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ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНОЇ  
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ  
ТЕХНОЛОГІЧНИХ УКЛАДІВ  

 

Виявлено домінуючу роль людського капіталу в процесі формування  

соціально орієнтованої національної економіки, розглянуто підходи до  

обґрунтування стратегії соціально орієнтованої національної економіки в 

контексті концепції технологічних укладів. 

 

Виявлено доминирующую роль человечексого капитала в процессе  
формирования социально ориентированной национальной экономики, 

рассмотрено подходы к обоснованию стратегии социально  

ориентированной национальной экономики в контексте концепции  

технологических устоев. 

 

The dominant role of human capital is discovered  in the process of the forming 

of the socially oriented national economy, the approaches to the ground of 

strategy of the socially oriented national economy in the context of conception of 

the technological modes are considered. 

 

Сучасний етап соціально-економічного розвитку людської цивілізації без-

посередньо пов'язаний з її переходом до нового технологічного укладу. У тепе-

рішній час швидкими темпами в економіці розвинених країн зростає сфера ви-

соких технологій, що пред'являє нові вимоги до наукового обґрунтування їх 

теоретико-методологічних і прикладних аспектів, і виражається в зростаючому 

інтересі учених до поданих проблем. П'ятий технологічний уклад в Україні, 

який визначає постіндустріальний тип виробництва, тобто складної обчислю-

вальної техніки, сучасних видів озброєнь, програмного забезпечення, авіацій-

ної промисловості, телекомунікацій, роботобудівництва та нових матеріалів, 

послуг становить незначну частку (близько 5%) від загальної структури націо-

нальної економіки [1, 2], та характеризується такими процесами, які неминуче 

ведуть до корінних перетворень усього життя суспільства. Під впливом науко-

во-технічної революції відбувається якісний стрибок у розвитку продуктивних 

сил, формується нова структура суспільного виробництва, різко зростає роль 

людського чинника, удосконалюються форми і методи управління виробницт-



Випуск 3(51) 2010 р. Серія «Економіка»  
 

158 

 

вом, посилюється значущість світогосподарських зв'язків і, як наслідок, транс-

формується соціально орієнтована національна економіка.  

Варто відзначити, що в сучасній вітчизняній літературі немає робіт, прис-

вячених обґрунтуванню стратегічних пріоритетів забезпечення зайнятості на-

селення, розвитку людських ресурсів та загального зростання рівня життя у 

контексті концепції технологічних укладів. Тому, потреба в  таких досліджен-

нях стає надзвичайно актуальною в аспектах тих реалій, які склалися в сучас-

ній Україні. 

Дослідження питань соціально-економічних явищ пов’язані з іменами     

В. Вільямса, Н. Рікмана, Д. Веймера, К. Вайса, Теренса М. Ганслі. Характерис-

тика місця і ролі технологій у трансформації соціально-економічних систем рі-

зного рівню подана у роботах таких зарубіжних учених, як Д. Белл, Х. Кума-

мото, Ф. Махлуп, С. Сато, Дж. Стіглер, Е. Тоффлер, Л. Уайт, Т. Умесао. В 

Україні ця проблема постійно розглядається такими вченими, як Д. Богиня,             

Б. Буркінський, А. Гальчинський, В. Голіков, А. Мельник, А. Ревенко, В. Пан-

чишин, М. Чумаченко та ін. Взаємозв’язок соціально-економічних процесів з 

питаннями екології вивчає С. Харічков, Ю. Стадницький. Важливим аспектом 

є розв’язання соціально-економічних проблем, який досліджували в контексті 

концепції технологічних укладів праці В. Геєць, В. Семиноженко, Т. Цихан. 

Метою дослідження є розробка теоретико-методологічних засад, наукових 

та практичних рекомендацій щодо обґрунтування стратегії соціально орієнто-

ваної національної економіки в контексті концепції технологічних укладів. 

Реалізація мети дослідження обумовила об’єктивну необхідність виявлення 

та розв’язання такого комплексу завдань: 

− визначення пріоритетів у структурній політиці в контексті концепції 

технологічних укладів; 

− виявлення домінуючої ролі людського капіталу в процесі формування 

соціально орієнтованої національної економіки; 

− розробка підходів до обґрунтування стратегії соціально орієнтованої 

національної економіки в контексті концепції технологічних укладів. 

