї нах жит ло, не за леж но від йо го ви
ду (при ват ний бу ди нок, квар ти ра то що) та ти пу міс це во сті (міс
то чи сіль ська міс це вість) пов ні стю об лад на но усі ма не об хід ни ми 
зруч но стя ми, то в ук ра ї ні си туа ція зов сім ін ша. май же три чвер ті 
до мо гос по дарств кра ї ни меш ка ють ни ні у жит лі, об лад на но му цен
траль ним опа лен ням або ін ди ві ду аль ною сис те мою опа лен ня. цен
тра лі зо ва ним га зо пос та чан ням об лад на но жит ло двох тре тин до мо
гос по дарств, а бли зько тре ти ни до мо гос по дарств ма ють у своє му 
жит лі га ря че во до пос та чан ня. Во до про во дом і ка на лі за ці єю об лад
на но жит ло бли зько двох тре тин до мо гос по дарств, а 58% ма ють ван
ну або душ (рис. 5.7).

рис. 5.7. об лад нан ня жит ла до мо гос по дарств зруч но стя ми, %

слід за зна чи ти, що об лад нан ня жит ла зруч но стя ми, як і за без пе че
ність жит лом, та кож має пря му за леж ність від роз мі ру на се ле но го пунк
ту. на від мі ну від по каз ни ків за без пе че но сті жит лом, зі змен шен ням 
роз мі ру на се ле но го пунк ту стрім ко зни жу є ть ся рі вень бла го ус т рою 
жит ло во го фон ду. ос тан нє сто су є ть ся на сам пе ред сіль сь ко го жит ло во
го фон ду. не зва жаю чи на те, що за пе ре важ ною біль ші стю по каз ни ків 
жит ло вий фонд сіль ської міс це во сті знач но пос ту па є ть ся місь ко му, ос
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во го фон ду й умов про жи ван ня, а та кож об ґрун ту ван ня оп ти маль них 
об’ємнопла ну валь них і кон ст рук тор ських рі шень в ос нов них при
ро доклі ма тич них ре гіо нах кра ї ни. обов’язковим у да но му ра зі є ви
ко нан ня на ступ них за хо дів: уз го джен ня нор ма тив нопра во вих ак тів 
і ме то до ло гії оцін ки яко сті внут ріш ньо го се ре до ви ща жит ла із при
йня ти ми у Єв ро пей сь ко му сою зі; удо ско на лен ня са ні тар них пра
вил і норм що до жит ло вих умов на се лен ня; гі гіє ніч не об ґрун ту ван ня 
об’ємнопла ну валь них і кон ст рук тор ських рі шень жит ло вих бу ді вель 
з ура ху ван ням впли ву на них зов ніш ніх і внут ріш ніх дже рел за бруд
нен ня; удо ско на лен ня кон тро лю за пріо ри тет ни ми по каз ни ка ми гі
гіє ніч но го ста ну внут ріш ньо го се ре до ви ща жит ло вих спо руд, а та кож 
при лег лих те ри то рій; вста нов лен ня нор ма ти вів тер мі ну ек с п луа та ції 
ос нов них бу ді вель них кон ст рук цій з ура ху ван ням ви ду бу ді вель них ма
те ріа лів; роз роб лен ня про гра ми ос на щен ня жит ло во го фон ду су час
ним са ні тар нотех ніч ним об лад нан ням то що. 

та ким чи ном, в ук ра ї ні скла ла ся си туа ція, ко ли, не зва жаю чи на ряд 
по зи тив них тен ден цій, знач на час ти на на се лен ня кра ї ни має не за до
віль ні жит ло ві умо ви. Згід но з да ни ми ви бір ко во го об сте жен ня умов 
жит тя до мо гос по дарств ук ра ї ни, у 2007 р. чле ни ли ше 1,5% до мо гос
по дарств бу ли ду же за до во ле ні сво ї ми жит ло ви ми умо ва ми, на то мість 
не за до во ле ни ми та не ду же за до во ле ни ми бу ли чле ни 52,1% до мо гос
по дарств (від по від но 18,0% і 34,1%). В ці ло му ли ше 40,7% до мо гос по
дарств ук ра ї ни бу ли за до во ле ні влас ни ми жит ло ви ми умо ва ми. гір ші 
умо ви про жи ван ня сіль ських меш кан ців впли ну ли й на сту пінь за до во
лен ня влас ни ми жит ло ви ми умо ва ми. За да ни ми цьо го об сте жен ня ли
ше 0,9% сіль ських до мо гос по дарств бу ли ду же за до во ле ні сво ї ми жит
ло ви ми умо ва ми, 34,1% за до во ле ни ми, на то мість не за до во ле них і ду же 
не за до во ле них бу ло 26,2% (від по від но 20,5% і 5,7%).

от же, умо ви жит тя ук ра їн ців ба га то в чо му є не за до віль ни ми і пот
ре бу ють знач но го по кра щан ня. ос тан нє має здій сню ва ти ся на ос но
ві ці ло го ком плек су за хо дів. За да ної си туа ції ос нов ною ін но ва цій ною 
скла до вою цих за хо дів по вин ні бу ти як за хо ди дер жав ної по лі ти ки 
у сфе рі жит ло во го бу дів ництва та на рин ку жит ла, так і оп ти маль ні кон
ст рук тор ські та об’ємнопла ну валь ні ідеї та рі шен ня у сфе рі оп ти мі за
ції впли ву фак то рів жит ло во го се ре до ви ща на лю ди ну в різ них ти пах 
жит ло вих бу ді вель. 

на дер жав но му рів ні не об хід но: попер ше, роз ро би ти чіт ку кон
цеп цію роз ви тку жит ло во го бу дів ництва, якою пе ред ба ча ло ся б 
обов’язкове за без пе чен ня жит лом з бо ку дер жа ви піль го ви ків — вій
сь ко во служ бов ців, ін ва лі дів та ін ших враз ли вих ка те го рій на се лен ня; 
подру ге, роз ро би ти спе ці аль ну про гра му жит ло во го бу дів ництва, що 
пе ред ба ча ла б кіль ка ва рі ан тів за без пе чен ня на се лен ня жит лом. на
прик лад, при на ко пи чен ні осо бою, яка ба жає по ліп ши ти свої жит ло
ві умо ви, пев ної су ми на спе ці аль но му ра хун ку для бу дів ництва жит ла, 
дер жа ва ви ді ляє їй пре мію у ви гля ді суб вен ції або кре ди ту. ін шим ва рі
ан том мо же бу ти про гра ма спів фі нан су ван ня дер жа ви та гро ма дя ни на 
у спів від но шен ні 50:50 з кре ди том на 25 ро ків, або про гра ма 30:70, та
кож із дов го стро ко вим кре ди том, де 30% вар то сті жит ла, що бу ду є ть ся, 
за гро ма дя ни на спла чує дер жа ва з бю джет них кош тів. крім то го, мож
ли ве за сто су ван ня так зва них жит ло вобу ді вель них суб си дій за уча стю 
різ них бан ків для бу дів ництва жит ла, де кош ти на пер ший вне сок дає 
дер жа ва на по во рот ній ос но ві.

Що до пріо ри те тів у сфе рі оп ти мі за ції впли ву фак то рів жит ло во
го се ре до ви ща на лю ди ну не об хід но удо ско на ли ти са ні тар ногі гіє ніч
ні і бу ді вель ні нор ми та пра ви ла спо ру джен ня і ре кон ст рук ції жит ло



роз дІл 6.  
МЕ ХА НІз МИ рЕА лІ зА цІЇ  

ІН Но вА цІЙ НИХ склА до вИХ  
люд сь ко Го роз вИ ткУ 
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реа лі за ція ін но ва цій них скла до вих люд сь ко го роз ви тку пе ред ба чає 
ви зна чен ня кон крет них ме ха ніз мів впро ва джен ня со ці аль них ін но ва цій. 
Бю джет на по лі ти ка є од ним з най ефек тив ні ших ін ст ру мен тів дер жав но
го ре гу лю ван ня со ці аль но го роз ви тку кра ї ни. ме тою бю джет ної по лі ти
ки, як і будьякої ін шої, є кон крет ний ре зуль тат, що спри яє по ліп шен ню, 
роз ви тку і під ви щен ню ефек тив но сті про це су або кін це во го про дук ту 
(пос лу ги). Ба га то кра їн на ра зі ста ли ви ко ри сто ву ва ти ме то ди бю дже ту
ван ня, орі єн то ва ні на со ці аль но зна чу щий ре зуль тат. За сто су ван ня про
грам ноці льо во го ме то ду бю дже ту ван ня по пра ву мож на вва жа ти со
ці аль ною ін но ва ці єю, ос кіль ки він за без пе чує но ву якість бю джет но го 
про це су, за без пе чую чи без по се ред ню від по від ність між дер жав ни ми ви
дат ка ми на со ці аль ну сфе ру та со ці аль ни ми ре зуль та та ми. 

у кож ній кра ї ні ме то ди бю дже ту ван ня на зи ва ю ть ся поріз но му — 
на прик лад, бю дже ту ван ня, орі єн то ва не на ре зуль тат, управ лін ня про
дук тив ні стю або ефек тив ні стю, про грам ноці льо вий ме тод. ме та 
на зва них ме то дів по ля гає в до сяг нен ні кон крет но го, як пра ви ло дов го
стро ко во го, ре зуль та ту, що мак си маль но від по ві дає пот ре бам сус піль
ст ва. а ос кіль ки ре зуль тат має бу ти дос тат ньо об’єктивним, ви мі рю ва
ним і пе ред ба чу ва ним, від мін ною ри сою та ких ме то дів бю дже ту ван ня 
є сис те ма оцін ки яко сті бю джет них пос луг і ре зуль та тив но сті бю джет
ної по лі ти ки в ці ло му. 

усе це дає під ста ви ствер джу ва ти, що бю джет ні ме ха ніз ми є ре гу
ля то ра ми со ці аль ноеко но міч но го роз ви тку. крім то го, вра хо вую чи те, 
що ос нов ні скла до ві люд сь ко го роз ви тку — ос ві та, охо ро на здо ров’я, 
со ці аль ний за хист та со ці аль не за без пе чен ня в ук ра ї ні на ле жать до ос
нов них бю джет них сфер, тоб то їх ви тра ти май же пов ні стю фор му ю ть
ся за ра ху нок бю джет них кош тів, че рез за сто су ван ня спе ці аль них бю
джет них ме ха ніз мів та ін ст ру мен тів мож ли во ефек тив но ре гу лю ва ти 
люд ський роз ви ток. 

об сяг бю джет них кош тів зав жди об ме же ний, на віть у най більш 
еко но міч но роз ви не них кра ї нах, а особ ли во — в кра ї нах з пе ре хід ною 

6.1. Бю дже ту ван ня як ін но ва цій ний ін ст ру мент  
до сяг нен ня стра те гіч них ці лей люд сь ко го роз ви тку 
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ної по лі ти ки і від по від ність бух гал тер ським стан дар там; во на вклю чає 
в се бе ви мі рю ван ня об ся гів здій сне них ро біт, їх якість та до сяг нен ня 
ці лей. Згід но з ці льо вим ме то дом від по ві даль ність вклю чає і по за бю
джет ну ро бо ту. та кож, на про ти ва гу пос та тей но му ме то ду, ці льо вий 
дає змо гу вста но ви ти ло гіч ний зв’язок між за тра та ми та ре зуль та та ми 
(на прик лад, шля хом ство рен ня ці но вих стан дар тів). 

і хо ча бю джет за ці льо вим ме то дом важ че скла сти, під три му ва ти та 
ана лі зу ва ти, ніж пос та тей ний, він дає знач но біль ше ін фор ма ції для об
го во рен ня і при йнят тя зва же них рі шень.

Ви ко ри стан ня ці льо во го ме то ду пе ред ба чає ви со кі ви мо ги до пер
со на лу, йо го схиль ність і здат ність до впро ва джен ня ін но ва цій. ін ша 
фор ма ве ден ня бю джет ної звіт но сті та кож ви ма гає до дат ко вих бух гал
тер ських сис тем для здій снен ня мо ні то рин гу та управ лін ня. фор му
ван ня бю дже ту за ці льо вим ме то дом пот ре бує біль ше ча су. 

труд но щі при ви ко ри стан ні ці льо во го бю дже ту пов’язані з за сто су
ван ням ши ро ко го ко ла ста ти стич них по каз ни ків у зв’язку з пот ре бою 
ве ли кої кіль ко сті ви мі рю вань, що ба зу ю ть ся на да них, от ри ма них по 
по каз ни ках ви ко нан ня, кла си фі ко ва них за ви дом ді яль но сті, на прик
лад, кіль кість клі єн тів уп ро довж пев но го пе ріо ду. По каз ни ки ви ко нан
ня зде біль шо го ви пли ва ють з об ся гів ро бо чо го на ван та жен ня чи да них 
по ці ні оди ни ці про дук ції; про дук тив ність ви зна ча є ть ся че рез функ
цію. фор мую чи ці льо вий бю джет, рад ше зва жа ють на те, що вже зроб
ле но, тоб то рух упе ред ви зна ча ють «від до сяг ну то го». от же цей ме тод 
не ду же до б ре від по ві дає ці лям управ лін сь ко го пла ну ван ня на пе рі од, 
дов ший ніж за кла де ний у бю дже ті. В та ко му бю дже ті мож на ви мі ря ти 
ли ше про дук тив ність. крім то го, ці льо ве бю дже ту ван ня дає ду же ма ло 
до дат ко вої ін фор ма ції і не ви хо дить за ме жі да них, от ри ма них за по каз
ни ка ми функ ціо наль ної ефек тив но сті. 

то му ці льо вий ме тод не при жив ся. Йо го пе ре ста ли ви ко ри сто ву ва
ти че рез де сять ро ків пі сля впро ва джен ня, в ос нов но му че рез труд но щі 
у ви мі рю ван нях, особ ли во ті, що сто су ю ть ся сфе ри пос луг і по каз ни
ків ефек тив но сті пра ці лю ди ни, а та кож у ве ден ні бух гал тер ських за пи
сів, звіт но сті, мо ні то рин гу та кон тро лю ді яль но сті уря ду. тим не менш, 
ці льо вий бю джет ний фор мат є важ ли вим че рез йо го струк ту ру. у спа
док від ці льо во го ме то ду за ли ши ли ся спів від но шен ня ви ко ри ста них 
ре сур сів та от ри ма них ре зуль та тів, по каз ни ки ви ко нан ня, вар тість оди
ни ці про дук ту та ін ші не бю джет ні, про те кіль кіс ні ідеї сто сов но ме то
дів скла дан ня бю дже ту.

на ступ ним кро ком бу ло за про ва джен ня про грам но го ме то ду управ
лін ня фі нан со ви ми ре сур са ми. Впер ше та ке фі нан су ван ня бу ло за про ва

еко но мі кою, та ких як ук ра ї на. Бю дже ти ви сту па ють ба зо вим ін ст ру
мен том у про це сі роз по ді лу об ме же них фі нан со вих ре сур сів для за до
во лен ня со ці аль них пот реб. уп ро довж ос тан ніх де ся ти літь фі нан со ве 
пла ну ван ня за зна ло кіль ка ста дій сво єї ево лю ції, по чи наю чи з низ ки 
про стих бух гал тер ських таб лиць, які до 40х рр. XX ст. пе ре тво ри ли ся 
на об’ємну сис те му фі нан со во го об лі ку. В цьо му кон тек сті най більш по
ши ре ною ни ні у сві ті є прак ти ка за сто су ван ня ме то дів управ лін ня бю
джет ни ми ре сур са ми, орі єн то ва них на со ці аль но зна чу щий ре зуль тат. 

Бю джет, скла де ний за про грам ноці льо вим ме то дом (Пцм) 
з’явився в ре зуль та ті вве ден ня впро довж дру гої по ло ви ни хх ст. но
вих під хо дів для уник нен ня об ме жень, що ви ни ка ли при ви ко ри стан ні 
сфор мо ва но го пос та тей но бю дже ту, особ ли во при за без пе чен ні ке рів
ництва ін фор ма ці єю та вста нов лен ні зв’язку між ви ко ри ста ни ми ре
сур са ми та до сяг ну ти ми ре зуль та та ми. най важ ли ві ши ми зпо між цих 
но во вве день ста ли ці льо вий бю джет і про грам ний ме тод бю дже ту ван
ня. ос нов ні прин ци пи ці льо во го ме то ду впер ше бу ло сфор му льо ва но 
у 30х рр. ми ну ло го сто літ тя у спо лу че них Шта тах аме ри ки. Пер ши
ми, хто на прак ти ці за сто су вав та кий бю джет у 50х рр., бу ли кіль ка міс
це вих ад мі ні ст ра цій у сШа. най біль шою се ред них бу ла ад мі ні ст ра
ція міс та лосан дже ле са. най важ ли ві ши ми пе ре ва га ми цьо го під хо ду 
над пос та тей ним бю дже том бу ли:

– вста нов лен ня від по від но сті між над хо джен ня ми та ви дат ка ми, які 
то ді ма ли на зву «ре зуль та ти», за до по мо гою ви ко ри стан ня ву зько го 
по нят тя «ви ко нан ня», що і як бу ло зроб ле но. сьо го дні до ці єї ка те го
рії від но сять по каз ни ки ро бо чо го на ван та жен ня, по каз ни ки про дук
ту то що. та ким чи ном, мож на при рів ня ти по нят тя «ре зуль та ти» до 
кін це вих по каз ни ків про дук ту. По при від мін но сті у тер мі но ло гії, най
го лов ні шим за ли ша є ть ся те, що ці льо вий бю джет при вер нув ува гу до 
ро бо ти, яку слід ви ко на ти (по каз ник ро бо чо го на ван та жен ня), що са
ме слід зро би ти (по каз ник про дук ту) і як це має бу ти зроб ле но (по
каз ник про дук тив но сті). В ре зуль та ті за сто су ван ня ці льо во го бю дже ту 
вар тість оди ни ці про дук ту та/або ви мі рю ван ня опе ра цій ної про дук
тив но сті (тоб то вста нов лен ня спів від но шен ня ро бо че на ван та жен ня/
по каз ник про дук ту — по каз ник за трат) ста ли стан дарт ни ми ін ст ру
мен та ми у фор му ван ні су час них бю дже тів;

– на від мі ну від пос та тей но го ме то ду фор му ван ня бю дже ту, ці льо
вий ме тод на кла дає від по ві даль ність на йо го ви ко нав ців. крім то го, 
в ньо му за кла де но ме ха ніз ми для ви мі рю ван ня ці єї від по ві даль но сті 
у кож ній з га лу зей, що ви хо дять за рам ки спро ще ної струк ту ри пос
та тей но го бю дже ту. Від по ві даль ність — це більш ніж єд ність фіс каль
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ог ляд між на род них прак тик та уро ків за сто су ван ня еле мен тів Пцм 
у кра ї нах з пе ре хід ною еко но мі кою та кож свід чить про ефек тив ність 
роз роб ки і впро ва джен ня про грам ноці льо во го ме то ду фор му ван ня 
бю дже ту як на дер жав но му, так і на міс це во му рів нях. до свід цих кра
їн по ка зує, що со ці аль ноеко но міч ний роз ви ток міс це вих гро мад має 
пря му за леж ність від спря му ван ня дер жав ної по лі ти ки у цій сфе рі. Йде
ть ся про роз ви ток гро мад не ли ше з точ ки зо ру еле мен тів дер жав но го 
управ лін ня роз ви тком те ри то рій (сис те ма до та цій та суб вен цій), а й про 
зв’язок ос нов них дер жав них ці льо вих та га лу зе вих про грам, спря мо ва
них на під ви щен ня яко сті на дан ня сус піль них пос луг та про грам, що 
при йма ю ть ся до реа лі за ції на рів ні міст, ра йо нів, се лищ, сіл.

оз на че ним ме то дом або йо го еле мен та ми ко ри сту ю ть ся сШа, ав
ст ра лія, но ва Зе лан дія та Ве ли ка Бри та нія. Все біль шо го по ши рен ня 
на бу ває цей ме тод се ред кра їн з пе ре хід ною еко но мі кою. так, у ру му нії 
За ко ном «Про дер жав не фі нан су ван ня» та по прав ка ми до ньо го, що 
при йня тий у 2001 р., за без пе чу є ть ся ви ко нан ня бю джет но го пла ну ван
ня на три ро ки згід но з Пцм на всіх рів нях бю джет ної сис те ми кра ї
ни. у Бол га рії низ кою за ко но дав чих ак тів, що рег ла мен ту ють бю джет
ний про цес, пе ред ба ча є ть ся пос ту по вий пе ре хід до ці ле спря мо ва но го 
фі нан со во го пла ну ван ня на міс це во му рів ні, за без пе чу ю ть ся пов но ва
жен ня міс це вих ор га нів са мо вря ду ван ня на ви зна чен ня по каз ни ків ви
ко нан ня по най більш важ ли вих га лу зях. на ра зі, ос нов ні ком по нен ти 
Пцм за сто со ву ю ть ся в ро сії, в кра ї нах Бал ти ки, а са ме в лит ві та ес то
нії, у сло ве нії та сло вач чи ні, і ці ком по нен ти ви сту пи ли як умо ви для 
всту пу до Єс для но вих чле нів.

оцін ка ре зуль та тив но сті здій снен них ви трат є не від’ємним еле мен
том управ лін ня в сис те мі дер жав но го за мов лен ня пос луг, який роз ви
ва є ть ся та уск лад ню є ть ся стрім ки ми тем па ми з ме тою за до во лен ня ін
фор ма цій них пот реб гро мад і різ них рів нів уря до вих струк тур, маю чи 
ціл лю на дан ня різ но го ви ду пос луг, від за без пе чен ня гро мад ської без
пе ки та гро мад ської ді яль но сті до еко но міч но го зро стан ня. 

Прак ти ка кра їн, де бу ло вті ле но Пцм, під твер джує, що бю джет ні 
ус та но ви (роз по ряд ни ки кош тів або від по ві даль ні за ви ко нан ня про
гра ми під роз ді ли) мо жуть при йма ти рі шен ня що до пе ре роз по ді лу бю
джет них кош тів у рам ках од ні єї про гра ми. Пе ре роз по діл кош тів по між 
кіль ко ма про гра ма ми пев но го ти пу та кож мож ли вий. Час то для ство
рен ня мож ли во стей пе ре роз по ді лу кош тів бю джет ні ус та но ви фор му
лю ють фун да мен таль ні про гра ми, що ви ма га ють знач но го об ся гу кош
тів. та ко го ти пу про гра му ван ня мо же ство рю ва ти про бле ми, ос кіль ки 
має над зви чай но ве ли ку кіль кість на пря мів ді яль но сті та спря мо ва не 

дже но у 40х рр. хх ст. у сШа. Щоб пов’язати про дукт та ре зуль та тив
ність дію чих оди ниць ком па нії з бю джет ни ми ре сур са ми кор по ра ції, 
апа рат управ лін ня вдав ся до об’єднання по діб них пос луг у про гра ми. 
ос но вою для та ких про грам був не ад мі ні ст ра тив ний по діл, а оди ни
ці пос луг, які ви ко ну ва ли по діб ні чи ті ж са мі функ ції та ма ли спіль них 
спо жи ва чів. Ще од ні єю но вою скла до вою цьо го ме то ду бу ло те, що від 
ке рів ни ків про гра ми ви ма га ло ся чіт ке ви зна чен ня за галь ної ме ти, ці
лей та зав дань для ви ко нан ня по кла де них на них функ цій. крім то го, 
про гра ми ви ма га ли по каз ни ків ви ко нан ня, які оці ню ва ли б ефек тив
ність на да них пос луг, а та кож рі вень до сяг нен ня по пе ред ньо ви зна че
них ці лей та зав дань. от же, це мож ли во роз ці ню ва ти як за по чат ку ван
ня про грам ноці льо во го ме то ду управ лін ня фі нан со ви ми ре сур са ми. 

на по чат ку 1960х рр. де пар та мент обо ро ни сШа ін сти ту цію вав 
про грам ноці льо вий ме тод (Пцм) для управ лін ня бю джет ни ми ре
сур са ми, пі сля чо го пре зи дент джон сон за дек ла ру вав за про ва джен ня 
та кої прак ти ки в усіх під роз ді лах дер жав но го управ лін ня. 

За ос тан ні два де ся ти літ тя в усьо му роз ви ну то му сві ті Пцм на був 
по пу ляр но сті як ін но ва цій ний ін ст ру мент бю джет но го управ лін ня. Пі
сля спроб за сто со ву ва ти різ ні ме то ди вдо ско на лен ня ефек тив но сті бю
джет них ре сур сів, уря ди кра їн За хо ду ще раз пе ре ко на лись у цін но сті 
Пцм як ефек тив но го ін ст ру мен ту для ра ціо наль но го роз по ді лу бю
джет них кош тів се ред різ них ви дат ків. цей ме тод до по міг уря дов цям 
чіт ко вста но ви ти пріо ри те ти в ме жах іс ную чих фіс каль них об ме жень, 
а та кож от ри ма ти ін фор ма цію від плат ни ків по дат ків про рі вень на да
них пос луг. най про гре сив ні ши ми в пла ні за сто су ван ня про грам ноці
льо во го ме то ду скла дан ня бю дже ту є ав ст ра лія та но ва Зе лан дія. 

усі кра ї ни Єв ро пей сь ко го сою зу, як і сШа та ка на да, ак тив но 
прак ти ку ють ком по нен ти про грам ноці льо во го фі нан су ван ня на дан
ня сус піль них пос луг. Єв ро пей ський со юз пред ста вив кіль ка клю чо
вих нор ма тив них ак тів, які за кли ка ють до при йнят тя та за сто су ван ня 
важ ли вих еле мен тів се ред ньо стро ко во го фіс каль но го та про грам ноці
льо во го фі нан со во го пла ну ван ня. на прик лад, маа ст рихт ська уго да від 
1992 р. та ам стер дам ський до го вір від 1997 р. ви ма га ють, щоб уря ди 
єв ро пей ських кра їн за сто со ву ва ли дов го стро ко ві бю джет ні роз ра хун
ки в по єд нан ні з ре аль ни ми ці ля ми для сво їх дер жав них про грам по 
ви дат ках. Бю джет Єс на дає до по мо гу тіль ки в про грам но му фор ма ті, 
а пев ні ре зуль та ти вка зу ють на ефек тив ність ви ко ри стан ня ре сур сів, 
ви ді ле них кра ї намот ри му ва чам. За про ва джен ня про грам ноці льо во
го фі нан со во го пла ну ван ня та кож від по ві дає ви мо гам ре фор ми дер
жав но го управ лін ня. 



242 243

Про грам не бю дже ту ван ня ви ко нує функ цію фі нан со во го кон тро
лю, який ба зу є ть ся на ре зуль та тах про гра ми. Від по ві даль ний ви ко на
вець от ри мує фі нан со ве за без пе чен ня про гра ми з ме тою до сяг нен ня 
ці лі та зав дань про гра ми. та ким чи ном, пра виль ним є твер джен ня, що 
в умо вах Пцм го лов ний ви ко на вець от ри мує бю джет ні кош ти для на
дан ня пос луг у ме жах чіт ко вста нов ле них па ра мет рів цих пос луг (кіль
кість, пе ріо дич ність, якіс ні по каз ни ки).

у ме жах вста нов ле но го фі нан со во го за без пе чен ня ви ко на вець про
гра ми має від нос ну сво бо ду у ви зна чен ні най більш про дук тив них і ре
зуль та тив них еко но міч них за со бів ви ко нан ня (тоб то, при про грам но
му бю дже ту ван ні він упов но ва же ний біль шою сво бо дою дій, ніж при 
тра ди цій но му ме то ді бю дже ту ван ня). Про грам не бю дже ту ван ня ви ко
ри сто вує по каз ни ки за трат, ро бо чо го на ван та жен ня, про дук ту, про дук
тив но сті та ре зуль та тив но сті, а та кож по каз ник ко ри сті з ме тою управ
лін ня ви ко нан ням, мо ні то рин гу та кон тро лю. В ре зуль та ті, про грам не 
бю дже ту ван ня дає мож ли вість більш пов ної оцін ки ді яль но сті го лов
но го роз по ряд ни ка, що, в свою чер гу, по зи тив но впли ває на:

– під ви щен ня яко сті пос луг;
– під ви щен ня ефек тив но сті ви дат ків, що пря мо впли ває на зни жен

ня ви дат ків або об ґрун то вує ви тра че ні бю джет ною ус та но вою кош ти;
– роз ши рен ня від по ві даль но сті бю джет них ус та нов за ре зуль та ти їх 

ді яль но сті;
– зміц нен ня по зи тив но го став лен ня гро ма дян до ді яль но сті ор га нів 

міс це во го са мо вря ду ван ня;
– під ви щен ня ефек тив но сті ді яль но сті бю джет них ус та нов, ме тою 

якої є за до во лен ня пот реб гро ма дян.
на сьо го дніш ній день не об хід ність пос ту по во го пе ре хо ду від фі нан

со во не ви прав да но го ви тра чан ня кош тів до ме то до ло гії оцін ки ре зуль
та тів ді яль но сті, що ба зу є ть ся на по каз ни ках ви ко нан ня, не ви кли кає 
сум ні ву.

іс нує кіль ка ти пів ін ди ка то рів ви ко нан ня, які час то ви ко ри сто ву
ю ть ся у сис те мах оцін ки йо го ре зуль та тів. між на род ний до свід по ка
зує про цес ево лю ції ви ко ри стан ня по каз ни ків ви ко нан ня з роз ви тком 
прак ти ки про грам но го бю дже ту ван ня, тоб то пос туп від про сті ших по
каз ни ків (та від ви ко ри стан ня ве ли кої кіль ко сті по каз ни ків) до гру пи 
по каз ни ків, які:

– ма ють без по се ред нє від но шен ня до ба зо вої ме ти або ці лей про
гра ми;

– є більш ком плекс ни ми та ре пре зен та тив ни ми;
– опи ра ю ть ся на вста нов ле ну кіль кість по каз ни ків.

на до сяг нен ня кіль кох ці лей. тео ре тич но, бю джет на про гра ма за Пцм 
яв ляє со бою ло гіч ну гру пу ви дів ді яль но сті (на пря мів ді яль но сті), що 
спря мо ва ні на до сяг нен ня ви зна че них ці лей. у ра зі, ко ли бю джет на ус
та но ва кон со лі дує в од ній про гра мі ве ли ку кіль кість на пря мів ді яль но
сті, для за ко но дав чо го та ви ко нав чо го ор га ну, вже не ка жу чи про гро
мад сь кість, до сить склад но оці ни ти ре зуль та ти ви ко нан ня про гра ми та 
під про грам.

для то го, щоб оці ни ти ре зуль та тив ність бю джет ної про гра ми по за
вер шен ню її реа лі за ції, важ ли во роз ро би ти сис те му по каз ни ків її ви ко
нан ня. та кі по каз ни ки по вин ні від по ві да ти зав дан ням, які став лять ся 
у про гра мі. са ма про гра ма має опи су ва ти до сить кон крет ну ціль, щоб 
кіль кість зав дань і по каз ни ків її ви ко нан ня не бу ла за над то ве ли кою. 
то му не слід пла ну ва ти все охо п люю чі про гра ми, які ма ють уза галь не ну 
ме ту. В той же час, про гра ма мо же міс ти ти кіль ка на пря мів ді яль но сті, 
які кон кре ти зу ють ме ту її реа лі за ції, але їх кіль кість по вин на бу ти об ме
же на, то му та кож не об хід но роз ро би ти під про гра ми. інак ше до ціль но 
пла ну ва ти кіль ка бю джет них про грам, щоб не ство рю ва ти плу та ни ни.

од ні єю з рис Пцм є орі єн то ва ність на на дан ня як най біль шо го об
ся гу пос луг на оди ни цю ви тра че них гро шо вих ре сур сів. Згід но з ме то
до ло гі єю Пцм, бю джет де мон ст рує стан дарт пос лу ги, ви зна чає об’єм 
ро біт, які не об хід но ви ко на ти, та кош ти, не об хід ні для за без пе чен ня 
ви ко нан ня ви зна че ної пос лу ги.

як уже зга ду ва лось, про грам не бю дже ту ван ня кон цен тру є ть ся на 
ви ко нан ні про грам. Про гра ми, в свою чер гу, скла да ю ть ся із гру пи ви
дів ді яль но сті, які спря мо ва ні на до сяг нен ня ці лі або гру пи пріо ри ти
зо ва них ці лей та спо рід не них зав дань, ви ко нан ня яких за пла но ва не 
у ба га то річ ній ча со вій рам ці. Про гра ма має іє рар хіч ну струк ту ру, тоб то 
во на час то скла да є ть ся із функ ції (на прик лад, Пер со нал), Про гра ми 
(на прик лад, Пос лу га з на дан ня тим ча со вої до та ції до за ро біт ної пла
ти) та Під про гра ми (на прик лад, до по мо га ді тям, які по збав ле ні бать
ків ської опі ки.) у про гра мі бю дже ту де пар та мен ту со ці аль них пос луг, 
Вір джи нія (сШа), на прик лад, функ ція со ці аль не за без пе чен ня має 
11 про грам, 29 під про грам у сво їй струк ту рі. у більш де та лі зо ва них 
про грам них струк ту рах, еле мен ти (на прик лад, до по мо га ді тям) та пі
де ле мен ти (на прик лад, кон троль об слу го ву ван ня) мо жуть бу ти час ти
ною роз ши рен ня іє рар хіч ної струк ту ри до більш де таль но го рів ня. 

Про грам на струк ту ри за ція ви дів ді яль но сті оз на чає, що та кі по нят
тя, як про гноз ні да ні по ви дат ках, про по зи ції з фі нан су ван ня, а та кож 
по діб ні ви мо ги, мо жуть бу ти ор га ні зо ва ні у від нос но не ве ли ку гру пу 
по зи цій кож но го бю дже ту. 
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вою впро довж ро ків і, як пра ви ло, про гра ма має ли ше од ну ме ту (хо ча 
є й ви нят ки). ос нов ні ви мо ги до ме ти про гра ми та кі: во на має бу ти не
від’ємною від го лов ної ме ти ді яль но сті та пріо ри те тів ус та но ви; спря
мо ву ва ти ді яль ність ус та но ви; бу ти орі єн то ва ною на ре зуль тат; не вка
зу ва ти ча со ві рам ки до сяг нен ня ре зуль та тів.

кін це ві ре зуль та ти, які мож на оці ни ти, та яких не об хід но до сяг ти 
уна слі док ви ко нан ня бю джет ної про гра ми, є зав дан ня ми бю джет ної 
про гра ми. Зав дан ня по вин ні бу ти тіс но пов’язані з ме тою бю джет ної 
про гра ми та го лов ною ме тою ді яль но сті ус та но ви. на від мі ну від ме ти 
бю джет ної про гра ми, зав дан ня є кон крет ни ми, ви зна че ни ми у кіль ко
сті та ча сі що до до сяг нен ня ре зуль та тів.

За вер шаль ним ета пом роз роб ки бю джет ної про гра ми при за сто
су ван ні Пцм є ви зна чен ня по каз ни ків (ін ди ка то рів) її ви ко нан ня. 
у сві то вій прак ти ці по каз ни ки ре зуль та тив но сті — це кіль кіс ні ви мі
ри рів ня за до во ле но сті пос лу га ми у дер жав но му сек то рі, про дук тив но
сті, ре зуль та тив но сті та рен та бель но сті пос луг. на бір по каз ни ків ви ко
нан ня про гра ми мо же бу ти різ ним, але най по ши ре ні шим є ком плекс не 
за сто су ван ня та ких по каз ни ків, як за тра ти, про дук тив ність, ефек тив
ність, якість (табл. 6.1).

табл. 6.1. ти пи по каз ни ків ви ко нан ня бю джет них про грам,  
що за сто со ву ю ть ся в дея ких кра ї нах

ве ли ко бри та нія Ав ст ра лія Но ва  
зе лан дія сША Ук ра ї на

за трат
ре зуль та тив но сті
ефек тив но сті
яко сті

і. По каз ни ки 
про дук ту: кіль
ко сті
яко сті ефек тив
но сті
своє час но сті
іі. По каз ни ки ре
зуль та тив но сті, 
впли ву, ко ри сті

за трат
кіль ко сті
яко сті
своє час но сті

за трат 
про дук ту
ре зуль та тив но сті
ефек тив но сті

за трат
про дук ту
ефек тив но сті
яко сті

По каз ник яко сті є од ним з най більш ко рис них з точ ки зо ру цьо го 
до слі джен ня, то му що він ві доб ра жає, на скіль ки пос лу га до сяг ла сво
єї ме ти або ви ко на ла зав дан ня, за до воль ни ла пот ре бу сво го спо жи ва ча 
або за до воль ни ла за галь но при йня ті ви мо ги га лу зе во го стан дар ту.

По каз ник про дук тив но сті — це по каз ник кіль ко сті ви роб ле них 
оди ниць про дук ції, на да них пос луг або кіль кість спо жи ва чів, яка бу ла 
об слу го ву ва на ус та но вою в рам ках про гра ми.

При ви ко ри стан ні ти пів по каз ни ків, що вка за ні ви ще, з ча сом вар
то пе ре йти від ак цен ту ван ня на по каз ни ко ві за трат до ви ко ри стан ня та 
на го ло шен ня на по каз ни ко ві ре зуль та тив но сті. роз ви ну ті про це си про
грам но го бю дже ту ван ня час то зо се ре дже ні на кіль кох «жит тє во важ
ли вих» по каз ни ках ви ко нан ня. По каз ни ки та ін ди ка то ри ви ко нан ня 
скла да ють ос но ву для клю чо вих ін ди ка то рів ви ко нан ня (кіВ) — це 
ін ди ка то ри, які оці ню ють ус піш ність пос лу ги за леж но від об ра ної 
стра те гії до сяг нен ня ме ти. По каз ни ки, за зви чай, по да ю ть ся у бю джет
но му до ку мен ті ра зом з від по від ною про гра мою або/та під про гра мою. 
Є шість ос нов них груп по каз ни ків ви ко нан ня: по каз ник за трат, ро
бо чо го на ван та жен ня, про дук ту, про дук тив но сті, ре зуль та тив но сті та 
ко ри сті. Важ ли во за зна чи ти, що для пев ної про гра ми не обов’язково 
роз роб ля ти усі шість по каз ни ків. най по ши ре ні шою є прак ти ка ви ко
ри стан ня 3–4 най більш ілю ст ра тив них ін ди ка то рів ви ко нан ня, які за
без пе чу ють за со би для без по се ред ньої, об’єктивної, на дій ної та вір ної 
оцін ки, з ме тою мо ні то рин гу, звіт но сті та при йнят тя рі шень. 

та ким чи ном, як свід чить сві то вий до свід, при за сто су ван ні Пцм 
на рів ні бю джет ної ус та но ви, якою мо же бу ти як мі ні стер ст во, так 
і сіль ська шко ла, не за леж но від її під по ряд ко ва но сті та функ цій, ви ко
ри сто ву ю ть ся єди ні ме то до ло гіч ні за са ди, які по ля га ють у пос лі дов но
му ви зна чен ні ос нов них струк тур них еле мен тів Пцмбю дже ту ван ня 
на ста дії бю джет но го пла ну ван ня, а са ме: го лов ної ме ти ді яль но сті ус
та но ви, ме ти бю джет ної про гра ми, зав дань бю джет ної про гра ми, по
каз ни ків ре зуль та тив но сті.

го лов на ме та ді яль но сті (мі сія) ус та но ви, ме та та зав дан ня бю джет
них про грам ці єї ус та но ви ви зна ча ють ос нов ні по точ ні та май бут ні 
функ ції ус та но ви від по від но до дер жав ної стра те гії та/або міс це вої по
лі ти ки у від по від ній га лу зі. 

