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вступ
Бконойцпта софологи, а6о оофологй еконолд|!|н}о( в1дно-

син _ одна 3 сам!о( молод|о( гйок соц|олог1.пто! наук|{. .[[1сцо
ост'|н1{я нараховуе..ьтайке 200 рок!в с'вого |сгувал*тя, то ви-
3нан}ст оконом1{но[ соц[олой у св1товй нау|{| вйбулось.'1и1ше
в ю}тй половин| 50_х - на початку б0_х рокБ [{ стол!тт{.

. 3. )/кра|й еконойчна сФолог|я оц)и}(а'та ви3нання 3на!1но
пБн1лше, ]1и1ше напртл<1:лд! 80-х _ почат<у 90-х рокБ. ||евного
!п'шту;ьсу ро3в|([19 ь|шптзлтлто{ софологЁ ъ{ада!|14 прац| н:!д]!|о(
росйськ}о( кол9г ].1.3аславсько| та Р.8.&вкйо! "Бконоттт1щта
повед]:п<а та екоттойчхпд}} ро3в|гпок'' (1980р.)' "Ёконой.пта
ооц|ологи [ перебудова" (1989р.)' "€офологй еконо1!([![ного
хиття: |1ару{су1теорЁ'' (1991р.). Бащсова розробка р1зтпос про_
6летъд еконой.што| соц|отоЁ в{т*1знлпд!д1 вченими зна#шшга
свое втйет*тя в т'!к|д( пра]дп(' п< "ётл.пмтулпова]штя ! птошдатдй
цра1ц на промисловош(у п|длриеьтств|"(1988р.,автори А.Ф.Ртш<а
й й.Ф.€а:чца); "Фрган|зацй. |{ра:дя. Ёфе:сгл.вн|с:гь"(1991р.,
автор Б'€.|1тшшштетп<о); "€оц|аттьн| аспокг14 еконопг|.пто| ре_
форттшт'' (1991р.' вйп.ред. 1(1(.|р;ашцетп<о); "!1|дприеме:р
)/крашпл: есЁзи до софа-тлъного порц)ету'' (1995р.,в|,щт.ред.
8.й.8орона, €.1. €у|ш:етп<о) ; ".}]|од.на | еконопс!ка: софоеконо_
пт!ка. Ёавча.тьгпай пос1бтпд<"{1'996р., автор вдлагут!н) та й.

€истет.пте досл1дкет*тя в наттт!й кра:Ё питань соц!олог|!
економ|чтлос в!д*тос:дт розпоча.]1ось з! створетпт-яптт у |993 Роф в
1нст*тгуг| соц[ологЁ ЁА!{ 1{'кра]л*т в1дд!лу еконой.цто1 софо-
лог1! та з введенн'цтт в уфов[ ]т'тани бататъох ву3ъ цуреу око-
нойщто! софодогЁ.

Розробт<а проблом ново[ }{1хд|{с1пшш1!нарно! гатцз| сусп!-]1ьс-
тво3наветва - еконой.пго| соц[олог|{ _ ма€ в на111 час особ_
лпву рац!ло. |[о-пер:ше' р6€ш1ьна дйсЁсть д9монсц)у€ розрив
п:!хс еконойчтото та софа.тьното пол!т:д<ото. Бконотът|шг| ро_
форт'лт поки ш{о н| штотодолог|{{ко' й щ>акги.+то не ор!ентова_
н| на соц!а:ьно-пстдсолог1ч:ц реатод1ло населен}11. |1о-д>угс,
доки еконойтпта дрп(а буде знаход!1гись в ]!1ех21х речов[п(' то-
варно-варт!с:пос категорй' з:ш1и1ца1о1п1 .осторонь повед|тп<ов1
штехаЁзт'шт д1ятьност| .тподей, головн1д( д|ячь еконойшпог в1д_
носин' доти й еконой.пта практи}с! буде л*осггпа в|дчу1,@}пй
вй осо6истост| харатоер.