Соціальна парадигма розвитку виходить з того, що локомотивом економі-

чного розвитку є соціальні групи, які володіють кваліфікаційними трудовими 

можливостями, соціальною активністю і мобільністю, здатністю легально ада-

птуватися до нових ринкових умов. Споживчі блага, що надаються населенню 

соціальною сферою, розрізняються принциповою специфікою їх суспільної 

значущості. Соціальна реформа повинна виходити з принципів соціальної 

справедливості, а також ситуації, що склалася сьогодні, коли населення, яке 

повсюдно зубожіло, розвивається у бік маргіналізації. Реальна соціальна полі-

тика має бути націлена на відродження суспільства, посилення адаптаційних 

можливостей всіх груп і прошарків українських громадян. 

Досвід світового господарського розвитку останнього десятиліття показує, 

що традиційні макроекономічні цілі – стабілізації і зростання – лише один із 
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напрямів у сфері державної політики. Серед сучасних дослідників набуває по-

ширення позиція на користь безпосередньої інтеграції економічних і соціаль-

них цілей у рамках єдиного процесу державного регулювання [3]. Зокрема, ве-

ктор цілей стабілізації, економічного зростання і основних соціальних цілей 

(підвищення рівня життя, вдосконалення соціальних послуг і освіти, стійкого 

розвитку й екологічної безпеки, рівноправного доступу до результатів суспіль-

ного прогресу) разом з інституційними цілями, забезпечення прав власності та 

політичними цілями, у тому числі зовнішньої безпеки, покликаний визначити 

довгострокову стратегію національного розвитку. Тому, прийняття рішень у 

сфері економічної стабілізації й економічного зростання варто оцінювати не 

лише з точки зору виконання відповідних економічних цілей, але і реалізації 

соціальних цілей, які є зовнішніми стосовно економічних. Водночас прийняття 

рішень у соціальній сфері покликані максимально сприяти досягненню цілей  

стабілізації, економічного зростання. 

Важливо відзначити необхідність дотримання рівнозначності традиційних 

економічних і соціальних цілей у разі застосування такого підходу. Досягнення 

соціальних результатів перестає бути вторинним імперативом після досягнення 

економічних результатів. Водночас, значна обумовленість соціальних резуль-

татів економічними процесами залишається об'єктивною реальністю ринкового 

життя, але й зворотна залежність не менш детермінована. 

Перехід до постіндустріального суспільства повинен бути пов'язаний із ка-

рдинальними структурними змінами. У найближчий перспективний період до-

сягнення стійких темпів економічного зростання стає можливим у випадку по-

зитивних зрушень в економічній структурі, перш за все подальшого збільшен-

ня частки оброблювальних галузей у промисловості, підвищення ролі високо-

технологічних галузей, становлення нових інфраструктурних підгалузей, пос-

тупового зниження частки первинних галузей і суттєвого послаблення залеж-

ності економіки від експорту первинних ресурсів, зростання інтелектуалізації 

основних факторів виробництва.  

Зміна структури виробництва значно вплинула на демографічну структуру 

суспільства. Аж до середини 1950-х рр. у більшості розвинених країн світу 

найбільша частина трудових ресурсів була зайнята в сільському господарстві. 

У 1950-і рр. чисельність зайнятих у промисловості перевершила тих, що пра-

цюють в сільському господарстві. Друга радикальна зміна в структурі зайнято-

сті населення відбулася в 1970-і рр., коли частка тих, що працюють у сфері по-

слуг стала найбільшою. Вказані тенденції зберігаються і по теперішній час. На 

рисунку відображено загальні структурні зрушення в економіці розвинених 

країн світу [4]. 
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Рисунок. Зміна структури зайнятості трудових ресурсів в ХХ ст. 

 

Нематеріальне виробництво є основною сферою зайнятості і напряму інвес-

тицій. Нематеріальне виробництво – парадигма сучасного і майбутнього еко-

номічного розвитку. Потенціал розвитку постіндустріального суспільства – ін-

фраструктура, житловий сектор, сфера послуг, організація виробництва.  

Подолання структурних деформацій є лише першим, необхідним етапом 

глобального перехідного процесу. Надалі необхідне формування постіндустрі-

альної економічної структури, яка характеризується домінуючою роллю висо-

котехнологічного укладу. 