ос но вою для фор му ван ня бю джет них про грам є вста нов лен ня ме
ти кож ної з них. Під ме тою бю джет ної про гра ми ро зу мі є ть ся за галь не 
ви зна чен ня ре зуль та тів, що очі ку є ть ся ус та но вою від реа лі за ції кож ної 
про гра ми, з яки ми во на пра цює. Ви зна чен ня ме ти бю джет ної про
гра ми є од ним з най важ ли ві ших ас пек тів про грам ноці льо во го ме то
ду фор му ван ня бю дже ту, що зу мов лює май бут ні на пря ми ді яль но сті 
ус та но ви та спря мо вує їх на до сяг нен ня кон крет но го ре зуль та ту. са
ме че рез ме ту про гра ми мож ли во по єд на ти стра те гіч ні ці лі со ці аль но
еко но міч ної по лі ти ки та бю джет ну по лі ти ку, адже про гра ма є ін ст ру
мен том бю джет ної по лі ти ки.

ме та по вин на бу ти чіт кою, спря мо ва ною на за до во лен ня ви зна че
них пот реб, зро зу мі лою для гро мад сь ко сті. Во на за ли ша є ть ся од на ко
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6.2. роль еко но міч ної ак тив но сті на се лен ня  
у за без пе чен ні люд сь ко го роз ви тку

Пе ре хід ук ра ї ни до ін но ва цій ної мо де лі роз ви тку, в якій дже ре лом 
еко но міч но го зро стан ня ма ють ста ти нау ко ві знан ня, тех но ло гіч ні ін
но ва ції та ін фор ма ція, пот ре бує кар ди наль но го пе ре гля ду ме то дів і ме
ха ніз мів ре гу лю ван ня рин ку пра ці з ме тою по си лен ня ін но ва цій ної ро
лі люд сь ко го по тен ціа лу. 

од ні єю з ос нов них рис, при та ман них ін но ва цій ній еко но мі ці, є спря
му ван ня сис те ми дер жав них пріо ри те тів на ка пі та лі за цію ви трат, що 
вкла да ю ть ся у лю ди ну [103]. В ши ро ко му ро зу мін ні ін но ва цій ну ді яль
ність слід реа лі зо ву ва ти як про цес ви роб ництва і ма те ріа лі за ції нау ко
вих знань та ви пе ре джаль но го зро стан ня нау ко во го, про фе сій ноква лі
фі ка цій но го і куль тур нотех ніч но го рів ня на се лен ня. кож на прин ци по ва 
змі на в нау ці і тех ні ці, як що її роз гля да ти ком плекс но, зав жди має пев
не со ці аль не зна чен ня, адже без по се ред ньо сто су є ть ся най го лов ні шо го 
ком по нен ту про дук тив них сил — еко но міч но ак тив но го на се лен ня. 

нау ко ва по ле мі ка сто сов но впли ву ін но ва цій на зай ня тість, роз по
ча та ще кла си ка ми по лі те ко но мії (а. сміт, д. рі кар до, к. маркс), три
ває і ни ні [104]. як що за ча сів ран ньо го ка пі та ліз му вплив ін но ва цій 
на ри нок пра ці роз ці ню вав ся пе ре важ но як не га тив ний (ско ро чен ня 
по пи ту на ро бо чу си лу внас лі док змен шен ня тру до мі ст ко сті пра ці, по
ши рен ня струк тур но го без ро біт тя), то в на ші дні біль шість до слі джень 
свід чить про їх по зи тив ний ха рак тер. За зви чай про дук то ві ін но ва ції 
(ос во єн ня но вих ви дів про дук ції) да ють біль ший при ріст зай ня то сті, 
ніж про цес ні (впро ва джен ня но вих тех но ло гій), але най ви щий при ріст 
зай ня то сті за без пе чує по єд нан ня обох ви дів ін но ва цій зав дя ки си нер
ге тич но му ефек ту. на то мість уна слі док від мо ви від за про ва джен ня ін
но ва цій зни жу ю ть ся об ся ги зай ня то сті.

крім кіль кіс но го, є та кож якіс ний ас пект впли ву ін но ва цій на зай
ня тість. го лов ни ми на слід ка ми ін но ва цій но го роз ви тку, що пов’язані 
зі змі ною міс ця лю ди ни у ви роб ництві, мож на вва жа ти змі ну змі сту 
тру до вих функ цій, зро стан ня про дук тив но сті пра ці, струк тур ні зру
шен ня у про фе сій ноква лі фі ка цій но му скла ді ро бо чої си ли та со ці
аль ній стра ти фі ка ції сус піль ст ва. особ ли во по міт ний вплив ін но ва ції 
здій сню ють на зміст і ха рак тер пра ці, змі нюю чи їх у на пря мі ін фор
ма ти за ції та ін те лек туа лі за ції. не об хід ною пе ре ду мо вою і скла до вою 
роз бу до ви в ук ра ї ні ін но ва цій ної мо де лі рин ко вої еко но мі ки є ви со
ка кон ку рен то спро мож ність ро бо чої си ли та ефек тив не ви ко ри стан ня 
на яв но го тру до во го по тен ціа лу. 

По каз ник ефек тив но сті — це по каз ник ви трат (або су ма ін ших ре
сур сів) на оди ни цю про дук ту, але він не ві доб ра жає, на скіль ки пов но 
за до воль няю ть ся пот ре би ді яль ні стю за бю джет ною про гра мою, яка 
на них спря мо ва на.

от же, ни ні про грам ноці льо вий ме тод в то му або ін шо му ви гля ді 
за сто со ву є ть ся в ба га тьох роз ви не них кра ї нах, зок ре ма в сШа, дер
жа вах Єв ро пи і снд. Єди ної ме то ди ки не іс нує, ос кіль ки во на за ле
жить від особ ли во стей бю джет ної сис те ми в кож ній кра ї ні. Про те по
рів няль ний ана ліз на яв них ме то дик дає змо гу ви ді ли ти ос нов ні ри си 
Пцм:

– обов’язковою умо вою за сто су ван ня Пцм є се ред ньо стро ко ва 
пер спек ти ва для пла ну ван ня бю джет ної по лі ти ки і по каз ни ків бю дже
ту; при ін ших ме то дах пла ну ван ня бю дже ту здій сню є ть ся, як пра ви ло, 
тіль ки на один рік;

– ос но вою для роз ра хун ку бю джет них по каз ни ків є мак ро еко но міч
на оцін ка роз ви тку еко но мі ки в се ред ньо стро ко вій пер спек ти ві, а не 
тіль ки фак тич ні да ні по про гра мах за кіль ка ос тан ніх ро ків;

– об ґрун ту ван ня ви трат роз по ряд ни ком бю джет них кош тів ба зу є
ть ся не на оцін ці ка со во го ви ко нан ня бю дже ту за ми ну лі ро ки, як це 
прак ти ку є ть ся при нор ма тив но му і ба лан со во му ме то дах, а на ана лі
зі ре зуль та тив но сті про гра ми, зок ре ма ефек тив но сті ви трат та яко сті 
пос луг;

– є пер со наль на від по ві даль ність за до сяг ну ті ре зуль та ти в хо ді реа
лі за ції про гра ми (при ін ших ме то дах від по ві даль ність по кла да є ть ся на 
кіль кох ви ко нав ців);

– ви тра ти фор му ю ть ся в роз рі зі про грам зі вста нов лен ням ін ди ка
то рів їх ви ко нан ня, а не в роз рі зі уза галь не них функ цій.

та ким чи ном, Пцм — це ме тод пла ну ван ня і управ лін ня бю джет
ни ми кош та ми в ко рот ко і се ред ньо стро ко вій пер спек ти ві на всіх 
ста ді ях бю джет но го про це су. Він пе ред ба чає роз роб ку і реа лі за цію 
бю джет них про грам, орі єн то ва них на кон крет ний ре зуль тат, з ви ко
ри стан ням ін ди ка то рів їх ви ко нан ня для оцін ки ре зуль та тив но сті та 
ефек тив но сті здій сне них ви трат. усе це ство рює мож ли во сті ви ко ри
стан ня бю джет них ме ха ніз мів та ін ст ру мен тів для до сяг нен ня стра те
гіч них дер жав них ці лей, у то му чис лі в со ці аль ноеко но міч ній сфе рі. 
та ким чи ном, цей ме тод є важ ли вою ін но ва цій ною скла до вою ме ха
ніз му дер жав но го ре гу лю ван ня со ці аль ної сфе ри та за без пе чен ня люд
сь ко го роз ви тку.
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но го пра це здат но го гро ма дя ни на, за ухи лен ня від яко го пе ред ба ча лась 
ад мі ні ст ра тив нокри мі наль на від по ві даль ність. Про те та ка «по го лов
на» зай ня тість, що дек ла ру ва лась як од на з го лов них пе ре ваг со ціа ліз
му, не тіль ки не сти му лю ва ла не об хід ну тру до ву ак тив ність, а й ста ла 
од ні єю з при чин сер йоз них де фор ма цій у сфе рі ефек тив но сті пра ці, пе
ре шко дою на шля ху впро ва джен ня ін тен сив них, ін но ва цій них тех но
ло гій ви роб ництва [106, с. 21]. 

Пра во на пра цю на ле жить до ос но во по лож них прав лю ди ни. Йо го 
пов но цін на реа лі за ція ство рює не об хід ні пе ре ду мо ви для за до во лен ня 
пот реб та ін ших не від’ємних прав (на дос тат ній жит тє вий рі вень, від
по чи нок, охо ро ну здо ров’я і ме дич ну до по мо гу, ос ві ту то що) не ли ше 
ті єї лю ди ни, що пра цює, та її ро ди ни, а й, опо се ред ко ва но, — всіх чле
нів сус піль ст ва. сту пінь реа лі за ції тру до вих прав від дзер ка лює рі вень 
роз ви тку рин ку пра ці, а та кож со ці аль ноеко но міч не ста но ви ще в кра
ї ні, її іс то рію та пер спек ти ви. В умо вах ін но ва цій ної мо де лі роз ви тку 
кон ку рен то спро мож ність ро бо чої си ли, що ві доб ра жає роз ви ток рин
ку пра ці, є за по ру кою ін ве сти цій ної при ваб ли во сті пев но го ре гіо ну чи 
сек то ра еко но мі ки. 

Прин ци пи гід ної пра ці, про го ло ше ні на сві то во му рів ні стра те гіч
ною ме тою і ос нов ним на пря мом по лі ти ки зай ня то сті [107], мо жуть 
бу ти ціл ком реа лі зо ва ні ли ше за умо ви до сяг нен ня сус піль ст вом дос
тат ньо го сту пе ня по лі тич но го, еко но міч но го та со ці аль но го роз ви тку. 
Вод но час пос туп у на пря мі по кра щан ня си туа ції з зай ня ті стю, умо ва
ми пра ці та її оп ла тою є за по ру кою і скла до вою по даль шо го еко но міч
но го зро стан ня та люд сь ко го роз ви тку. 

от же, ри нок пра ці — са мо стій ний об’єкт ін но ва цій, роз ви ток яко
го є од ні єю з кін це вих ці лей реа лі за ції ін но ва цій ної со ці аль но орі єн
то ва ної мо де лі рин ко вої еко но мі ки. При цьо му він є пов но прав ним 
суб’єктом ін но ва цій но го роз ви тку, що ві ді грає про від ну роль у за без
пе чен ні ста біль ної кон ку рен то спро мож ної еко но міч ної сис те ми та є 
ос но вою жит тє за без пе чен ня всіх со ці аль них верств і груп сус піль ст ва. 

ін но ва цій на мо дель рин ку пра ці орі єн то ва на не на кіль кість ро бо чої 
си ли, а на її якіс ні па ра мет ри, що дає змо гу за без пе чу ва ти не об хід ний 
со ці аль ноеко но міч ний роз ви ток з мен ши ми об ся га ми зай ня то сті. це 
ви ма гає дот ри ман ня пев них спів від но шень між зай ня ті стю в ок ре мих 
сег мен тах, зок ре ма у ви дах ді яль но сті та сек то рах еко но мі ки, здат них 
за без пе чи ти мак си маль ну ефек тив ність їх функ ціо ну ван ня. сис тем ні 
струк тур ні зру шен ня на рин ку пра ці по вин ні за без пе чи ти йо го від по
від ність ви со ким со ці аль ним стан дар там і за галь ній ди на мі ці нау ко во
тех но ло гіч но го та еко но міч но го роз ви тку. 

на су час но му ета пі аль тер на ти ви ін но ва цій но му роз ви тку в ук ра
ї ні не має. В умо вах ви чер пан ня мож ли во стей тра ди цій них спо со бів 
еко но міч но го роз ви тку, що ви яв ля є ть ся в до сяг нен ні гра нич них фак
тор них про дук тив но стей, по си лю є ть ся роль ін но ва цій них фак то рів, 
зок ре ма ви со ких тех но ло гій, здат них за без пе чи ти муль ти п лі ка цій ний 
ефект як що до під ви щен ня про дук тив но сті пра ці, так і що до по кра
щен ня умов пра ці та яко сті жит тя. ли ше ін но ва цій на еко но мі ка спро
мож на за без пе чи ти гід ні умо ви для нор маль ної жит тє ді яль но сті всіх 
гро ма дян кра ї ни. то му ін но ва ції в усіх сфе рах жит тя ма ють ста ти не
від’ємною скла до вою реа лі за ції на ціо наль ної ідеї. 

та ким чи ном, є під ста ви го во ри ти про не об хід ність фор му ван ня ін
но ва цій ної мо де лі рин ку пра ці, особ ли вість якої по ля гає у гнуч ко сті, 
від кри то сті до впро ва джен ня но вих ідей, зо се ре джен ні на якіс них, а не 
на кіль кіс них по каз ни ках ро бо чої си ли. ін но ва цій на мо дель рин ку пра
ці дає мож ли вість по єд на ти еко но міч ну кон ку рен цію і со ці аль ні га ран
тії та як най кра ще уз го джу є ть ся з ду хом і ло гі кою кон цеп ції люд сь ко го 
роз ви тку, що ви хо дить з пріо ри тет ної не об хід но сті за без пе чен ня роз
ви тку лю ди ни в ін те ре сах лю ди ни і влас ни ми си ла ми лю ди ни [105, с. 
42]. Про цес роз ви тку за без пе чує пос тій не роз ши рен ня мож ли во стей 
лю ди ни че рез збіль шен ня по ля ва рі ан тів ви бо ру, зав дя ки чо му жит тя 
стає більш пов но цін ним та креа тив ним. цей про цес має ба зу ва ти ся на 
уча сті кож но го з чле нів сус піль ст ва і по ви нен при но си ти ко ристь усім 
рів ною мі рою. еко но міч на ак тив ність та зай ня тість є ос нов ним спо со
бом вклю чен ня лю ди ни у сус піль не жит тя, най мо гут ні шим ме ха ніз мом 
реа лі за ції люд сь ко го по тен ціа лу. 

ри нок пра ці, та ким чи ном, роз гля да є ть ся як сфе ра від тво рен ня тру
до во го по тен ціа лу, як фор ма функ ціо ну ван ня осо би стіс но го фак то
ра ви роб ництва і як фор ма роз ви тку люд сь ко го ка пі та лу, а ін ве сти ції 
в люд ський ка пі тал — як ва го мий чин ник еко но міч но го зро стан ня та 
фак тор під ви щен ня про дук тив но сті пра ці. тоб то йде ть ся не про сто 
про зай ня тість на се лен ня, а про зай ня тість ви со ко ква лі фі ко ва ної ро
бо чої си ли, яка від по ві дає пот ре бам ін но ва цій но го роз ви тку еко но мі
ки і у змо зі за без пе чи ти са ме та кий роз ви ток, що, в свою чер гу, за без
пе чу ва ти ме вхо джен ня ук ра ї ни до ци ві лі зо ва но го рин ку. 

ри нок пра ці є най більш де мо кра тич ною сис те мою ор га ні за ції тру
до вих від но син, ос кіль ки ґрун ту є ть ся на еко но міч ній, а не при му со вій 
мо ти ва ції до пра ці. ад мі ні ст ра тив ноко манд ний уст рій, що па ну вав за 
ча сів срср, при ни жую чи зна чи мість ма те рі аль них ін те ре сів, за сто со
ву вав пе ре важ но ідео ло гіч носи ло ві ме ха ніз ми за лу чен ня на се лен ня до 
тру до вої ді яль но сті. «сус піль но ко рис на пра ця» бу ла обов’язком кож
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•	 вид	 еко	но	міч	ної	 ді	яль	но	сті	—	 струк	ту	ра	 зай	ня	то	сті	 за	 ви	да	ми	
еко но міч ної ді яль но сті са ма по со бі вже є свід чен ням рів ня еко но міч
но го роз ви тку кра ї ни та про дук тив но сті пра ці. Зок ре ма, до ве де но, що 
ви со ка ча ст ка зай ня то сті в сіль сь ко му гос по дар ст ві, ви до був них га лу
зях пря мо ко ре лює з ни зьким рів нем до хо дів за роз мі ром ВВП на ду
шу на се лен ня [109, с. 34]. Пе ре хід еко но мі ки на ін но ва цій ну мо дель 
роз ви тку ви ма гає від по від ної пе ре орі єн та ції зай ня то сті на ви со ко тех
но ло гіч ні і нау ко мі ст кі ви ди ді яль но сті, що ма ють ви со кий ін но ва цій
ний по тен ці ал. для за без пе чен ня ста ло го люд сь ко го роз ви тку не об хід
на та кож роз га лу же на й по туж на сфе ра пос луг. 

та ким чи ном, умо ви реа лі за ції еко но міч ної ак тив но сті в кон тек
сті ін но ва цій ної па ра диг ми рин ку пра ці ма ють роз гля да ти ся не ли ше 
в рам ках за галь них спів від но шень по пи ту і про по зи ції, а й з ура ху ван
ням кон’юнктури у кож но му з ви зна че них сег мен тів. 

Пе ре хід ний пе рі од в ук ра ї ні су про во джу вав ся кар ди наль ни ми зру
шен ня ми в струк ту рі форм і ста ту сів зай ня то сті на се лен ня, зок ре ма 
ско ро чен ням зай ня то сті на дер жав них під при єм ст вах і по ши рен ням 
при ват ної влас но сті, змен шен ням ро лі най ма ної пра ці та фор му ван
ням сек то ру са мо стій ної зай ня то сті, пе ре хо дом від до мі ну ван ня під
при ємствгі ган тів до різ но ма ніт но сті в роз мі рах під при ємств.

роз ви ток при ват но го під при єм ництва мож на бу ло б вва жа ти од ні
єю з най важ ли ві ших ін но ва цій у сус піль ноеко но міч но му жит ті кра ї ни. 
Збіль шен ня кіль ко сті під при єм ців, за зви чай, під ви щує ін тен сив ність 
ін но ва цій них про це сів та еко но міч ну ак тив ність на се лен ня, ос кіль ки 
з’являються но ві ро бо чі міс ця, зро стає кон ку рен ція на рин ку пра ці, 
зок ре ма, між ро бо тою за най мом і зай ня ті стю на влас но му під при єм ст
ві, між ро бо тою в кор по ра тив но му або дер жав но му сек то рі та в сек то
рі до мо гос по дарств. але слід ма ти на ува зі, що са мо зай ня ті, по рів ня но 
з най ма ни ми пра ців ни ка ми, ма ють знач но ниж чий рі вень за ко но дав
чо го та со ці аль но го за хис ту.

на ра зі сек тор са мо зай ня то сті ста но вить май же тре ти ну зай ня то
сті на се лен ня ук ра ї ни. Про те роз ви ток ма ло го під при єм ництва в ук
ра ї ні по ки що знач но від стає від роз ви не них кра їн і біль шо сті кра їн 
схід ної Єв ро пи. Пра ця на влас них під при єм ст вах на бу ла по ши рен ня 
в тих ви дах еко но міч ної ді яль но сті, які без по се ред ньо не сто су ю ть ся 
тех ніч них і тех но ло гіч них ін но ва цій і ма ло пов’язані з со ці аль ни ми ін
но ва ція ми. най біль ша ча ст ка са мо зай ня то сті у тор гів лі, пос лу гах з ре
мон ту, го те лях і рес то ра нах (69,4% зай ня тих у цих ви дах ді яль но сті), 
сіль сь ко му гос по дар ст ві (64,0%), сфе рі ко му наль них та ін ди ві ду аль них 
пос луг (35,4%), бу дів ництві (28,1%), транс пор ті (23,1%). Знач на час

у той же час пе ре хід на ін но ва цій ні прин ци пи і при швид шен ня роз
ви тку су про во джу є ть ся по си лен ням не рів но сті між гос по да рюю чи ми 
суб’єктами і ок ре ми ми гру па ми на се лен ня, що пов’язано з різ ни ми 
мож ли во стя ми та сту пе нем під го тов ки до уча сті в за галь но еко но міч
них про це сах. най чіт кі ше ці тен ден ції про яв ляю ть ся на рин ку пра ці, 
ос кіль ки різ ні сег мен ти еко но мі ки ма ють різ ні мож ли во сті що до люд
сь ко го роз ви тку. ці мож ли во сті за ле жать від ба га тьох ор га ні за цій но
еко но міч них ха рак те ри стик, що обу мов лю ють ус піш ність різ них ор га
ні за цій них форм і на пря мів еко но міч ної ді яль но сті, а та кож сво бо ду 
ви бо ру міс ця при кла дан ня пра ці. до та ких об’єктивних ор га ні за цій
ноеко но міч них ха рак те ри стик слід від не сти:

•	 фор	му	 влас	но	сті	 під	при	ємств	 (ви	роб	ни	чих	 оди	ниць)	—	 різ	но	ма
ніт ність від но син влас но сті має ви рі шаль не зна чен ня для пов но цін но го 
функ ціо ну ван ня рин ку пра ці та за без пе чен ня сво бо ди ви бо ру між зай
ня ті стю на влас но му під при єм ст ві (са мо зай ня ті стю) і пра цею за най мом. 
тра ди цій но ви різ ня ють сус піль ний і при ват ний, або дер жав ний і не дер
жав ний, сек то ри зай ня то сті. не про зо рість та за тяж ний ха рак тер про це
сів роз дер жав лен ня і при ва ти за ції по ро ди ли в ук ра ї ні ба га то аморф них, 
не чіт ко ви зна че них ут во рень, де по нят тя влас ни ка до сить роз ми те. особ
ли во це сто су є ть ся під при ємств, влас ність яких фак тич но не роз по ді ле
на (до них на ле жить біль шість ко лиш ніх ко лек тив них сіль сь ко гос по дар
ських під при ємств, роз паю ван ня яких від бу ва ло ся до сить фор маль но);

•	 роз	мір	 під	при	єм	ст	ва,	 ор	га	ні	за	ції	—	для	пов	но	ти	 реа	лі	за	ції	 під
при єм ни цько го по тен ціа лу на се лен ня кра ї ни не об хід но, щоб в еко
но мі ці спі віс ну ва ли під при єм ст ва та ор га ні за ції різ но го роз мі ру і мас
шта бу. роз мір ви роб ни чих оди ниць мо же ви зна ча ти ся за різ ни ми 
по каз ни ка ми, але най час ті ше — за кіль кі стю пра ців ни ків, ос кіль ки ця 
оз на ка більш ста біль на і зруч на для по рів нянь, ніж вар тіс ні по каз ни
ки. Ве ли кі та се ред ні під при єм ст ва, як пра ви ло, на ле жать до кор по ра
тив но го сек то ру. їх по туж ність (а час то й мо но по лія) обу мов лює ви щу 
про дук тив ність і при бут ко вість, про те для ши ро ко го за га лу мож ли во
сті зай ня то сті в них об ме же ні ли ше пра цею за най мом, а участь у при
бут ках — не знач ни ми па ке та ми ак цій. особ ли во го зна чен ня на бу ває 
роз ви ток ма ло го під при єм ництва че рез не знач ну пот ре бу в гро шо вих 
і ма те рі аль них ре сур сах, ви со кий по тен ці ал по гли нан ня ро бо чої си ли, 
гнуч кість і швид ке реа гу ван ня на змі ни рин ку, а та кож спро мож ність 
пе ре вес ти дея кі ви ди «ті ньо вої» еко но мі ки в рам ки пра во вої та фі
нан со вої сис те ми [108]. ма ле під при єм ництво за без пе чує гро ма дя нам 
ши ро кий спектр ви бо ру ста ту су зай ня то сті: від ро бо то дав ця до учас
ни ка сі мей но го біз не су; 
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бу ва ло ся пе ре важ но за ра ху нок тор гів лі, го те лів і рес то ра нів, де за цей 
час кіль кість зай ня тих збіль ши ла ся май же на 1,3 млн. осіб (табл. 6.2). 
те пер цей вид ді яль но сті є най більш по ши ре ним, у ньо му зо се ре дже но 
4,4 млн. осіб, або 21,2% за галь ної кіль ко сті зай ня то го на се лен ня. Вод
но час спос те рі га ло ся по міт не ско ро чен ня зай ня то сті у сіль сь ко му гос
по дар ст ві, мис лив ст ві, лі со во му гос по дар ст ві, ри баль ст ві, риб ництві 
(пе ре важ но це сто су є ть ся сіль сь ко го гос по дар ст ва) — на 0,7 млн. осіб, 
у про ми сло во сті — на 0,6 млн. осіб. 

у про ми сло во сті ни ні зай ня то 4 млн. осіб, або 19,5% за галь ної кіль
ко сті зай ня тих, у сіль сь ко му гос по дар ст ві — 3,7 млн. осіб, або 17,6% 
зай ня то го на се лен ня. По рів нян ня ди на мі ки об ся гів зай ня то сті за ви
да ми еко но міч ної ді яль но сті дає під ста ви кон ста ту ва ти, що пе ре роз по
діл пра ців ни ків від бу ва є ть ся пе ре важ но між ци ми трьо ма най біль ши ми 
га лу зя ми: про ми сло ві та сіль сь ко гос по дар ські пра ців ни ки пе ре хо дять 
пе ре важ но у тор гів лю, ос кіль ки в ін ших га лу зях при ріст зай ня то сті є 
ду же не знач ним. 

сто сов но та ко го фор со ва но го роз ши рен ня зай ня то сті в тор гів
лі пот ріб но за ува жи ти, що на да но му ета пі роз ви тку кра ї ни во но стає 
не ба жа ним. у єв ро пей ських кра ї нах на тор гів лю при па дає 12–15% за
галь ної чи сель но сті зай ня тих, при чо му в біль шо сті кра їн 75–85% з них 
пра цю ють за най мом. В ук ра ї ні ча ст ка най ма них пра ців ни ків тор гі
вель них під при ємств ста но вить мен ше 31%, що пов’язане з по ши рен
ням рин ко вої тор гів лі та пе ре ва жан ням над зви чай но дріб них форм 
роз дріб ної тор гів лі (кіо ски, на ме ти, роз клад ки то що). це по ро джує не 
ли ше чис лен ні про бле ми що до яко сті об слу го ву ван ня по куп ців (уск
лад нен ня са ні тар но го кон тро лю, від сут ність на леж но го об лад нан ня, 
не мож ли вість пов но го об лі ку об ся гів про да жу та ви руч ки), а й при зво
дить до май же пов ної со ці аль ної не за хи ще но сті пра цюю чих, від сут но
сті нор маль них умов пра ці та пер спек тив зро стан ня. од ним з пер шо
чер го вих зав дань ре гу лю ван ня еко но міч ної ак тив но сті на се лен ня має 
ста ти реа бі лі та ція рин ко вих реа лі за то рів, їх пе ре ве ден ня на но ві ро бо
чі міс ця, нав чан ня но вих про фе сій або під ви щен ня ква лі фі ка ції, ін ші 
за хо ди, спря мо ва ні на по до лан ня не ци ві лі зо ва них форм тор гів лі. 

ско ро чен ня зай ня то сті в сіль сь ко му гос по дар ст ві за га лом мож на 
вва жа ти нор маль ним яви щем, ос кіль ки це за галь но сві то ва тен ден ція. 
За да ни ми моП, уп ро довж 1996–2006 рр. ча ст ка зай ня тих в аг рар но
му сек то рі ско ро ти ла ся в се ред ньо му по сві ту з 41,9% до 36,1%. у роз
ви не них кра ї нах (включ но з усі ма кра ї на ми Єв ро сою зу) ча ст ка зай ня
тих у цій га лу зі ста но вить у се ред ньо му 4,2%, ли ше в дея ких кра ї нах 
цей сек тор за ли ша є ть ся знач ним (ру му нія, Поль ща, гре ція, рес пуб лі ки 

ти на са мо зай ня тих зай ня ті в осо би стих під соб них гос по дар ст вах (3,1 
млн. осіб) [110].

хо ча кіль кість суб’єктів ма ло го під при єм ництва пос тій но збіль шу
є ть ся, се ред них зро стає ча ст ка еко но міч но не ак тив них під при ємств. 
у 2006 р. май же кож не чет вер те під при єм ст во (24,8% від за галь ної 
кіль ко сті під при ємств) по ін фор му ва ло про пов не або тим ча со ве при
пи нен ня ді яль но сті [111]. 

особ ли во слід звер ну ти ува гу на те, що на мі ти ла ся тен ден ція до 
згор тан ня ді яль но сті ма лих під при ємств. у роз ви не них кра ї нах з рин
ко вою еко но мі кою ма лі під при єм ст ва здій сню ють най ак тив ні шу ін но
ва цій ну ді яль ність, на них скон цен тро ва но від 50 до 80% зай ня то го 
на се лен ня і ство рю є ть ся біль ше по ло ви ни ВВП [112, с. 510]. В ук ра
ї ні у 2006 р. май же тре ти на на яв них ма лих під при ємств фак тич но не 
функ ціо ну ва ли (не реа лі зо ву ва ли про дук цію та не на да ва ли пос лу ги). 
уп ро довж 2004–2006 рр. чи сель ність пра ців ни ків ма лих під при ємств 
змен ши ла ся на 133,4 тис. осіб, або на 11,4%. ни ні во на ста но вить 1,8 
млн. осіб — ли ше 8,8% за галь ної кіль ко сті зай ня то го на се лен ня [113]. 

у зв’язку з цим пра во мір но пос та ви ти пи тан ня про не об хід ність 
пе ре гля ду по лі ти ки що до роз ви тку ма ло го біз не су в ук ра ї ні, адже по
ки що він де мон ст рує знач но ниж чу ефек тив ність як за по каз ни ка ми 
ство рен ня но вих ро бо чих місць, так і за про дук тив ні стю зай ня то сті: 
зро стан ня кіль ко сті ма лих під при ємств су про во джу є ть ся змен шен ням 
ча ст ки їх про дук ції у за галь них об ся гах ви роб ництва: у 1998 р. цей по
каз ник ста но вив 11,3%, у 2006 р. — 4,8%. За ро біт на пла та най ма них 
пра ців ни ків ма лих під при ємств (545,63 грн. у 2006 р.) май же вдві чі 
ниж ча, ніж на ве ли ких і се ред ніх під при єм ст вах. 

не ефек тив ність рин ко вих ре форм при зве ла до по ши рен ня не фор
маль ної зай ня то сті та зай ня то сті у на ту раль но му сіль сь ко му гос по дар
ст ві. За да ни ми об сте жен ня на се лен ня з пи тань еко но міч ної ак тив но
сті впро довж 2000–2006 рр. чи сель ність зай ня тих у не фор маль но му 
сек то рі еко но мі ки збіль ши ла ся на 1,6 млн. осіб (або 55%) і ста но ви ла 
у 2006 р. 4,6 млн. осіб, а її ча ст ка в за галь них об ся гах зай ня то сті зрос ла 
з 14,8% до 22,3% [110]. особ ли во по ши ре на не фор маль на зай ня тість 
се ред сіль сь ко го на се лен ня, ос кіль ки пе ре важ ною її фор мою є ве ден ня 
осо би сто го се лян сь ко го гос по дар ст ва з ча ст ко вою реа лі за ці єю про дук
ції на рин ку (72% за галь ної кіль ко сті не фор маль но зай ня тих).

не зва жаю чи на усі гас ла що до про го ло шен ня ін но ва цій ної мо де лі 
роз ви тку, роз по діл зай ня тих за ви да ми еко но міч ної ді яль но сті по ки 
що не дає під став кон ста ту ва ти бо дай най мен ші зру шен ня в цьо му на
пря мі. Зро стан ня чи сель но сті зай ня тих уп ро довж 2001–2006 рр. від
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Бал тії) [114]. Зви чай но, пот ріб но вра хо ву ва ти ба гат ст во зе мель них ре
сур сів і тра ди цій ну про ми сло воаг рар ну спря мо ва ність ук ра ї ни, про
те не мож на ми ри ти ся з тим, що біль ше 2/3 пра цюю чих у сіль сь ко му 
гос по дар ст ві є не фор маль но зай ня ти ми, тоб то це пра ця у на пів на ту
раль них осо би стих се лян ських гос по дар ст вах. кіль кість фер мер ських 
гос по дарств в ук ра ї ні що ро ку зро стає, але їх вне сок у ви роб ництво 
сіль сь ко гос по дар ської про дук ції мі зер ний (4,5% у 2006 р.), то ді як ос
нов ним ви роб ни ком за ли ша ю ть ся осо би сті се лян ські гос по дар ст ва 
(61%) [115]. За га лом для аг рар но го сек то ру са мо зай ня тість є ха рак тер
ним яви щем (у єв ро пей ських кра ї нах най ма ні пра ців ни ки ста нов лять, 
як пра ви ло, не біль ше тре ти ни зай ня тих у цьо му сек то рі), про те во
на має здій сню ва ти ся на про фе сій них за са дах і з рин ко вим спря му ван
ням. Во че видь, ско ро чен ня сіль сь ко гос по дар ської зай ня то сті в ук ра ї ні 
від бу ва ти ме ть ся й на да лі, пе ре важ но за ра ху нок змен шен ня об ся гів ді
яль но сті осо би стих се лян ських гос по дарств. 

Вод но час ви кли кає за не по ко єн ня пос тій не змен шен ня зай ня то сті 
в про ми сло во му сек то рі, а особ ли во — її струк тур ні зру шен ня за ви
да ми про ми сло вої ді яль но сті. Про ми сло вість ста но вить ва го мий сег
мент зай ня то сті прак тич но в усіх єв ро пей ських кра ї нах: тут пра цю ють 
16–25%, у дея ких кра ї нах — до 30% зай ня тих, при чо му 90–95% з них 
зо се ре дже но в пе ре роб ній про ми сло во сті. В ук ра ї ні біль ше чвер ті про
ми сло вих пра ців ни ків зай ня то у до був ній про ми сло во сті, ви роб ництві 
та роз по ді лен ні елек тро енер гії, га зу та во ди, при чо му чи сель ність пра
ців ни ків у цих ви дах ді яль но сті за ли ша є ть ся май же не змін ною, то
ді як у пе ре роб ній про ми сло во сті во на пос тій но змен шу є ть ся. В ме
жах са мої пе ре роб ної про ми сло во сті швид ко на рос тає ча ст ка важ кої 
та хі міч ної про ми сло во сті. ме та лур гія — чи не єди на про ми сло ва га
лузь, в якій чи сель ність штат них пра ців ни ків збе ре гла ся на рів ні 2000 
р. а чи сель ність пер со на лу під при ємств ма ши но бу ду ван ня ско ро ти ла
ся за цей час на 30%. особ ли во змен ши ла ся кіль кість пра ців ни ків на 
під при єм ст вах, які ви роб ля ють ма ши ни та ус тат ку ван ня, елек трич не, 
елек трон не й оп тич не ус тат ку ван ня [116, c. 185]. це оз на чає, що за
мість впро ва джен ня ін но ва цій них за хо дів ук ра ї на пос ту по во пе ре тво
рю є ть ся на дже ре ло си ро вин них та енер го ре сур сів. 

Про бле ми кад ро во го за без пе чен ня про ми сло во сті ук ра ї ни під
твер джує та кож ана ліз ві ко во го роз по ді лу пра ців ни ків. Ча ст ка мо ло ді 
(осо би ві ком 15–34 ро ків) се ред штат них пра ців ни ків у про ми сло во
сті ста но вить 31,7% — що ледь ви ще се ред ньо го по кра ї ні по каз ни ка 
(31,0%), але знач но мен ше, ніж у фі нан со вій ді яль но сті (53,1%), тор
гів лі (49,4%), го те лях і рес то ра нах (39,5%), дер жав но му управ лін ні 
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при то му, що у про ми сло во сті знач но більш по ши ре ні кор по ра тив ні 
фор ми гос по да рю ван ня, ніж у за зна че них ви дах ді яль но сті. 

слід та кож до да ти, що на про ми сло вих під при єм ст вах зо се ре дже
на ос нов на ма са за бор го ва но сті з со ці аль них ви плат пра ців ни кам. су
ма за бор го ва но сті за ра ху нок влас них кош тів під при ємств з ви пла ти 
до по мо ги у зв’язку з тим ча со вою не пра це здат ні стю ста ном на 1 січ
ня 2007 р. ста но ви ла 1,7 млрд. грн. (це 2/3 від за галь ної су ми по усіх 
ви дах еко но міч ної ді яль но сті), за бор го ва но сті по тер пі лим на ви роб
ництві — 14,7 млрд. грн. (94,5% за галь ної су ми). 

Змі на сус піль ної па ра диг ми роз ви тку. цей со ці аль нопси хо ло гіч ний 
чин ник най біль ше по яс нює па дін ня пре сти жу ро біт ни чих про фе сій, 
що є на слід ком як об’єктивних, за галь но ци ві лі за цій них про це сів, так 
і спе ци фіч них для ук ра ї ни об ста вин. до пер ших слід від не сти ста нов
лен ня сус піль ст ва знань, так зва но го пос тін ду ст рі аль но го еко но міч но го 
ук ла ду, в яко му най го лов ні шу роль ві ді гра ють не ро біт ни чі кад ри (тим 
біль ше не їх кіль кість), а знан ня та ком пе тен ції фа хів ців і про фе сіо на
лів. та ка тен ден ція, во че видь, на яв на і в ук ра ї ні (зок ре ма, про це свід
чить пос тій не збіль шен ня кіль ко сті сту ден тів ви щих нав чаль них за кла
дів), про те во на по ки що слаб ко ма те ріа лі зу ва лась у кад ро вій по лі ти ці 
під при ємств. на ші ро бо то дав ці (не ли ше у про ми сло во сті) орі єн то ва ні 
біль ше на де ше ві ро бо чі ру ки, ніж на якіс ні ха рак те ри сти ки люд сь ко го 
ка пі та лу. і це, зреш тою, є ос нов ним галь мів ним чин ни ком реа лі за ції ін
но ва цій но го по тен ціа лу еко но міч ної ак тив но сті на се лен ня.

до спе ци фіч них при чин, при та ман них усім пост ра дян ським кра ї
нам, слід від не сти різ ку змі ну ро лі та функ цій сус піль них кла сів і груп. 
За ра дян ських ча сів ро біт ни чий клас ви зна чав ся як про від ний со ці
аль ний клас. З по чат ком рин ко вих ре форм він втра тив свої лі дер ські 
по зи ції, пе ре тво рив ся на най ма ну ро бо чу си лу, до во лі без пра вну і не
за хи ще ну, що над зви чай но бо ліс но спри йма є ть ся пев ни ми вер ст ва ми 
на се лен ня. Про бле му при сто су ван ня до но вих умов і кри те рі їв со ці
аль ної стра ти фі ка ції по глиб лює по ши рен ня в сус піль ст ві ду мок про 
не мож ли вість за ро би ти на гід не про жит тя чес ною пра цею, а та кож про 
те, що ба гат ст во зав жди пов’язане з кри мі наль ною ді яль ні стю то що. 
та кі сте рео ти пи на справ ді зав да ють знач но біль ше шко ди, ніж сти хій ні 
ли ха, не вмі ле ке рів ництво чи зов ніш ні не доб ро зич лив ці. По до лан ня 
цих на стро їв мож на вва жа ти най не об хід ні шою пе ре ду мо вою реа лі за
ції ін но ва цій но го по тен ціа лу еко но міч ної ак тив но сті на се лен ня, йо го 
спря му ван ня на роз ви ток лю ди ни і сус піль не бла го.

Що сто су є ть ся ін ших струк тур них від мін но стей зай ня то сті на се
лен ня ук ра ї ни за ви да ми еко но міч ної ді яль но сті, слід від зна чи ти знач

(36,7%) [116, c. 72]. от же, мо лодь ни ні на дає пе ре ва гу ін шим ви дам ді
яль но сті, що при рі кає про ми сло вість ук ра ї ни на по даль ший за не пад, 
особ ли во це сто су є ть ся ви со ко тех но ло гіч них ви роб ництв.