'{е стало мох'|ивим пер1д з€[ всс 3ацдяки працям 1.||арсонса та
Ё.€мелзсра "Бконом!т<а 1 сусшйьство'' (1956 р.) ! "€оц!ологй еко-
ном|чного ){с.|ття'' {|962).



} хрому навча'(ьноп'{у пос|6гпп<у :}втоРи намагак}тъс'' у е}1е-
те}1атизов€!нопту в:.гляд! викпасти на1п<ов| 3нання про софд;:ь_
й фа:<тори економ!чштого )киття сусп!;ьства, сощ!а;ьгу спря-
моваЁстъ його господарсько[ д|я.тьност|, соц1а-тьн1 1нспдгуггт
та тиехан!зт.пт фун.гсд|отувагшля ! розвттп9 еконо]у1!ки, |] соц|д.тпь_
Ё су6'ел<ти, еконопг!тпту повсд1}{ку особистост! та р|зномагп!т-
нлдс соц[а-гьтло< сп|.:ьнот, д|лочц в еконоь:!Ф. Б пос16тлпу влт_
к]1адено п1жодд у висв!тлет*т| та оц|нц1 соц|ально_|сторп,пт:ах
п{г!ь еконорг!лоа. |у{ова Ёще такох< щ:о теор!1 управ'1|}пп!я, РФ3-
виток в|тчдзнлдого п|,щтриепдпп(гва, методолог[.пт[ та 1ч{егод{-
.п*1 проблеадд оц!лпот соц!а.:ъно| ефе:спвност! еконойщто! по_
в6д|нки.

Ёавчшьгпй пос|6:лп< п!щотовллено авторськи]!{ колокгивом
пй кер|втпп-ггво1}; доктора вконошл[.пцдк наук' щ>офесора 8о-
ро:*т 8алерй йлдсайгови{та та доктора соц!олог1.ппок наук |[:а_
липенка Балерй €вгоновттла. кп,гу нат1исали: вступ
Б.й.Борона та 8.€.1]илпдлет*со; роздй 1 - д.фйос.н.
€.А'[ансова; роздй 11_ д.фйоо.н. 1.1!1.|1опова; роэдй 1[1 _
д.соц.н. 8.!.1арасетп<о; роздй [\|', у|1 | п( д.соц.н.
8.€.11илцшгетп<о; роздй у д.9.н. 8.]у{.Борона, к.|ст.н.
А|.Арсеегп<о; роздй у! - к.соц.н' Б'€.(азаков; роздй \||11* к.фйос.н. Б.А.|1|ддублпд1; }{ауково_допом!хсту робоц ви-
кон.1]1и Ё.1у[. Фтетп<о, Р.А.||етпая.

Автори виолов]11о|о!ъ г:пгбол9 подя|9 роцензент:1]ч{' а також
вс|пс колетапд, чй констр1асглавЁ заув'0кення 1 пойхсатлтя
от\ру[я]{уг вдоскона.]т6нн1о тексту пос[бгпш<д.

$1

Роздй 1

вконом!чнА соц|олог1я як нАукА

$1. йетодолог!чн| основи си1тге3у соц1олоЁшлто1
та економ|чно1 теор|| в 1стор!! соц!олоЁт

|оловна мета об'едтатп*я оофолог|щто| та еконойшто1 нау-
ки - подоланн'т теорет;л.лно1 о6ме:кеност| при в:лвчотпт[ соф_
а.'тьн|о( систем 1 управлд|:п*я ними.& св!д.пггь досв|д розв!{п<у в!т.птзняно[ | заруб!к*о[ еконо_
}{1|{.' | соц!олог!!, 1т*тещатлтвно;о пар4д|{т1!{ого стйга фея вптоти_
вовано| повед1:лсл за у||{ов соц!ально[ орган|зац||. {1нн|сно-
ор|ентована повед!:л<а перетвор]оетьс'я на моде]1ь еконойшто1
д!|. "Бконой!п{а'' .1под],!на (спо:повав, ро6|тлпп<) вод{очас €
"пстл(олог|.{}{о|о" 