Становлення новітнього технологічного укладу відбувається в цей час, і 

сьогодні формуються порівняльні переваги, які визначатимуть геополітичну 

конкуренцію середини XXI століття. Серед тих, що визначають національні 

конкурентні переваги чинників, на передній план вийдуть: освіта і охорона 

здоров'я населення; розвиток науки; пропускна спроможність, доступність і 

наповнення інформаційного середовища; здатність державного управління за-

безпечити розкриття творчих можливостей кожної особи; чистота довкілля і 

висока якість життя; розвиток ключових виробничо-технічних систем нового 

технологічного укладу. 

У геополітичній конкуренції ще більш посилиться значення науково-

технічного прогресу, здібності до впровадження нових технологій. Зросте роль 

людського чинника й організації творчої праці. Країни, які нездатні забезпечи-

ти необхідний рівень утворення населення, розвитку науки і якості інформа-

ційного середовища, будуть приречені на глибоку залежність від зовнішніх фі-

нансових та інформаційних центрів, а також збережуть за собою, головним чи-

ном, функції джерела природної сировини і людського матеріалу для трансна-

ціональних корпорацій і розвинутих країн, що концентрують глобальний інте-

лектуальний потенціал. 

Без оновлення ресурсів технологічної переваги, соціальні, економічні пере-

ваги також у найближчому майбутньому можуть стати досить умовними.  
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Однією з головних структурних проблем національної економіки є техно-

логічна багатоукладність виробництва. Різнотипні технологічні уклади існують 

і відтворюються паралельно та незалежно один від одного, відбувається дегра-

дація значних територій, поглиблюється криза соціально-економічної інфра-

структури.  

Становлення постіндустріального технологічного укладу пов'язане із ско-

роченням використання природних ресурсів і покращанням екологічного стану 

довкілля. Водночас, постіндустріальне перетворення виробничої сфери, особ-

ливо в промислових галузях, буде неминуче пов'язано як із підвищенням ква-

ліфікації персоналу, так і з зменшенням його чисельності. Вже в середньостро-

ковій перспективі проблема зайнятості в багатьох промислових галузях буде 

вкрай значимою в соціальному плані. 

Варто враховувати і значний вплив рішень у сфері соціальної політики на 

динаміку постіндустріальних ринкових перетворень. Проведені дослідження у 

багатьох країнах світу свідчать про пряму залежність національного економіч-

ного успіху від подолання бідності, скорочення диференціації доходів, удоско-

налення системи освіти і покращання інших соціальних чинників. 

Особливу важливість у цьому аспекті має чинник людського капіталу. Як 

показало спеціальне дослідження Всесвітнього банку, соціальні інвестиції в за-

гальне і професійне навчання є ефективними, і вони є чинником зростання ри-

нкової економіки з постіндустріальною структурою [5]. 

Частка нових знань, що втілюються в технологіях, устаткуванні, утворенні 

кадрів, організації виробництва в розвинених країнах, складає від 70 до 85% 

приросту ВВП. Впровадження нових технологій стало ключовим чинником 

ринкової конкуренції, основним засобом підвищення ефективності виробницт-

ва і поліпшення якості товарів і послуг. У результаті досягається стійка тенде-

нція здешевлення одиниці споживчих продуктів, що забезпечує підвищення 

суспільного добробуту та досягнення високого рівня життя в розвинених краї-

нах. Впровадження нововведень є необхідною умовою успіху в конкурентній 

боротьбі. 

За таких умов не можна обійти увагою наступний важливий момент, обу-

мовлений специфікою ринкового реформування в нашій країні. По суті справи 

у вітчизняному бізнесі не склалися умови для повноцінного відтворення люд-

ського капіталу, здійснюваного, перш за все, шляхом постійного підвищення 

кваліфікації і навчання персоналу. Внаслідок виробничої і фінансової дестабі-

лізації інтереси більшості підприємців обмежувалися коротким, у кращому разі 

середньостроковим горизонтом часу. В таких умовах потреба в безпосеред-

ньому державному втручанні в процес формування людського капіталу прин-

ципово зростає. 