усе це свід чить про те, що зай ня тість у про ми сло во сті ни ні прак тич
но втра ти ла своє ін но ва цій не спря му ван ня. не при ваб ли вість ро бо ти 
на про ми сло вих під при єм ст вах по яс ню є ть ся ба гать ма чин ни ка ми. на 
на шу дум ку, го лов ни ми з них є та кі.

По ши ре ність не спри ят ли вих умов пра ці. се ред про ми сло вих пра
ців ни ків най ви ща ча ст ка осіб, зай ня тих в умо вах, що не від по ві да ють 
са ні тар ногі гіє ніч ни ми нор мам (35,5% об лі ко вої кіль ко сті штат них 
пра ців ни ків). Про ми сло ва ді яль ність най більш пов’язана з тех но ген
ним се ре до ви щем, де пра ців ни ки під да ю ть ся шкід ли во му впли ву од
ра зу кіль кох не спри ят ли вих чин ни ків, най більш по ши ре ни ми се ред 
яких є пе ре ви щен ня гра нич но до пус ти мих норм шу му, ін фра зву ку 
й ульт ра зву ку, шкід ли ві хі міч ні ре чо ви ни, пил пе ре важ но фіб ро ген
ної дії то що. тоб то пра ця на про ми сло вих під при єм ст вах є не про
сто не спри ят ли вою для здо ров’я, а й до во лі час то — не без печ ною 
для жит тя. 

Ни зька за ро біт на пла та, що не від по ві дає важ ко сті та склад но сті 
пра ці, не ком пен сує вплив не спри ят ли во го ви роб ни чо го се ре до ви ща. 
хо ча за ро біт на пла та в про ми сло во сті ви ща за се ред ню по кра ї ні (від
по від но 1 212 грн. і 1 041 грн. — у 2006 р.), во на по міт но ниж ча, ніж 
у транс порт ній га лу зі (1 328 грн.), дер жав но му управ лін ні (1 578 грн.) 
та фі нан со вій сфе рі (2 050 грн.). При цьо му у пе ре роб ній про ми сло во
сті, де ви мо ги що до ква лі фі ка ції пра ців ни ків най ви щі, за ро біт на пла та 
іс тот но ниж ча, ніж у ви до був ній про ми сло во сті та ви роб ництві й роз
по ді лі елек тро енер гії, га зу, во ди [116, c. 206, 208].

Об ме же ний со ці аль ний па кет. Про ми сло вість тра ди цій но вва жа є
ть ся га луз зю з силь ни ми проф спіл ка ми та на ла го дже ним со ці аль ним 
діа ло гом. В ук ра ї ні на про ми сло вих під при єм ст вах зав жди був один 
з най ви щих рів нів охо п лен ня пра ців ни ків ко лек тив ни ми до го во ра
ми (по над 90%). Вод но час ви тра ти ро бо то дав ців на со ці аль ні піль ги 
біль ші за пе ред ба че ні за ко но дав ст вом, у се ред ньо му на 1 пра ців ни ка, 
на яко го по ши рю є ть ся дія ко лек тив но го до го во ру, в про ми сло во сті 
у 1,5–2 ра зи ниж чі, ніж у транс порт ній га лу зі та фі нан со вій сфе рі. ін
ший при клад — рі вень за лу чен ня пра ців ни ків до уча сті у при бут ках. 
За під сум ка ми 2006 р. су ма на ра хо ва них до хо дів, ди ві ден дів, про цен
тів за ак ція ми в роз ра хун ку на од но го пра ців ни ка у про ми сло во сті 
ста но ви ла ли ше 43 грн., то ді як у бу дів ництві — 70 грн., тор гів лі — 75 
грн., опе ра ці ях з не ру хо мим май ном — 78 грн. [116, c. 313, 247, 300], 
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ос ві ти та ква лі фі ка ції, ін ші за хо ди, спря мо ва ні на зро стан ня яко сті 
ро бо чої си ли;

– під ви щен ня рів ня зай ня то сті шля хом по си лен ня мо ти ва ції на се
лен ня до еко но міч ної ак тив но сті та ство рен ня спри ят ли вих умов для 
її реа лі за ції.

Про по зи ції та об ґрун ту ван ня ме ха ніз мів сто сов но пер шо го на пря
му роз гля ну то у по пе ред ніх па ра гра фах да но го роз ді лу. 

дру гий на прям, хо ча й має де що ек стен сив ну, кіль кіс ну спря мо ва
ність (кін це ва ме та — збіль шен ня про по зи ції ро бо чої си ли та об ся гів 
зай ня то сті), є ін но ва цій ним за сво єю сут ні стю, ос кіль ки рі вень еко но
міч ної ак тив но сті та рі вень зай ня то сті на се лен ня на ле жать до уза галь
нюю чих по каз ни ків роз ви тку рин ку пра ці, що аку му лю ють у со бі ре
зуль тат взає мо дії усі єї мно жи ни фак то рів впли ву на йо го кон’юнктуру. 
ці кіль кіс ні па ра мет ри ві доб ра жа ють кон ку рент ність рин ко во го се
ре до ви ща та ефек тив ність ін фра струк ту ри рин ку пра ці. Зреш тою, ін
но ва цій не за барв лен ня під ви щен ня рів нів еко но міч ної ак тив но сті та 
зай ня то сті на се лен ня ви зна ча є ть ся змі стом за хо дів і ме ха ніз мів, що за
сто со ву ю ть ся для йо го до сяг нен ня.

ни ні рі вень зай ня то сті на се лен ня ук ра ї ни є знач но ниж чим як по
рів ня но з іс то рич ною рет ро спек ти вою — з ра дян ським пе ріо дом, так 
і з су час ни ми по каз ни ка ми для біль шо сті єв ро пей ських кра їн. ре зуль
та ти пер шо го Все ук ра їн сь ко го пе ре пи су на се лен ня 2001 р. за свід чи
ли різ ке ско ро чен ня рів ня зай ня то сті на се лен ня еко но міч ною ді яль
ні стю в усіх без ви нят ку ві ко вих гру пах, а особ ли во се ред на се лен ня 
пра це здат но го ві ку [117, c. 125–126]. у пе ре хід но му пе ріо ді та ке яви
ще ма ло ло гіч не по яс нен ня: ска су ван ня ад мі ні ст ра тив но го при му су 
до пра ці, ви ник нен ня но вих форм не зай ня то сті — без ро біт тя та еко
но міч ної не ак тив но сті. Про те, як уже за зна ча лось, еко но міч не зро
стан ня, що спос те рі га є ть ся з 2000 р., та кож від бу ва є ть ся без іс тот но
го збіль шен ня об ся гів та рів ня зай ня то сті. З од но го бо ку, це до б ре, 
ос кіль ки оз на чає зро стан ня про дук тив но сті пра ці. З дру го го, — є 
про я вом стаг на цій них про це сів в еко но міч ній ак тив но сті на се лен ня. 
дея ке збіль шен ня зай ня то сті у 2000–2006 рр. (на пів міль йо на осіб) 
пов ні стю зу мов ле не змен шен ням без ро біт тя, про те про по зи ція ро
бо чої си ли за ли ша є ть ся прак тич но фік со ва ною. ос кіль ки рі вень без
ро біт тя в на шій кра ї ні на бли жа є ть ся до рів ня при род ної нор ми без
ро біт тя, цей ре сурс зро стан ня зай ня то сті бли зький до ви чер пан ня. 
от же, пер шо чер го вим зав дан ням ін но ва цій ної по лі ти ки рин ку пра ці 
має ста ти по шук ефек тив них ме ха ніз мів під ви щен ня еко но міч ної ак
тив но сті на се лен ня. 

но мен шу ча ст ку пра ців ни ків охо ро ни здо ров’я та на дан ня со ці аль ної 
до по мо ги. ос кіль ки за за без пе че ні стю лі ка ря ми і се ред нім ме дич ним 
пер со на лом на ша кра ї на має бли зькі до єв ро пей ських стан дар тів по
каз ни ки, при чи на по ля гає у від сут но сті дос тат ньої кіль ко сті со ці аль
них пра ців ни ків. це пов’язано з тим, що в ук ра ї ні не на ла го дже на ак
тив на со ці аль на ро бо та з на се лен ням. со ці аль на до по мо га на да є ть ся 
ли ше пі сля звер нен ня са мої лю ди ни, по ря док при зна чен ня до по мо ги 
та прак ти ка об слу го ву ван ня пе ре бу ва ють на ду же ни зько му ор га ні за
цій нотех ніч но му рів ні. то му роз ви ток со ці аль них сер віс них служб має 
ста ти пріо ри тет ним на пря мом со ці аль ної по лі ти ки і ре гу лю ван ня рин
ку пра ці. 

За га лом, до во дить ся кон ста ту ва ти, що на яв ний роз по діл ро бо чих 
місць орі єн то ва ний на ек стен сив ні ви роб ни чі фак то ри, а от же, пе ред
ба чає до сить ви со кий по пит на ро бо чу си лу, при чо му пе ре важ но на ви
ко ри стан ня ма ло ква лі фі ко ва ної, руч ної пра ці, що ап ріо рі пе ред ба чає 
ни зький рі вень її про дук тив но сті та оп ла ти. у скла ді зай ня то го на се
лен ня пред став ни ки най про сті ших про фе сій ста нов лять 25,3%, то ді як 
про фе сіо на ли і фа хів ці ра зом — ли ше 24,2%, ква лі фі ко ва ні ро біт ни ки 
про ми сло во сті — 24,8% [110, c. 87]. Вод но час об’єктивні ви мо ги що до 
під три ман ня кон ку рен то спро мож но сті на ціо наль ної еко но мі ки в умо
вах гло ба лі за ції уне мож лив лю ють про дов жен ня та кої прак ти ки на віть 
у най ближ чій пер спек ти ві. 

6.3. На пря ми по лі ти ки зай ня то сті 
Ви хо дя чи з ло гі ки кон цеп ції люд сь ко го роз ви тку, пріо ри тет ним на

пря мом по лі ти ки у сфе рі зай ня то сті має бу ти ак цент на зро стан ні ін но
ва цій ної ро лі тру до во го по тен ціа лу як скла до вої люд сь ко го по тен ціа лу 
і ба зи фор му ван ня люд сь ко го ка пі та лу. як уже за зна ча ло ся, прин ци
по вим є по ло жен ня що до ак тив ної уча сті кож но го ін ди ві дуу ма у роз
ши рен ні люд ських мож ли во стей. еко но міч на ак тив ність, тоб то участь 
у рин ку пра ці, є од ні єю з ос нов них форм уча сті у сус піль но му жит ті, що 
за без пе чує не ли ше еко но міч не зро стан ня і ма те рі аль ний доб ро бут, а й 
ши ро кі мож ли во сті що до со ціа лі за ції та за до во лен ня ду хов них пот реб 
лю ди ни. та ким чи ном, мож ли вість реа лі за ції тру до во го по тен ціа лу має 
не тіль ки еко но міч ний ефект — во на са ма на ле жить до пот реб лю ди ни 
і мо же вва жа ти ся вия вом сво бо ди. 

ефек тив ність реа лі за ції ін но ва цій них ва же лів тру до во го по тен ціа лу 
мо же під ви щу ва ти ся у двох на пря мах: 

– удо ско на лен ня якіс них ха рак те ри стик тру до во го по тен ціа лу, 
зок ре ма, по кра щен ня ста ну здо ров’я на се лен ня, під ви щен ня рів ня 



260 261

 табл. 6.3. рів ні еко но міч ної ак тив но сті на се лен ня  за стат тю та ві ко ви ми гру па ми в Ук ра ї ні 
 та дея ких кра ї нах  Єв ро пи у 2005 р., %

Чо ло ві ки Жін ки
ві ко ві гру пи, ро ків ві ко ві гру пи, ро ків

1519 2024 2529 3034 3539 4044 4549 5054 5559 6064 1519 2024 2529 3034 3539 4044 4549 5054 5559 6064

ав ст рія 48,5 77,8 90,2 94,6 95,2 95,1 92,5 87,4 65,2 20,2 36,2 71,8 80,9 78,5 82,2 82,9 82,3 70,9 39,0 8,3

да нія 67,9 81,3 88,3 93,3 93,6 93,2 92,1 89,6 84,6 44,4 65,5 74,8 79,2 85,2 86,2 87,5 86,2 82,0 77,8 26,2

фін лян дія 32,7 74,6 89,6 92,2 92,8 92,2 90,0 84,5 69,0 37,0 33,1 66,7 77,4 79,7 84,4 88,8 90,6 87,2 72,5 33,1

фран ція 19,2 64,1 91,9 95,4 95,3 95,5 94,1 90,3 62,5 15,4 11,5 55,3 78,7 79,5 82,0 82,9 83,2 77,3 53,4 13,4

ні меч чи на 33,2 73,7 85,6 94,7 96,1 95,6 94,4 91,1 82,0 40,6 26,8 66,3 73,4 74,3 78,7 83,4 82,9 78,2 64,4 23,0

ні дер лан ди 56,7 81,0 90,9 93,9 92,3 91,8 90,4 88,4 77,8 30,9 57,2 79,2 84,2 81,2 79,3 77,8 76,5 68,2 49,3 18,0

Швей ца рія 57,1 76,8 94,0 95,1 94,3 98,4 97,8 95,9 89,1 67,7 50,9 81,3 86,1 76,7 77,8 84,3 87,5 78,4 71,1 44,8

іс па нія 34,1 72,1 89,9 94,5 94,8 93,7 91,9 88,3 75,4 48,8 23,4 61,7 79,6 74,9 70,1 68,5 63,3 52,2 37,7 20,4

іта лія 16,4 60,7 82,2 92,1 94,5 95,2 93,8 87,8 57,4 28,8 9,6 45,7 63,8 69,4 67,8 65,4 61,0 51,4 32,2 9,4

нор ве гія 44,6 75,5 88,0 91,2 91,2 91,2 90,1 88,9 83,0 64,2 47,4 68,9 79,9 82,9 83,4 85,4 84,1 82,6 71,8 51,7

Шве ція 26,7 69,3 87,0 92,9 94,5 92,5 91,9 88,7 85,4 65,1 33,5 64,1 80,9 83,7 87,3 88,6 87,5 84,7 79,5 57,0

Бол га рія 7,7 58,4 81,1 86,6 86,5 84,3 82,7 77,8 63,6 32,6 7,8 44,0 64,3 76,0 82,0 84,1 80,6 73,7 45,1 7,8
Че ська  
рес пуб лі ка 10,1 65,5 93,5 97,5 97,1 95,9 94,5 90,9 82,8 34,4 7,5 48,4 65,3 73,5 86,3 91,0 91,6 87,3 49,0 13,1

угор щи на 6,6 52,8 88,2 92,7 90,5 87,2 81,1 73,6 59,6 21,2 4,1 42,1 66,2 66,0 75,3 79,1 78,4 70,3 43,4 9,8

ес то нія 11,3 67,5 91,9 92,2 89,8 89,9 86,4 80,8 72,9 51,2 7,4 52,7 70,3 76,3 81,8 90,2 92,6 85,2 73,0 39,6

лат вія 16,2 72,2 89,7 89,6 91,8 98,7 98,2 85,3 79,0 44,3 10,5 52,9 75,0 78,3 82,6 88,5 85,3 81,4 64,6 32,7

лит ва 5,2 55,5 89,7 93,0 91,6 91,7 87,9 84,9 73,1 54,0 2,8 39,6 79,6 85,3 88,2 90,7 87,3 82,1 66,6 22,7

Поль ща 8,7 60,5 91,4 95,1 94,2 92,1 86,3 76,0 52,4 27,7 5,5 48,9 76,1 79,3 83,4 83,9 80,2 60,8 29,4 14,0

сло вач чи на 8,9 70,7 93,9 95,7 97,0 95,8 92,0 88,3 79,8 22,0 7,5 55,3 68,1 77,6 85,8 91,7 89,5 82,5 26,9 7,6

сло ве нія 15,6 64,8 90,0 97,1 96,3 93,2 90,5 79,2 62,3 23,9 9,8 51,5 86,7 91,2 93,5 93,1 86,3 71,8 29,1 9,3

Ук ра ї на 18,1 71,1 89,2 88,6 89,0 87,4 84,3 79,1 67,6 32,2 14,8 55,8 73,5 77,3 82,4 84,7 81,1 72,9 37,6 24,7

Джерело: База даних МОП http://laborsta.ilo.org/cgibin/brokerv8.exe 
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ли во це сто су є ть ся чо ло ві ків. у роз ви не них кра ї нах в по шу ках ре зер
вів ро бо чої си ли за хо ди спря мо ву ю ть ся за зви чай на жі нок, мо лодь та 
осіб стар шо го ві ку (від 55 ро ків) [118, c. 50]. Па ра док сом віт чиз ня но
го рин ку пра ці мож на вва жа ти ту об ста ви ну, що по за ро бо чою си лою 
за ли ша є ть ся знач ний кон тин гент чо ло ві ків най більш пра це ак тив но го 
ві ку. За да ни ми об сте жен ня з пи тань еко но міч ної ак тив но сті у 2006 р., 
2/3 еко но міч но не ак тив них чо ло ві ків ві ком 25–49 ро ків (а це пів міль
йо на осіб) на зва ли при чи ною сво єї не уча сті в рин ку пра ці зай ня тість 
у до мо гос по дар ст ві, пе ре бу ван ня на ут ри ман ні, ін ші при чи ни, що не 
пов’язані ні з нав чан ням, ні з ви хо дом на пен сію [110, c. 122]. на вряд 
чи ці при чи ни мож на вва жа ти ви черп ни ми, ско рі ше за все за ни ми кри
ю ть ся сер йоз ні ші чин ни ки, зок ре ма орі єн та ція на зов ніш ні тру до ві мі
гра ції, ви пад ко ві за ро біт ки, ін ші ви ди не фор маль ної зай ня то сті.

Важ ли ве зна чен ня має та кож пи тан ня що до еко но міч ної ак тив но сті 
ук ра їн ської мо ло ді. у 2006 р. з за галь ної кіль ко сті еко но міч но ак тив но
го на се лен ня ві ком 15–24 ро ків (для до слі джен ня рин ку пра ці в між
на род них по рів нян нях бе ре ть ся са ме та кий ві ко вий ін тер вал) біль ше 
чвер ті, або 804,5 тис. осіб бу ли зай ня ті у не фор маль но му сек то рі — пе
ре важ но в осо би стих се лян ських гос по дар ст вах [110, c. 64, 99]. тоб
то і без то го ни зький рі вень еко но міч ної ак тив но сті мо ло ді знач ною 
мі рою фор му є ть ся за ра ху нок па ліа тив ної зай ня то сті. най по ши ре ні
ша при чи на не уча сті в ро бо чій си лі се ред мо ло ді — нав чан ня, са ме цю 
при чи ну на зи ва ють 88% чо ло ві ків та 78% жі нок се ред еко но міч но не
ак тив но го на се лен ня ві ком 15–24 ро ків. Вод но час слід за зна чи ти, що 
у кра ї нах За хід ної Єв ро пи по каз ни ки охо п лен ня ді тей та мо ло ді нав
чан ням усіх рів нів ос ві ти знач но ви щі, ніж в ук ра ї ні і бли зькі до мак си
маль но го (100%) зна чен ня, про те це не за ва жає ши ро кій уча сті мо ло ді 
в ро бо чій си лі. 

Ви хо дя чи з цьо го, мож на зро би ти ви сно вок, що стра те гіч ним на
пря мом ін но ва цій ної по лі ти ки зай ня то сті має бу ти мо ти ва ція на се лен
ня до са мо реа лі за ції че рез участь у рин ку пра ці, ак ти ві за ція по ве дін ки 
гро ма дян що до реа лі за ції мож ли во стей за без пе чу ва ти свій доб ро бут 
влас ни ми си ла ми. се ред ба га тьох при чин су час ної слаб кої мо ти ва ції 
слід ви ок ре ми ти дві го лов ні: за ста рі лу мо дель со ці аль но го за хис ту і ни
зьку оп ла ту пра ці.

хо ча ук ра ї на одер жа ла ста тус кра ї ни з рин ко вою еко но мі кою, віт чиз
ня на сис те ма со ці аль но го за хис ту збе ре гла ся прак тич но в то му ви гля ді, 
що бу ла за ра дян ських ча сів. ус пад ко ва ний тя гар роз ду тих со ці аль них 
зо бов’язань, які до во лі час то є не об ґрун то ва ни ми, не спра вед ли ви ми і, 
зреш тою, не ви прав да ни ми, тоб то ма ють ни зьку ефек тив ність або да

Про на яв ність ве ли ких ре зер вів збіль шен ня про по зи ції ро бо чої си
ли свід чить по рів няль ний ана ліз рів нів еко но міч ної ак тив но сті на се
лен ня з ін ши ми єв ро пей сь ки ми кра ї на ми в роз рі зі за стат тю та ві ком 
(табл. 6.3). у кра ї нах «ста рої» Єв ро пи знач но ви щий рі вень еко но міч
ної ак тив но сті мо ло ді ві ком 15–19 ро ків (не за леж но від ста ті): в ав
ст рії, фін лян дії, ні меч чи ні, іс па нії, Шве ції він ста но вить бли зько тре
ти ни, у да нії, ні дер лан дах, Швей ца рії — по ло ви ну й біль ше за галь ної 
чи сель но сті на се лен ня від по від ної ві ко вої гру пи.

В ук ра ї ні рі вень еко но міч ної ак тив но сті чо ло ві ків ві ком 15–19 ро
ків ста но вить 18,1%, жі нок — 14,8%. і хо ча цей по каз ник іс тот но ви
щий, ніж у кра ї нах — но вих чле нах Єв ро сою зу, не об хід но пам’ятати, 
що знач на час ти на еко но міч ної ак тив но сті мо лод шої ві ко вої гру пи 
в на шій кра ї ні зу мов ле на по ши рен ням зай ня то сті у на пів на ту раль них 
осо би стих се лян ських гос по дар ст вах. 

рі вень еко но міч ної ак тив но сті чо ло ві ків ві ком 20–29 ро ків в ук ра
ї ні до во лі бли зький до по каз ни ків ін ших єв ро пей ських кра їн. Про те 
у ві ко вих гру пах 30–54 ро ків, тоб то у най більш пра це ак тив но му ві ці, 
він знач но ниж чий: у кра ї нах Єс участь у ро бо чій си лі бе руть 92–96% 
чо ло ві ків ві ком 30–49 ро ків і 85–90% чо ло ві ків ві ком 50–54 ро ків, то ді 
як в ук ра ї ні від по від ні по каз ни ки ста нов лять мак си мум 89% у ві ко вій 
гру пі 30–49 ро ків та 79,1% у чо ло ві ків ві ком 50–54 ро ків. 

За рів ня ми еко но міч ної ак тив но сті жі нок знач не від ста ван ня ук ра ї
ни від за хід но єв ро пей ських кра їн спос те рі га є ть ся у ві ко вих гру пах 20–
29 ро ків та 50–59 ро ків. у пер шо му ви пад ку це пов’язано з від мін но
стя ми у по ві ко вій ін тен сив но сті ді то род ної ак тив но сті: в ук ра їн ських 
жі нок, як і в ін ших кра ї нах цен траль ної та схід ної Єв ро пи, в цьо му 
ві ко во му ін тер ва лі скон цен тро ва но пе ре важ ну кіль кість на ро джень. 
у дру го му — з більш ран нім пен сій ним ві ком; як уже за зна ча лось, у пе
ре важ ній біль шо сті єв ро пей ських кра їн вста нов ле но од на ко ву ме жу 
пен сій но го ві ку для жі нок і чо ло ві ків на рів ні 60–65 ро ків.

Вод но час не об хід но від зна чи ти в ук ра ї ні до во лі ви со кий рі вень еко
но міч ної ак тив но сті на се лен ня пен сій но го ві ку. на прик лад, у фран ції, 
де пен сій ний вік ста но вить 60 ро ків, у ві ці 60–64 ро ків бра ли участь 
у ро бо чій си лі ли ше 15,4% чо ло ві ків і 13,4% жі нок. В ук ра ї ні від по від
ні по каз ни ки ста но ви ли 32,2% та 24,7% (при то му, що у жі нок пен сій
ний вік ста но вить 55 ро ків). Ча ст ко во це по яс ню є ть ся за лу чен ням осіб 
стар ше пра це здат но го ві ку до зай ня то сті в осо би стих се лян ських гос
по дар ст вах.

Про те ціл ком зро зу мі ло, що на яв ний ві ко вий тренд рів ня еко но міч
ної ак тив но сті на се лен ня ук ра ї ни є аб со лют но не при йнят ним, особ
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гос по дар ст вах, де є пра цюю чі), про те во на є пря мим свід чен ням ни
зьких стан дар тів оп ла ти пра ці в кра ї ні. 

не зва жаю чи на швид ке зро стан ня, до сяг ну тий се ред ній рі вень за
ро біт ної пла ти не мо же вва жа ти ся ви со ким або при найм ні дос тат нім, 
особ ли во з ог ля ду на те, що до хо ди від зай ня то сті по вин ні бу ти ма те
рі аль ною ос но вою доб ро бу ту не тіль ки для пра цюю чих та їх ніх ро дин, 
а й усьо го на се лен ня. 

Ще од ним під твер джен ням ни зько го рів ня за ро біт ної пла ти мож на 
вва жа ти той факт, що рі вень еко но міч ної ак тив но сті на се лен ня за пе
рі од бурх ли во го рос ту за ро біт ної пла ти прак тич но не під ви щив ся. Ба
зо ва за ко но мір ність рин ку пра ці по ля гає в то му, що за більш ви со ко го 
роз мі ру за ро біт ку біль ша кіль кість лю дей бу де про по ну ва ти свою ро
бо чу си лу. Про те в ук ра ї ні та ких тен ден цій по ки що не спос те рі га є ть
ся. се ред на се лен ня най більш пра це ак тив но го ві ку — 25–49 ро ків — 
в ок ре мі ро ки від бу ва ло ся на віть дея ке зни жен ня рів ня еко но міч ної 
ак тив но сті. це мо же оз на ча ти ли ше од не: су час ний роз мір за ро біт ної 
пла ти не спри йма є ть ся на се лен ням як гід ний або як на леж ний, він не 
при ваб лює і не мо бі лі зує ре зер ви ро бо чої си ли. 

Важ ли вість ви рі шен ня про блем оп ла ти пра ці ба га то ра зо во по си лю
є ть ся в кон тек сті не об хід но сті за про ва джен ня єв ро пей ських стан дар
тів яко сті жит тя. гло ба лі за ція і фор му ван ня транс на ціо наль них рин ків 
пра ці оз на ча ють пос тій ну втра ту ук ра ї ною люд сь ко го по тен ціа лу че
рез від плив най більш ак тив ної і кон ку рен то спро мож ної час ти ни на се
лен ня за кор дон, як що там во на мо же за роб ля ти біль ше, ніж в ук ра ї ні. 
Про ти дія ти цьо му про це су мож на ли ше че рез знач не під ви щен ня за
ро біт ної пла ти.

Від по від но, по лі ти ка зай ня то сті, спря мо ва на на реа лі за цію ін но ва
цій них ва же лів еко но міч ної ак тив но сті яко мо га більш ши ро ких верств 
на се лен ня, має здій сню ва ти ся за та ки ми на пря ма ми.

Гід на оп ла та пра ці. ос кіль ки мо ти ва ція еко но міч ної ак тив но сті 
на се лен ня у пе ре важ ній біль шо сті ви пад ків ле жить у ма те рі аль ній пло
щи ні, для під ви щен ня рів ня зай ня то сті на се лен ня не об хід но від мо ви
ти ся від орі єн та ції на де ше ву ро бо чу си лу, адже в су час но му сві ті за са ди 
кон ку рен то спро мож но сті на ціо наль ної еко но мі ки ма ють ба зу ва ти ся 
на якіс них ха рак те ри сти ках і пе ре ва гах люд сь ко го ка пі та лу. 

ни ні еко но мі ка ук ра ї ни ха рак те ри зу є ть ся ни зькою вар ті стю ро бо
чої си ли, що не сти му лює нау ко вотех ніч ний про грес, не за без пе чує ви
со ких стан дар тів спо жи ван ня та про це сів на гро ма джен ня. За ни жен ня 
вар то сті ро бо чої си ли від чут но галь мує роз ви ток внут ріш ньо го рин ку 
та ди на мі ку еко но міч них про це сів. Зро стан ня ці ни ро бо чої си ли дасть 

ють ли ше ко рот ко час ний ре зуль тат, стає де да лі від чут ні шим, пе ре тво
рю є ть ся на один з го лов них галь мів них чин ни ків на шля ху роз бу до ви 
со ці аль ної, але й кон ку рен то спро мож ної еко но мі ки. 

су час на сис те ма со ці аль но го за хис ту в ук ра ї ні стра ж дає на ва ди, 
при та ман ні бід ній кра ї ні з со ціа ліс тич ною док три ною: вла да праг не 
на да ти до по мо гу над то ши ро ко му ко лу сво їх гро ма дян, що да ле ко ви
хо дить за ме жі фі нан со вих мож ли во стей дер жа ви, а без по се ред ні ви
пла ти (чи то по стра хо вих по ді ях, чи то у фор мі со ці аль ної до по мо ги) 
є ду же ни зьки ми і не за по бі га ють бід но сті. не при пус ти мо ви со ке спів
від но шен ня різ но ма ніт них транс ферт них ви плат із за ро біт ною пла
тою про ти діє на ста но вам на се лен ня на ак тив ну еко но міч ну ді яль ність 
і про во кує ут ри ман ські на строї в сус піль ст ві. 

фор му ван ня со ці аль ної по лі ти ки пе ре важ но під впли вом май
бут ніх ви бо рів при зве ло до гі пер тро фо ва них дер жав них со ці аль них 
зо бов’язань, до за гра ван ня з одер жу ва ча ми різ но ма ніт них со ці аль
них транс фер тів і, вреш тірешт, до люм пе ні за ції со ці аль ної по лі ти
ки. орі єн та ція на сам пе ред на під трим ку на се лен ня шля хом ви плат, не 
пов’язаних з еко но міч ною ді яль ні стю — по точ ною або по пе ред ньою — 
не ми ну че руй нує на ста но ви на се лен ня на ак тив ну по ве дін ку на рин ку 
пра ці і спри яє від нов лен ню ут ри ман ських на ста нов, ха рак тер них для 
ча сів срср, що над зви чай но важ ко до ла ли ся впро довж пе ре хід но го 
пе ріо ду. та ко го ро ду ді яль ність, попер ше, зу мов лює над зви чай но ви
со ке на ван та жен ня на бю джет, а подру ге, фор мує чіт кі на ста но ви на се
лен ня на мі ні маль ні — і за ча сом, і за ін тен сив ні стю — тру до ві зу сил ля, 
про ти діє де ті ні за ції до хо дів і зай ня то сті. Прак тич но це по лі ти ка, спря
мо ва на на під трим ку бід них верств на се лен ня за ра ху нок пе ре роз по
ді лу до хо дів се ред ньо го кла су сус піль ст ва, а не на по до лан ня бід но сті 
як та кої [119, c. 342–343]. Без по се ред ні ми на слід ка ми ці єї по лі ти ки 
є за гос трен ня вже іс ную чих про блем, пов’язаних з над мір ним роз ша
ру ван ням сус піль ст ва, ни зьки ми стан дар та ми оп ла ти пра ці і по ши рен
ням бід но сті на віть се ред пра цюю чих. 

Про бле ма бід но сті пра цюю чо го на се лен ня ни ні пос тає особ ли во 
гос тро. Впро довж ос тан ніх ро ків від стань між роз мі ра ми мі ні маль
ної зар пла ти та про жит ко во го мі ні му му для пра це здат них осіб і на ціо
наль ною ме жею бід но сті прак тич но не ско ро чу є ть ся. рі вень бід но сті 
у до мо гос по дар ст вах, де є хо ча б од на пра цюю ча осо ба, іс тот но пе ре ви
щує по каз ник по до мо гос по дар ст вах без пра цюю чих. По над 80% бід
них на ле жать до до мо гос по дарств, де є хо ча б один пра цюю чий [105, c. 
220–221]. Ча ст ко во та ка си туа ція по яс ню є ть ся струк ту рою до мо гос
по дарств (зок ре ма, ді ти пе ре бу ва ють на ут ри ман ні пе ре важ но у до мо
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табл. 6.4. роз мір мі ні маль ної за ро біт ної пла ти  
в дея ких кра ї нах Єв ро пи*
роз мір мі ні маль ної  

за ро біт ної пла ти 
у на ціо наль ній  

ва лю ті

роз мір  
мі ні маль ної  
за ро біт ної  

пла ти в єв ро

да та, якої 
сто су ю ть ся 

да ні

люк сем бург  1570,28 01.01.2007
ір лан дія  1499,33 01.07.2007

Ве ли ка Бри та нія 927,32 фун тів  
стер лін гів 1380,54 01.10.2006

ні дер лан ди  1300,80 01.01.2007
Бель гія  1258,91 01.10.2006
фран ція  1254,28 01.07.2006
кіпр 409 кіпр ських фун тів 701,80 01.04.2007
гре ція  625,97 01.09.2006
маль та 258,40 лір 602,95 01.01.2007
іс па нія  570,00 01.01.2007
сло ве нія  521,83 01.08.2006
Пор ту га лія  403,00 01.01.2007
ту реч чи на 562,50 но вих лір 302,61 01.01.2007
Че ська рес пуб лі ка 7,955 кро нів 284,38 01.07.2006
хор ва тія 2080 ку на сів 282,23 01.01.2005
угор щи на 65,500 фо рин тів 240,14 01.01.2007
Поль ща 899 зло тих 233,01 01.01.2006
ес то нія 3,600 кро нів 230,08 01.01.2007
сло вач чи на 7,600 кро нів 205,22 01.10.2006
лит ва 600 лі тів 173,77 01.07.2006
лат вія 120 ла тів 170,75 01.01.2007
ро сій ська фе де ра ція 5,829 руб лів 167,28 01.05.2006
ру му нія 390,00 но вих ле їв 115,06 01.01.2007
сер бія 8,004 но вих ди на рів 96,44 01.05.2006
Бол га рія 180 ле вів 92,30 01.01.2007
ук ра ї на 460 гри вень 61,33 01.10.2007
мол до ва 766,1 ле їв 46,29 01.01.2007
ро сій ська фе де ра ція 1,100 руб лів 32,12 01.05.2006

*За да ни ми Єв ро ста ту 

ни ні мі ні маль на за ро біт на пла та прак тич но до рів нює ме жі бід но сті 
(вста нов ле ній за від нос ним на ціо наль ним кри те рі єм) і ста но вить бли
зько по ло ви ни се ред ньо го її рів ня по еко но мі ці в ці ло му, що за га лом 
від по ві дає єв ро пей ським взір цям (у кра ї нах Єс спів від но шен ня мі ні
маль ної за ро біт ної пла ти із се ред нім її роз мі ром ста но вить 40–60%). 
од нак не мож на за бу ва ти, що в ук ра ї ні це спів від но шен ня до ся га є ть ся 
за над зви чай но ни зько го се ред ньо го рів ня за ро біт ної пла ти.

змо гу за без пе чи ти но ві стан дар ти жит тя, люд сь ко го роз ви тку й пос лі
дов не по си лен ня со ці аль ної скла до вої про гра ми еко но міч но го роз ви
тку ук ра ї ни на ін но ва цій них за са дах, ство ри ти умо ви для по си лен ня 
мо ти ва ції лю ди ни до пра ці.

Штуч не за ни жен ня вар то сті ро бо чої си ли ус пад ко ва не су час ною 
ук ра ї ною від ад мі ні ст ра тив нопла но вої еко но міч ної сис те ми з її ни
зьким рів нем за ро біт ної пла ти і ви со ки ми об ся га ми спо жи ван ня, що 
роз по ді ля ли ся че рез так зва ні сус піль ні фон ди шля хом до та цій на жит
ло воко му наль ні та са на тор ноку рорт ні пос лу ги, знач ну час ти ну спо
жив чих то ва рів, пе ре до всім, ди тя чо го асор ти мен ту, без оп лат ної ме
дич ної до по мо ги, ос ві ти то що. 

ни зькій за ро біт ній пла ті від по ві да ли жор ст ко ре гу льо ва ні ни зькі 
ці ни на то ва ри і пос лу ги. Пе ре хід до рин ко вої еко но міч ної сис те ми 
зруй ну вав сис те му до та цій і, знач ною мі рою, сус піль ні фон ди спо жи
ван ня, але праг нен ня ви три ма ти кон ку рен цію на сві то во му рин ку за 
умов ви со кої енер го та ма те ріа ло єм но сті від дзер ка ли лось у збе ре жен
ні ни зької вар то сті ро бо чої си ли. 

ни ні це є вод но час і чин ни ком кон ку рен то спро мож но сті ук ра їн
ських то ва рів, а от же, чин ни ком по тен цій них ін ве сти цій в ук ра їн ську 
еко но мі ку, і – знач но біль шою мі рою — не пе ре бор ним бар’єром зро
стан ня про дук тив но сті пра ці, ру шій ною си лою від пли ву най більш ак
тив них верств ро бо чої си ли за ме жі ук ра їн сь ко го рин ку пра ці. Без ви
со кої за ро біт ної пла ти не мо же бу ти і ви со ких со ці аль них транс фер тів, 
а от же, ни зький рі вень оп ла ти пра ці є чин ни ком бід но сті не тіль ки пра
цюю чо го на се лен ня, а й не пра це здат них йо го верств. ни зька за ро біт на 
пла та мо же ста ти го лов ною пе ре шко дою фор му ван ня роз ви ну тої рин
ко вої еко но мі ки єв ро пей сь ко го зраз ка. то му без кар ди наль но го ре фор
му ван ня сис те ми оп ла ти пра ці не мож ли во розв’язати гос трі со ці аль
ноеко но міч ні про бле ми, що іс ну ють у сус піль ст ві, ви вес ти люд ський 
роз ви ток у чис ло най важ ли ві ших пріо ри те тів со ці аль ноеко но міч ної 
по лі ти ки.

до без по се ред ніх ін ст ру мен тів дер жав но го ре гу лю ван ня оп ла ти 
пра ці на ле жить мі ні маль на за ро біт на пла та як дер жав на мі ні маль на 
со ці аль на га ран тія. не зва жаю чи на по зи тив ну ди на мі ку, ук ра ї на по сі
дає од не з най ниж чих місць у спи ску єв ро пей ських кра їн за рів нем га
ран то ва ної мі ні маль ної за ро біт ної пла ти (табл. 6.4). ук ра ї на від чут но 
від стає не тіль ки від кра їн з роз ви ну тою рин ко вою еко но мі кою, а й від 
кра їн Єв ро сою зу, що від не се ні Єв ро ста том до третьої умов ної ка те го
рії за рів нем мі ні маль ної га ран то ва ної за ро біт ної пла ти (мен ше 300 
єв ро). 
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схем у прак ти ці суб’єктів під при єм ни цької ді яль но сті, зок ре ма при хо
ву ван ня час ти ни оп ла ти пра ці (офі цій но ві доб ра жа є ть ся ли ше не об хід
ний мі ні мум, реш та ви пла чу є ть ся «у кон вер тах») та/або не фор маль ні 
тру до ві від но си ни. от же, ни зький роз мір мі ні маль ної за ро біт ної пла
ти дає змо гу «еко но ми ти» на за ро біт ній пла ті не ли ше дер жав но му 
бю дже то ві, а й при ват ним під при єм цям. уна слі док при хо ву ван ня час
ти ни за ро біт ку зни жу є ть ся до ход на час ти на дер жав но го бю дже ту та 
фон дів со ці аль но го стра ху ван ня.