Структурні перетворення ринкової сфери можуть робити і позитивний, і не-

гативний вплив на стан соціальних процесів. Максимізація позитивного ефекту 
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і мінімізація негативного ефекту стають можливими шляхом цілеспрямованих 

політичних дій, що, у свою чергу, передбачає розширення спектру раніше сфо-

рмованих цілей соціального розвитку за рахунок соціальних цілей структур-

ного характеру. 

Щодо довгострокової перспективи буде можливою постановка цілей під-

вищення ефективної зайнятості в галузях соціальних послуг, зокрема особли-

вих видах підприємництва, в освіті, охороні здоров'я та інших напрямах соціа-

льної сфери, підвищення конкурентоспроможності виробників соціальних пос-

луг. 

Безумовно, досягнення цілей постіндустріальної структурної трансформації 

не гарантує настання бажаного соціального благополуччя. Проте, концентрація 

зусиль на реалізацію цих цілей, скоординованих із структурними соціальними 

цілями, буде суттєво сприяти вирішенню глобальних проблем формування со-

ціально орієнтованої національної економіки.  

 Загальнометодологічний підхід до узгодження довгострокових рішень у 

сфері економічної і соціальної політики є досить традиційним. Він передбачає 

оцінку результатів дій у сфері економічного регулювання і соціальної політики 

з точки зору ступеня досягнення економічних і соціальних цілей. Водночас 

найкращим варіантом узгодження інструментів ринкового і соціального регу-

лювання є такий, при якому досягається найбільша ступінь реалізації економі-

чних і соціальних цілей, виключаючи будь-які додаткові пріоритети одних сто-

совно інших. 

Успіх або невдача політики у сфері доходів і зайнятості мають вирішальне  

значення для забезпечення ефективного соціального розвитку. Актуальним за-

лишається питання формування ефективного ринкового механізму регулюван-

ня доходів і заробітної плати. Основу такого механізму повинна скласти систе-

ма тісної взаємозалежності параметрів ціни праці і вартості робочої сили, але 

лише така система здатна, у свою чергу, принципово впливати на внутрішню 

економічну динаміку, включити в дію механізми людського капіталу, а, отже, і 

всю сукупність мотиваційних механізмів. 

Система розподілу доходів, що склалася в 90-і рр. була неефективною в со-

ціальному відношенні. Це детермінувало перманентний нестійкий стан у всіх 

сферах життєдіяльності суспільства. Дуже низькі доходи для переважної біль-

шості активного населення стали в українських умовах одним з механізмів роз-

трачання людських ресурсів. Сформувався механізм надполярної диференціа-

ції доходів і різкого розриву між показниками ціни і вартості робочої сили. Це 

означало не лише фактичну відсутність основної функціональної складової со-

ціальної політики, але це і було фундаментальним економічним прорахунком, 

що зробив неефективною економічну політику. 

Недооцінювання людського капіталу веде до руйнівних наслідків, оскільки 

економіка не може ефективно функціонувати ні як продуктивна, ні як спожив-

ча система. Якщо виходити з того, що основний напрям на найближчу і серед-
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ньострокову перспективу для України – підвищення рівня життя населення, 

боротьба з бідністю й убогістю, то це означає, що пріоритет у політиці повинен 

віддаватися формуванню ефективної (як у соціальному, так і в економічному 

плані) системи розподілу доходів і ефективного механізму заробітної плати. 

Отже, обґрунтована стратегія соціально орієнтованої національної еко-

номіки в контексті концепції технологічних укладів, що визначили такі пріори-

тетні напрями техніко-економічного розвитку на соціально-економічне середо-

вище: 

– модернізація і реструктуризація виробництва в напрямку екологічно чис-

тих технологій; 

– згортання неефективного виробництва, яке пов’язане з порушенням еко-

логії; 

– комплексна розробка інноваційних програм і проектів; 

– створення інноваційного потенціалу для переходу економіки на ресурсо-

зберігаючу основу; 

– науково-технічна незалежність 

Реалізація таких пріоритетних напрямів соціально орієнтованої національ-

ної економіки в контексті концепції технологічних укладів повинна супрово-

джуватись розширенням зайнятості, підвищенням реальної зарплати і кваліфі-

кації працюючого населення, загальним зростанням народного добробуту та 

рівня життя. 
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