то му пер шо чер го вим зав дан ням слід вва жа ти під ви щен ня за ро
біт ної пла ти пра ців ни кам бю джет ної сфе ри від по від но до за ко но дав
чих норм і пов но мас штаб но го за про ва джен ня єди ної та риф ної сіт ки 
у всіх ус та но вах і за кла дах бю джет ної сфе ри. цей за хід пот ре бу ва ти ме 
іс тот но го збіль шен ня бю джет них ви трат, як що йо го не син хро ні зу ва
ти з ор га ні за цій нострук тур ною ре фор мою га лу зей со ці аль ної сфе ри 
та вве ден ням їх ба га то ка наль но го фі нан су ван ня. то му цей про цес має 
здій сню ва ти ся пое тап но і бу ти уз го дже ним із за галь ною ре фор мою 
бю джет ної сфе ри, вклю чаю чи змі ну сис те ми фі нан су ван ня. Пос тає та
кож пи тан ня ви бо ру між під ви щен ням мі ні маль но го роз мі ру оп ла ти 
пра ці та та риф ни ми спів від но шен ня ми. од нак без на леж но го вре гу лю
ван ня оп ла ти пра ці в бю джет ній сфе рі за без пе чи ти на леж ну по лі ти ку 
оп ла ти пра ці, пе ре не сти ак цен ти по лі ти ки до хо дів пе ре ду сім на пра
цюю че на се лен ня, іс тот но під ви щи ти рі вень жит тя ши ро ких верств на
се лен ня не вда сть ся — адже збіль шен ня за ро біт них плат пра ців ни ків 
ці єї сфе ри обов’язково ви кли че, хо ча й де що зго дом, їх зро стан ня і в 
при ват но му сек то рі. 

та кі зру шен ня в сис те мі оп ла ті пра ці ма ють від бу ва ти ся па ра лель но 
зі змі ною прин ци пів фор му ван ня со бі вар то сті ви роб ле но го про дук ту 
та сут тє вим ко ри гу ван ням за галь ної по лі ти ки до хо дів, зок ре ма че рез 
удо ско на лен ня сис те ми опо дат ку ван ня до хо дів гро ма дян.

Ре фор му ван ня сис те ми со ці аль но го стра ху ван ня. на від мі ну від 
дер жав ної со ці аль ної до по мо ги, сут ність якої по ля гає у пе ре роз по ді лі 
при бут ків, со ці аль не стра ху ван ня є фор мою ре зер ву ван ня за ро біт ної 
пла ти або ін ших ви дів до хо дів у ви гля ді стра хо вих вне сків, що за без пе
чує під три ман ня ма те рі аль но го доб ро бу ту в ра зі втра ти ро бо ти, тим ча
со вої чи пос тій ної втра ти пра це здат но сті че рез ста рість, ін ва лід ність 
або втра ту го ду валь ни ка, не щас ний ви па док на ви роб ництві [120, c. 
158]. 

ни ні рі вень уча сті в за галь но обов’язковому со ці аль но му стра ху ван
ні ста но вить бли зько 75% за галь ної чи сель но сті зай ня то го на се лен ня. 
се ред при чин ни зької за ці кав ле но сті на се лен ня у со ці аль но му стра

уже най ближ чим ча сом не об хід но ви рі ши ти пи тан ня що до при ве
ден ня роз мі ру мі ні маль ної за ро біт ної пла ти у від по від ність до про жит
ко во го мі ні му му для пра це здат них осіб. це не об хід но для за без пе чен
ня нор маль но го спів від но шен ня двох ос нов них со ці аль них стан дар тів 
і реа лі за ції від тво рю валь ної функ ції за ро біт ної пла ти. Вод но час при
йнят тя про жит ко во го мі ні му му для пра це здат них осіб за мі ні маль ний 
роз мір за ро біт ної пла ти на да лі мо же ста ти стри му валь ним чин ни ком 
що до по даль шо го пе ре гля ду ме то ди ки йо го ви зна чен ня че рез не ба
жа ність до дат ко вих ви трат. Влас не, од ні єю з при чин су час но го «за
мо ро жен ня» про це су вдо ско на лен ня чин ної ме то ди ки є те, що про
жит ко вий мі ні мум для осіб, які втра ти ли пра це здат ність, є вод но час 
мі ні маль ним роз мі ром пен сії за ві ком, а от же, йо го збіль шен ня ав то ма
тич но збіль шує пен сій ні ви дат ки. то му в пер спек ти ві не об хід но за про
ва ди ти більш гнуч кий по ря док вста нов лен ня мі ні маль ної за ро біт ної 
пла ти, зок ре ма пов’язати йо го ре гу лю ван ня не ли ше з про жит ко вим мі
ні му мом, а і з се ред нім роз мі ром за ро біт ків (до хо дів) зай ня то го на се
лен ня та на яв ні стю ут ри ман ців у скла ді до мо гос по дар ст ва. 

для сти му лю ван ня зай ня то сті пев них со ці аль них груп на се лен
ня та по лег шен ня пра це влаш ту ван ня осіб з об ме же ною кон ку рен то
спро мож ні стю мо же за сто со ву ва ти ся прак ти ка вста нов лен ня роз мі
рів мі ні маль ної за ро біт ної пла ти для ок ре мих ка те го рій пра ців ни ків. 
на прик лад, у сШа вста нов лю ю ть ся спе ці аль ні роз мі ри фе де раль ної 
мі ні маль ної за ро біт ної пла ти для пра цюю чих ін ва лі дів, сту ден тів, зай
ня тих пов ний ро бо чий час, пра ців ни ків ві ком до 20 ро ків (на пер ші 90 
ка лен дар них днів зай ня то сті), ще дея ких ка те го рій25. 

ін шим пріо ри тет ним на пря мом за без пе чен ня гід ної оп ла ти пра ці 
має бу ти ви рів ню ван ня роз мі рів за ро біт ної пла ти за ви да ми еко но міч
ної ді яль но сті та від по від но до склад но сті ви ко ну ва ної ро бо ти. сто
сов но су час ної си туа ції в ук ра ї ні мож на ствер джу ва ти, що го лов ною 
при чи ною ни зької се ред ньої оп ла ти пра ці і, від по від но, ни зько го рів
ня жит тя на се лен ня за га лом, та над мір ної й не об ґрун то ва ної ди фе рен
ціа ції за ро біт ної пла ти за ви да ми еко но міч ної ді яль но сті є мі зер ний 
рі вень за ро біт ної пла ти пра ців ни ків бю джет них ус та нов. Ще один ас
пект за ни жен ня за ро біт ної пла ти в бю джет ній сфе рі по ля гає в то му, що 
пос тій не по ру шен ня дер жа вою влас них зо бов’язань по збав ляє її мо
раль но го пра ва ви ма га ти на леж но го рів ня оп ла ти пра ці у при ват но му 
сек то рі. Від сут ність здо ро вої кон ку рен ції та діє вих ме ха ніз мів на гля ду 
й кон тро лю з бо ку дер жа ви при зво дить до про цві тан ня «ті ньо вих» 

25  сайт міністерства праці сШа http://www.dol.gov/elaws/fag/esa/flsa/001.htm 
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ос ві ти зу мов лю ють більш піз ній ви хід на ри нок пра ці і да ють змо гу по
дов жи ти три ва лість пе ріо ду пра це здат но сті. іс ную чий «верх ній» по
ріг пра це здат но го ві ку в ук ра ї ні — 55 ро ків для жі нок, 60 ро ків для 
чо ло ві ків — бу ло вста нов ле но ще у 30х рр. ми ну ло го сто літ тя, і ни
ні це най ниж чий рі вень у Єв ро пі. Вста нов лен ня ниж чої ме жі пен сій
но го ві ку для жі нок є аб со лют но не об ґрун то ва ним як з ог ля ду на де
мо гра фіч ну си туа цію, так і на спе ци фі ку зай ня то сті жі нок та чо ло ві ків. 
Попер ше, в на шій кра ї ні очі ку ва на три ва лість жит тя при на ро джен ні 
у жі нок біль ша май же на 12 ро ків, а рі вень смерт но сті у пра це здат но му 
ві ці втри чі ниж чий, ніж у чо ло ві ків. Подру ге, за важ кі стю і на яв ні стю 
не спри ят ли вих чин ни ків умо ви пра ці чо ло ві ків за га лом знач но гір ші, 
ніж у жі нок. Потре тє, більш ран ній пен сій ний вік зу мов лює мен ший 
стра хо вий стаж, а от же — ниж чий роз мір пен сій у жі нок. то му пер шо
чер го вим кро ком має ста ти під ви щен ня пен сій но го ві ку жі нок до рів
ня чо ло ві ків — 60 ро ків. При цьо му слід пам’ятати, що вста нов лен ня 
рів но го пен сій но го ві ку для жі нок і чо ло ві ків пот ріб не не тіль ки і не 
стіль ки для змен шен ня ви дат ків пен сій ної сис те ми чи на ван та жен ня 
на плат ни ків вне сків, скіль ки для за без пе чен ня ґен дер ної рів но сті тру
до вих і пен сій них прав.

Щоб уник ну ти за гос трен ня си туа ції на рин ку пра ці і да ти мож ли
вість на се лен ню адап ту ва ти ся до змін, під ви щен ня пен сій но го ві ку до
ціль но про вес ти пос ту по во, пое тап но (най більш при йнят ним вва жа
є ть ся під ви щен ня на 3–6 мі ся ців що ро ку), — то ді во но бу де не та ким 
від чут ним для по ко лінь пе ред пен сій но го ві ку. ін шим, по рів ня но без
бо ліс ним, шля хом під ви щен ня ме жі пен сій но го ві ку є при йнят тя рі
шен ня про збіль шен ня не об хід ної три ва ло сті ста жу та, від по від но, 
по дов жен ня пе ріо ду пра це здат но го ві ку, від кла де не у ча сі (са ме та кий 
спо сіб за сто со ву ють єв ро пей ські кра ї ни, що пла ну ють по діб не під ви
щен ня). на прик лад, вста но ви ти ви щу ме жу пен сій но го ві ку, по чи наю
чи з по ко лін ня, яке за раз тіль ки всту пає у пра це здат ний пе рі од жит тя, 
або ін шої ві ко вої ко гор ти, яка ще не ско ро ви хо ди ти ме на пен сію. В на
ших умо вах це мо жуть бу ти по ко лін ня, для яких є обов’язковою участь 
у на ко пи чу валь ній пен сій ній сис те мі. Зви чай но, ефект від та ко го від
кла де но го у ча сі під ви щен ня пен сій но го ві ку та кож бу де от ри ма ний на
ба га то піз ні ше, ко ли за зна че ні по ко лін ня до ся га ти муть ко лиш ньої ме
жі пра це здат но сті. 

Ще од ним чин ни ком, що здій снює дес ти му люю чий вплив на еко но
міч ну ак тив ність на се лен ня ук ра ї ни, є збе ре жен ня роз га лу же ної сис
те ми пен сій них пільг, ус пад ко ва ної від ра дян ських ча сів. на сам пе ред 
слід за зна чи ти, що пра во ви хо ду на пен сію ра ні ше вста нов ле но го ві

ху ван ні мож на на зва ти про бле ми як за ко но дав чонор ма тив но го, так 
і ор га ні за цій нотех ніч но го ха рак те ру, зок ре ма не ста біль ність та не
про зо рість за ко но дав ст ва у цій сфе рі, слаб кість і па сив ність суб’єктів 
со ці аль но го діа ло гу, не за до віль ну якість со ці аль них пос луг, а особ ли
во — ни зький роз мір стра хо вих ви плат і від сут ність со ці аль ної спра
вед ли во сті в їх ди фе рен ціа ції. 

участь у со ці аль но му стра ху ван ні як га ран тія со ці аль ної за хи ще но
сті має ста ти ефек тив ним сти му лом до про дук тив ної зай ня то сті. це 
пот ре бує чіт ко го роз ме жу ван ня со ці аль ної від по ві даль но сті між сто
ро на ми со ці аль но го діа ло гу, по си лен ня стра хо вих прин ців у сис те мі 
со ці аль но го за хис ту на се лен ня, зро стан ня ро лі со ці аль но го стра ху
ван ня у за без пе чен ні доб ро бу ту на се лен ня та со ці аль ної зла го ди в сус
піль ст ві. 

особ ли вої ва ги на бу ває аде к ват ність пен сій ної сис те ми, зок ре ма 
під ви щен ня пен сій но го ві ку (а от же, і три ва ло сті не об хід но го стра
хо во го ста жу) та лі к ві да ція піль го вих до ст ро ко вих пен сій. у су час них 
умо вах ко рот ка три ва лість не об хід но го стра хо во го ста жу має ду же не
га тив ний вплив на еко но міч ну ак тив ність на се лен ня ук ра ї ни, при чо му 
не ли ше осіб стар шо го ві ку, а й мо ло ді. лю ди по вин ні ус ві дом лю ва ти, 
що гід ний роз мір пен сії не мож ли во за ро би ти за ко рот кий тер мін. 

як уже за зна ча ло ся, єв ро пей ський стан дарт пен сій но го ві ку — 65 
ро ків для жі нок і чо ло ві ків. у біль шо сті кра їн він уже за сто со ву є ть ся 
або вста нов ле ний тер мін йо го за про ва джен ня. Зок ре ма, у Бол га рії пла
ну є ть ся пе ре йти на цей стан дарт з 2009 р. (су час на ме жа пен сій но го 
ві ку — 62 ро ки для жі нок і чо ло ві ків), в ав ст рії та Ве ли кій Бри та нії 
пе ред ба ча є ть ся по ши ри ти йо го на жі нок (су час на ме жа пен сій но го ві
ку для жі нок ста но вить 60 ро ків, ав ст рія пе ре хо дить на но ві пра ви ла 
з 2033 р., Ве ли ка Бри та нія — з 2022 р.). у ба га тьох єв ро пей ських кра
ї нах ви ко ри сто ву є ть ся гнуч ка сис те ма ре гу лю ван ня пен сій но го ві ку: 
осо ба на бу ває пра ва на пен сію, по чи наю чи з пев но го ві ку (як пра ви ло, 
60 ро ків) і маю чи пев ний стра хо вий стаж (30–40 ро ків). При цьо му за
сто со ву ю ть ся різ но ма ніт ні за хо ди сти му лю ван ня більш піз ньо го ви хо
ду на пен сію: об ме жен ня роз мі ру ви пла ти при ви хо ді на пен сію у більш 
ран ньо му за стан дарт ний вік, ви щий кое фі ці єнт ста жу або збіль шен
ня роз мі ру пен сій ної ви пла ти за ро ки пі сля до сяг нен ня стан дарт но го 
пен сій но го ві ку. Зви чай но, мож ли вість од но час но го одер жан ня пен сії 
та за ро біт ної пла ти не пе ред ба ча є ть ся [121, c. 57–58].

За га лом не об хід ність під ви щен ня пен сій но го ві ку є аб со лют но при
род ним і нор маль ним яви щем, ос кіль ки зро стан ня три ва ло сті жит тя, 
по дов жен ня пе ріо дів ди тин ст ва й мо ло до сті, ма со вість здо бут тя ви щої 
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Звіс но, на да но му ета пі не йде ть ся про те, що не дер жав не пен сій
не стра ху ван ня або доб ро віль не стра ху ван ня жит тя мо жуть за мі ни
ти обов’язкове пен сій не стра ху ван ня. Про те уря ди роз ви не них кра їн 
уже дав но пе ре ко на ли ся, що не дер жав ні пен сії є най кра щим спо со бом 
ви рі шен ня про бле ми дов го стро ко во го збіль шен ня ви трат на ви пла ту 
пен сій, пов’язаного з про це са ми ста рін ня на се лен ня та еко но мії дер
жав них кош тів на со ці аль но му за без пе чен ні пен сіо не рів, які з різ них 
при чин не на бу ли пра ва на при йнят ний роз мір ви пла ти з обов’язкової 
сис те ми. на прик лад, у ка на ді, ір лан дії, Ве ли кій Бри та нії, сШа, Бель
гії, ні меч чи ні, япо нії доб ро віль ни ми не дер жав ни ми пен сій ни ми схе
ма ми охо п ле но бли зько по ло ви ни зай ня то го на се лен ня, що дає змо гу 
змен ши ти на ван та жен ня на обов’язкову пен сій ну сис те му. кое фі ці
єнт за мі щен ня з обов’язкової пен сій ної сис те ми в се ред ньо му по цих 
кра ї нах ста но вить 38%, то ді як по кра ї нах, де доб ро віль ним пен сій ним 
стра ху ван ням охо п ле но мен ше 10% пра цюю чих — 71% [122].

спри ян ня роз ви тку доб ро віль но го пен сій но го стра ху ван ня на бу ває 
особ ли вої ак ту аль но сті у зв’язку зі змі на ми в ха рак те рі зай ня то сті, що 
пов’язані зі ста нов лен ням гнуч ко го рин ку пра ці та при та ман ни ми йо
му ри са ми, та ки ми як по ши рен ня не стан дарт них форм тру до вих від
но син, ви со ка про фе сій на та те ри то рі аль на мо біль ність, ко рот ко тер мі
но ві або тим ча со ві тру до ві уго ди то що. гнуч кий ри нок пра ці пот ре бує 
аде к ват ної пе ре бу до ви сис те ми со ці аль но го за хис ту пра ців ни ків, її пе
ре орі єн та ції з дер жав но го за без пе чен ня на стра хо ві та рин ко ві за са ди. 
це особ ли во ак ту аль но для ук ра ї ни, ос кіль ки сьо го дні знач ні кон тин
ген ти на се лен ня не за лу че ні до дер жав но го пен сій но го стра ху ван ня 
або спла чу ють мі зер ні вне ски. до та ких ка те го рій на ле жать на сам пе ред 
під при єм ці — фі зич ні осо би, ін ші са мо зай ня ті та чле ни їх сі мей; гро
ма дя ни, які ма ють не фор маль ну зай ня тість, зок ре ма, не ле галь ні тру до
ві мі гран ти та ін ші осо би, зай ня тість яких не оформ ле на від по від но до 
ви мог чин но го тру до во го за ко но дав ст ва; осо би, зай ня ті в до маш ньо му 
гос по дар ст ві, або ін ші осо би, які з різ них при чин не за йма ю ть ся еко
но міч ною ді яль ні стю. По дат ко ві сти му ли ма ють за охо ти ти ці вер ст ви 
на се лен ня вчас но по тур бу ва ти ся про за без пе чен ня влас но го доб ро бу
ту в по хи ло му ві ці, да дуть змо гу ско ро ти ти «ті ньо вий» обіг кош тів, 
спря му ва ти їх в ін ве сти цій ний ре сурс і вод но час змен ши ти дер жав ні 
со ці аль ні зо бов’язання. 

По си лен ня ад рес но сті дер жав ної со ці аль ної до по мо ги. Важ ли вою 
скла до вою дер жав ної по лі ти ки до хо дів, спря мо ва ної на фор му ван ня 
ін но ва цій ної струк ту ри до хо дів на се лен ня з пе ре ва жан ням тру до вої 
скла до вої, є за про ва джен ня ін но ва цій них форм і ме то дів під трим ки 

ку не мо же вва жа ти ся аде к ват ною ком пен са ці єю за пра цю у шкід ли вих 
умо вах або за особ ли вий ха рак тер ро бо ти. для кож ної ок ре мої лю ди
ни і для сус піль ст ва за га лом на ба га то важ ли ві ше (і, зреш тою, ви гі дні
ше) за по біг ти втра там здо ров’я че рез не спри ят ли ві умо ви на ро бо чо му 
міс ці, збе рег ти і по дов жи ти три ва лість ак тив но го пе ріо ду жит тя. на
то мість, мож ли вість ра ні ше вий ти на пен сію мо же бу ти на віть сти му
люю чим чин ни ком для зай ня то сті в по діб них умо вах. При цьо му ро
бо то дав це ві мо же бу ти де шев ше спла чу ва ти вне ски або ком пен са цію 
на ви пла ту до ст ро ко вої пен сії, ніж по кра щу ва ти умо ви пра ці. ок ре мо 
слід на го ло си ти на про бле мі своє час но сті про ве ден ня ате ста ції ро бо
чих місць та об’єктивності її ре зуль та тів. Біль ше то го, піль го ві умо ви 
ви хо ду на пен сію не по вин ні за сто со ву ва ти ся як ком пен са ція за ни
зький роз мір за ро біт ної пла ти, ос кіль ки мен ший стра хо вий стаж ра
зом з ни зьким кое фі ці єн том за ро біт ку фак тич но кон сер ву ють бід ність 
да ної ка те го рії пен сіо не рів.

не об хід но та кож ви різ ня ти про фе сій ну при дат ність, тоб то здат ність 
ви ко ну ва ти пев ні ви ди ро біт, обі йма ти пев ні по са ди, і пра це здат ність як 
здат ність за йма ти ся еко но міч ною ді яль ні стю за га лом. як що пра ців ник 
з ві ком втра чає про фе сій ну при дат ність, це не обов’язково оз на чає пов
ну втра ту пра це здат но сті, — йо го за лиш ко ва пра це здат ність дає змо гу 
ви ко ну ва ти ін ші тру до ві обов’язки чи функ ції. іс ную чі умо ви ви хо ду на 
до ст ро ко ву пен сію для різ них кон тин ген тів пра ців ни ків, зок ре ма пе ре
лік ро біт, про фе сій, по сад, піль го вий вік і не об хід ний стаж ви кли ка ють 
ба га то за пи тань і пот ре бу ють ре тель но го об ґрун ту ван ня. 

то му до ціль ні ше об ме жи ти три ва лість пе ріо ду ро бо ти у шкід ли вих 
чи особ ли вих умо вах тер мі ном, при пус ти мим з ог ля ду на збе ре жен ня 
пра це здат но сті (тоб то без пра ва на до ст ро ко вий ви хід на пен сію), — 
по діб ні нор ми бу ли при йня ті в біль шо сті єв ро пей ських кра їн пост со
ціа лі стич но го про сто ру. Зви чай но, та ке об ме жен ня має за про ва джу
ва ти ся од но час но з ком плек сом за хо дів, спря мо ва них на ство рен ня 
но вих ро бо чих місць з на леж ни ми умо ва ми пра ці.

Важ ли ве зна чен ня має та кож ди вер си фі ка ція ви дів стра ху ван ня та 
со ці аль но го за без пе чен ня, зок ре ма сти му лю ван ня роз ви тку доб ро віль
но го не дер жав но го пен сій но го стра ху ван ня та стра ху ван ня жит тя, що 
є не від’ємними еле мен та ми са мо за без пе чу валь ної по ве дін ки на се лен
ня. ни ні їх ній роз ви ток стри му є ть ся ни зьким рів нем до хо дів у пе ре
важ ної біль шо сті на се лен ня, не про зо рі стю від но син влас но сті, слаб
кою со ці аль ною сві до мі стю ро бо то дав ців, не обіз на ні стю та не до ві рою 
гро ма дян, не роз ви не ніс тю рин ко вої ін фра струк ту ри, ба гать ма ін ши ми 
чин ни ка ми. 
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зі яко го ви зна ча є ть ся мі ні маль ний роз мір пен сії за ві ком та дея кі ін ші 
ви ди со ці аль них ви плат. Про те за га лом за пе рі од 2001–2006 рр. тем пи 
зро стан ня роз мі ру мі ні маль ної пен сії скла ли 5,64 раза, то ді як роз мір 
мі ні маль ної за ро біт ної пла ти збіль шив ся ли ше в 3,1 раза. на яв ність та
кої дис про пор ції в ди на мі ці роз мі рів со ці аль них стан дар тів і га ран тій 
є руй нів ним чин ни ком для ста біль но го та ком плекс но го зро стан ня по
каз ни ків рів ня жит тя на се лен ня, при зво дить до по ру шен ня струк тур
них спів від но шень в еко но мі ці за га лом. 

не об хід но пе ре гля ну ти ме ха нізм ви зна чен ня роз мі рів дер жав ної 
со ці аль ної до по мо ги і вста но ви ти чіт кі спів від но шен ня між роз мі ра
ми дер жав них со ці аль них га ран тій, стан дар тів. у ви пад ку, ко ли дер
жав на со ці аль на до по мо га вста нов ле на на рів ні, ви що му за роз мір мі ні
маль ної за ро біт ної пла ти, во на стає чин ни ком зни жен ня еко но міч ної 
ак тив но сті пра це здат но го на се лен ня. так, не зва жаю чи на до сить ни
зькі по ро ги на дан ня ад рес ної со ці аль ної до по мо ги по рів ня но з мі ні
маль ною за ро біт ною пла тою, дея кі ка те го рії одер жу ва чів не за ці кав ле
ні у пра це влаш ту ван ні. на прик лад, не пов ні сім’ї з дво ма діть ми мог ли 
от ри му ва ти у 2007 р. 461 грн. у мі сяць, що на 31 грн. пе ре ви щує се ред
ньо річ ний рі вень мі сяч ної мі ні маль ної за ро біт ної пла ти. 

Ство рен ня умов для гар мо ній но го по єд нан ня зай ня то сті з ви ко
нан ням сі мей них обов’язків. кри тич но ни зький рі вень на ро джу ва но
сті в ук ра ї ні (су мар ний кое фі ці єнт на ро джу ва но сті ста но вить 1,2 ди ти
ни — це один з най ниж чих по каз ни ків у сві ті) зму шує уряд вда ва ти ся 
до від чай душ них кро ків з ме тою сти му лю ван ня ді то род ної ак тив но сті 
на се лен ня, зок ре ма пос тій но го під ви щен ня роз мі ру до по мо ги при на
ро джен ні ди ти ни. Вод но час слід ма ти на ува зі, що кон цен тра ція зу силь 
ли ше на од но му цьо му за хо ді не дасть ба жа но го ефек ту. Від по ві даль
ність (у то му чис лі ма те рі аль на) за ут ри ман ня та ви хо ван ня ді тей має 
по кла да ти ся на сам пе ред на бать ків, а не на дер жа ву. ма те рі аль ний доб
ро бут та на яв ність жит ла в да но му ра зі да ле ко не єди ні чин ни ки, що 
ви зна ча ють кіль кість ді тей у сім’ї. су час ний стиль жит тя від кри ває ба
га то ін ших мож ли во стей реа лі за ції як для жі нок, так і для чо ло ві ків. 
Швид ко по до ла ти сфор мо ва ну од но діт ну мо дель сім’ї май же не ре аль
но. для цьо го пот ріб ні не од но ра зо ві за хо ди чи ви пла ти (на віть у ве ли
ких роз мі рах), а кро піт ка, бу ден на ро бо та з ви хо ван ня пріо ри тет но сті 
сі мей них цін но стей і за без пе чен ня мож ли во стей по єд нан ня сі мей них 
обов’язків з еко но міч ною та сус піль ною ді яль ні стю. 

як свід чить до свід роз ви не них кра їн, зок ре ма да нії, нор ве гії, фін
лян дії, Шве ції, ви со кий рі вень еко но міч ної ак тив но сті жі нок (85–90% 
ві ком 25–49 ро ків) ціл ком мож ли во по єд ну ва ти з під три ман ням рів ня 

со ці аль но враз ли вих верств на се лен ня. од ні єю з го лов них ці лей про ве
ден ня та ких за хо дів має ста ти за ко но дав че за крі п лен ня фі ло со фії пов
но го ви ко ри стан ня кож ною осо бою влас них мож ли во стей і звер нен ня 
за до по мо гою до дер жа ви ли ше у ра зі не дос тат но сті ос тан ніх. ос нов
ни ми на пря ма ми та кої ре фор ми є ре фор му ван ня сис те ми со ці аль ної 
до по мо ги; роз ви ток сис те ми ін но ва цій них со ці аль них пос луг; транс
фор ма ція сис те ми пільг.

у су час них умо вах сис те ма ад рес ної до по мо ги стає од ним з най важ
ли ві ших чин ни ків зни жен ня мас шта бів бід но сті в кра ї ні. За об ме же
них бю джет них мож ли во стей і не об хід но сті по до лан ня край ніх форм 
бід но сті, під трим ка со ці аль но враз ли вих верств на се лен ня по вин на 
ма ти ад рес ний ха рак тер і охо п лю ва ти най більш ну ж ден не на се лен ня. 
ни зька ефек тив ність ад рес ної до по мо ги на да но му ета пі зу мов ле на як 
об’єктивними, так і суб’єктивними чин ни ка ми. крім то го, ни ні в кра ї ні 
від сут ній взає мозв’язок між си туа ці єю з бід ні стю і сис те мою ад рес ної 
до по мо ги. іс ную чий до плат ний ме ха нізм пе ред ба чає ви пла ту до по мо
ги до рів ня, ниж чо го май же у два ра зи від ме жі край ньої бід но сті. 

дію ча сис те ма ад рес ної со ці аль ної до по мо ги в ук ра ї ні за ли шає мож
ли вість от ри му ва ти ви пла ти не тіль ки тим, хто їх на справ ді пот ре бує. 
ме ха нізм пе ре вір ки сі мей на ну ж ден ність ви ма гає ви тра чан ня знач них 
кош тів, але не дає не об хід ної від да чі, ос кіль ки про бле ма не дос тат ньо
го ад ре су ван ня до по мо ги впро довж ос тан ніх ро ків прак тич но не ви рі
шу є ть ся. З ін шо го бо ку, не дос тат нє охо п лен ня ну ж ден них до по мо гою 
зво дить на ні вець зу сил ля дер жав ної со ці аль ної по лі ти ки що до по до
лан ня край ніх форм бід но сті. дію ча сис те ма со ці аль ної до по мо ги ви
ма гає сер йоз них змін для по си лен ня її впли ву на си туа цію з бід ні стю. 
Вра ху ван ня та ви рі шен ня су час них про блем функ ціо ну ван ня сис те ми 
со ці аль ної до по мо ги дасть мож ли вість сут тє во під ви щи ти її ефек тив
ність і діє вість. 

В ос тан ні кіль ка ро ків від мі ча є ть ся іс тот не роз ба лан су ван ня у спів
від но шен нях між роз мі ра ми ос нов них мі ні маль них дер жав них со ці
аль них стан дар тів і га ран тій. має міс це дея ка хао тич ність, не уз го дже
ність у рі шен нях що до під ви щен ня дер жав них мі ні маль них со ці аль них 
га ран тій, ре аль ною ди на мі кою та пот ре ба ми со ці аль ноеко но міч но го 
роз ви тку. так, у ве рес ні 2004 р. уряд кра ї ни під ви щив роз мір мі ні маль
ної пен сій ної ви пла ти до 284,69 грн., що пе ре ви щу ва ло іс ную чий на 
той час роз мір мі ні маль ної за ро біт ної пла ти на 38,9%. для ви прав лен
ня си туа ції в 2005 р. бу ло за про ва дже но прак ти ку пое тап но го і ви пе ре
джаль но го зро стан ня роз мі ру мі ні маль ної за ро біт ної пла ти по рів ня но 
з про жит ко вим мі ні му мом для осіб, які втра ти ли пра це здат ність, на ба
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здіб но стей, кра ще охо п ле ні ме дич ним до гля дом, дот ри му ю ть ся ре жи
му сну і хар чу ван ня, що спри яє їх ньо му роз ви тку, ви хо вує са мо стій
ність, дис ци п лі но ва ність і від по ві даль ність. Важ ли ве зна чен ня має та
кож на яв ність у бать ків ви бо ру що до фор ми до гля ду та ви хо ван ня сво їх 
ді тей: мож ли вість влаш ту ван ня ди ти ни до до шкіль но го за кла ду є не
об хід ною пе ре ду мо вою для за без пе чен ня гар мо ній но го по єд нан ня сі
мей них обов’язків з еко но міч ною та сус піль ною ді яль ні стю. у зв’язку 
з цим пос тає пи тан ня що до від нов лен ня і роз ви тку ме ре жі до шкіль них 
за кла дів, ос кіль ки вже ни ні в міс тах від чу ва є ть ся де фі цит місць у ди тя
чих сад ках. 

Ре ст рук ту ри за ція по пи ту на ро бо чу си лу від по від но до пот реб 
ін но ва цій ної мо де лі роз ви тку. су час ний рі вень роз ви тку ста вить ви
мо ги що до ство рен ня не про сто дос тат ньої кіль ко сті ро бо чих місць, 
а ро бо чих місць від по від ної яко сті, здат них за без пе чи ти пов ну про дук
тив ну зай ня тість в умо вах сво бо ди, рів но сті, без пе ки та люд ської гід
но сті. Прин ци пи гід ної пра ці, що на бу ли кон цеп ту аль но го оформ лен
ня у нор ма тив них до ку мен тах моП [107], як най кра ще уз го джу ю ть ся 
з ло гі кою кон цеп ції люд сь ко го роз ви тку та пот ре ба ми ін но ва цій но го 
роз ви тку сус піль ст ва. 

як уже за зна ча ло ся, іс ную чий роз по діл ро бо чих місць (зай ня тих 
і ва кант них) за ви да ми еко но міч ної ді яль но сті та про фе сій ни ми гру
па ми, що є ві доб ра жен ням струк ту ри по пи ту на ро бо чу си лу віт чиз ня
ної еко но мі ки, аб со лют но не від по ві дає пот ре бам ін но ва цій ної мо де лі 
роз ви тку. Є на галь на не об хід ність впро ва джен ня но вої стра те гії роз мі
щен ня ро бо чих місць, спря мо ва ної на мо дер ні за цію струк ту ри еко но
мі ки і зай ня то сті на се лен ня. но ві ро бо чі міс ця ма ють оці ню ва ти ся не 
ли ше за кри те рія ми про дук тив но сті та умо ва ми пра ці, а й за мож ли во
стя ми роз ви тку пра ців ни ків, пер спек ти ва ми на гро ма джен ня люд сь ко
го ка пі та лу. 

ство рен ня но вих ро бо чих місць не об хід не у ви со ко тех но ло гіч них, 
ін фор ма цій них га лу зях. За мі на та мо дер ні за ція ро бо чих місць пот ріб
ні у сіль сь ко му гос по дар ст ві, про ми сло во сті та бу дів ництві з ме тою 
впро ва джен ня су час них про гре сив них тех но ло гій, здат них під ви щи
ти про дук тив ність пра ці, пос ла би ти вплив не спри ят ли вих чин ни ків на 
здо ров’я пра ців ни ків, зни зи ти рі вень ви роб ни чо го трав ма тиз му. до
дат ко ві но ві ро бо чі міс ця слід ство рю ва ти пе ре важ но у сфе рі пос луг, де 
іс нує не за до во ле ний спо жив чий по пит, що не мо же бу ти ком пен со ва
ний ім пор том.

Роз ви ток ін фра струк ту ри рин ку пра ці, удо ско на лен ня чин но го 
на ціо наль но го за ко но дав ст ва та під ви щен ня ефек тив но сті ді яль но сті 

на ро джу ва но сті на більшменш при йнят но му рів ні як для су час но го 
ти пу від тво рен ня (су мар ний кое фі ці єнт на ро джу ва но сті 1,8 ди ти ни). 
для цьо го пот ріб на від по від на ін фра струк ту ра: за ко но дав чі нор ми, 
роз ви ну та сфе ра со ці аль них пос луг, пов’язаних з до гля дом і ви хо ван
ням ді тей, роз’яснювальна ро бо та. 

За кон ук ра ї ни «Про зай ня тість на се лен ня» на дає до дат ко ві га ран
тії що до пра це влаш ту ван ня жін кам, які ма ють ді тей ві ком до шес ти ро
ків, та оди но ким ма те рям, які ма ють ді тей ві ком до чо тир на дця ти ро ків 
або ди ти нуін ва лі да. Про те ме ха нізм реа лі за ції цих до дат ко вих га ран
тій за сно ва ний на пря мо му ад мі ні ст ра тив но му впли ві (вста нов лен ня 
5% кво ти ро бо чих місць), що в умо вах рин ко вої еко но мі ки не мо же за
без пе чи ти пот ріб но го ефек ту. дію цих до дат ко вих га ран тій слід по ши
ри ти на обид ві ста ті, ос кіль ки бать ки з ма ло літ ні ми діть ми та оди но кі 
бать ки теж пот ре бу ють біль шо го за хис ту. 

Чин не тру до ве за ко но дав ст во ук ра ї ни міс тить ба га то по ло жень, 
спря мо ва них на ство рен ня умов для по єд нан ня жін ка ми зай ня то сті 
та сі мей них обов’язків: об ме жен ня за лу чен ня до на ду роч них ро біт, 
ро бо ти у ніч ний час, ви хід ні та свят ко ві дні, пра во на що річ ні до дат
ко ві оп ла чу ва ні та не оп ла чу ва ні від пу ст ки, спри ян ня за про ва джен ню 
гнуч ких форм зай ня то сті, зок ре ма на умо вах не пов но го ро бо чо го ча
су. у про ек ті но во го тру до во го ко дек су ук ра ї ни ви ок рем ле но спе ці
аль ну гла ву, що ви зна чає особ ли во сті пра ці пра ців ни ків із сі мей ни ми 
обов’язками, а та кож пе ред ба че но по ши рен ня чин них норм, вста нов
ле них для жі нок, які ма ють ді тей, на всі ка те го рії пра ців ни ків із сі мей
ни ми обов’язками.

ра зом з тим слід за ува жи ти, що по си ле ний за хист пра ців ни ків із 
сі мей ни ми обов’язками як раз і ро бить їх менш кон ку рен то спро мож
ни ми на рин ку пра ці, ос кіль ки об ме жує ви мо ги ро бо то дав ців, пот ре
бую чи при цьо му збіль шен ня ви трат на ро бо чу си лу. то му юри дич ний 
за хист та ких пра ців ни ків не об хід но до пов ню ва ти за охо чу валь ни ми 
за хо да ми. це ма ють бу ти не ли ше су то еко но міч ні ва же лі (по дат ко ві, 
кре дит ні піль ги, пе ре важ не пра во на одер жан ня дер жав них за мов лень 
то що), а й сус піль ноін фор ма цій ні сти му ли (про па ган да та рек ла ма 
в за со бах ма со вої ін фор ма ції то що). 

не зва жаю чи на всю дис ку сій ність пи тан ня що до пе ре ваг сі мей но
го та ко лек тив но го ви хо ван ня, слід за зна чи ти, що рі вень охо п лен ня 
ді тей до шкіль ни ми за кла да ми дос тат ньо об’єктивно ві доб ра жає їх ню 
під го тов ле ність до здо бут тя шкіль ної ос ві ти й одер жан ня пер ших на
ви чок сус піль но го жит тя. ді ти, що від ві ду ють до шкіль ні ди тя чі за кла
ди, як пра ви ло, ма ють мож ли вість більш ши ро ко го роз ви тку твор чих 
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знач на час ти на на се лен ня (особ ли во се ред мі ських меш кан ців) не роз
ра хо вує на дер жав ну до по мо гу в по шу ках ро бо ти, на ма гаю чись пра
це влаш ту ва ти ся са мо стій но. це свід чить про не дос тат ній рі вень до ві
ри на се лен ня що до мож ли во сті знай ти при ваб ли ві ро бо чі міс ця че рез 
дер жав ну служ бу зай ня то сті.

Що до ефек тив но сті ді яль но сті дер жав ної служ би зай ня то сті слід 
за зна чи ти, що во на ві ді грає важ ли ву роль у ста нов лен ні на ціо наль но го 
рин ку пра ці в пе ре хід но му пе ріо ді. од нак су час ний етап роз ви тку кра
ї ни ста вить но ві зав дан ня і но ві ви мо ги.

З по чат ком еко но міч но го зро стан ня мас шта би офі цій но го без ро
біт тя пос ту по во ста ли змен шу ва ти ся. ста ном на кі нець 2006 р. на об
лі ку дер жав ної служ би зай ня то сті пе ре бу ва ло 759,5 тис. без ро біт них, 
що ста но вить 2,7% пра це здат но го на се лен ня пра це здат но го ві ку. Зав
дя ки під ви щен ню по пи ту на ро бо чу си лу мож ли во сті пра це влаш ту
ван ня че рез дер жав ну служ бу зай ня то сті знач но збіль ши ли ся: у 2006 
р. бу ло пра це влаш то ва но 39,7% не зай ня тих гро ма дян, які пе ре бу ва
ли на об лі ку про тя гом ро ку, на ван та жен ня на од не віль не ро бо че міс це 
зни зи ло ся до 5 осіб. Вод но час на при кін ці 2006 р. та впро довж 2007 р. 
на мі ти ла ся тен ден ція до змен шен ня кіль ко сті віль них ро бо чих місць, 
за яв ле них під при єм ст ва ми. хо ча чи сель ність не зай ня тих гро ма дян на 
об лі ку ско ро чу є ть ся до во лі швид ки ми тем па ми, і на ван та жен ня на од
ну ва кан сію на кі нець ііі квар та лу 2007 р. зни зи ло ся до 3 осіб, ціл ком 
оче вид но, що ба за ва кан сій дер жав ної служ би зай ня то сті бли зька до 
ви чер пан ня, а стрім ке ско ро чен ня кон тин ген ту не зай ня тих осіб на об
лі ку пот ре бує пе ре гля ду форм і на пря мів ро бо ти дер жав ної служ би 
зай ня то сті з на се лен ням та ро бо то дав ця ми. 

За га лом, уп ро довж 2006 р. дер жав на служ ба зай ня то сті на да ла со
ці аль ні пос лу ги та ма те рі аль не за без пе чен ня 2,7 млн. не зай ня тим гро
ма дя нам, з яких 1,7 млн. осіб бу ло охо п ле но ак тив ни ми за хо да ми спри
ян ня реа лі за ції їх пра ва на пра цю (пра це влаш то ва но, на прав ле но на 
проф нав чан ня, за лу че но до гро мад ських ро біт). 

із за галь ної кіль ко сті пра це влаш то ва них 28,2 тис. осіб бу ло ви пла
че но од но ра зо ву до по мо гу по без ро біт тю для зай нят тя під при єм ни
цькою ді яль ні стю, ще 38,0 тис. осіб бу ло пра це влаш то ва но на до дат
ко ві ро бо чі міс ця, ство ре ні зав дя ки на дан ню до та цій ро бо то дав цям 
[110, c. 217]. сто сов но ос тан ніх про бле ма по ля гає в то му, що та кий 
спо сіб пра це влаш ту ван ня не га ран тує ста біль но сті зай ня то сті — пі
сля за кін чен ня тер мі ну ви пла ти до та цій пра ців ни ка мо жуть звіль ни ти. 
крім то го, до ту ван ня від кри ває шлях до різ но го ро ду зло вжи вань, ос
кіль ки ро бо то да вець не не се жод ної від по ві даль но сті за тру до ву адап

дер жав ної служ би зай ня то сті. не зва жаю чи на ба га то ра зо ве вне сен ня 
змін та до пов нень, су час на на ціо наль на за ко но дав ча ба за у сфе рі зай
ня то сті й до сі від стає від ре аль них пот реб роз ви тку кра ї ни та рин ку 
пра ці. Без ро біт тя роз гля да є ть ся як од но знач но не га тив не яви ще, що 
не об хід но яко мо га ско рі ше лі к ві ду ва ти. Ба га то струк тур них еле мен тів 
і ти пів еко но міч ної ак тив но сті на се лен ня до сі не зна йшли сво го юри
дич нопра во во го оформ лен ня, або їх зміст сут тє во об ме же ний. не всі 
за ко но дав чі по ло жен ня ма ють фі нан со ве об ґрун ту ван ня та ор га ні за
цій нотех ніч не за без пе чен ня. 

од нак го лов ною про бле мою чин но го за ко но дав ст ва слід вва жа
ти не аде к ват не ви зна чен ня ро лі дер жа ви на рин ку пра ці. дер жа
ва зо бов’язується за без пе чи ти пра во гро ма дян на пра цю, але га ран тії 
реа лі за ції цьо го пра ва (стат тя 4 За ко ну ук ра ї ни «Про зай ня тість на се
лен ня») не мо жуть за без пе чи ти ро бо ту, во ни ли ше спри яють про фе
сій но му нав чан ню, пра це влаш ту ван ню, на да ють за хист від без ро біт тя. 
ме ха нізм реа лі за ції цих га ран тій пе ред ба чає пе ре важ но ад мі ні ст ра тив
ні за хо ди (на прик лад, бро ню ван ня ро бо чих місць), сла бо під крі п ле ні 
еко но міч ни ми сти му ла ми, у той час, як у рин ко вих умо вах дер жа ва не 
по вин на за без пе чу ва ти ро бо тою — для цьо го во на не має дос тат ніх ре
сур сів та ме ха ніз мів: дер жав ний сек тор зай ня то сті до сить об ме же ний, 
а ді яль ність при ват но го сек то ру дер жа ві без по се ред ньо не під по ряд ко
ву є ть ся. ос нов ною функ ці єю дер жа ви стає ре гу лю ван ня рин ку пра ці, 
ме тою яко го у со ці аль но орі єн то ва ній еко но мі ці має бу ти ство рен ня 
умов для реа лі за ції гро ма дя на ми прав на пра цю і під при єм ництво. 

Юри дич не ви зна чен ня без ро біт них у За ко ні ук ра ї ни «Про зай ня
тість на се лен ня» орі єн то ва не не на фак тич не ста но ви ще лю ди ни на 
рин ку пра ці, а на фор маль ні оз на ки: вік, пра це здат ність, від сут ність 
до хо дів. це при зво дить до ви хо ло щен ня са мої сут но сті яви ща без ро
біт тя, йо го не від по від но сті стан дар там між на род ної ор га ні за ції пра ці. 
Знач ні гру пи еко но міч но ак тив но го на се лен ня, мо лод ше і стар ше пра
це здат но го ві ку, а та кож ін ва лі ди фак тич но за ли ша ю ть ся по за ме жа ми 
дер жав ної по лі ти ки зай ня то сті. 

Від мін но сті у кри те рі ях ви зна чен ня без ро біт них за стан дар та ми 
між на род ної ор га ні за ції пра ці і на ціо наль ним за ко но дав ст вом при
зво дять до про ти річ у спів від но шен ні по каз ни ків без ро біт тя за да ни
ми об сте жень еко но міч ної ак тив но сті на се лен ня та дер жав ної служ би 
зай ня то сті: за ре зуль та та ми об сте жен ня еко но міч ної ак тив но сті на се
лен ня про тя гом всьо го пе ріо ду спос те ре жен ня фак тич на чи сель ність 
без ро біт них уд ві чі біль ша за офі цій но за реє ст ро ва ну. Зі став лен ня аль
тер на тив них по каз ни ків без ро біт тя дає змо гу зро би ти ви сно вок, що 



280 281

змо гу за хис ти ти від без ро біт тя всі ка те го рії еко но міч но ак тив но го 
на се лен ня;

•	реа	лі	за	ція	за	хо	дів	що	до	під	ви	щен	ня	до	ві	ри	не	зай	ня	то	го	на	се	лен
ня і ро бо то дав ців до дер жав ної служ би зай ня то сті; по си лен ня спів
пра ці з ор га ні за ція ми ро бо то дав ців і пра ців ни ків, на ла го джен ня парт
нер ських взає мо від но син з влас ни ка ми і ке рів ни ка ми під при ємств, 
зок ре ма, шля хом про ве ден ня спіль них за хо дів (на зра зок яр мар ків ва
кан сій), ро бо чих зу ст рі чей, на рад то що; за про ва джен ня рин ко вих, а не 
ад мі ні ст ра тив них сти му лів для ство рен ня ро бо чих місць;

•	ак	ти	ві	за	ція	ро	бо	ти	з	на	се	лен	ням,	зок	ре	ма,	від	ві	ду	ван	ня	нав	чаль
них за кла дів і під при ємств з про світ ни цьки ми ці ля ми; ви яв лен ня при
хо ва них без ро біт них і зне ві ре них гро ма дян че рез спів пра цю з ін ши ми 
ор га на ми вла ди (на прик лад, се ред осіб, які звер та ю ть ся за при зна чен
ням со ці аль ної до по мо ги для ма ло за без пе че них, в асо ці аль них ро ди
нах то що); 

•	на	ла	го	джен	ня	об	лі	ку	ре	ци	див	но	го	без	ро	біт	тя	(тоб	то	по	втор	но	го	
одер жан ня офі цій но го ста ту су без ро біт но го), що дасть мож ли вість ві
до кре ми ти ви пад ки ін сти ту ціо наль но го без ро біт тя від не кон ку рен то
спро мож них ка те го рій на се лен ня;

•	 про	дов	жен	ня	 ро	бо	ти	 з	 ук	ла	ден	ня	 дво	 та	 ба	га	то	сто	рон	ніх	 між
на род них угод що до ре гу лю ван ня транс кор дон них тру до вих мі гра цій, 
по си лен ня за хис ту прав ук ра їн ських гро ма дян, які пра цю ють за ме жа
ми кра ї ни.

Пріо ри тет ним на пря мом у по до лан ні без ро біт тя ма ють бу ти пра це
влаш ту ван ня та про фе сій на під го тов ка або пе ре ква лі фі ка ція без ро біт
них за про фе сія ми, що ко ри сту ю ть ся по пи том на рин ку пра ці, а не ви
пла та до по мо ги чи ор га ні за ція тим ча со вих гро мад ських ро біт. 

дер жав на служ ба зай ня то сті та кож по вин на взя ти на се бе функ ції 
ко ор ди на ції при фор му ван ні дер жав но го за мов лен ня на ос віт ні пос лу
ги про фе сій нотех ніч них і ви щих нав чаль них за кла дів та на ство рен ня 
но вих ро бо чих місць.

6.4. ви ко ри стан ня со ці аль но го па ке ту в управ лін ні пер со на лом

од ним з най важ ли ві ших еле мен тів ме ха ніз му реа лі за ції ін но ва
цій них скла до вих люд сь ко го роз ви тку є впро ва джен ня со ці аль них 
ін но ва цій в управ лін ні пер со на лом. роз ви ток сис те ми управ лін
ня пер со на лом мож на ви зна чи ти як про цес якіс них змін у під хо дах 
(прин ци пах, про це ду рах, ме то дах, тех но ло гі ях то що) до управ лін
ня пер со на лом, що від бу ва ю ть ся під впли вом чин ни ків (зов ніш ніх 

та цію пра ців ни ка та йо го по даль ше пра це влаш ту ван ня, тоб то зай ня
тість на до то ва них ро бо чих міс цях не га ран тує на бут тя но вих знань чи 
під ви щен ня кон ку рен то спро мож но сті. до то го ж цей спо сіб є до во лі 
ви трат ним. 

Що ро ку ста біль но зро стає чи сель ність осіб, на прав ле них на про
фе сій ну під го тов ку за по се ред ництва служ би зай ня то сті. Без сум ні
ву, цей на прям со ці аль них пос луг не об хід ний, ос кіль ки на ро щен ня 
ос віт ньо го та про фе сій ноква лі фі ка цій но го по тен ціа лу є ос но вою 
під ви щен ня кон ку рен то спро мож но сті на рин ку пра ці. ра зом з тим 
кіль кість без ро біт них, які про хо дять проф під го тов ку за кош ти дер
жав ної служ би зай ня то сті (тоб то за ра ху нок вне сків стра ху ван ня на 
ви па док без ро біт тя), пос ту по во на бли жа є ть ся до чи сель но сті пра
ців ни ків, які про хо дять та ку під го тов ку за ра ху нок кош тів під при
ємств. тоб то дер жав на служ ба зай ня то сті пос ту по во пе ре тво рю є
ть ся на од но го з про від них аген тів із за ку пів лі пос луг про фе сій ної 
ос ві ти. 

За га лом ви дат ки на ви пла ту до по мо ги по без ро біт тю та ін ші со ці
аль ні пос лу ги не зай ня тим гро ма дя нам (включ но з до та ція ми ро бо то
дав цям на ство рен ня ро бо чих місць та від шко ду ван ням Пен сій но му 
фон ду ви трат, пов’язаних з до ст ро ко вим ви хо дом на пен сію) за ра ху
нок кош тів фон ду за галь но обов’язкового дер жав но го со ці аль но го 
стра ху ван ня у 2006 р. ста но ви ли 2,3 млрд. грн., або 0,43% ВВП26. З цих 
кош тів 1,75 млрд. грн. (76,1%) бу ло ви тра че но на ви пла ту до по мо ги по 
без ро біт тю та до ст ро ко ві пен сії, тоб то на па сив ні за хо ди. 

у кра ї нах Єв ро сою зу (15 кра їн) сус піль ні ви дат ки на со ці аль ні пос
лу ги зі спри ян ня вхо джен ню на ри нок пра ці ста нов лять бли зько 2% 
ВВП, з них 27,8% — на ак тив ні за хо ди (тре нін ги, спри ян ня при змі
ні ро бо ти чи по шу ках до дат ко вої ро бо ти, за охо чен ня зай ня то сті, ін те
гра ція ін ва лі дів, пря мі до та ції на ство рен ня ро бо чих місць або по ча ток 
влас но го біз не су)27. тоб то роз ви не ні кра ї ни ви тра ча ють знач но біль ше 
кош тів на здій снен ня по лі ти ки у сфе рі пра це влаш ту ван ня та за хис ту 
без ро біт них. 

З ме тою під ви щен ня ефек тив но сті ді яль но сті дер жав ної служ би 
зай ня то сті на су час но му ета пі роз ви тку не об хід ни ми є та кі за хо ди:

•	при	ве	ден	ня	 у	 від	по	від	ність	 з	між	на	род	ни	ми	 стан	дар	та	ми	ви
зна чен ня зай ня то го та без ро біт но го на се лен ня; усу нен ня штуч них 
об ме жень на на дан ня офі цій но го ста ту су без ро біт но го, що дасть 

26  розраховано за [123, c. 11, 124]. 
27 За даними Євростату http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal
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під хо ду, що ак цен тує ува гу на «то му, що має да ти управ лін ня пер со на
лом для ор га ні за ції... це до зво ляє го во ри ти про управ лін ня пер со на
лом як про особ ли вий вид ді яль но сті, як про ці ліс ну сис те му, що має 
свій спе ци фіч ний зміст» [127].

З точ ки зо ру ор га ні за цій но го під хо ду управ лін ня пер со на лом мож
на ви зна чи ти як «ком плекс взає мо пов’язаних еко но міч них, ор га ні за
цій них та со ці аль нопси хо ло гіч них ме то дів, які за без пе чу ють ефек тив
ність тру до вої ді яль но сті та кон ку рен то спро мож ність під при ємств. 
тут йде ть ся про взає мо дію об’єкта й суб’єкта, роз гля да ю ть ся ме ха ніз
ми, тех но ло гії, ін ст ру мен ти та про це ду ри реа лі за ції функ цій управ лін
ня пер со на лом» [128].

ці ка вим є під хід, що ви зна чає об’єктом сис те ми управ лін ня пер со
на лом про цес ці ле спря мо ва ної взає мо дії та взає мов пли ву в спіль ній 
про дук тив ній ді яль но сті управ лін ців та пер со на лу. да ний під хід ви зна
чає сис те му управ лін ня як єд ність суб’єкта й об’єкта управ лін ня, що до
ся га є ть ся в ре зуль та ті не ли ше са мо ре гу лю ван ня у склад них со ці аль них 
сис те мах, а й ці ле спря мо ва но го впли ву об’єкта управ лін ня на суб’єкт. 
При цьо му об’єктом управ лін ня ви сту па ють со ці аль ні від но си ни, про
це си, гру пи, а та кож со ці аль ні ре сур си і са ма лю ди на, яка не від во рот но 
всту пає в со ці аль ні від но си ни, бе ре участь у со ці аль них про це сах і гру
пах, в реа лі за ції ре сур сів [129, c. 36].

од ні єю з скла до вих управ лін ня пер со на лом є управ лін ня тру до вою 
мо ти ва ці єю що, зок ре ма, охо п лює:

– кад ро ву по лі ти ку (фор му ван ня чи сель но го та якіс но го скла ду кад
рів (на бір, до бір, роз ста нов ку пер со на лу);

– оп ла ту та сти му лю ван ня пра ці (фор ми оп ла ти пра ці, оцін ка пер
со на лу та йо го ді яль но сті);

– сис те му роз ви тку пер со на лу (нав чан ня та під ви щен ня ква лі фі
ка ції, за галь на й про фе сій на під го тов ка кад рів, пла ну ван ня тру до вої 
кар’єри, фор му ван ня кад ро во го ре зер ву) [130, с. 15].

Важ ли вим ін но ва цій ним ме ха ніз мом тру до вої мо ти ва ції та ін ве
сту ван ня люд сь ко го ка пі та лу є ви ко ри стан ня в ре гу лю ван ні тру до
вих від но син со ці аль но го па ке та (сП), під яким у ши ро ко му сен
сі ро зу мі є ть ся на дан ня ро бо то дав цем пра ців ни ку ма те рі аль них благ 
у ви гля ді пільг, ком пен са цій, при ві ле їв та со ці аль них га ран тій по над 
роз мір на леж ної йо му ос нов ної за ро біт ної пла ти. до скла ду со ці аль
но го па ке та вклю ча ю ть ся як ба зо ві со ці аль ні га ран тії, пе ред ба че ні за
ко но дав ст вом про пра цю та со ці аль не за без пе чен ня, так і до дат ко
ві ма те рі аль ні бла га, які ро бо то да вець на дає за влас ною іні ціа ти вою 
(рис. 6.1). 

і внут ріш ніх). Під чин ни ка ми ро зу мі ю ть ся всі ті об’єкти, яви ща, про
це си, що впли ва ють на управ лін ня пер со на лом і в той чи ін ший спо
сіб ви зна ча ють змі ну йо го ос нов них ха рак те ри стик та особ ли во стей. 
Змі ни в управ лін ні пер со на лом да ють муль ти п лі ка цій ний ефект, тоб
то ви кли ка ють у від по відь змі ни в ін ших під сис те мах ор га ні за ції, зав
дя ки то му, що во ни сто су ю ть ся го лов ної скла до вої ор га ні за ції — її 
пра ців ни ків [125].

Пер со нал є не від’ємною час ти ною будьякої ор га ні за ції, що, в свою 
чер гу, яв ляє со бою взає мо дію лю дей, по єд на них спіль ни ми ці ля ми. 
управ лін ня пер со на лом ви сту пає в яко сті не об хід но го еле мен ту ці єї 
взає мо дії, то му що «будьяка без по се ред ньо сус піль на або спіль на пра
ця, здій сню ва на у по рів ня но ве ли ко му мас шта бі, пот ре бує біль шою чи 
мен шою мі рою управ лін ня, що вста нов лює уз го дже ність між ін ди ві ду
аль ни ми ро бо та ми та ви ко нує за галь ні функ ції, які ви ни ка ють з ру ху 
ок ре мих ор га нів...» [126, c. 342]. 

слід за зна чи ти, що згід но з тео рі єю дов гих хвиль м. кон д рать є ва 
ос но вою ен до ген но го ме ха ніз му дов го го цик лу еко но мі ки є рух на в ко
ло кіль кох рів нів рів но ва ги. рів но ва га «ос нов них ка пі таль них благ» 
(ви роб ни ча ін фра струк ту ра плюс ква лі фі ко ва на ро бо ча си ла) з усі
ма фак то ра ми гос по дар сь ко го та гро мад сь ко го жит тя ви зна чає да ний 
тех ніч ний спо сіб ви роб ництва. ко ли рів но ва га по ру шу є ть ся, ви ни
кає не об хід ність у ство рен ні но во го за па су ка пі таль них благ. За мі на 
«ос нов них ка пі таль них благ» і ви хід з три ва ло го спа ду пот ре бу ють 
на гро ма джен ня ре сур сів у на ту раль ній та гро шо вій фор мах. ко ли це 
на гро ма джен ня до ся гає дос тат ньої ве ли чи ни, пос тає мож ли вість мас
штаб них ін ве сти цій, що ви во дять еко но мі ку на но вий під йом.

Ви хо дя чи з ви кла де них тео ре тич них по ло жень, у су час ній сис те
мі ви роб ни чих від но син пра ців ник, який є еле мен том «ос нов них ка
пі таль них благ», має роз гля да ти ся як об’єкт ін ве сту ван ня люд сь ко го 
ка пі та лу. ре зуль та том ін но ва цій ної ді яль но сті у да но му ра зі є впро ва
джен ня ор га ні за цій ноуправ лін ських ін но ва цій в управ лін ні пер со на
лом, спря мо ва них на оп ти мі за цію та під ви щен ня ефек тив но сті со ці
аль них ви трат, а та кож по ліп шен ня умов пра ці. 

З точ ки зо ру ін но ва цій в сис те мі управ лін ня пер со на лом до ціль но 
роз гля да ти її з по зи цій змі стов но го (функ ціо наль но го), ор га ні за цій но
го та суб’єктнооб’єктного під хо дів.

Змі стов ний (функ ціо наль ний) під хід «за сно ва ний на ви зна чен ні 
функ цій управ лін ня пер со на лом, йо го ці лей і зав дань функ ціо ну ван ня 
в ме жах ор га ні за ції». Він по ка зує «які дії, про це си ма ють бу ти здій сне
ні для то го, щоб до сяг ну ти цих ці лей», на від мі ну від ін сти ту цій но го 
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– оп ла ту нав чан ня (пов ну або ча ст ко ву);
– на дан ня пра ців ни ко ві в ко ри сту ван ня ав то мо бі ля або ком пен са

цію ви трат, пов’язаних з ви ко ри стан ням влас но го ав то мо бі ля;
– ор га ні за цію дос тав ки на ро бо ту та з ро бо ти або ком пен са цію ви

трат на про їзд;
– ком пен са цію ви трат на мо біль ний зв’язок;
– оп ла ту хар чу ван ня;
– оп ла ту оз до ров чих за хо дів, пу ті вок (крім от ри ма них че рез фонд 

со ці аль но го стра ху ван ня з тим ча со вої втра ти пра це здат но сті) для пра
ців ни ка та чле нів сім’ї;

– до дат ко ві ви пла ти при на ро джен ні ди ти ни;
– на дан ня без від сот ко вих по зик, кре ди тів;
– при дбан ня жит ла або ком пен са цію ви трат на оп ла ту йо го орен ди;
– бо нус при най мі (hir ing bo nus)29;
– від кла де ний план ком пен са цій (de ferred com pen sa tion plan)30 та ін. 
В уза галь не но му ви гля ді зміст кон ку рент но го па ке та мож на пред

ста ви ти як су куп ність чо ти рьох бло ків: 
– за без пе чен ня здо ров’я; 
– роз ви ток кор по ра тив ної куль ту ри, нав чан ня, під ви щен ня ква лі

фі ка ції;
– від по чи нок і роз ва ги; 
– мо ти ва ція пра ці.
Ком пен са цій ний па кет охо п лює від шко ду ван ня осо би стих ви трат, 

пов’язаних з ро бо тою (на мо біль ний зв’язок, транс порт, орен ду або 
при дбан ня жит ла в ін шо му міс ті та ін.).

на ве де на кла си фі ка ція ґрун ту є ть ся на прин ци пі доб ро віль но сті/
обов’язковості на дан ня ма те рі аль них благ пра ців ни ку по над роз мір на
леж ної йо му ос нов ної за ро біт ної пла ти, а та кож за оз на кою до пов нен ня 
до ос нов ної за ро біт ної пла ти або від шко ду ван ня осо би стих ви трат. 

до чин ни ків, що впли ва ють на струк ту ру со ці аль но го па ке та, на ле
жать [133, c. 8]:

•	 ці	лі	та	стра	те	гія	ком	па	нії,	її	по	ве	дін	ка	на	рин	ку	пра	ці;
•	 стан	рин	ку	пра	ці	та	за	галь	ні	тен	ден	ції	на	ньо	му;

29 додаткова сума грошей, що сплачується працівнику в момент наймання, з ме
тою стимулювання прийняття ним пропозиції роботи або компенсації тих доходів, 
які працівник мав за попереднім місцем роботи.

30 Запроваджується роботодавцем для ключових працівників шляхом укладення 
спеціальної компенсаційної угоди, що забезпечує отримання такими працівниками 
ряду компенсаційних виплат у майбутньому (наприклад, при виході на пенсію або 
звільненні) [132].

рис. 6.1. струк ту ра со ці аль но го па ке та

При цьо му ба зо вий со ці аль ний па кет, або пе ред ба че ні за ко но дав ст
вом га ран тії пра ців ни ку охо п лю ють:

– за без пе чен ня не об хід них для ви ко нан ня ро бо ти умов пра ці, пе
ред ба че них за ко но дав ст вом про пра цю, ко лек тив ним до го во ром і уго
дою сто рін;

– за галь но обов’язкове дер жав не со ці аль не стра ху ван ня;
– ви пла ту в пов но му роз мі рі на леж ної пра ців ни ку за ро біт ної пла ти;
– на дан ня со ці аль них пільг і га ран тій, пе ред ба че них ко лек тив ним 

до го во ром, уго дою.
Ви хо дя чи з функ цій со ці аль но го па ке та, в йо го скла ді та кож мож на 

ви ок ре ми ти мо ти ва цій ний па кет, що, в свою чер гу, по єд нує в со бі кон
ку рент ний і ком пен са цій ний па ке ти [131].

Мо ти ва цій ний па кет мо же бу ти ви зна че ний як ма те рі аль ні бла га, 
що на да ю ть ся ро бо то дав цем пра ців ни ку по над га ран тії, пе ред ба че ні 
за ко но дав ст вом, і вклю ча ти та кі еле мен ти:

– участь у при бут ках;
– от ри ман ня ак цій (оп ці он на уго да)28;
– не дер жав не пен сій не стра ху ван ня;
– стра ху ван ня жит тя та здо ров’я, від не щас но го ви пад ку;
– доб ро віль не ме дич не стра ху ван ня пра ців ни ка та чле нів йо го сім’ї;
28  компанія зобов’язується через певний період часу продати працівнику частину 

акцій за заздалегідь обумовленою (можливо, пільговою) ціною, проте звільнившись 
раніше обумовленого терміну, працівник втрачає право придбання акцій на визначе
них умовах. 

СОЦІАЛЬНИЙ ПАКЕТ (СП)

Мотиваційний СП

Компенсаційний СПКонкурентний
СП

Базовий СП

надання соціальних пільг і гарантій, 
передбачених колективним 
договором, угодою

забезпечення умов праці, 
передбачених законодавством про 
працю, колективним договором і 
угодою сторін

загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування

виплата в повному розмірі 
належної працівнику заробітної 
плати

забезпечення здоров’я

розвиток корпоративної 
культури, навчання, підвищення 
кваліфікації

мотивація праці

відпочинок та розваги

відшкодування особистих 
витрат, пов’язаних з роботою 
(на мобільний зв’язок, 
транспорт, оренду або 
придбання житла в іншому 
місті та ін.) 
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ний па кет роз гля да є ть ся як «со ціо ло гіч на взає мо дія між пра ців ни ка
ми, ор га ні за ці єю та сус піль ст вом в ці ло му» [134, c. 12]. уна слі док ці
єї взає мо дії різ ні струк тур ні під роз ді ли ком па нії мо жуть ві ді гра ва ти 
різ ні ро лі « за леж но від по бу до ва ної іє рар хії..., тра ди цій, ...або ета пу 
роз ви тку ком па нії. іс ную ча кор по ра тив на куль ту ра обу мов лює фор
маль ні та не фор маль ні сто сун ки та ка на ли зв’язку все ре ди ні ор га ні
за ції, ви зна чаю чи та ким чи ном ор га ні за цій ний ста тус чле нів ко ман
ди» [134, c. 12]. В да но му ра зі че рез со ці аль ний па кет від бу ва є ть ся 
ви знан ня стра те гіч ної ро лі пра ців ни ка в ком па нії, ви зна ча є ть ся сту
пінь йо го за лу чен ня до при йнят тя рі шень то що. Від так, є пря мий 
зв’язок між ста ту сом, що ви зна ча є ть ся рів нем пов но ва жень пра ців
ни ка, та на да ним йо му со ці аль ним па ке том, сим во ліч не (со ці аль не) 
зна чен ня яко го «до зво ляє пра ців ни ку ви мі рю ва ти свій про грес в ор
га ні за ції» [134, c. 12].

фе но мен пси хо ло гіч ної взає мо дії між ком па ні єю та пра ців ни ком 
«ви яв ля є ть ся чи не най по міт ні шим та най від чут ні шим у тру до вих від
но си нах». Він є «од ним з ви зна чаль них фак то рів дов го три ва ло сті 
й ус піш но сті «сою зу» пра ців ни ка та ці єї ор га ні за ції», ос кіль ки пра
ців ник «зо бов’язаний де мон ст ру ва ти пев не став лен ня та влас ну ло яль
ність у ме жах ви зна че ної сис те ми кор по ра тив них цін но стей... в об мін 
на ком пен са цію та ін ші дже ре ла ма те рі аль но го та пси хо ло гіч но го за до
во лен ня, які про по нує ор га ні за ція». у ра зі, як що «ор га ні за ція про по
нує не аде к ват не ін ди ві ду аль ним очі ку ван ням пра ців ни ка се ре до ви ще, 
сту пінь пси хо ло гіч но го за лу чен ня та від чут тя на леж но сті до ньо го бу
де не од мін но змен шу ва тись. от же, з ча сом ця тен ден ція ві діб’ється на 
еко но міч них по каз ни ках...ком па нії. Все це обу мов лює не об хід ність по
ди ви ти ся на ком пен са цію очи ма пра ців ни ка, при сто со вую чи її до йо го 
ін ди ві ду аль них пот реб та очі ку вань» [134, c. 12].

Ви хо дя чи з ви зна че ної струк ту ри со ці аль но го па ке та, він ви ко нує 
при найм ні три функ ції: га ран тій ну, мо ти ва цій ну, ком пен са тор ну. реа
лі за ція цих функ цій по вин на за без пе чу ва ти до сяг нен ня ос нов ної ме
ти — зба лан су ван ня ін ди ві ду аль них пот реб пра ців ни ка зі стра те гіч ни
ми пот ре ба ми ком па нії. Під три ман ня та ко го ба лан су є мож ли вим за 
ра ху нок до сяг нен ня від по від но сті со ці аль но го па ке та та ки ми ос нов
ним ці лям сто рін тру до вих від но син:

Ба зо ві очі ку ван ня від со ці аль но го па ке та з бо ку пра ців ни ка [135, с. 48]:
– гід на ви на го ро да та реа лі за ція ам бі цій;
– про фе сій не зро стан ня й осо би стий роз ви ток;
– нор маль ні умо ви пра ці та без пе ка;
– здо ро вий спо сіб жит тя і про фі лак ти ка;

•	 етап	жит	тє	во	го	цик	лу	(ста	дія	роз	ви	тку)	ком	па	нії;
•	 роз	мір	ком	па	нії;
•	 за	ко	но	дав	ст	во	та	сис	те	ма	опо	дат	ку	ван	ня;
•	 фі	нан	со	ві	мож	ли	во	сті	ком	па	нії;
•	 гео	гра	фія	(міс	це	роз	та	шу	ван	ня	ком	па	нії);
•	 сис	те	ма	цін	но	стей	та	кор	по	ра	тив	на	куль	ту	ра	ком	па	нії;
•	 пот	ре	би	пра	ців	ни	ків;
•	 ви	мо	ги	ро	бо	то	дав	ця;
•	 рі	вень	по	са	ди	пра	ців	ни	ка;
•	 осо	би	стість	пра	ців	ни	ка	то	що.

Взає мо дія між ро бо то дав цем і пра ців ни ком, опо се ред ко ва на со ці аль
ним па ке том, охо п лює шість ос нов них ас пек тів: юри дич ний, еко но міч
ний, по лі тич ний, етич ний, со ціо ло гіч ний, пси хо ло гіч ний [134, c. 10].

Юри дич на взає мо дія реа лі зу є ть ся у про це сі вста нов лен ня та іс ну ван
ня тру до вих від но син між пра ців ни ком і ро бо то дав цем, що пе ред ба ча ють 
реа лі за цію пев ної су куп но сті со ці аль ноеко но міч них прав та га ран тій.

Еко но міч на взає мо дія від бу ва є ть ся під час ви зна чен ня ці ни пос луг 
пра ці, еле мен том якої є со ці аль ний па кет. Про даю чи свої пос лу ги, пра
ців ник «ви сту пає в ро лі еко но міч но го аген та, тим са мим всту паю чи 
у взає мо дію із по куп цем — ро бо то дав цем. та ким чи ном, дві ос нов ні 
си ли, ро бо то да вець та пра ців ник, фор му ють ри нок пра ці, на яко му ді
ють... за ко ни по пи ту та про по зи ції» [134, c. 10]. уна слі док ці єї взає мо
дії ви зна ча є ть ся «оп ти маль на» ці на пос луг пра ці або точ ка рів но ва ги 
між їх ні ми по пи том і про по зи ці єю.

По лі тич на взає мо дія має на слід ком фор му ван ня пев них внут ріш ніх 
кор по ра тив них стан дар тів, під хо дів і по лі ти ки що до со ці аль но го па ке
та, во на від бу ва є ть ся між ок ре ми ми впли во ви ми гру па ми пра ців ни ків 
на внут ріш ньо фір мо во му рів ні (ке рів ни ків струк тур них під роз ді лів, 
топме не дже рів ви щої лан ки, пред став ни ків влас ни ка ком па нії, проф
спіл ко вої ор га ні за ції та ін.).

Етич ний ас пект взає мо дії пра ців ни ка й ро бо то дав ця з при во ду со
ці аль но го па ке та без по се ред ньо пов’язаний з мо раль ни ми цін но стя ми 
та по нят тям спра вед ли во сті. По лі ти ка що до на дан ня со ці аль но го па
ке та, а та кож йо го струк ту ра, мо жуть сут тє во від різ ня ти ся «за леж но 
від то го, яку нор му цін но стей та мо раль них прин ци пів по кла де но в ос
но ву ор га ні за цій ної куль ту ри.» При цьо му со ці аль ний па кет «мо же 
ви сту па ти фак то ром або «мі ри лом» спра вед ли во сті при вста нов лен ні 
ба лан су між вне ском та ре зуль та том» [134, c. 12].

ос кіль ки будьяка ком па нія яв ляє со бою со ці аль ну ор га ні за цію, 
в струк ту рі якої мож на ви ок ре ми ти пев ні со ці аль ні гру пи, со ці аль
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да ний під хід ви зна чає та кі ос нов ні умо ви ефек тив но сті со ці аль но го 
па ке та як ін ст ру мен ту управ лін ня пер со на лом:

ба зо вий рі вень оп ла ти пра ці — рі вень за ро біт ної пла ти має бу ти 
кон ку рен то спро мож ним і спри йма ти ся пра ців ни ка ми як дос тат ній, 
з тим, щоб ін ші мо ти ва цій ні фак то ри мог ли всту пи ти в дію;

від мін ність від про по зи цій кон ку рен тів — со ці аль ні піль ги та га ран
тії, що на да ю ть ся пра ців ни ку, ма ють ви гі дно від різ ня ти ся від се ред
ньо ста ти стич ної ана ло гіч ної про по зи ції на га лу зе во му або ло каль но му 
(ре гіо наль но му, міс це во му) рин ку пра ці та ма ти пев ну уні каль ну особ
ли вість;

ін фор мо ва ність пра ців ни ків — пер со нал має бу ти ши ро ко по ін фор
мо ва ний що до іс ную чо го на під при єм ст ві со ці аль но го па ке та, при цьо
му ін фор ма ція по вин на міс ти ти не ли ше пе ре лік со ці аль них пільг та га
ран тій, а й кон крет ні при кла ди їх на дан ня пра ців ни кам;

цін ність со ці аль но го па ке та — про по но ва ні со ці аль ні піль ги ма ють 
бу ти важ ли ви ми і зна чу щи ми для пра ців ни ків.

та ким чи ном, фор му ван ня со ці аль но го па ке та та ви ко ри стан ня йо
го для ви рі шен ня зав дань управ лін ня пер со на лом у ме жах пер шо го 
під хо ду здій сню є ть ся ро бо то дав цем у си туа ції ви со кої кон ку рен ції на 
рин ку пра ці. При цьо му со ці аль ний па кет ви сту пає як аль тер на тив ний 
ме ха нізм під ви щен ня рів ня за галь ної ви на го ро ди пра ців ни ка за мість 
під ви щен ня роз мі ру за ро біт ної пла ти (пря мої гро шо вої ви на го ро ди).

Дру гий під хід: со ці аль ний па кет як про яв со ці аль ної від по ві даль но
сті біз не су.

у ме жах дру го го під хо ду на дан ня пра ців ни кам со ці аль них пільг і га
ран тій роз гля да є ть ся як один з на пря мів за галь ної со ці аль ної ді яль но
сті ком па ній, спря мо ва ної на фор му ван ня по зи тив ної ді ло вої ре пу та
ції. В да но му ви пад ку пра ців ни ки ком па нії, ра зом з ін ши ми зна чу щи ми 
для ді яль но сті ком па нії гру па ми (ак ціо не ра ми, дер жа вою, міс це ви ми 
спіль но та ми, спо жи ва ча ми, пос та чаль ни ка ми та ін.), роз гля да ю ть ся як 
один з по се ред ни ків. та кий під хід пе ред ба чає по бу до ву з пра ців ни ка
ми парт нер ських сто сун ків, спря мо ва них на під ви щен ня їх ньо го за
до во лен ня ді яль ні стю ком па нії. у да ній си туа ції ак цент ро бить ся на 
со ці аль ний діа лог, дот ри ман ня гро ма дян ських та осо би стих прав пра
ців ни ків, за без пе чен ня рів них мож ли во стей і без пе ки, охо ро ну пра ці 
й здо ров’я, со ці аль ний за хист.

управ лін ня со ці аль ним па ке том за цим під хо дом має ряд особ ли во
стей: во но здій сню є ть ся в ме жах ці льо вих со ці аль них про грам, пра ців
ни ки ак тив но ін фор му ю ть ся та за лу ча ю ть ся до про це су при йнят тя рі
шень, від бу ва є ть ся фор му ван ня пуб ліч ної звіт но сті.

– ви рі шен ня осо би стих про блем;
– со ці аль ний ста тус, еле мен ти пре сти жу. 

Ос нов ні ви мо ги до со ці аль но го па ке та з бо ку ро бо то дав ця:
– мак си маль на реа лі за ція стра те гіч них ці лей ком па нії; 
– за лу чен ня пер со на лу до ор га ні за ції та за по бі ган ня від пли ву ква лі фі ко

ва них пра ців ни ків;
– ефек тив не управ лін ня пер со на лом, мі ні мі за ція втрат, пов’язаних 

з хво ро ба ми, від сут ні стю пра ців ни ків на ро бо ті з ін ших при чин;
– сти му лю ван ня ви роб ни чої по ве дін ки;
– кон троль ви трат на пер со нал;
– ад мі ні ст ра тив на ефек тив ність і про сто та.

от же, со ці аль ний па кет (йо го ком по нен ти та ве ли чи на) є по туж
ним ін ст ру мен том впли ву на сту пінь пси хо ло гіч но го й фі зич но го за лу
чен ня пра ців ни ка, ін ди ві ду аль ну та ор га ні за цій ну ефек тив ність, а від
так — три ва лість і ус піш ність тру до вих від но син між пра ців ни ком 
і ро бо то дав цем.

ефек тив не ви ко ри стан ня со ці аль но го па ке та ви ма гає за без пе чен
ня дот ри ман ня трьох прин ци пів ком пен са цій ної по лі ти ки: кон ку рен
то спро мож ність (зов ніш ня спра вед ли вість); від по від ність (внут ріш ня 
спра вед ли вість); ін ди ві ду аль на спра вед ли вість [135, с. 49].

Кон ку рен то спро мож ність, або зов ніш ня спра вед ли вість, ві доб ра
жає рі вень спів від но шен ня оп ла ти, яку про по нує ор га ні за ція, до рів ня 
оп ла ти ана ло гіч ної по са ди, що сфор му вав ся на рин ку.

Від по від ність (внут ріш ня спра вед ли вість) фор му є ть ся під час по
рів нян ня різ них ви дів ро біт з ме тою ви зна чен ня цін но сті кож но го 
з них та вста нов лен ня іє рар хії зар плат все ре ди ні ор га ні за ції.

Ін ди ві ду аль на спра вед ли вість ві доб ра жає суб’єктивне спри йнят тя 
спра вед ли во сті ком пен са ції влас не пра ців ни ка ми.

у су час ній між на род ній прак ти ці управ лін ня пер со на лом сфор му
ва ли ся два під хо ди до ро зу мін ня функ цій со ці аль но го па ке та.

Пер ший під хід: со ці аль ний па кет як ін ст ру мент управ лін ня.
у ме жах да но го під хо ду ос нов но го зна чен ня на бу ва ють со ці аль ні 

піль ги, що на дає ро бо то да вець по над пе ред ба че ні за ко но дав ст вом. со
ці аль ний па кет роз гля да є ть ся як ін ст ру мент під ви щен ня при ваб ли во сті 
ро бо то дав ця, ут ри ман ня пра ців ни ків і збе ре жен ня кон тро льо ва но го 
рів ня плин но сті кад рів, під ви щен ня мо ти ва ції та управ лін ня про дук
тив ні стю пра ці, змен шен ня кіль ко сті ви пад ків від сут но сті пра ців ни ка 
на ро бо чо му міс ці з різ них при чин, за без пе чен ня спри ят ли во го со ці
аль нопси хо ло гіч но го клі ма ту, фор му ван ня у пра ців ни ків по зи тив но го 
став лен ня до ор га ні за цій них змін, під ви щен ня ло яль но сті до ком па нії.
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ви ко ри сто ву є ть ся за леж но від пот реб, які пе ре ва жа ють у кон крет ний 
пе рі од жит тя. 

ни ні у сві то вій прак ти ці про сте жу ю ть ся дві ос нов ні тен ден ції 
управ лін ня со ці аль ним па ке том [136]. 

Пер ша пов’язана зі змі ною ча ст ки й струк ту ри со ці аль но го па ке та 
у за галь но му об ся зі со ці аль них ви трат ве ли ких ком па ній. Ча ст ка ви трат 
ор га ні за цій на за без пе чен ня со ці аль них пільг і га ран тій збіль шу є ть ся, 
при цьо му ак цен ти мо ти ва цій них про грам для пер со на лу змі щу ю ть ся 
в бік під ви щен ня цін но сті не мо не тар но го ре гу лю ван ня. крім то го, са
ма сис те ма со ці аль них га ран тій стра ти фі ку є ть ся, стає більш гнуч кою, 
та кою, що вра хо вує пот ре би різ них ка те го рій пра ців ни ків. Піль ги, що 
на да ю ть ся, мо жуть, з од но го бо ку, за без пе чу ва ти ба зо ві пот ре би (на
прик лад, що до ме дич но го за без пе чен ня), а з дру го го — ви сту па ти як 
за сіб під ви щен ня ста ту су пра ців ни ка (на прик лад, на дан ня осо би сто
го ав то мо бі ля).

дру га тен ден ція пов’язана зі зро стан ням за лу чен ня пра ців ни ків до 
фор му ван ня со ці аль но го па ке та. В ба га тьох ком па ні ях по ши рю є ть ся 
прак ти ка до льо вої уча сті пер со на лу в при дбан ні пос луг доб ро віль но го 
ме дич но го стра ху ван ня, оп ла ті пос луг мо біль но го зв’язку, орен ди жит
ла то що. При цьо му пра ців ник мо же мі рою сво єї уча сті ви зна ча ти об
сяг та якість пос луг, що йо му на да ю ть ся. Час то сту пінь уча сті ком па нії 
у фор му ван ні со ці аль но го па ке та за ле жить від рів ня по са ди та до хо ду 
пра ців ни ка.

умо ва ми на дан ня пра ців ни ку со ці аль но го па ке та мо жуть бу ти до
сяг нен ня ним ви зна че но го ста жу ро бо ти в ор га ні за ції, на яв ність взає
мозв’язку між ста жем ро бо ти, за йма ною по са дою (ква лі фі ка цій ним 
роз ря дом) і кіль кі стю ма те рі аль них благ, що вхо дять до со ці аль но го 
па ке та. Пра ців ни кам з не ви со ким до хо дом ро бо то да вець мо же на да ва
ти «ба зо вий» со ці аль ний па кет. у по даль шо му, в мі ру кар’єрного зро
стан ня пра ців ни ка та рів ня йо го до хо ду, до льо ва участь ро бо то дав ця 
у фор му ван ні со ці аль но го па ке та мо же змен шу ва ти ся. 

ана ліз ро сій ської прак ти ки управ лін ня со ці аль ним па ке том за ос
тан ні 10–15 ро ків дає змо гу ви ді ли ти чо ти ри ета пи йо го транс фор ма
ції як фор ми ви на го ро ди пра ців ни ків [136].

1. Етап ві дом чих ус та нов. та ка прак ти ка бу ла по ши ре на до по чат
ку 1990х рр. на біль шо сті під при ємств і пе ред ба ча ла за без пе чен ня всіх 
пра ців ни ків ме дич ним об слу го ву ван ням, са на тор ноку рорт ним лі ку
ван ням, до шкіль ни ми за кла да ми та пос лу га ми спе ціа лі зо ва них ус та
нов, що фі нан су ва ли ся за ра ху нок під при єм ст ва.

2. Етап при ва ти за ції під при ємств. Пе ре хід під при ємств у при ват

За да но го під хо ду ос нов ни ми зав дан ня ми со ці аль но го па ке та є:
за до во лен ня ви мог, пов’язаних із дот ри ман ням прав, за без пе чен ням 

зай ня то сті, без печ них умов пра ці, мі ні мі за ці єю ри зи ків пов ної або ча
ст ко вої втра ти пра це здат но сті пра ців ни ків;

за без пе чен ня пра ців ни ків не об хід ним і дос тат нім рів нем ме дич но го 
об слу го ву ван ня, на дан ня га ран тій за хи ще но сті при ви ник нен ні не пе
ред ба чу ва них об ста вин і під ви щен ня рів ня від шко ду ван ня втра че но го 
за ро біт ку при ви хо ді на пен сію;

за без пе чен ня спри ят ли вих умов пра ці, жит тє ді яль но сті й від по чин
ку пра ців ни ків та їх ніх сі мей;

фор му ван ня у пра ців ни ків спри йнят тя ком па нії як со ці аль но від по
ві даль но го ро бо то дав ця, який праг не й здат ний за без пе чи ти сво їм пра
ців ни кам гід ні умо ви та оп ла ту пра ці, со ці аль ну під трим ку і за хист.

Від так, дру гий під хід є стра те гіч но орі єн то ва ним і спря мо ва ний на 
фор му ван ня стій ко го імі джу со ці аль но від по ві даль но го ро бо то дав ця.

сфор му льо ва ні під хо ди до управ лін ня со ці аль ним па ке том ус піш
но ви ко ри сто ву ю ть ся на ве ли ких про ми сло вих під при єм ст вах, вер
ти каль но ін тег ро ва них ком па ні ях, які ве дуть ак тив ну ді яль ність що до 
фор му ван ня кор по ра тив ної со ці аль ної від по ві даль но сті. 

Пе ре лік ма те рі аль них благ, що вхо дять до со ці аль но го па ке та, по ря
док та умо ви на дан ня їх пра ців ни ку, мо жуть бу ти пе ред ба че ні без по се
ред ньо в тру до во му до го во рі (як що він ук ла да є ть ся у пись мо вій фор мі), 
а та кож у ко лек тив но му до го во рі та від по від них ло каль них нор ма тив
них ак тах ор га ні за ції. 

сис те ма со ці аль них пільг і га ран тій у струк ту рі за галь ної ви на го
ро ди з’явилась у 1970х рр. у ве ли ких аме ри кан ських і, де що піз ні ше, 
єв ро пей ських кор по ра ці ях у зв’язку зі зро стаю чою не об хід ні стю за лу
чен ня та ут ри ман ня ква лі фі ко ва но го пер со на лу, а та кож ви ник нен ням 
но вих ви мог що до со ці аль ної від по ві даль но сті біз не су.

до те пер мож на ви ді ли ти чо ти ри па ра диг ми фор му ван ня со ці аль
но го па ке та [136] у струк ту рі за галь ної ви на го ро ди, що пос лі дов но 
змі ню ва ли од на од ну. Зок ре ма, у 1970х рр. ви ник ла та на бу ла ши ро
кої по пу ляр но сті «сис те ма ка фе те рію», у 1980х рр. бу ли за про ва
дже ні «орі єн то ва ні на сім’ю» про гра ми со ці аль ної під трим ки, у 1990х 
рр. з’явилися про гра ми «зруч но го міс ця ро бо ти», спря мо ва ні на за
без пе чен ня пра ців ни ків мак си маль ною кіль кі стю пос луг на ро бо чо
му міс ці (від ме дич но го до бан ків сь ко го об слу го ву ван ня). двох ти сяч
ні ро ки ха рак те ри зу ю ть ся поя вою про грам «до віч но го су про во ду» (life 
span pro grams), в ме жах яких ро бо то да вець ви ді ляє на за без пе чен ня 
со ці аль них пільг і га ран тій пра ців ни кам фік со ва ну су му кош тів, що 
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до воль ни ти пот ре би пра ців ни ків», за без пе чи ти реа лі за цію ни ми влас
них кон сти ту цій них прав у сфе рі пра ці, а й без по се ред ньо впли ну ти на 
ви роб ни чий про цес. Він має бу ти мак си маль но уні вер саль ним і вод но
час вра хо ву ва ти ін ди ві ду аль ні пот ре би пра ців ни ка. Зав дан ня ро бо то
дав ця — роз ро би ти та ку сис те му, що до зво лить за про ва ди ти єди ний 
стан дарт під хо ду до со ці аль но го па ке та, під ви щи ти рі вень пос луг, які 
на да ю ть ся пра ців ни ку, і ра зом з цим адап ту ва ти со ці аль ний па кет для 
кож но го струк тур но го під роз ді лу ком па нії, що дасть змо гу оп ти мі зу
ва ти ви тра ти ком па нії на со ці аль ні ці лі.

транс фор ма ція сис те ми со ці аль них пільг і га ран тій в ін ст ру мент 
за лу чен ня, управ лін ня мо ти ва ці єю та ін ве сту ван ня люд сь ко го ка пі та
лу має по зи тив не зна чен ня для внут ріш ньої ста біль но сті й зо вніш ньої 
при ваб ли во сті ком па нії як ро бо то дав ця. крім то го, на мак ро еко но міч
но му рів ні ви ко ри стан ня ро бо то дав ця ми со ці аль но го па ке та спри яє 
фор му ван ню в ук ра ї ні су час но го, кон ку рент но го рин ку пра ці, ство рен
ню та роз ви тку за сад кор по ра тив ної куль ту ри в сус піль ст ві, під ви щен
ню кон ку рен то спро мож но сті на ціо наль ної ро бо чої си ли.

со ці аль ний па кет мо же за про ва джу ва ти ся за до по мо гою іс ную чих 
за ко но дав чих ме ха ніз мів, та ких як до го вір не ре гу лю ван ня ко лек тив
них тру до вих від но син, нор ма тив не ре гу лю ван ня пра ці у ло каль них 
пра во вих ак тах суб’єктів гос по дар ської ді яль но сті, пись мо ва фор ма 
ук ла ден ня тру до во го до го во ру. ра зом з тим од ні єю з ос нов них умов 
ефек тив но сті управ лін ня со ці аль ним па ке том є від по від ність за галь
ним стра те гіч ним ці лям ком па нії, її кор по ра тив ній куль ту рі та по лі ти
ці управ лін ня пер со на лом.

Ви рі шен ня про блем, пов’язаних з реа лі за ці єю ін но ва цій них скла
до вих люд сь ко го роз ви тку, зок ре ма, впро ва джен ням за хо дів ін но ва
цій ної по лі ти ки зай ня то сті, оп ла ти пра ці та управ лін ня пер со на лом, 
по вин но уз го джу ва ти ся з роз роб кою ком плекс них за хо дів, що пе ред
ба ча ють реа лі за цію ін но ва цій у рів ні жит тя на се лен ня.

6.5. роз ви ток сис те ми со ці аль них пос луг

роз ви ток сис те ми со ці аль них пос луг в ук ра ї ні (змі ни у спек трі со
ці аль них пос луг, ме ре жі за кла дів та ус та нов) ве ли кою мі рою ви зна ча
є ть ся ди на мі кою кон тин ген тів со ці аль но враз ли вих верств на се лен ня, 
зок ре ма збіль шен ням їх ка те го рій і за галь ної чи сель но сті. ін но ва цій
ні про це си у сфе рі со ці аль них пос луг у по даль шо му ма ють не тіль ки 
по кра щи ти ро бо ту ор га нів со ці аль но го за хис ту, а й під ви щи ти рі вень 
жит тя як ок ре мої лю ди ни, так і ук ра їн сь ко го сус піль ст ва в ці ло му.

ну влас ність у 1990х рр. су про во джу вав ся різ ким змен шен ням ви трат 
ор га ні за цій на за без пе чен ня со ці аль них пільг і га ран тій пра ців ни кам.

3. Етап ба зо во го со ці аль но го па ке та. В се ре ди ні 1990х рр. з’явилася 
за ці кав ле ність при ват них під при єм ців у за лу чен ні й ут ри ман ні пра ців
ни ків як ос нов но го ре сур су, за який роз гор ну ла ся кон ку рент на бо роть
ба. По ча ли вво ди ти та кі еле мен ти со ці аль но го па ке та, як ком пен са ція 
ви трат на хар чу ван ня та про гра ми ме дич но го стра ху ван ня.

4. Етап ди фе рен ціа ції со ці аль но го па ке та. су час ний етап, що роз
по чав ся у 2000ні ро ки в умо вах до во лі жор ст кої кон ку рен ції за пер со
нал. ха рак те ри зу є ть ся під ви щен ням рів ня ви трат під при ємств на за
без пе чен ня со ці аль них пільг і га ран тій для пра ців ни ків, вклю чен ням 
со ці аль но го па ке та до за галь ної сис те ми ви на го ро ди.

у за хід них ком па ні ях на пов нен ня со ці аль но го па ке та є більш ва ріа
тив ним, з орі єн та ці єю на пот ре би різ них ві ко вих груп пра ців ни ків, на
то мість в ро сії, як пра ви ло, со ці аль ний па кет фор му є ть ся стан дарт но, 
без ура ху ван ня цьо го чин ни ка [137]. 

ок ре мі ро сій ські фа хів ці з управ лін ня пер со на лом вва жа ють, що 
піль ги со ці аль но го па ке та не по вин ні пе ре ви щу ва ти 10–15% від за ро
біт ної пла ти (су куп но го до хо ду) пра ців ни ка, а при пус ти мі ви тра ти на 
управ лін ня со ці аль ни ми па ке та ми — бу ти біль ши ми від 5–7% їх вар
то сті [137]. Вод но час прак ти ка свід чить, що «на ба га тьох ро сій ських 
під при єм ст вах сфор му ва лась чіт ка тен ден ція до зру шен ня струк ту ри 
за галь ної ви на го ро ди пер со на лу в бік збіль шен ня її не мо не тар ної час
ти ни. у ря ді ви пад ків за без пе чен ня со ці аль но го па ке та ста но вить по
над 15% усіх ви трат ком па нії на пер со нал».

Ви хо дя чи з на яв ної ста ти сти ки, в сШа со ці аль ний па кет ста но
вить 40–50% ба зо вої за ро біт ної пла ти [137]. ос нов ний вар тіс ний 
об сяг со ці аль но го па ке та в кра ї нах За хо ду — до 50% — при па дає на 
різ ні ви ди стра ху ван ня, го лов ним се ред яких є ме дич не стра ху ван
ня пра ців ни ків. обов’язковими для біль шо сті аме ри кан ських і єв
ро пей ських ком па ній є два ти пи со ці аль них про грам — ме дич но го 
стра ху ван ня і пен сій них. їх ви ко нан ня при зве ло до то го, що ви тра ти 
ком па ній на со ці аль ні ви пла ти за ос тан ні п’ять ро ків збіль ши лись уд
ві чі й ста нов лять до 15% ви трат на пер со нал. ек спер ти від зна ча ють, 
що в ро сії ча ст ка стра ху ван ня на віть ви ще — до 75%, ос кіль ки са ме 
з ньо го біль шість під при ємств по чи на ють за про ва джу ва ти со ці аль ні 
па ке ти [137].

со ці аль ний па кет є еле мен том за ро біт ної пла ти, «мо ти ва цій ним 
ін ст ру мен том, який ін тег рує ме то ди ма те рі аль но го і не ма те рі аль но го 
сти му лю ван ня пра ці, сис те мою за хо дів, що дає мож ли вість не ли ше за
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до но вих со ці аль них пос луг, спря мо ва них на під трим ку сі мей, ді тей 
та мо ло ді, на сьо го дні мож на від не сти:
•	 про	фі	лак	ти	ку	со	ці	аль	но	го	си	ріт	ст	ва	(со	ці	аль	ний	су	про	від	ди	тя	чих	

бу дин ків сі мей но го ти пу та при йом них сі мей, за по бі ган ня від мо
вам від но во на ро дже них ді тей то що);

•	 про	фі	лак	ти	ку	без	до	гляд	но	сті	та	без	при	туль	но	сті,	пра	во	по	ру	шень	
та зло чин но сті;

•	 со	ці	аль	ну	під	трим	ку	лю	дей,	які	жи	вуть	з	ВІЛ,	та	осіб	з	нар	ко	тич
ною за леж ні стю;

•	 со	ці	аль	ну	 ос	ві	ту	 та	 ви	хо	ван	ня	 (роз	ви	ток	 во	лон	тер	сь	ко	го	 ру	ху	 та	
сту дент ських со ці аль них служб то що);

•	 роз	ви	ток	ме	ре	жі	 се	лищ	них	 і	 сіль	ських	 цен	трів	 со	ці	аль	них	 служб	
для сім’ї, ді тей та мо ло ді.

на яв ний в ук ра ї ні ком плекс з на дан ня со ці аль них пос луг де що змі
нив ся під тис ком ін но ва цій них про це сів і на сьо го дні реа лі зу є ть ся че
рез різ но ма ніт ні за кла ди со ці аль но го об слу го ву ван ня, спря мо ва ні на 
різ ні вер ст ви на се лен ня:

•	 цен	три	ран	ньо	го	втру	чан	ня,	ден	них	пос	луг,	тим	ча	со	во	го	до	гля	ду,	
кри зо ві цен три, під трим ки сі мей та опі ку нів;

•	 при	тул	ки	від	кри	то	го	ти	пу;
•	 різ	ні	мо	де	лі	са	мо	стій	но	го	про	жи	ван	ня	у	гро	ма	ді	(бу	дин	ки	гру	по

во го про жи ван ня, мі нігур то жит ки, со ці аль ний су про від про жи ван ня 
у влас ній квар ти рі то що);

•	 фос	тер	ні	про	гра	ми	 (пе	ре	бу	ван	ня,	до	гляд,	 ви	хо	ван	ня	у	при	йом
них сім’ях);

•	 про	фі	лак	тич	ні	про	гра	ми	по	пе	ре	джен	ня	на	силь	ст	ва	в	сім’ї,	ди	тя
чої без до гляд но сті, со ці аль но го си ріт ст ва то що.

гро ма дя на ми, які не здат ні до са мо об слу го ву ван ня у зв’язку з по хи
лим ві ком, хво ро бою, ін ва лід ні стю і не ма ють рід них, які по вин ні за
без пе чи ти їм до гляд і до по мо гу, опі ку ю ть ся ор га ни мі ні стер ст ва пра ці 
та со ці аль ної по лі ти ки ук ра ї ни. іс ную ча в ук ра ї ні дер жав на сис те ма со
ці аль них пос луг зде біль шо го орі єн то ва на на до гляд за пред став ни ка ми 
да ної враз ли вої ка те го рії у ста ціо нар них ус та но вах, але та ким шля хом 
ці осо би май же пов ні стю ізо лю ю ть ся від сус піль но го жит тя, уск лад ню
є ть ся їх ін те гра ція в сус піль ст во.

на сьо го дні в ук ра ї ні спе ціа лі зо ва ні бу дин ки для ве те ра нів вій ни та 
пра ці, гро ма дян по хи ло го ві ку та ін ва лі дів за без пе чу ють вка за ні гру
пи на се лен ня зде біль шо го тіль ки при мі щен ня ми для про жи ван ня із 
не знач ним ком плек сом служб со ці аль нопо бу то во го при зна чен ня та 
ме дич но го об слу го ву ван ня. При цьо му в да них ус та но вах на дан ня со

іс ную ча сьо го дні в ук ра ї ні сфе ра со ці аль них пос луг та її ді яль
ність рег ла мен ту є ть ся ба гать ма за ко но дав чонор ма тив ни ми ак та
ми, що ви зна ча ють ос нов ні ор га ні за цій ні та пра во ві за са ди що до 
під трим ки ну ж ден них верств на се лен ня, особ ли во по на дан ню со
ці аль них пос луг осо бам, які пе ре бу ва ють у склад них жит тє вих об
ста ви нах і пот ре бу ють сто рон ньої до по мо ги. ос нов ним пра во вим 
ак том, що ви зна чає ор га ні за цій ні та пра во ві за са ди на дан ня со ці аль
них пос луг, є За кон ук ра ї ни «Про со ці аль ні пос лу ги» (ос тан ня ре
дак ція від 01.01.2004 р.), де під по нят тям «со ці аль ні пос лу ги» ро
зу мі ють ком плекс пра во вих, еко но міч них, пси хо ло гіч них, ос віт ніх, 
ме дич них, реа бі лі та цій них та ін ших за хо дів, спря мо ва них на ок ре
мих ін ди ві дів або со ці аль ні гру пи, які пе ре бу ва ють у склад них жит
тє вих об ста ви нах і пот ре бу ють сто рон ньої до по мо ги, з ме тою по ліп
шен ня або від тво рен ня їх жит тє ді яль но сті, со ці аль ної адап та ції та 
по вер нен ня до пов но цін но го жит тя. да ним за ко ном со ці аль ні пос
лу ги, які мо жуть на да ва ти ся як за пла ту, так і без оп лат но, пе ред ба че
но у двох фор мах:

1) ма те рі аль на до по мо га у ви гля ді гро шо вої або на ту раль ної до
по мо ги (про дук ти хар чу ван ня, за со би са ні та рії та осо би стої гі гіє ни, за
со би до гля ду за діть ми, одяг, взут тя та ін ші пред ме ти пер шої не об хід
но сті, па ли во, а та кож тех ніч ні і до по між ні за со би реа бі лі та ції);

2) со ці аль не об слу го ву ван ня або са мі со ці аль ні пос лу ги (со ці аль
нопо бу то ві, пси хо ло гіч ні, со ці аль нопе да го гіч ні, со ці аль номе дич ні, 
со ці аль ноеко но міч ні, юри дич ні, з пра це влаш ту ван ня, ін фор ма цій ні, 
з про фе сій ної реа бі лі та ції осіб з об ме же ни ми фі зич ни ми мож ли во стя
ми то що).

у сфе рі со ці аль них пос луг, як і в ба га тьох ін ших сфе рах жит тє ді яль
но сті лю ди ни, за ос тан ні ро ки та кож від бу ли ся дея кі ін но ва цій ні про
це си, пов’язані перш за все з ре фор ма ми та за лу чен ням со ці аль них ін
ве сти цій. до не дав на ін но ва ції в цій сфе рі тор ка ли ся, зок ре ма, ре фор ми 
пен сій но го за без пе чен ня та со ці аль них ви плат. не що дав но роз по чав
ся етап фор му ван ня сис те ми на дан ня со ці аль них пос луг пев но го рів
ня яко сті, що зу мов ле но на сам пе ред зро стан ням пот ре би у збіль шен ні 
кіль ко сті цих пос луг та їх ви дів. у ре зуль та ті з’явилися но ві со ці аль ні 
пос лу ги, що іс ну ють на за са дах со ці аль но го парт нер ст ва, де ін сти туа
лі за ції (лю ди на мо же пе ре бу ва ти у звич но му для неї ото че ні, а пос лу ги 
на да ю ть ся на рів ні гро ма ди), спря мо ва ні на ін те гра цію лю ди ни в сус
піль ст во, а не тіль ки на під трим ку, і вра хо ву ють ін ди ві ду аль ні пот ре
би ко ри сту ва чів із за сто су ван ням ін ди ві ду аль них пла нів по ви хо ду зі 
скрут но го ста но ви ща.
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мон ту при мі щень, меб лів, по бу то вої тех ні ки; від ві ду ван ня пред став
ни ка ми со ці аль них служб хво рих у ста ціо нар них ме дич них за кла дах; 
чи тан ня ху дож ньої та ін шої лі те ра ту ри, на пи сан ня лис тів; ор га ні за ція 
до звіл ля; ос віт ні пос лу ги; на дан ня до по мо ги в оформ лен ні до ку мен
тів; ор га ні за ція кон суль ту ван ня та по шук під хо дя щої ро бо ти (крім ро
бо ти за кор до ном).

ін те гра ція ук ра ї ни у сві то ву еко но міч ну сис те му зу мо ви ла поя ву 
в се ре до ви щі ук ра їн сь ко го біз не су та ко го яви ща, як кор по ра тив на со
ці аль на від по ві даль ність (ксВ). це по нят тя з’явилося в 70–80х рр. 
хх ст., ко ли гро мад сь кість по ча ла діз на ва ти ся про при хо ва ні не га тив
ні на слід ки ді яль но сті ве ли ких ком па ній (міс тапри ви ди, що ви ник ли 
пі сля за крит тя під при ємств; ка та ст ро фи, спри чи нен ні їх ді яль ні стю; 
втра че не здо ров’я на ви роб ництві без по даль шо го со ці аль но го за хис ту 
то що). роз го лос да них про блем при звів до то го, що пос та ло пи тан ня 
про роль біз не су в сус піль ст ві та про со ці аль ну від по ві даль ність ком
па ній, за по чат ку вав ши еру стра те гіч ної кор по ра тив ної фі лан тро пії та 
бла го дій но го мар ке тин гу.

Вза га лі, ви зна чен ня ксВ ду же різ нять ся, дех то пов’язує ксВ із 
роз бу до вою ста лих гро мад, як, на прик лад, у сШа, де ксВ час то 
пов’язується з про гра ма ми во лон тер ст ва пра ців ни ків ком па ній та доб
ро чин ні стю, в той час як єв ро пей ське ро зу мін ня ксВ по ля гає у ве ден ні 
біз не су в со ці аль новід по ві даль ний спо сіб. тоб то єди но го ви зна чен ня 
ксВ не має че рез ба га то гран ність під хо дів до ви рі шен ня ком плекс ної 
про бле ми. так, на дум ку сві то вої ра ди ком па ній зі ста ло го роз ви тку, 
ксВ мож на оха рак те ри зу ва ти як дов го стро ко ве зо бов’язання ком па
ній по во ди ти ся етич но та спри яти еко но міч но му роз ви тку, од но час но 
по кра щую чи якість жит тя пра ців ни ків та їх ніх ро дин, гро ма ди і сус
піль ст ва за га лом31.. ор га ні за ція еко но міч ної спів пра ці та роз ви тку 
(OECD) під ксВ ро зу міє ста лий роз ви ток, що пе ред ба чає зба лан со
ва ність еко но міч них, со ці аль них і еко ло гіч них ці лей сус піль ст ва, ін те
гра цію їх у взає мо ви гід ні пра ви ла та під хо ди (poli cies and prac tices).

В ук ра ї ні ксВ час то ото тож ню ють, на прик лад, із за мі ною за ста рі
ло го об лад нан ня або від крит тям «чис тих ви роб ництв», але мо ва йде 
про що ден ну со ці аль ну по лі ти ку ком па нії, де доб ро чин ність та со ці
аль на від по ві даль ність тіс но пов’язані. ком па нії, які за йма ю ть ся доб
ро чин ною ді яль ні стю, є більш схиль ни ми до роз роб лен ня стра те гії 
ксВ, ос кіль ки со ці аль ні про це си і про гра ми доб ро чин но сті все ре ди ні 
ком па нії мо жуть зго дом пе ре рос ти в про гра ми ксВ. до сі іс ну ють су

31  http://www.management.com.ua/cm/cm037.html

ці аль нопси хо ло гіч ної, пра во вої та ін ших ви дів до по мо ги є не ду же 
роз ви ну тим не тіль ки че рез брак кош тів, а й че рез ни зьку якість про
по но ва них пос луг. Про те в ос тан ні кіль ка ро ків пред став ни ки сфе ри 
со ці аль но го за хис ту ак цен ту ють свою ува гу на на дан ні ма ло за без пе че
ним гро ма дя нам по хи ло го ві ку, ін ва лі дам бу дин ківін тер на тів не тіль ки 
спе ціа лі зо ва но го по бу то во го об слу го ву ван ня, а й мож ли вість при дба
ти то ва ри у спе ці аль них ма га зи нах за со ці аль но дос туп ни ми ці на ми, 
без оп лат не хар чу ван ня то що.

В ук ра ї ні со ці аль на до по мо га ін ва лі дам на да є ть ся спіл кою ін ва лі дів 
ук ра ї ни, ме дич ни ми реа бі лі та цій ни ми цен тра ми, а та кож цен тра ми 
про фе сій ної, ме дич ної та со ці аль ної реа бі лі та ції ін ва лі дів будьяко го 
ві ку, що ма ють від по від ні ме дич ні по ка зан ня (на слід ки че реп номоз
ко вих травм; нев ро ло гіч ні за хво рю ван ня; на слід ки пе ре не се них хво
роб то що).

не дер жав ні со ці аль ні ор га ні за ції та ус та но ви та кож при хо дять на 
до по мо гу у ви рі шен ні цьо го пи тан ня, при ді ля ють ба га то ува ги ство
рен ню на леж них умов за без пе чен ня ме ди косо ці аль ної реа бі лі та ції, 
від нов лен ню здо ров’я та пра це здат но сті по тер пі лих на ви роб ництві. 
В да ний ком плекс за хо дів вхо дить лі ку ван ня по тер пі лих у ста ціо нар
них ме дич них за кла дах і са на тор ноку рорт не лі ку ван ня, ме дич на реа
бі лі та ція та ор га ні за ція са ні тар но го та спе ці аль но го ме дич но го до гля
ду за по тер пі ли ми, а та кож за без пе чен ня ін ва лі дів пра ці не об хід ни ми 
ме ди ка мен тоз ни ми пре па ра та ми, до дат ко вим хар чу ван ням, ав то мо бі
ля ми, ін ва лід ни ми ко ля ска ми, про тез ноор то пе дич ни ми ви ро ба ми то
що.

лю ди, які по ст ра ж да ли від сти хій них лих, ма ють пра во на от ри ман
ня не тіль ки од но ра зо вої гро шо вої до по мо ги та ком пен са цій них ви
плат, а та кож і на со ці аль нопси хо ло гіч ну, ме дич ну, пра во ву та ін ші ви
ди со ці аль ної під трим ки.

Пев ною ін но ва ці єю у сфе рі на дан ня со ці аль них пос луг мож на вва
жа ти іс ну ван ня плат них со ці аль них пос луг, пе ре лік і по ря док на дан ня 
яких за крі п ле но в Пос та но ві ка бі не ту мі ні ст рів ук ра ї ни № 12 «Про 
по ря док на дан ня плат них со ці аль них пос луг та за твер джен ня їх пе ре
лі ку» від 14.01.2004 р. Пе ре лік плат них пос луг в за зна че ній пос та но
ві об ме жу є ть ся та ки ми пунк та ми (17 по зи цій): при дбан ня і дос тав ка 
(про до воль чих, про ми сло вих і гос по дар ських то ва рів; ме ди ка мен тів; 
книг, га зет, жур на лів; га ря чо го хар чу ван ня); при го ту ван ня їжі; транс
порт ні пос лу ги; за без пе чен ня за со ба ми ма лої ме ха ні за ції; пе ру кар ські 
пос лу ги; пос лу ги з дот ри ман ня осо би стої гі гіє ни; при би ран ня при мі
щень; пран ня бі лиз ни; об ро бі ток при са диб них ді ля нок; ро бо ти з ре
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дос ко на лість сис те ми кон тро лю, від сут ність ме ха ніз мів дер жав но го та 
не за леж но го мо ні то рин гу, фі нан су ван ня со ці аль них про грам і ви хо ди
ли не з пот реб на се лен ня, а з об ме же них мож ли во стей бю дже ту. то му 
за раз про во дять ся ро бо ти що до ство рен ня діє во го ме ха ніз му со ці аль
но го за мов лен ня та ук ла дан ня со ці аль но го кон трак ту, а та кож на дан ня 
лю ди ні мож ли во сті об ра ти са мій пос лу гу, за клад і фор му її от ри ман
ня, тоб то вті лен ня в жит тя сис те ми де «гро ші йдуть за клі єн том». для 
під ви щен ня ефек тив но сті та яко сті на дан ня со ці аль них пос луг Вер
хов ною ра дою ук ра ї ни бу ло роз роб ле но і схва ле но 13.04.2007 р. кон
цеп цію ре фор му ван ня сис те ми со ці аль них пос луг32. Згід но з цим до ку
мен том ре фор му ван ня сис те ми со ці аль но го за хис ту, що ма ло на ме ті 
ство рен ня умов для до сяг нен ня ви со ко го рів ня жит тя гро ма дян, уже 
по ча ло ся з та ких за хо дів, як по си лен ня ці льо вої спря мо ва но сті со ці
аль них про грам, по глиб лен ня ад рес но сті, ре форм пен сій но го за без пе
чен ня та со ці аль них ви плат.

За від по від ної реа лі за ції да ної кон цеп ції лю ди або гру пи на се лен
ня, що опи ни ли ся у склад них жит тє вих об ста ви нах (ін ва лід ність, ча ст
ко ва втра та ру хо вої ак тив но сті, по хи лий вік, са мот ність, си ріт ст во, без
при туль ність, ма ло за без пе че ність, пси хо ло гіч ний чи пси хіч ний роз лад 
то що), змо жуть ко ри сту ва ти ся якіс ною сис те мою со ці аль них пос луг, 
яка від по ві да ти ме їх ін ди ві ду аль ним пот ре бам. При цьо му не по руш
ним має ста ти прин цип ад рес но сті, доб ро віль но сті ви бо ру за кла ду та 
міс ця от ри ман ня пев но го ви ду пос лу ги.

ін но ва ці єю згід но з кон цеп ці єю ре фор му ван ня сис те ми со ці аль них 
пос луг є де цен тра лі за ція сис те ми їх на дан ня, що пе ред ба чає по си лен ня 
ро лі гро мад, те ри то рі аль не на бли жен ня со ці аль них цен трів і за кла дів 
до міс ця про жи ван ня лю ди ни, яка пот ре бує до по мо ги. це дасть змо гу 
збіль ши ти від по ві даль ність ор га нів міс це во го са мо вря ду ван ня за об сяг 
та якість на да них пос луг, фі нан со ве за без пе чен ня (роз роб лен ня і впро
ва джен ня ме ха ніз му со ці аль но го за мов лен ня на со ці аль ні пос лу ги у на
да ва чів пос луг об лас ни ми, місь ки ми і ра йон ни ми ор га на ми са мо вря ду
ван ня за ра ху нок міс це вих бю дже тів) то що.

сис те ма за без пе чен ня со ці аль них пос луг пе ред ба чає за про ва джен
ня мі ні маль них дер жав них стан дар тів яко сті та здій снен ня пос тій но го 
кон тро лю за їх дот ри ман ням, ре гу лю ван ня ді яль но сті суб’єктів шля
хом лі цен зу ван ня і реє ст ра ції, за сто су ван ня еко но міч но го й ад мі ні ст
ра тив но го ме ха ніз му, який обу мо вить кон ку рен цію і сти му лю ва ти ме 
до під ви щен ня яко сті пос луг. але щоб да на кон цеп ція до сяг ла на мі

32 www.usif.kiev.ua

пер еч ки сто сов но по ді лу обов’язків що до со ці аль но го за хис ту між дер
жа вою та біз не сом.

В ук ра ї ні ком па нії ма ють ва го мі при кла ди від по ві даль ної по ве
дін ки: від по ліп шен ня ро бо ти пра ців ни ків під при єм ст ва або за про
ва джен ня на ньо му но віт ніх тех но ло гій до ак тив ної бла го чин ної ді
яль но сті. од нак за ува жи мо, що ро зу мін ня важ ли во сті та на галь но сті 
со ці аль них пи тань для ком па ній, мо раль них пе ре ко нань влас ни ків біз
не су, тис ку з бо ку груп впли ву що до не об хід но сті ос во єн ня ін ших рин
ків є фак то ра ми, що впли ва ють на сут ність ук ра їн ської ксВ та ін ди ві
ду аль них стра те гій ок ре мих ком па ній. на прик лад, кор по ра ція UMC 
розв’язує за до по мо гою прак тик кор по ра тив ної со ці аль ної від по ві
даль но сті низ ку ак ту аль них про блем, як ствер джує ек сперт від ді лу зов
ніш ніх від но син UMC, а са ме: пи тан ня ос ві ти, ви хо ван ня, об слу го ву
ван ня ве те ра нів, охо ро ни здо ров’я то що.

та ким чи ном, мож на го во ри ти про те, що кор по ра тив на со ці аль на 
від по ві даль ність є спро бою пев ної ком па нії до по мог ти дер жа ві у ви рі
шен ні со ці аль них, еко но міч них, еко ло гіч них про блем, роз ви ваю чись 
са мій й роз ви ваю чи нав ко лиш нє се ре до ви ще. на сьо го дні ви рі шен ня 
про бле ми що до ефек тив ної ді яль но сті ком па ній по реа лі за ції за хо дів 
з ксВ по ля гає у зба лан со ва но сті та уз го дже но сті дій між трьо ма за зна
че ни ми сфе ра ми жит тя. іс ную чі тра ди ції що до доб ро чин но сті в ук ра ї ні 
мо жуть до по мог ти ба га тьом ком па ні ям ви зна чи ти особ ли во сті на ціо
наль них пот реб і по бу ду ва ти свої про гра ми ксВ та ким шля хом, щоб 
во ни спри яли не тіль ки їх роз ви тку, а й під ви щен ню со ці аль но го рів ня 
жит тя на се лен ня усі єї кра ї ни. крім то го, про гра ми кор по ра тив ної со
ці аль ної від по ві даль но сті по вин ні реа лі зо ву ва ти ся в рам ках парт нер
ст ва з не уря до ви ми ор га ні за ція ми, гро мад сь ки ми гру па ми чи уря дом 
кра ї ни, які мо жуть впли ну ти на по ліп шен ня се ре до ви ща в яко му діє 
ком па нія. Про те спів пра ця з різ ни ми ор га ні за ція ми є ду же склад ною 
і по до ла ти ці склад но сті мож на са ме шля хом реа лі за ції про грам во лон
тер ст ва, ко ли пра ців ни ки ком па нії мо жуть пра цю ва ти в ро бо чий час 
у про ек тах не дер жав них ор га ні за цій або в со ці аль них іні ціа ти вах. то
му та кі про гра ми во лон тер ст ва мо жуть ста ти вті лен ням кор по ра тив ної 
со ці аль ної від по ві даль но сті в ук ра ї ні, а для ком па ній пе ре рос ти в кор
по ра тив ну со ці аль ну ви го ду. Вже сьо го дні со ці аль ні ін ве сти ції ком
па ній не об хід но ви мі рю ва ти не кіль кі стю ви тра че них кош тів, а ефек
тив ні стю їх вкла день, хо ча ду же важ ко оці ни ти у циф рах ефек тив ність 
та ких різ них ви дів со ці аль ної до по мо ги, як до по мо га ди тя чим бу дин
кам і шко лам або до по мо га по оз до ров лен ню на се лен ня то що.

стан дар ти яко сті со ці аль них пос луг до сі бу ли зне хту ва ні че рез не
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них пос луг (або мкП, для сіль ської та гір ської міс це во стей і від да ле
них ра йо нів міст), а 2 377 сі мей бу ло зня то з об лі ку що до со ці аль но го 
су про во ду.

Про тя гом пер шо го квар та лу 2007 р. ін ди ві ду аль ни ми со ці аль ни ми 
пос лу га ми цен трів со ці аль них служб ско ри ста ли ся 20 1179 осіб, з них 
21,7% — ін’єкційні спо жи ва чі нар ко ти ків, 18,6% — ді тиси ро ти та ді
ти, по збав ле ні бать ків сь ко го пік лу ван ня, 26% — ді ти та мо лодь з функ
ціо наль ни ми об ме жен ня ми, реш ту скла ли жін ки, які ма ли на мір від мо
ви ти ся від но во на ро дже ної ди ти ни; не пов но літ ні та мо ло ді осо би, які 
звіль ни ли ся з ви хов них ко ло ній то що.

По чи наю чи з 2006 р. в ді яль но сті цен трів со ці аль них служб для 
сім’ї, ді тей та мо ло ді з’явився но вий вид со ці аль них пос луг з со ці аль
ної під трим ки, а са ме ран нє ви яв лен ня, об лік та со ці аль ний су про від 
сі мей, ді тей та мо ло ді, які опи ни лись у скрут ній жит тє вій си туа ції. З ці
єю ме тою бу ло ство ре но Єди ний банк да них по сім’ях, що опи ни ли ся 
в склад них жит тє вих си туа ці ях; він на лі чує бли зько 79 тис. осіб, з них 
23 069 за без пе че но со ці аль ним су про во дом, а 45% сі мей зня то з об лі ку 
з по зи тив ним ре зуль та том [138]. та кож у 22 ре гіо нах ук ра ї ни у 2006 р. 
дія ли спе ціа лі зо ва ні цен три з на дан ня со ці аль нопси хо ло гіч них пос луг 
осо бам, що опи ни лись у склад них жит тє вих об ста ви нах.

у рам ках ви рі шен ня про бле ми без при туль но сті та без до гляд но сті 
з 2002 р. дер жав на со ці аль на служ ба по ча ла пра цю ва ти в на пря мі за
по бі ган ня від мо вам від но во на ро дже них ді тей і ре ін те гра ції ді тей з бу

че ної ме ти не об хід но, перш за все, вдо ско на ли ти вже іс ную чі ви ди со
ці аль них пос луг і ство ри ти но ві. для цьо го бу де ок рес ле но пе ре лік га
ран то ва них дер жа вою без оп лат них пос луг та ка те го рій на се лен ня, які 
ма ти муть пра во на їх от ри ман ня, а ви ди до по мо ги, які не увій дуть до 
га ран то ва но го дер жа вою об ся гу, на да ва ти муть ся на плат ній ос но ві. та
кож до роз роб лен ня і впро ва джен ня стан дар тів яко сті со ці аль них пос
луг обов’язково до лу ча ти муть ся пред став ни ки не дер жав них ор га ні за
цій, але для цьо го дер жа ва має под ба ти про ство рен ня пра во вих умов 
для функ ціо ну ван ня не за леж них ін спек цій і про ве ден ня гро мад сь ко го 
мо ні то рин гу, а та кож від по від но го за без пе чен ня фі нан со ви ми, люд сь
ки ми, нау ко ви ми ре сур са ми.

та ким чи ном, очі ку ва ним по зи тив ним ре зуль та том у хо ді про ве ден
ня ре форм сис те ми со ці аль них пос луг має ста ти по кра щен ня жит тя та 
реа лі за ція кон сти ту цій них прав гро ма дян на со ці аль ний за хист че рез 
удо ско на лен ня сис те ми со ці аль них пос луг у на пря мі її від по від но сті 
пот ре бам на се лен ня, за без пе чен ня дос туп но сті й ад рес но сті со ці аль
них пос луг, під ви щен ня їх яко сті. удо ско на лив ши на яв ну сис те му со
ці аль но го за хис ту на се лен ня, ук ра ї на змо же під ви щи ти свої со ці аль ні 
стан дар ти і на бли зить ся до єв ро пей ських, а та кож за без пе чить ук ра їн
цям но ву га ран то ва ну якість жит тя.

со ці аль ні пос лу ги для сі мей, ді тей та мо ло ді. особ ли вої 
під трим ки як з бо ку дер жа ви, так і з бо ку різ них не дер жав них ор га ні
за цій пот ре бу ють ді ти та мо лодь, які зна хо дять ся у склад ній жит тє вій 
си туа ції че рез ін ва лід ність, хво ро бу, си ріт ст во, без при туль ність, ма ло
за без пе че ність, кон флік ти і жор сто ке став лен ня у сім’ї. ос кіль ки са ме 
ді ти й мо лодь — це май бут нє дер жа ви, то під трим ка їх є пріо ри тет ною, 
ефек тив ною со ці аль ною ін ве сти ці єю кож ної дер жа ви, за по ру кою її по
даль шо го роз ви тку і ста біль но сті.

ці єю враз ли вою ка те го рі єю опі ку є ть ся мі ні стер ст во у спра вах сім’ї, 
мо ло ді та спор ту че рез цен три со ці аль них служб для сім’ї, ді тей та мо
ло ді. так, цен три про тя гом 2006 р. на да ли май же 10 млн. со ці аль них 
пос луг, біль ше по ло ви ни з яких (57%) — пос лу ги, пов’язані з на дан ням 
ін фор ма ції (рис. 6.2).

уже в пер шо му квар та лі 2007 р. в ук ра ї ні 11 829 сі мей бу ло охо п
ле но со ці аль ни ми пос лу га ми цен трів со ці аль них служб для сім’ї, ді тей 
та мо ло ді, з них май же 15% — ді тиси ро ти та ді ти, по збав ле ні бать
ків сь ко го пік лу ван ня, 10% (11 916) — ба га то діт ні сім’ї, ді ти з функ ціо
наль ни ми об ме жен ня ми та сім’ї, які пе ре бу ва ють у склад них жит тє вих 
об ста ви нах. Ва го му ча ст ку з 26,4% ці єї ка те го рії на се лен ня ста нов лять 
от ри му ва чі ін ди ві ду аль них пос луг у рам ках мо біль них кон суль та цій

рис. 6.2. кіль кість на да них со ці аль них пос луг за ви да ми про тя гом 2006 р., тис.

Дже ре ло: Звіт про ді яль ність цен трів со ці аль них служб для сім’ї, ді тей та мо ло ді  
про тя гом 2006 ро ку Дер жав ної со ці аль ної служ би сім’ї, мо ло ді та спор ту  

до Мі ні стер ст ва у спра вах сім’ї, мо ло ді та спор ту
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Про те дії со ці аль них пра ців ни ків цен тру ма те рі та ди ти ни не є па
сив ни ми: за до мо вле ні стю з ке рів ництвом за кла дів охо ро ни здо ров’я 
во ни ор га ні зо ву ють про ве ден ня пси хо ло гіч ної ді аг но сти ки, на дан ня 
пси хо ло гіч ної до по мо ги жін кам, що пе ре бу ва ють в аку шер ськогі не ко
ло гіч них, не она то ло гіч них і пе ді ат рич них від ді лен нях, на під ста ві ді
аг но сти ки роз роб лю ють ін ди ві ду аль ний план со ці аль но го су про во ду 
осо би, що пе ре бу ває у склад ній жит тє вій си туа ції, де ви зна че но фор ми 
і ме то ди взає мо дії з ме тою до сяг нен ня мак си маль но го ефек ту в ін те ре
сах ма те рі та ди ти ни, а та кож про во дять со ці аль не ін спек ту ван ня (на
гляд, кон троль, ана ліз, ек спер ти зу) умов про жи ван ня осіб пі сля ви бут
тя їх із цен тру то що.

охо ро на ди тин ст ва є од ним із стра те гіч них за галь но на ціо наль них 
пріо ри те тів дер жав ної по лі ти ки, од нак по при на ма ган ня за по біг ти 
ран ньо му со ці аль но му си ріт ст ву та по даль шо му су про во ду жі нок, які 
пот ра пи ли в скрут ні жит тє ві об ста ви ни, цен три со ці аль них служб про
во дять ро бо ту з ти ми, хто вже опи нив ся в та кій си туа ції, тоб то на да
ють со ці аль ні пос лу ги ді тямси ро там і ді тям, по збав ле ним бать ків сь
ко го пік лу ван ня. Про тя гом ос тан ніх ро ків збе рі га є ть ся тен ден ція до 
збіль шен ня їх чи сель но сті, що ста но вить по над 97,6 тис. осіб33, з них 
ли ше 3% — це ді ти, в яких по мер ли бать ки, реш та — «со ці аль ні си
ро ти».

со ці аль ни ми пос лу га ми цен трів для ді тейси ріт та ді тей, по збав ле
них бать ків сь ко го пік лу ван ня, у 2006 р. бу ло охо п ле но 34 431 осо бу, 
з них ін ди ві ду аль ни ми пос лу га ми — більш ніж 26 тис., у то му чис лі 4 
454 ви пу ск ни ків ін тер нат них за кла дів, та кож 3 512 осіб бу ло за без пе
че но со ці аль ним су про во дом, з них 525 є ви пу ск ни ка ми ін тер на тів34.

ін но ва ці єю в сфе рі на дан ня со ці аль них пос луг, по чи наю чи з 2005 
р., ста ло за без пе чен ня ді тейси ріт та ді тей, по збав ле них бать ків сь ко го 
пік лу ван ня, ві ком від 15 до 18 ро ків, та мо ло дих осіб з чис ла ді тейси
ріт та ді тей, по збав ле них бать ків сь ко го пік лу ван ня, ві ком від 18 до 23 
ро ків со ці аль ни ми гур то жит ка ми [141]. со ці аль ний гур то жи ток на да
є ть ся гро ма дя нам ук ра ї ни на час пе ре бу ван ня їх на со ці аль но му квар
тир но му об лі ку за умо ви, що та ке жит ло є єди ним міс цем їх про жи ван
ня. на від мі ну від со ці аль них цен трів для ма те рі та ди ти ни, де осо ба, 
що звер ну ла ся за до по мо гою, мо же от ри ма ти жит ло і хар чу ва ти ся без
оп лат но, в со ці аль них гур то жит ках без оп лат но пе ред ба че но на дан ня 
тіль ки кон суль та тив них пос луг (юри дич ні, ме дич ні, пе да го гіч ні то що), 

33 http://www.mon.gov.ua/laws/01_12_05_1.doc 
34 www.dcssm.gov.ua

дин ків ди ти ни в сі мей не ото чен ня; так з’явилися кон суль та цій ні пунк
ти у по ло го вих ста ціо на рах, жі но чих кон суль та ці ях, бу дин ках ди ти ни 
(у 2006 р. їх кіль кість ся га ла 520) [139].

ді яль ність оз на че них цен трів спря мо ва на на ва гіт них жі нок і тих, 
що на ро ди ли ди ти ну; во ни ма ють на ме ті зміц нен ня ін сти ту ту сім’ї 
шля хом фор му ван ня за сад від по ві даль но го, ус ві дом ле но го бать ків ст ва, 
ос кіль ки, як пра ви ло, від ви хо ван ня ді тей від мов ляю ть ся жін ки, які є 
не го то ви ми до ма те рин ст ва; бо ять ся втра ти ти міс це ро бо ти; на ро ди
ли ди ти ну по за шлю бом та про ти во лі най ближ чих ро ди чів (сво їх бать
ків); ма те ря ми ді тейін ва лі дів; пси хіч но хво ри ми; ал ко голь но та/або 
нар ко тич но за леж ни ми; жерт ва ми зґвал ту ван ня та ін це сту, ви пу ск ни
ця ми ін тер нат них за кла дів; не пов но літ ні ми з асо ці аль них сі мей; ті, що 
ма ють знач ні ма те рі аль ні про бле ми. та кі кон суль та цій ні пунк ти до по
ма га ють осо бам, що пот ре бу ють під трим ки, не тіль ки тим ча со во ви рі
ши ти про бле му жит ла і на леж них умов іс ну ван ня но во на ро дже ної ди
ти ни, а та кож зро би ти про цес їх со ці аль ної реа бі лі та ції дос туп ні шим 
і про сті шим че рез пос тій ну взає мо дію з со ці аль ним пра ців ни ком та 
про фе сій ну пси хо ло гіч ну під трим ку.

ро бо та кон суль та цій них пунк тів із за по бі ган ня ран ньо го со ці аль но
го си ріт ст ва має по зи тив ні ре зуль та ти і є до сить ефек тив ною. За да ни
ми мі ні стер ст ва у спра вах сім’ї, мо ло ді та спор ту про тя гом 2006 р. зав
дя ки су про во ду спе ціа лі стів цен трів со ці аль них служб для сім’ї, ді тей 
та мо ло ді 311 ма те рів (64,5%) змі ни ли свій на мір що до від мо ви від но
во на ро дже ної ди ти ни, в ре зуль та ті ді ти, що ма ли ри зик пот ра пи ти до 
бу дин ків ди ти ни, за ли ши лись у рід них сім’ях.

З 2005 р. на ба зі цен трів для сім’ї, ді тей та мо ло ді в дея ких ре
гіо нах ук ра ї ни ді ють со ці аль ні служ би, що на да ють спе ціа лі зо ва ні 
со ці аль ні пос лу ги, зок ре ма со ці аль ні цен три ма те рі та ди ти ни. ме
тою цих ус та нов є на дан ня со ці аль них пос луг жін кам, які опи ни ли
ся в склад них жит тє вих об ста ви нах, що пе ре шко джа ють ви ко нан ню 
ма те рин сь ко го обов’язку. да ний за клад до зво ляє тим ча со во про жи
ва ти жін кам на 7–9 мі ся ці ва гіт но сті та ма те рям з діть ми ві ком від 
на ро джен ня до 18 мі ся ців, які опи ни ли ся в склад них жит тє вих об
ста ви нах [140]. жін кам, які звер ну ли ся за до по мо гою в цю ор га ні
за цію, на да ють не тіль ки жит ло з на леж ни ми по бу то ви ми умо ва ми 
і без оп лат ні пси хо ло гіч ні, со ці аль нопе да го гіч ні, пра во ві, со ці аль но
еко но міч ні та ін фор ма цій ні пос лу ги, а й за без пе чу ють їх про дук та ми 
хар чу ван ня, да ють змо гу здо бу ти ос ві ту і фах, на вич ки са мо стій но
го жит тя з ди ти ною по за ме жа ми за кла ду, за без пе чу ють за хист їх ніх 
прав та ін те ре сів.
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дБст і при йом ні сім’ї; участь у до бо рі ді тей у дБст і при йом ні сім’ї; 
під го тов ці кан ди да тів на ство рен ня дБст і при йом них сі мей шля хом 
про ве ден ня се мі на рів, тре нін гів то що; кон тро лі умов ви хо ван ня та про
жи ван ня ді тей в дБст і при йом них сім’ях у хо ді со ці аль но го су про во ду 
від по від но до уз го дже но го з бать ка ми ін ди ві ду аль но го пла ну со ці аль но
го су про во ду ди ти ни; в на дан ні (у хо ді со ці аль но го су про во ду) со ці аль
нопси хо ло гіч них, ме то дич них, со ці аль нопе да го гіч них, юри дич них, со
ці аль номе дич них, ін фор ма цій них та ін ших пос луг. так, 3 286 осіб, що 
у 2006 р. звер ну ли ся до цен трів со ці аль них служб для сім’ї, ді тей та мо ло
ді з пи тань ство рен ня при йом них сі мей і дБст, 1 616 кан ди да тів у при
йом ні бать ки та бать киви хо ва те лі про йшли від по від ну під го тов ку.

не за ли ша є ть ся по за ува гою най бо лю чі ша для ук ра їн сь ко го сус
піль ст ва про бле ма Вілін фі ка ції та сні ду, яка з ро ку в рік на би рає 
обер тів. то му на ба зі цен трів со ці аль них служб для сім’ї, ді тей та мо ло
ді ді ють цен три, що на да ють різ но ма ніт ні со ці аль ні пос лу ги (від пси хо
ло гіч ної під трим ки до на дан ня лі ків) Вілін фі ко ва ним ді тям та мо ло
ді, ін’єкційним спо жи ва чам нар ко ти ків, а та кож їх бли зьким. уп ро довж 
2006 р. да ною пос лу гою в ук ра ї ні бу ло охо п ле но по над 44 тис. осіб.

цен три со ці аль них служб для сім’ї, ді тей та мо ло ді на ма га ю ть ся на
да ти різ но го ро ду до по мо гу та ви рі ши ти про бле ми не пов но літ ніх, мо
ло ді, яка від бу ває по ка ран ня і по вер та є ть ся з місць по збав лен ня во лі 
(охо п ле но бли зько 23 тис. осіб), ді тейін ва лі дів та їх ніх бать ків з пи
тань пси хо ло гопе да го гіч ної ді аг но сти ки й реа бі лі та ції пси хо фі зич
но го роз ви тку ди ти ни, пси хо ло гіч ної, пе да го гіч ної ко рек ції (спря
му ван ня за нять на роз ви ток здіб но стей, мов лен ня, пам’яті, ло гіч но го 
мис лен ня) то що.

За не пад ін фра струк ту ри у сіль ській міс це во сті, від сут ність на віть та
ких важ ли вих для жит тя лю ди ни за кла дів, як лі кар ні, шко ли, ди тя чі сад
ки, зму си ли звер ну ти ува гу на роз ви ток сфе ри со ці аль но го за хис ту на 
се лі. По чи наю чи з 2005 р. в ук ра ї ні ви ник ла та ка ін но ва цій на со ці аль
на пос лу га, як мо біль ні кон суль та цій ні пунк ти з про ве ден ня со ці аль ної 
ро бо ти у сіль ській і гір ській міс це во стях, від да ле них ра йо нах то що. ді
яль ність цьо го спе ціа лі зо ва но го фор му ван ня за без пе чує ін фор ма цій но
про світ ни цьку ро бо ту з діть ми, мо лод дю, різ ни ми ка те го рія ми сі мей 
що до про па гу ван ня здо ро во го спо со бу жит тя то що. да ним ви дом со
ці аль них пос луг уп ро довж 2006 р. бу ло охо п ле но по над 1 627 тис. осіб, 
яким на да но 226 тис. ін ди ві ду аль них со ці аль них пос луг [143].

Ін но ва цій ні скла до ві со ці аль но го за хис ту ін ва лі дів в Ук ра ї ні. 
ос тан нім ча сом у ба га тьох кра ї нах, в то му чис лі й ук ра ї ні, особ ли
вої ак ту аль но сті на бу ва ють пи тан ня ін те гра ції ін ва лі дів у сус піль

а ко ри сту ван ня жит лом з на леж ни ми умо ва ми й меб ля ми — за вста
нов ле ну пла ту.

не дер жав ні ор га ні за ції та кож не за ли ша ють без ува ги про бле ми ді
тей. так, у міс ті киє ві про во дить ся ек спе ри мент що до за про ва джен ня 
ін но ва цій ної фор ми влаш ту ван ня ді тей [142] у центр за хис ту без при
туль них ді тей «на ші ді ти», ут во ре ний ні ме цькоПоль ськоук ра їн
ським то ва ри ст вом.

да ний центр, за без пе чую чи со ці аль ний за хист без при туль ним ді
тям ві ком від 3 до 18 ро ків, на дає їм мож ли вість, крім дов го три ва ло го 
пе ре бу ван ня в за кла ді, от ри му ва ти ком плекс ні со ці аль ні пос лу ги (пси
хо ло гіч ну, пе да го гіч ну, ме дич ну та ін ші ви ди до по мо ги), реа лі зу ва ти 
своє пра во на фі зич ний, ін те лек ту аль ний, ду хов ний роз ви ток і ви хо
ван ня в ото чен ні, мак си маль но на бли же но му до сі мей но го (за прин
ци пом ро дин но сті). центр за хис ту без при туль них ді тей, крім на дан ня 
на леж них жит ло вопо бу то вих умов і мож ли во сті здо бу ти ос ві ту (від 
до шкіль них за кла дів до про фе сій нотех ніч них), влаш то вує ди ти ну, пі
сля до сяг нен ня нею пов но літ тя та за її ба жан ням, у ви щий нав чаль ний 
за клад або пра це влаш то вує.

В ук ра ї ні з 1989 р. впро ва джу ю ть ся аль тер на тив ні фор ми сі мей ної 
опі ки й ви хо ван ня ді тейси ріт та ді тей, по збав ле них бать ків сь ко го пік
лу ван ня, шля хом ство рен ня ди тя чих бу дин ків сі мей но го ти пу і при
йом них сі мей. най більш ефек тив ною та оп ти маль ною фор мою до гля
ду, нав чан ня і ви хо ван ня ді тей, що втра ти ли ро ди ну, є їх уси нов лен ня 
або пе ре да ча на ви хо ван ня під опі ку, в та ко му ра зі ди ти на не втра чає 
ро дин них зв’язків і кра ще адап ту є ть ся в сус піль ст ві. то му влаш ту ван
ня у при йом ну сім’ю або ди тя чий бу ди нок сі мей но го ти пу ди ти ни, яка 
по збав ле на мож ли во сті пе ре бу ва ти у біо ло гіч ній сім’ї, є пев ною со ці
аль ною ін ве сти ці єю, що дасть змо гу реа лі зу ва ти не тіль ки пра во са мої 
ди ти ни зро ста ти у сі мей но му ото чен ні, а на віть змен шить ри зик що до 
її пот ра п лян ня до мар гі наль них груп.

ос кіль ки на ета пі ство рен ня та по даль шо го функ ціо ну ван ня ди тя
чо го бу дин ку сі мей но го ти пу і при йом ної сім’ї ви ни кає ба га то пи тань 
різ но го ха рак те ру, то їх ви рі шен ня по кла де но на цен три со ці аль ної до
по мо ги сім’ям, ді тям та мо ло ді, які на да ють со ці аль ні пос лу ги при йом
ним сім’ям, ди тя чим бу дин кам сі мей но го ти пу (дБст)35. ді яль ність да
них цен трів по ля гає у до бо рі кан ди да тів у по тен цій ні бать киви хо ва те лі 

35 дитячий будинок сімейного типу – окрема сім’я, що створюється за бажанням 
подружжя або окремої особи, яка не перебуває у шлюбі, які беруть на виховання 
та спільне проживання не менш як 5 дітейсиріт і дітей, позбавлених батьківського 
піклування.
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– об ме же ність ста ти стич них да них що до струк тур них ха рак те ри
стик пра цюю чих ін ва лі дів та ін ва лі дів, які ба жа ють пра цю ва ти (особ
ли во це ста ло склад но пі сля ска чу ван ня ста ти стич ної звіт но сті за фор
мою № 14 «Звіт про пра це влаш ту ван ня ін ва лі дів ор га на ми со ці аль но го 
за хис ту на се лен ня»).

крім цьо го, іс ну ють дві ду же важ ли ві про бле ми, без ви рі шен ня яких 
будьяке удо ско на лен ня не мож ли ве.

Попер ше, ство рен ня без бар’єрного се ре до ви ща для ін ва лі дів з ме
тою по кра щан ня дос ту пу ін ва лі дів до об’єктів со ці аль ної ін фра струк
ту ри, жит ло во го та гро мад сь ко го при зна чен ня, без пе ре шкод но го дос
ту пу до міс ця нав чан ня або ро бо ти і на зад.

Подру ге, змі на став лен ня сус піль ст ва до вка за ної ка те го рії на се лен ня 
та сус піль не ро зу мін ня про блем ін ва лі дів. на жаль, в ук ра ї ні цьо му пи
тан ню при ді ля є ть ся не дос тат ньо ува ги, що не га тив но по зна ча є ть ся як на 
са мо по чут ті са мих ін ва лі дів, так і на со ці аль но му і пра во во му за хис ті ці єї 
ка те го рії осіб. При ймаю чи ін ва лід ність як один з ас пек тів люд сь ко го різ
но ма ніт тя, не об хід но змі ни ти у сус піль ст ві до мі ную чу і дис кри мі на цій ну 
по ве дін ку сто сов но за зна че них осіб на доб ро зич ли ву та під три мую чу.

для під ви щен ня рів ня охо п лен ня ін ва лі дів про фе сій ною ос ві тою 
не об хід но, перш за все, адап ту ва ти іс ную чу сис те му про фе сій ної ос ві ти 
до спе ци фіч них пот реб ін ва лі дів, збіль ши ти за сто су ван ня ін но ва цій
них форм, ме то дів нав чан ня, ос на щен ня нав чаль них за кла дів су час ною 
тех ні кою та спе ці аль ни ми при строя ми; роз ши ри ти пе ре лік про фе сій, 
по яких мож ли ве нав чан ня ін ва лі дів від по від но до їх ніх по ба жань, ви
снов ків мсек і пот реб рин ку пра ці. ін ва лі ди як спе ци фіч на ка те го рія 
на се лен ня біль ше, ніж ін ші пот ре бу ють здо бут тя про фе сій ної ос ві ти та 
по даль шо го пра це влаш ту ван ня.

Згід но з За ко ном ук ра ї ни «Про ос но ви со ці аль ної за хи ще но сті ін ва
лі дів в ук ра ї ні» для під при ємств, не за леж но від фор ми влас но сті, вста
нов ле на кво та для пра це влаш ту ван ня ін ва лі дів у роз мі рі 4% від се ред
ньо об лі ко вої чи сель но сті штат них пра ців ни ків за рік. од нак за рин ко вих 
умов іс ну ють знач ні про бле ми для прак тич ної реа лі за ції ці єї кво ти.

до свід роз ви не них кра їн свід чить, що дер жа ва, вра хо вую чи со ці аль
ний ас пект про бле ми зай ня то сті ін ва лі дів і тим са мим при ско рюю чи 
ін те гра цію вка за ної ка те го рії на се лен ня у сус піль ст во, за сто со вує різ ні 
ме ха ніз ми сти му лю ван ня ро бо то дав ців для пра це влаш ту ван ня ін ва лі
дів. ін но ва цій ний ха рак тер ма ють та кі фор ми сти му лю ван ня як:

2) на дан ня до та цій та суб си дій ро бо то дав цям з ме тою ком пен са
ції за ро біт ної пла ти пра ців ни ківін ва лі дів з ди фе рен ціа ці єю її роз мі ру 
за леж но від тяж ко сті їх ніх фі зич них вад.

ст во як пов но прав них йо го чле нів. ін те гра ція від бу ва є ть ся шля хом 
за сто су ван ня до за зна че ної ка те го рії на се лен ня не ли ше за хо дів па
сив ної по лі ти ки зай ня то сті, що пов’язані з на дан ням ін ва лі дам пен
сій та ін ших пільг, а й за хо дів ак тив ної по лі ти ки, які спря мо ва ні на 
збіль шен ня рів ня зай ня то сті ін ва лі дів, ви ко ри стан ня ін но ва цій них 
ме то дів що до вклю чен ня у сус піль не жит тя осіб з особ ли ви ми пот
ре ба ми. на прик лад, у сШа пра цює 29% ін ва лі дів, у Ве ли кій Бри та
нії — 40%, в іта лії — 55%, Шве ції — 60,1% [144, с. 43]. 

В ук ра ї ні на кі нець 2006 р. за да ни ми держ ком ста ту ук ра ї ни чи
сель ність пра цюю чих ін ва лі дів ста но ви ла 354,1 тис. осіб, або 14,9% від 
усіх до рос лих ін ва лі дів, що свід чить про ду же ни зький по каз ник їх ньої 
тру до вої зай ня то сті.

труд но щі у ви рі шен ні пи тань зай ня то сті ін ва лі дів в ук ра ї ні 
пов’язані, перш за все, з об ме жен ням на рин ку пра ці мож ли во стей ін
ва лі дів че рез стан їх ньо го здо ров’я та обу мов ле ні низ кою при чин, го
лов ни ми се ред яких є:

– по рів ня но ни зький рі вень ос ві ти ін ва лі дів, уна слі док чо го ро бо
то дав ці про по ну ють ро бо чі міс ця для ін ва лі дів ни зької ква лі фі ка ції 
з ни зьким рів нем оп ла ти пра ці;

– не дос тат ня кіль кість ро бо чих місць для пра це влаш ту ван ня ін ва
лі дів з не стан дарт ни ми умо ва ми пра ці, не за до віль на якість ро бо чих 
місць, що не від по ві дає ста ну здо ров’я ін ва лі да та їх нім по ба жан ням;

– від сут ність ме ха ніз му сти му лю ван ня ро бо то дав ців що до ство рен
ня ро бо чих місць для ін ва лі дів;

– від сут ність чіт ко сфор му льо ва них тру до вих ре ко мен да цій ін ва лі
дам, які на да ють ме ди косо ці аль ні ек сперт ні ко мі сії та які є ос но вою 
для пра ців ни ків служ би зай ня то сті, ор га нів пра ці та со ці аль но го за
хис ту на се лен ня при ви рі шен ні пи тань про фе сій но го нав чан ня, пра
це влаш ту ван ня ін ва лі дів;

– не дос ко на лість ме то ди ки фор му ван ня пот ре би в ро бо чих міс цях 
для ін ва лі дів у ре гіо наль но му роз рі зі;

– не дос тат ня спів пра ця та від сут ність чіт кої ко ор ди на ції (з ви клю
чен ням дуб лю ван ня функ цій) між усі ма ор га на ми, які за йма ю ть ся пи
тан ня ми про фе сій ної ос ві ти, пра це влаш ту ван ня та ство рен ня но вих 
ро бо чих місць для ін ва лі дів; 

– не дос тат ня під трим ка під при ємств гро мад ських ор га ні за цій ін ва
лі дів як дже ре ла спе ціа лі зо ва них ро бо чих місць для пра це влаш ту ван
ня ін ва лі дів;

– не дос тат ність роз’яснювальної ро бо ти з ро бо то дав ця ми що до 
ство рен ня ро бо чих місць для ін ва лі дів;
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1) про ве ден ня се мі на рівтре нін гів що до під при єм ни цької ді
яль но сті осіб з ін ва лід ні стю;

2) за рі шен ням міс це вих ор га нів звіль нен ня під при єм цівін ва
лі дів від по дат ків, що спла чу ю ть ся до міс це вих бю дже тів;

3) ство рен ня біз несцен трів для ін ва лі дів, що спри яє осо бам 
з ін ва лід ні стю ефек тив но за йма ти ся під при єм ництвом.
По даль ший роз ви ток під при єм ни цької ді яль но сті се ред ін ва лі дів 

пот ре бує під трим ки і спри ян ня з бо ку всіх за ці кав ле них сто рін. се ред 
ос нов них за хо дів: на дан ня кон суль та тив ної, ор га ні за цій ної, фі нан со
воеко но міч ної до по мо ги ін ва лі дам з пи тань від крит тя та під трим ки 
влас но го біз не су, роз роб ка ме ха ніз му на дан ня ін ва лі дам без про цент
них по зик за ра ху нок фон ду со ці аль но го за хис ту ін ва лі дів на від крит тя 
ни ми влас ної спра ви та під трим ку влас но го біз не су, про ве ден ня про
фе сій но го нав чан ня ін ва лі дів за на пря ма ми під при єм ництва.

З ме тою удо ско на лен ня ін фор ма цій но го за без пе чен ня про це сів 
зай ня то сті та пра це влаш ту ван ня ін ва лі дів не об хід но ство ри ти єди ну 
ба зу да них з пи тань пра це влаш ту ван ня ін ва лі дів вра хо вую чи на ступ
ні ас пек ти:

•	 ін	ва	лі	дів,	які	ба	жа	ють	пра	цю	ва	ти	на	під	при	єм	ст	вах	різ	них	
форм влас но сті;

•	 віль	них	ро	бо	чих	місць,	на	які	мо	жуть	бу	ти	пра	це	влаш	то	ва	ні	
ін ва лі ди;

•	 пос	тій	но	го	мо	ні	то	рин	гу	 про	це	сів	 зай	ня	то	сті	 і	 пра	це	влаш
ту ван ня ін ва лі дів.

у про це сі пра це влаш ту ван ня ін ва лі дів обов’язкова участь пра ців
ни ків дер жав ної служ би зай ня то сті, гро мад ських ор га ні за цій ін ва лі дів, 
ро бо то дав ців, фон ду со ці аль но го за хис ту ін ва лі дів, мсек та ін ших 
за ці кав ле них сто рін. у зв’язку зі змі ною про це ду ри пра це влаш ту ван ня 
ін ва лі дів, до ціль но ство ри ти у цен трі зай ня то сті під роз діл, який бу де 
за йма ти ся пи тан ня ми пра це влаш ту ван ня ін ва лі дів, а са ме: 

– пра цю ва ти з бан ком да них ін ва лі дів, які ба жа ють пра цю ва ти, 
і бан ком да них ро бо чих місць, на яких мо жуть пра цю ва ти ін ва лі ди;

– на да ва ти кон суль та ції ін ва лі дам з пи тань пра це влаш ту ван ня, 
умов та оп ла ти пра ці, мож ли во стей нав чан ня.

По каз ник чи сель но сті ін ва лі дів, які ба жа ють пра цю ва ти і звер та ю
ть ся для цьо го до ор га нів пра ці та со ці аль но го за хис ту на се лен ня або 
до дер жав ної служ би зай ня то сті, є ду же важ ли вим для оцін ки за хо дів 
з пра це влаш ту ван ня ін ва лі дів і пла ну ван ня кіль ко сті ство ре них но
вих ро бо чих місць для вка за ної ка те го рії на се лен ня, бо са ме ін ва лі ди, 
які ба жа ють пра цю ва ти і ма ють ре ко мен да ції мсек, по вин ні бу ти ін

на прик лад, у Бол га рії та Бель гії до та ція на зар пла ту кож но го пра
ців ни ка з ін ва лід ні стю на да є ть ся впро довж ро ку з пос ту по вим її змен
шен ням що мі ся ця.

За ав ст ра лій ською про гра мою «По ча ток ро бо ти» ро бо то дав цям 
на зар пла ту кож но го пра ців ни каін ва лі да на да є ть ся пів річ на суб си дія 
в роз мі рі 50 ав ст ра лій ських до ла рів на мі сяць (38,6 дол. сШа).

у ні меч чи ні суб си дії на оп ла ту пра ці ся га ють 80% роз мі ру за ро
біт ку пра ців ни каін ва лі да впро довж двох ро ків, у Шве ції — 50% про
тя гом усьо го пе ріо ду зай ня то сті ін ва лі дів. крім то го, у Шве ції ро бо
то дав цям, які най ма ють ін ва лі дів з тяж ки ми ва да ми здо ров’я, роз мір 
суб си дій уп ро довж пер шо го ро ку ро бо ти до рів нює 90% ви трат на зар
пла ту та 50% — у на ступ ні ро ки [145, с. 27].

3) ма те рі аль не сти му лю ван ня ро бо то дав ців, які най ма ють ін ва лі
дів по над мі ні маль ний нор ма тив. на прик лад, в япо нії за кож но го ін
ва лі да, яко го ро бо то да вець най має по над мі ні маль ний нор ма тив, одер
жує що мі сяч но до та цію у роз мі рі 20 000 йен (184 дол. сШа). 

4) на дан ня по дат ко вих пре фе рен цій та пільг при спла ті вне сків 
на со ці аль не стра ху ван ня під при єм ст вам, де пра цю ють ін ва лі ди. та ка 
прак ти ка є у сШа, Че хії, Поль щі, сло вач чи ні.

крім то го, іс ну ють не еко но міч ні сти му ли для ро бо то дав ців, які пра
це влаш то ву ють у се бе ін ва лі дів, до яких на ле жить пуб ліч не ви знан ня 
кра щих ро бо то дав ців, які за без пе чу ють ін ва лі дів ро бо тою.

для ін ва лі дів з ог ля ду на стан їх ньо го здо ров’я не об хід но збіль шу
ва ти кіль кість но вих ро бо чих місць з не пов ним ро бо чим днем на зви
чай них під при єм ст вах, на спе ціа лі зо ва них під при єм ст вах гро мад ських 
ор га ні за цій ін ва лі дів, на умо вах на дом ної пра ці.

Згід но з да ни ми держ ком ста ту ук ра ї ни кіль кість ін ва лі дів, які ба
жа ли у 2006 р. пра цю ва ти на умо вах на дом ної пра ці, ста но ви ла 914 
осіб, або 4,8% від за галь ної чи сель но сті ін ва лі дів, які пе ре бу ва ли на об
лі ку в ор га нах пра ці та со ці аль но го за хис ту на се лен ня. В ре гіо наль но
му роз рі зі най біль ше ба жаю чих пра цю ва ти на умо вах на дом ної пра ці 
спос те рі га ло ся у тер но піль ській, львів ській, оде ській, хмель ни цькій 
об лас тях і в міс ті киє ві. Від по від но, слід ство рю ва ти умо ви для та кої 
ро бо ти, за без пе чу ва ти ін ва лі дів не об хід ни ми ма те ріа ла ми та за сто со
ву ва ти но ві схе ми реа лі за ції про дук ції, яку ви роб ля ти муть ін ва лі ди 
вдо ма.

роз ши рен ню сфе ри за сто су ван ня пра ці ін ва лі дів спри яти ме роз ви
ток під при єм ни цької ді яль но сті се ред ін ва лі дів. до свід дея ких ре гіо
нів ук ра ї ни з цих пи тань свід чить, що по зи тив но се бе за ре ко мен ду ва
ли:
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що не га тив но від би ва є ть ся на за галь но му мо раль но му клі ма ті ро ди
ни, при зво дить до дис гар мо нії в сі мей них сто сун ках, зму шую чи цим 
лю ди ну, яка пот ре бує сто рон ньо го до гля ду, пе ре жи ва ти по чут тя ви ни, 
пси хо ло гіч ний дис ком форт. При спро бі влаш ту ва ти та ку лю ди ну у ста
ціо нар не від ді лен ня за галь но го про фі лю ви ни ка ють ін ші про бле ми: 
не від по від ність до гля ду, від сут ність на леж ної опі ки, а при три ва ло му її 
пе ре бу ван ні — і не вдо во лен ня пер со на лу та ін ших про філь них па ці єн
тів. Пе ре бу ван ня не ви лі ков но хво рих па ці єн тів не га тив но впли ває на 
лі ку валь ний про цес, швид ке оду жан ня та мо раль ний клі мат в ін сти ту
ці ях, які не при зна че ні для па ліа тив но го до гля ду і хос піс ної до по мо ги.

са мот ні не ви лі ков но хво рі, які за ли ша ю ть ся у влас них до мів ках, 
опи няю ть ся зде біль шо го у пов ній ізо ля ції, без на леж но го до гля ду, 
а іно ді еле мен тар но го ло ду ють. Від по від но до ук ра їн сь ко го за ко но дав
ст ва, оди но кі лю ди ма ють пра во на со ці аль ну опі ку і ме дич не об слу
го ву ван ня за те ри то рі аль ним прин ци пом. але ни зька оп ла та пра ці та 
ве ли ке на ван та жен ня не да ють змо ги со ці аль ним і ме дич ним пра ців
ни кам у пов но му об ся зі й на на леж но му рів ні за без пе чи ти дос той ний 
су про від в ос тан ні тиж ні та дні жит тя.

на ок ре му ува гу за слу го вує гру па бе не фі ціа рів з чис ла три ва ло хво
рих і не здат них до са мо об слу го ву ван ня. ко ли лю ди на ро ка ми при ку
та до ліж ка, сі мей ний ук лад пос ту по во на лаш то ву є ть ся на та кі умо ви 
жит тя. Про те ро ка ми чле ни сім’ї не ма ють від по чин ку, а то му зни жу
є ть ся їх пра це здат ність, по гір шу є ть ся са мо по чут тя то що. як що до гляд 
здій снює од на лю ди на, во на не мо же про йти курс влас но го лі ку ван ня 
або від ві да ти са на то рій, бо не мо же за ли ши ти хво ро го.

ста рін ня на се лен ня в не спри ят ли вих со ці аль ноеко но міч них та 
еко ло гіч них умо вах су про во джу є ть ся по гір шен ням здо ров’я, зро стан
ням кіль ко сті хво рих, збіль шен ням пи то мої ва ги хро ніч них па то ло гіч
них ста нів. Ві ко ві змі ни в ор га ніз мі зу мов лю ють по гір шен ня фі зич но го 
та пси хіч но го ста ну лю дей літ ньо го ві ку, збіль шен ня се ред них кіль ко
сті ін ва лі дів і са мот ніх, які пот ре бу ють сто рон ньої до по мо ги. у зв’язку 
з цим зро стає пот ре ба в різ них ви дах гро мад ської до по мо ги.

на жаль, на сьо го дніш ній день пи тан ня ор га ні за ції хос пі сів для важ
ко хво рих як з он ко ло гіч ни ми, так і з ін ши ми хво ро ба ми, не є пріо ри тет
ним в ук ра ї ні. За різ ни ми да ни ми в ук ра ї ні діє від 7 до 10 хос пі сів (з мак
си маль ною кіль кі стю 30–40 лі жок), які фі нан су ю ть ся за кошт дер жа ви, 
а та кож не ве ли ка кіль кість цен трів се ст рин сь ко го до гля ду, що ут ри му ю
ть ся гро мад сь ки ми ор га ні за ція ми та ре лі гій ни ми гро ма да ми [144]. 

не дос тат ність цен трів па ліа тив но го лі ку ван ня при во дить до то го, 
що оди но кі не ви лі ков но хво рі або не міч ні лю ди, які пот ре бу ють пос

тег ро ва ні у сфе ру пра ці. на ван та жен ня на од не функ ціо ную че ро бо че 
міс це ін ва лі да з бо ку ба жаю чих пра цю ва ти на них осіб з ін ва лід ні стю 
у 2006 ро ці по ук ра ї ні ста но ви ло 15 осіб. цей по каз ник обов’язково 
по ви нен бу ти вра хо ва ний при ви зна чен ні пот ре би у но вих ро бо чих 
міс цях в ре гіо наль но му роз рі зі.

та ким чи ном, вра ху ван ня ін но ва цій них прин ци пів у со ці аль ній по
лі ти ці сто сов но осіб з ін ва лід ні стю дасть змо гу збіль ши ти рі вень ефек
тив ної зай ня то сті ін ва лі дів і тим са мим при ско ри ти ін те гра цій ні про
це си цих осіб у сус піль не жит тя.

Ін но ва цій ні на пря ми роз ви тку со ці аль них пос луг хос піс но го 
до гля ду. Про гре сую че ста рін ня на се лен ня ук ра ї ни, змі на струк ту ри 
за хво рю вань у бік хро ніч ної па то ло гії при зво дить до то го, що збіль
шу є ть ся кіль кість по лі мор бід них па ці єн тів з важ кою па то ло гі єю, які 
пос ту по во втра ча ють здат ність до са мо об слу го ву ван ня і яким не об хід
на сто рон ня опі ка. та кі хво рі пот ре бу ють па ліа тив ної до по мо ги, сим
пто ма тич но го лі ку ван ня та тим ча со во го по лег шен ня стра ж дань.

Пот ре би ці льо вої гру пи сто су ю ть ся фі зич ної та ду хов ної сфер. не
зва жаю чи на те, що оду жан ня не на сту пить, при на леж но му до гля ді лю
ди ну мож на по зба ви ти ба га тьох стра ж дань та уск лад нень, а са ме: про
леж нів, ран, на гно єнь шкі ри, за стій них явищ у ле ге нях, від сут но сті 
апе ти ту; мож на по лег ши ти про цес фі зіо ло гіч них ви ді лень, зня ти біль 
то що. то му гі гіє на ті ла і по рож ни ни ро та, пра виль не го ду ван ня, пе ре
мі щен ня, реа бі лі та цій ні за хо ди ма ють пер шо чер го ве зна чен ня при па
ліа тив ній опі ці.

усу нен ня ізо ля ції че рез спіл ку ван ня: чи тан ня пре си, від ві ду ван ня 
пер со на лом та ін ши ми хво ри ми, роз мо ва з пси хо ло гом або со ці аль ним 
пра ців ни ком спри яють емо цій ній ста біль но сті та по зи тив но му на
строю па ці єн та. для чле нів ро дин ак ту аль ни ми ста ють і пи тан ня юри
дич но го ха рак те ру: які піль ги по до гля ду во ни мо жуть от ри ма ти, як за
ра хо ву є ть ся тру до вий стаж, як ви рі ши ти май но ві пи тан ня то що.

ук ра ї на пе ре жи ває пе рі од гли бо ких со ці аль них пе ре тво рень, для 
яко го ха рак тер ни ми є змі ни функ цій со ці аль ної по лі ти ки. тра ди цій но 
міц ні для ук ра їн сь ко го сус піль ст ва ро дин ні зв’язки, спіль не про жи ван
ня та ве ден ня гос по дар ст ва кіль ко ма по ко лін ня ми від хо дять у ми ну ле 
під тис ком еко но міч них чин ни ків, мі гра цій них та ін те гра цій них про
це сів. Біль шість мо ло дих сі мей у по шу ках за ро біт ків для за без пе чен ня 
дос той но го рів ня жит тя час то зму ше ні пра цю ва ти на кіль кох ро бо тах 
або пра це влаш то ву ва ти ся в ін шо му міс ті, кра ї ні. не рід ко ви роб ни чі 
обов’язки зму шу ють їх ви їж джа ти у від ря джен ня. то му за хво рю ван
ня од но го чле на ро ди ни мо же зруй ну ва ти на ла го дже ний ритм жит тя, 
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реа лі за ція ін но ва цій них скла до вих люд сь ко го роз ви тку пе ред
ба чає ши ро ке впро ва джен ня со ці аль них ін но ва цій, спря мо ва них на 
роз ши рен ня прав та сво бод гро ма дян, на бли жен ня до кра щих сві то
вих стан дар тів яко сті жит тя. Пе ре хід до ін но ва цій но орі єн то ва ної 
еко но мі ки пот ре бує під го тов ки ро бо чої си ли ши ро ко го про фі лю, 
здат ної до нав чан ня та пос тій но го онов лен ня на бу тих знань, спри
йнят тя тех но ло гіч них но во вве день, ос во єн ня но вих уні вер саль них 
спе ці аль но стей, на яв но сті стій ких мо ти ва цій них ус та но вок на під
ви щен ня про фе сій но го рів ня. ра зом з тим по ліп шен ня еко но міч ної 
яко сті на се лен ня, під ви щен ня рів ня ос ві ти та ква лі фі ка ції є не ли ше 
оз на кою ефек тив но го фор му ван ня тру до во го по тен ціа лу, під ви щен
ня кон ку рен то спро мож но сті ро бо чої си ли, а й під ґрун тям по зи тив
них со ці аль ноде мо гра фіч них змін, ре сур сом ефек тив но го люд сь ко го 
роз ви тку за га лом. от же, еко но міч ний роз ви ток у кон тек сті ін но ва
цій них змін не мож ли вий без за без пе чен ня умов для пос тій но го по
ліп шен ня яко сті люд сь ко го по тен ціа лу як ви рі шаль но го чин ни ка ста
нов лен ня ін но ва цій ної еко но мі ки.

се ред стра те гіч но важ ли вих на пря мів під ви щен ня ефек тив но сті 
впли ву ін но ва цій них ва же лів люд сь ко го роз ви тку слід ви ок ре ми ти на
сам пе ред:

− ви знан ня ін но ва цій них скла до вих люд сь ко го роз ви тку на дер
жав но му рів ні ви зна чаль ним чин ни ком по ліп шен ня яко сті люд сь ко го 
по тен ціа лу та од ні єю з най важ ли ві ших де тер мі нант без пе ки дер жа ви;

− за без пе чен ня ці ле спря мо ва но го впли ву та ре гу лю ван ня со ці аль
ної спря мо ва но сті ін но ва цій но го роз ви тку кра ї ни, фор му ван ня нор ма
тив нопра во вої ба зи ре гу лю ван ня ді яль но сті ін сти ту цій, що за без пе
чу ють люд ський роз ви ток;

− спри ян ня по ліп шен ню якіс них ко ор ди нат люд сь ко го по тен ціа лу 
(фі зич но го, пси хіч но го та со ці аль но го здо ров’я, про фе сій ноос віт ньо
го ре сур су та ін те лек ту аль но го по тен ціа лу, під ви щен ня со ціо куль тур
ної ак тив но сті гро ма дян і по кра щан ня їх ніх мо раль них цін но стей);

вИ сНов кИ
тій ної опі ки й до гля ду, опи няю ть ся в ос тан ні мі ся ці та дні жит тя по ки
ну ті на приз во ля ще. Пе ре важ на біль шість та ких па ці єн тів гос пі та лі зу є
ть ся у ста ціо нар ні від ді лен ня про філь них лі ка рень, що сут тє во об тя жує 
їх бю джет і не га тив но впли ває на ін ших па ці єн тів. 

Пот ріб не та кож удо ско на лен ня ді яль но сті іс ную чих за кла дів для 
тим ча со во го пе ре бу ван ня літ ніх лю дей, які пот ре бу ють сто рон ньої до
по мо ги, і ство рен ня но вих форм за без пе чен ня їх на час від по чин ку тих 
осіб, кот рі до гля да ють за ни ми; удо ско на лен ня ме ре жі те ри то рі аль них 
цен трів со ці аль но го об слу го ву ван ня пен сіо не рів і від ді лень со ці аль ної 
до по мо ги вдо ма са мот нім не пра це здат ним літ нім лю дям. За для цьо го 
пе ред ба че не ство рен ня в об лас них і мі ських дер жав них ад мі ні ст ра ці ях 
спе ці аль них ко мі сій у спра вах літ ніх лю дей з ме тою ко ор ди на ції ді яль
но сті від по від них ор га нів ви ко нав чої вла ди що до здій снен ня за хо дів, 
спря мо ва них на за до во лен ня пот реб цих лю дей. Від по від ні ві дом ст ва 
зо бов’язані при пла ну ван ні про ми сло во го роз ви тку пе ред ба чи ти ви
роб ництво спе ці аль но го транс пор ту для ін ва лі дів і літ ніх лю дей, за без
пе чи ти ним за кла ди охо ро ни здо ров’я та со ці аль но го за хис ту. особ ли
ве міс це за ймає ор га ні за цій на ро бо та зі ство рен ня умов для роз ви тку 
ру ху взає мо до по мо ги се ред літ ніх лю дей на ба зі міс це вих рад ве те ра нів 
вій ни і пра ці.

то му на сьо го дніш ній день на галь ним є за про ва джен ня ефек тив ної 
сис те ми мо ні то рин гу ста но ви ща не ви лі ков но хво рих та чле нів їх ніх сі
мей; збіль шен ня шта ту пра ців ни ків і за без пе чен ня їх спе ціа лі за ції та 
ква лі фі ка ції (з пи тань ге рон то ло гії та па ліа тив но го до гля ду, ети ки та 
де он то ло гії); роз ши рен ня спек тра пос луг. до ціль но на да ва ти пос лу ги 
з ко рот ко три ва ло го пе ре бу ван ня па ці єн та на час йо го тим ча со вої втра
ти здат но сті до са мо об слу го ву ван ня, ство рен ня і за без пе чен ня пос тій
ної ді яль но сті дос туп ної сис те ми ін фор му ван ня про вве де ну пос лу гу 
та умо ви її от ри ман ня; ство рен ня ме ре жі та по бу до ва парт нер ських 
сто сун ків з ор га на ми і струк ту ра ми дер жав ної та міс це вої вла ди, ін ши
ми гро мад сь ки ми ор га ні за ція ми з ме тою на ла го джен ня ал го рит му на
дан ня якіс них пос луг клі єн там і чле нам їх ніх ро дин.

та ким чи ном, реа лі за ція ін но ва цій них скла до вих со ці аль но го за
хис ту на се лен ня кра ї ни пе ред ба чає вдо ско на лен ня сис те ми со ці аль них 
пос луг у на пря мі від по від но сті пот ре бам на се лен ня, за без пе чен ня дос
туп но сті й ад рес но сті со ці аль них пос луг, під ви щен ня їх яко сті та на
бли жен ня со ці аль них стан дар тів до рів ня єв ро пей ських, що мож ли во 
ли ше за ра ху нок удо ско на лен ня сис те ми бю дже ту ван ня ви трат на реа
лі за цію дер жав них со ці аль них про грам. 
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ті — хво роб сис те ми кро во обі гу та но во ут во рень) обу мов лює не об
хід ність зро стан ня об ся гів фі нан су ван ня охо ро ни здо ров’я і від по від ні 
змі ни у струк ту рі на дан ня ме дич ної до по мо ги, її ор га ні за ції та пріо ри
те тах роз ви тку. ре фор му ван ня іс ную чої сис те ми охо ро ни здо ров’я на 
ос но ві за про ва джен ня ін но ва цій має пе ред ба ча ти пріо ри тет ний роз
ви ток пер вин ної ме ди коса ні тар ної до по мо ги (Пмсд) і по си лен ня 
про фі лак тич ної скла до вої у сфе рі охо ро ни здо ров’я, спря мо ва них на:

− від нов лен ня в охо ро ні здо ров’я ук ра ї ни про фі лак тич них і дис
пан се ри за цій них тех но ло гій;

− по ліп шен ня ста ну охо ро ни ди тин ст ва та ма те рин ст ва, що пе ред
ба чає впро ва джен ня ін но ва цій них пе ри на таль них тех но ло гій у прак
ти ку ро бо ти по ло го вих ста ціо на рів;

− удо ско на лен ня спе ціа лі зо ва ної кар діо ло гіч ної до по мо ги та під
ви щен ня її яко сті шля хом під си лен ня ам бу ла тор ної лан ки кар діо ло гіч
ної служ би і ре ст рук ту ри за ції ста ціо нар ної до по мо ги;

− роз ви ток ге рон то ло гіч но го та ге рі ат рич но го об слу го ву ван ня на
се лен ня.

З ура ху ван ням на яв но го епі де міо ло гіч но го ста ну не об хід но впро
ва ди ти ін но ва цій ні фор ми про ти дії по ши рен ню епі де мії ту бер ку льо
зу, що пе ред ба чає ство рен ня на ціо наль но го й ре гіо наль них реє ст рів осіб 
під ви ще но го ри зи ку ура жен ня ту бер ку льо зом та їх сис те ма тич не об сте
жен ня; ре ор га ні за цію фти зі ат рич ної служ би ук ра ї ни на ос но ві реа лі за
ції адап то ва ної DOTSстра те гії бо роть би з ту бер ку льо зом, збіль шен ня 
фі нан су ван ня та мо дер ні за цію ма те рі аль нотех ніч ної ба зи фти зі ат рич
ної га лу зі.

В умо вах стрім ко го по ши рен ня епі де мії Віл/сні ду не об хід но 
фор му ва ти діє ву сис те му про фі лак ти ки нар ко за леж но сті та Вілін фі ку
ван ня, лі ку ван ня та реа бі лі та ції хво рих на нар ко ма нію та Вілін фі ко ва
них. це в свою чер гу пот ре бує впро ва джен ня про грам на дан ня за міс
ної під три му валь ної те ра пії нар ко за леж ним і роз ши рен ня дос туп но сті 
ан ти рет ро ві рус но го лі ку ван ня для Вілін фі ко ва них; реа лі за ції про
грам про фі лак ти ки пе ре да чі Віл від ма те рі до ди ти ни; під ви щен ня 
ефек тив но сті про фі лак тич ної ді яль но сті, роз ши рен ня пе ре лі ку й об
ся гів на дан ня ін фор ма цій нокон суль та тив них та ін ших со ці аль них 
пос луг ці льо вим гру пам.

де да лі ак туа лі зу ю ть ся про бле ми, пов’язані з мі гра ція ми. мі гра цій
ний рух на се лен ня (в то му чис лі тру до ві мі гра ції), крім су то кіль кіс но го 
впли ву, здат ний змі ню ва ти де мо гра фіч ну струк ту ру на се лен ня та ін ші 
якіс ні по каз ни ки скла ду на се лен ня — рі вень ос ві ти, про фе сій ноква лі
фі ка цій ний склад то що. ос тан нім ча сом в ук ра ї ні по си лю є ть ся вплив 

− збе ре жен ня со ці аль ної орі єн та ції бю джет ної по лі ти ки на ви ко
нан ня дер жа вою со ці аль них зо бов’язань, за без пе чен ня об ґрун то ва но
сті па ра мет рів со ці аль ної скла до вої бю дже ту та ре фор ма цій них но ва
цій між бю джет них від но син і бю джет ної по лі ти ки;

− за по бі ган ня аси мет рії про сто ро во го роз ви тку ре гіо нів кра ї ни та 
роз роб ка під хо дів до реа бі лі та ції про блем них те ри то рій;

− по си лен ня со ці аль ної від по ві даль но сті біз не су, фор му ван ня кор
по ра тив ної куль ту ри;

− під трим ка роз ви тку со ці аль но го ка пі та лу та ста нов лен ня гро ма
дян сь ко го сус піль ст ва.

Ва го мим чин ни ком люд сь ко го роз ви тку є нор ма лі за ція від тво рен ня 
на се лен ня, зміст якої для су час ної ук ра ї ни по ля гає не стіль ки в по до
лан ні де по пу ля ції, скіль ки у по кра щан ні яко сті на се лен ня, збе ре жен ні 
та від тво рен ні йо го жит тє во го і тру до во го по тен ціа лів. це сто су є ть ся 
ак ти ві за ції про це су де мо гра фіч ної мо дер ні за ції та ін но ва цій них змін 
у де мо гра фіч ній по ве дін ці на се лен ня кра ї ни, на сам пе ред у сфе рі шлюб
ної та ре про дук тив ної по ве дін ки, по ши рен ня мо де лі здо ро во го спо со
бу жит тя, що пе ред ба чає від мо ву від шкід ли вих зви чок, змі ну струк ту
ри хар чу ван ня то що. 

оцін ка яко сті на се лен ня та до сяг ну тих ре зуль та тів і пер спек тив 
люд сь ко го роз ви тку у тій чи ін шій кра ї ні не мож ли ві без ура ху ван ня 
змін ві ко вої струк ту ри на се лен ня та вра ху ван ня ві ко вих від мін но стей 
ін тен сив но сті про я ву ок ре мих вла сти во стей. Пос та рін ня на се лен ня 
і йо го пра це здат но го кон тин ген ту так чи інак ше тяг не за со бою ос лаб
лен ня йо го адап та цій них мож ли во стей, зни жен ня про фе сій ної мо біль
но сті, ймо вір не по гір шен ня дея ких ін ших тру до вих яко стей.

особ ли ві стю низ хід ної со ці аль ної мо біль но сті осіб по хи ло го ві
ку в ук ра ї ні у пе рі од сус піль ноеко но міч них транс фор ма цій ста ло не 
ли ше па дін ня жит тє во го рів ня, об ме жен ня дос ту пу до жит тє во не
об хід них ре сур сів з ви хо дом на «за слу же ний від по чи нок», а й втра
та гід но го міс ця у сус піль ній іє рар хії, по си лен ня ефек ту «со ці аль ної 
дис тан ції» між пен сіо не ра ми і мо лод ши ми по ко лін ня ми, по гір шен ня 
імі джу осіб по хи ло го ві ку у сві до мо сті сус піль ст ва. ін но ва цій но важ
ли вим ас пек том по ліп шен ня яко сті ста рін ня, по дов жен ня три ва ло сті 
пе ріо ду ак тив но го, твор чо го і здо ро во го жит тя є са ме під трим ка дос
тат ньо ви со ко го со ці аль ноеко но міч но го ста ту су літ ніх осіб, що мо же 
бу ти за без пе че не го лов ним чи ном че рез спри ян ня їх зай ня то сті, під ви
щен ня її яко сті та про дук тив но сті то що.

ре ст рук ту ри за ція па то ло гії (зок ре ма, збіль шен ня ча ст ки ре сур со єм
них що до спо жи ван ня ме дич ної до по мо ги ен до ген них при чин смер
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•	 роз	роб	ку	про	гра	ми	сти	му	лю	ван	ня	са	мо	зай	ня	то	сті	та	мік	ро	під	при
єм ництва осіб, які по вер та ю ть ся пі сля тру до вої ді яль но сті за кор до ном.

Звіс но, най більш ефек тив ним шля хом стри му ван ня не ле галь них мі
гра цій них по їз док за кор дон є роз ши рен ня мож ли во стей пра це влаш
ту ван ня на внут ріш ньо му рин ку пра ці. 

од ні єю з най важ ли ві ших скла до вих люд сь ко го роз ви тку ви сту пає ос
ві та, ос кіль ки са ме від рів ня ос ві ти на се лен ня за ле жить мож ли вість реа
лі за ції ін но ва цій них тех но ло гій роз ви тку люд сь ко го по тен ціа лу кра ї ни. 
Від по від но, пе ре хід сус піль ст ва на ін но ва цій ні за са ди роз ви тку за ле
жить на сам пе ред від зро стан ня рів ня ін но ва цій но сті ос ві ти, ефек тив но
сті за про ва джен ня ін но ва цій них ме то дів в ос ві ті, за без пе чен ня пе ре під
го тов ки ро бо чої си ли як ос но ви ін но ва цій них змін в еко но мі ці.

Про цес по ши рен ня ін но ва цій в ос ві ті має вклю ча ти:
– впро ва джен ня та роз по всю джен ня пе ре до вих пе да го гіч них сис

тем, ок ре мих ме то дик, нав чаль них дис ци п лін, пред ме тів, кур сів, роз
ви ток су час них ме то дів нав чан ня на ба зі ін фор ма цій них тех но ло гій; 

– роз роб ку но вих тех но ло гій управ лін ня ін но ва ція ми та тех нік про
ек ту ван ня, їх роз ви ток і по ши рен ня; 

– ор га ні за цію ро біт для ап ро ба ції та впро ва джен ня но вих знань на 
прак ти ці (від ра зу пі сля їх от ри ман ня) че рез ство рен ня спе ці аль них 
про блем них груп;

– ство рен ня та впро ва джен ня мо ти ва цій них ме ха ніз мів для ін но
ва цій ної ді яль но сті пе да го гів, під ви щен ня ін фор ма цій них ком пе тен ції 
пра ців ни ків ос ві ти;

– здій снен ня ек сперт них оці нок ін но ва цій но сті но во вве день в ос ві
ті й рів ня ін но ва цій ної спря мо ва но сті нав чаль них за кла дів;

– роз ви ток су час них форм сту дент сь ко го са мо вря ду ван ня як особ
ли вої фор ми іні ціа тив ної, ін но ва цій ної, са мо стій ної, від по ві даль ної ді
яль но сті уч нів і сту ден тів, спря мо ва ної на ви рі шен ня важ ли вих пи тань 
жит тє ді яль но сті уч нів ської мо ло ді, роз ви ток її со ці аль ної ак тив но сті, 
під трим ку со ці аль них іні ціа тив. 

З ме тою вхо джен ня у сві то вий ос віт ній про стір не об хід но за без пе
чи ти роз ви ток су час ної сис те ми без пе рерв ної про фе сій ної ос ві ти, що 
га ран ту ва ти ме кож ній лю ди ні ін сти ту ціо наль ну мож ли вість фор му ва
ти ін ди ві ду аль ну ос віт ню тра єк то рію та от ри му ва ти не об хід ну для по
даль шо го про фе сій но го, кар’єрного та осо би стіс но го рос ту про фе сій
ну під го тов ку. роз ви тку су час ної сис те ми без пе рерв но го про фе сій но го 
нав чан ня спри яти ме:

•	 роз	ши	рен	ня	ко	ла	ор	га	ні	за	цій,	що	на	да	ють	ос	віт	ні	пос	лу	ги	у	сфе
рі про фе сій ної ос ві ти та під го тов ки кад рів;

мі гра цій них про це сів на транс фор ма ції ет ніч ної та мен таль нокуль тур
ної струк ту ри на се лен ня, що пот ре бує здій снен ня ком плек су за хо дів, 
спря мо ва них на за без пе чен ня то ле рант но сті в сус піль ст ві, по си лен
ня ін те гра ції мі гран тів, фор му ван ня ін но ва цій но но вої по лі ет ніч ної 
спіль но ти.

ді яль ність дер жа ви у сфе рі ре гу лю ван ня тру до вих мі гра цій у жод
но му ви пад ку не по вин на зво ди ти ся до за бо рон них за хо дів. на слід ка
ми та ко го під хо ду не ми ну че ста нуть по даль ший роз ви ток не ле галь ної 
мі гра ції (од ним з ат ри бу тів якої є без прав не ста но ви ще на ших спів гро
ма дян за кор до ном) і під ви щен ня на пру жен ня в сус піль ст ві. ос нов
ни ми ці ля ми по лі ти ки дер жа ви що до ре гу лю ван ня тру до вих мі гра цій 
ма ють бу ти за без пе чен ня со ці аль ної за хи ще но сті ук ра їн ських пра ців
ни ків за кор до ном; за без пе чен ня зво рот но сті зов ніш ніх тру до вих по їз
док; за лу чен ня мі гра цій них гро шей в еко но мі ку ук ра ї ни; за по бі ган ня 
зни жен ню ква лі фі ка ції ви со ко ос ві че них спе ціа лі стів уна слі док зай нят
тя за кор до ном ни зько ква лі фі ко ва ни ми ро бо та ми.

З ура ху ван ням сві то во го до сві ду дер жав на по лі ти ка у сфе рі тру до
вих мі гра цій має вклю ча ти:

•	 роз	ши	рен	ня	сис	те	ми	між	дер	жав	них	до	го	во	рів	про	вза	єм	не	пра
це влаш ту ван ня гро ма дян та їх со ці аль ний за хист;

•	 роз	ши	рен	ня	квот	для	пра	це	влаш	ту	ван	ня	ук	ра	їн	ців	у	тих	кра	ї	нах,	
з яки ми до го во ри вже ук ла де но; 

•	 впро	ва	джен	ня	 спе	ці	аль	них	 по	сад	 у	 ди	пло	ма	тич	них	 і	 кон	суль
ських пред став ництвах за кор до ном у кра ї нах при зна чен ня мі гран тів, 
ство рен ня спе ці аль них при йма лень, на дан ня юри дич них кон суль та
цій;

•	 роз	по	всю	джен	ня	 ін	фор	ма	ції	 (рек	лам	ноін	фор	ма	цій	ні	 бук	ле
ти, спе ці аль ні те ле пе ре да чі, ці льо ві ви пус ки га зет, спе ці аль ні лек цій ні 
за нят тя у ВнЗ) що до іс ную чої сис те ми між дер жав них угод про пра
це влаш ту ван ня, за ко но дав ст ва ук ра ї ни та кра їнре ци пі єн тів у сфе рі 
тру до вої мі гра ції та ре гу лю ван ня рин ку пра ці в ці ло му, а та кож мож ли
во сті от ри ман ня до по мо ги з бо ку ук ра їн ських ди пло ма тич них ус та нов 
під час пе ре бу ван ня за кор до ном;

•	 про	світ	ни	цьку	ро	бо	ту	що	до	умов	і	на	слід	ків	не	ле	галь	ної	тру	до
вої ді яль но сті;

•	 по	си	лен	ня	кон	тро	лю	за	ді	яль	ні	стю	ор	га	ні	за	цій	—	вер	бу	валь	ни
ків віт чиз ня ної ро бо чої си ли для ро бо ти за кор до ном;

•	 під	ви	щен	ня	 ефек	тив	но	сті	 дій	 си	ло	вих	 струк	тур	 по	 ви	яв	лен	ню	
та при пи нен ню ді яль но сті фірм, що за йма ю ть ся пра це влаш ту ван ням 
гро ма дян ук ра ї ни за кор до ном, не маю чи не це до зво лу;
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цій ни ми ви роб ництвом, більш спри ят ли ві умо ви для збе ре жен ня 
здо ров’я пра цюю чих.

ефек тив ність реа лі за ції ін но ва цій них ва же лів роз ви тку тру до во го 
по тен ціа лу мо же під ви щу ва ти ся шля хом удо ско на лен ня якіс них ха рак
те ри стик тру до во го по тен ціа лу, зок ре ма, по кра щен ня ста ну здо ров’я 
на се лен ня, під ви щен ня рів ня ос ві ти та ква лі фі ка ції; збіль шен ня рів ня 
зай ня то сті шля хом по си лен ня мо ти ва ції на се лен ня до еко но міч ної ак
тив но сті та ство рен ня спри ят ли вих умов для її реа лі за ції.

З ме тою за без пе чен ня гід но го рів ня за ро біт ної пла ти та по си лен ня 
мо ти ва ції на се лен ня до уча сті у со ці аль но му стра ху ван ні як ін но ва цій
но го на пря му роз ви тку сфе ри пра ці дер жа ві не об хід но реа лі зу ва ти та
кі за хо ди:

− при ве ден ня роз мі ру мі ні маль ної за ро біт ної пла ти у від по від
ність до про жит ко во го мі ні му му для пра це здат них осіб;

− за про ва ди ти більш гнуч кий по ря док вста нов лен ня мі ні маль ної 
за ро біт ної пла ти у на пря мі за без пе чен ня зв’язку йо го ре гу лю ван ня не 
ли ше з про жит ко вим мі ні му мом, а й із се ред нім роз мі ром за ро біт ків 
(до хо дів) зай ня то го на се лен ня та на яв ні стю ут ри ман ців у скла ді до мо
гос по дар ст ва;

−  спри яти ви рів ню ван ню роз мі рів за ро біт ної пла ти за ви да ми 
еко но міч ної ді яль но сті та від по від но до склад но сті ви ко ну ва ної ро
бо ти, зок ре ма шля хом під ви щен ня за ро біт ної пла ти пра ців ни кам бю
джет ної сфе ри згід но з за ко но дав чи ми нор ма ми та пов но мас штаб но го 
за про ва джен ня єди ної та риф ної сіт ки у всіх ус та но вах і за кла дах бю
джет ної сфе ри;

− ство ри ти умо ви для роз ши рен ня сфе ри за сто су ван ня ін но ва цій
них ви дів тру до вих до хо дів на се лен ня (зок ре ма, при бут ки від під при
єм ництва та са мо зай ня то сті) шля хом на ла го джен ня роз ви тку сис те ми 
кор по ра тив них від но син, за без пе чен ня на леж но го за хис ту прав мі но
ри тар них влас ни ків, спри ян ня роз ви тку фон до во го рин ку, оп ти мі за ції 
сис те ми опо дат ку ван ня з ме тою спро щен ня ме ха ніз мів спла ти по дат
ків і змен шен ня по дат ко во го тис ку.

на бу ває особ ли вої ак ту аль но сті спри ян ня роз ви тку при ват но го 
пен сій но го за без пе чен ня у зв’язку зі змі на ми в ха рак те рі зай ня то сті, 
зу мов ле ни ми ста нов лен ням гнуч ко го рин ку пра ці, по ши рен ням не
ста біль них, не стан дарт них форм тру до вих від но син, ви со кої про фе сій
ної та те ри то рі аль ної мо біль но сті, ко рот ко тер мі но вих або тим ча со вих 
тру до вих угод то що.

Важ ли вим ін но ва цій ним ме ха ніз мом тру до вої мо ти ва ції та ін ве сту
ван ня люд сь ко го ка пі та лу ви сту пає ви ко ри стан ня в ре гу лю ван ні тру

•	 ство	рен	ня	умов	для	впро	ва	джен	ня	сус	піль	нопро	фе	сій	них	ме	ха
ніз мів ате ста ції та ак ре ди та ції ос віт ніх про грам;

•	 під	ви	щен	ня	ро	лі	сус	піль	них	ін	сти	ту	тів	в	управ	лін	ні	ос	ві	тою;
•	 фор	му	ван	ня	за	галь	но	на	ціо	наль	ної	сис	те	ми	оцін	ки	яко	сті	ос	ві	ти	

і реа лі зо ва них ос віт ніх про грам;
•	 ство	рен	ня	умов	для	за	без	пе	чен	ня	ос	віт	ньої	мо	біль	но	сті	осіб,	що	

нав ча ю ть ся; 
•	 роз	роб	ка	про	гно	зів	і	здій	снен	ня	мо	ні	то	рин	гу	рин	ку	пра	ці	з	ме

тою оп ти мі за ції об ся гів і про фе сій ноква лі фі ка цій ної струк ту ри ос віт
ніх пос луг, під ви щен ня їх яко сті;

•	 за	про	ва	джен	ня	про	грам	ноці	льо	во	го	ме	то	ду	управ	лін	ня	про	фе
сій ною ос ві тою з ме тою за без пе чен ня більш ефек тив но го під хо ду до 
ор га ні за ції нав чан ня.

реа лі за ція мо дуль них сис тем про фе сій но го нав чан ня є ос но вою уні
фі ка ції і гар мо ні за ції на ціо наль них сис тем про фе сій но го нав чан ня, що 
по зи тив но впли ває на віль не пе ре мі щен ня ро бо чої си ли, а та кож за без
пе чує реа лі за цію пра ва пра ців ни ка на от ри ман ня ро бо ти від по від но 
до на бу тої ним ква лі фі ка ції. За сто су ван ня цих ін но ва цій них тех но ло
гій як од но го з най більш ефек тив них на пря мів ак тив ної по лі ти ки зай
ня то сті дасть змо гу іс тот но по ліп ши ти ста но ви ще у сфе рі зай ня то сті 
на се лен ня, змен ши ти рі вень без ро біт тя, під ви щи ти кон ку рен то спро
мож ність ро бо чої си ли та за без пе чи ти роз ви ток сис те ми нав чан ня 
впро довж жит тя.

реа лі за ція пріо ри тет них на пря мів роз ви тку сис те ми ос ві ти ук ра ї
ни на ос но ві стра те гіч но го парт нер ст ва дер жа ви, сус піль ст ва й біз не су 
дасть змо гу ство ри ти умо ви для ефек тив но го вклю чен ня ос ві ти у про
це си під ви щен ня рів ня доб ро бу ту гро ма дян, збе ре жен ня со ці аль ної 
ста біль но сті й за без пе чен ня стій ко го со ці аль ноеко но міч но го роз ви
тку кра ї ни.

Пе ре хід ук ра ї ни до ін но ва цій ної мо де лі роз ви тку, в якій дже ре
лом еко но міч но го зро стан ня ма ють ста ти нау ко ві знан ня, тех но ло
гіч ні ін но ва ції та ін фор ма ція, пот ре бує кар ди наль но го пе ре гля ду 
ме то дів і ме ха ніз мів ре гу лю ван ня рин ку пра ці з ме тою по си лен
ня ін но ва цій ної ро лі люд сь ко го по тен ціа лу; пе ре орі єн та ції зай ня
то сті на ви со ко тех но ло гіч ні та нау ко мі ст кі ви ди ді яль но сті, які ма
ють ви со кий ін но ва цій ний по тен ці ал. ін но ва цій ні ви ди зай ня то сті, 
що, з од но го бо ку, пред’являють ви со кі ви мо ги до ос віт ньо го рів ня, 
нав чаль нопро фе сій ної гнуч ко сті та мо біль но сті пра ців ни ків, з ін
шо го — да ють змо гу реа лі зу ва ти тру до ві мож ли во сті осіб з об ме
же ни ми фі зич ни ми мож ли во стя ми і ство рю ють, по рів ня но з тра ди
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сі мей; збіль шен ня шта ту пра ців ни ків, за без пе чен ня їх спе ціа лі за ції та 
мож ли во стей під ви щен ня ква лі фі ка ції з пи тань ге рон то ло гії, па ліа тив
но го до гля ду, ети ки і де он то ло гії.

се ред на пря мів удо ско на лен ня іс ную чої сис те ми фі нан су ван ня ви
дат ків со ці аль но го бю дже ту слід ви ок ре ми ти не об хід ність роз ши рен
ня сфе ри за сто су ван ня про грам ноці льо во го ме то ду, що пе ред ба чає 
пла ну ван ня і управ лін ня бю джет ни ми кош та ми у ко рот ко і се ред ньо
стро ко вій пер спек ти ві на всіх ста ді ях бю джет но го про це су. За сто су ван
ня цьо го ме то ду пе ред ба чає роз роб ку і реа лі за цію бю джет них про грам, 
орі єн то ва них на кон крет ний ре зуль тат, з ви ко ри стан ням ін ди ка то рів 
їх ви ко нан ня для оцін ки ре зуль та тив но сті й ефек тив но сті про ве де них 
ви трат. це ство рює мож ли во сті ви ко ри стан ня бю джет них ме ха ніз мів 
та ін ст ру мен тів для до сяг нен ня стра те гіч них дер жав них ці лей, у то
му чис лі у со ці аль ноеко но міч ної сфе рі, та є важ ли вою ін но ва цій ною 
скла до вою ме ха ніз му дер жав но го ре гу лю ван ня со ці аль ної сфе ри і за
без пе чен ня люд сь ко го роз ви тку.

до вих від но син со ці аль но го па ке та, під яким у ши ро ко му сен сі ро зу
мі є ть ся на дан ня ро бо то дав цем пра ців ни ку ма те рі аль них благ у ви гля ді 
пільг, ком пен са цій, при ві ле їв та со ці аль них га ран тій по над роз мір на
леж ної йо му ос нов ної за ро біт ної пла ти. При чо му на мак ро еко но міч
но му рів ні ви ко ри стан ня ро бо то дав ця ми со ці аль но го па ке та спри яє 
фор му ван ню в ук ра ї ні су час но го, кон ку рент но го рин ку пра ці, ство
рен ню та роз ви тку за сад кор по ра тив ної куль ту ри в сус піль ст ві, під ви
щен ню кон ку рен то спро мож но сті на ціо наль ної ро бо чої си ли.

ін но ва цій ний сві то гляд стрім ко змі нює рі вень та умо ви жит тя на
се лен ня, адже лю ди на є ос нов ним спо жи ва чем (пря мим або опо се ред
ко ва ним) ре зуль та тів ін но ва цій но го роз ви тку. Прин ци по во важ ли ве 
зна чен ня ін но ва цій ні тех но ло гії ма ють у сфе рі за без пе чен ня на се лен
ня про дук та ми хар чу ван ня, ос кіль ки да ють змо гу ви рі ши ти про бле му 
якіс но го та зба лан со ва но го хар чу ван ня для верств на се лен ня з ни зьки
ми до хо да ми. Про те ці тех но ло гії по де ку ди ви хо дять за ме жі мож ли во
сті пе ред ба чен ня не га тив них ефек тів, що спо ну кає на се лен ня уваж ні ше 
ста ви ти ся до скла ду вжи ва них про дук тів, а дер жав ні ус та но ви — ефек
тив ні ше ви ко ну ва ти кон троль ну та про па ган ди ст ськороз’яснювальну 
функ ції.

Що до пріо ри те тів у сфе рі оп ти мі за ції впли ву фак то рів жит ло во
го се ре до ви ща на лю ди ну не об хід но, пе ре ду сім, удо ско на ли ти са ні
тар ногі гіє ніч ні і бу ді вель ні нор ми та пра ви ла спо ру джен ня і ре кон
ст рук ції жит ло во го фон ду та умов про жи ван ня. на ча сі сто їть та кож 
зав дан ня роз ро би ти чіт ку кон цеп цію роз ви тку жит ло во го бу дів
ництва, орі єн то ва ну на ба га то ва рі ант ність шля хів за без пе чен ня на
се лен ня жит лом, зок ре ма со ці аль но го жит ла для враз ли вих ка те го
рій на се лен ня. 

Важ ли вим на пря мом реа лі за ції ін но ва цій них за хо дів со ці аль но
го за хис ту на се лен ня слід вва жа ти роз ви ток сфе ри со ці аль них пос луг. 
Зок ре ма, ді яль ність мо біль них кон суль та цій них пунк тів (у то му чис
лі в сіль ській та гір ській міс це во стях, від да ле них ра йо нах) за без пе чує 
ін фор ма цій нопро світ ни цьку ро бо ту з діть ми, мо лод дю, різ ни ми ка
те го рія ми сі мей що до про па гу ван ня здо ро во го спо со бу жит тя то що. 
З ог ля ду на очі ку ва не при ско рен ня про це сів пос та рін ня на се лен ня 
над зви чай ної ак ту аль но сті на бу ває вдо ско на лен ня ме ре жі со ці аль них 
за кла дів, що об слу го ву ють осіб по хи ло го ві ку, зок ре ма, для тим ча со
во го пе ре бу ван ня літ ніх лю дей, які пот ре бу ють сто рон ньої до по мо ги; 
цен трів со ці аль но го об слу го ву ван ня пен сіо не рів та від ді лень со ці аль
ної до по мо ги вдо ма са мот нім літ нім лю дям; за про ва джен ня ефек тив
ної сис те ми мо ні то рин гу ста но ви ща не ви лі ков но хво рих і чле нів їх ніх 
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