'под!|}тото 
(д|лотпт пй вгшпвом щгспозтпдЁ,

стит'туд!в, мотл*в!в) й "софолоЁш{о1о" (влп<огце софатьЁ рол1
у софа.гьнй струкгур| сусп!льства). сй нагада,и, тцо сй.тть-
ними д.гш соц1олойч*о[ та еконойшло1 теор!! е та*ож |с1тег(}_
р![, що вйб:ша:оть певн| сфери 6уггя л< так[, |цо в3а€мод'к}тъ
одна 3 одно}о.

}вага еконоп:[.дто1 наулот до нееконойчгпо< факторБ у сус_
п!.тгьнопгу )опт{ зр{ов'[ена св!тог:тядоьт ученого' його фй|эсоф_
ськи|{и поппядами. ?ак, неокт{ас1д|на |11кола в економ|ф тпс|е
до софатьтшо< йстттгугБ, 3окре]!1а до дор)кави, ]!о й робттть
цей нагтрлтт консорвативним' а еконоп*|:у _ стц)я|у{овано!о на
доьтйанту пропозицЁ.

Ёеокейс!анство' навпакш' 3вернене до ьтасово! повед!н|Ф{,
до еконо1!{|ки по{11{гу. 1опгу й в14|{'1кае потреба у в:авчелдт1 фа-
з<торБ, в1д ясд* за.,1ехитъ по1т1{т. Ёеокейс|атшд[ зьгрпен[ врахо_
вуъат14 механ!зтупа форшуват*тя поттиту д,|я того, щоб запропо-
}'увати засо6и регу]1юв']ккя !н(!лзшд|йплтлтл проц9сами. |олов-
ним у !;стй стратеЁ[ ввал<аеться ставле'тня спо)кивача до рин_
:<у. Ёова "еконойч{а'' ]подд{а, на !:ппо др{ку, керу€ться пов_
но|о системопо оцйок д:ля вплпя!ртован!1{ по3итив1{1о( !|и негати_
втпос розу:гьтатБ |х зусгшь.

|[овед!лп<овопгу елеп;ентов| в|рорттъся зна]]на ро]ь у погу_
.ттярнй на 3аход! коппцегпдЁ "ц)а|и.пто! корисност|": "|{ротя-
го}у{ осп|пнього стол|ття сконойсти виро6илпа на:&а:ктпв!:ше
по}{'{ття "ща}п{ п{о[ корисност|'' [1].

"[ра*[{.пта корисйсть" - ц9 пс:осолог|шта консганта. Бона
е скпадовото вартоой' Фста:дтя )к яв]тя€ со6о:о зат:ехт|етъ шт1х
такими переьт!нгт:,пп:, -п< цйа, дохй та "ц)ани*{а корисЁстъ".
1тпшшдг слов'ш!{и' пй т*ъл поняття]у( розуьт!тоть йру наситено-
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ст! певно| потреби. 3г!'щпо 1з законом' ко)кна насту|тна порци
товару з}{!оку€ потребу в нього.

€л!д заува.:пстги' ц{о трудова теорй ва1ттост! тако)к псредба_
чае ]т1одську д!я.гьЁсть, т}гьтот пер1ца ко:пдетпдй заонована на
спо:гсва:пт|' друп! _ на пращ. Фб:дщ| теорЁ вико[тулоть в:!)к_
.тпдв1 ьлетодолоЁчн| фщпсл1|, котл:^{цёгься про ви6|р еконойч_
но| сц:атегЁ. |[р:б|чцлдот теор!1 "ц>а}па.*то[ корисност|.'' голо_
вно1о постатг|о вв;шка|оть спо)!(ивача' за)огсники прот:стгсхсто1
тот{ки зору - працБплд<а' 11ерлп| роФпять наголос на спо)кив_
цй ат<тддност!, йтш1 _ на трудовй. ! та й !гпша позтш$1 фа:сги-
чно поруш!у|отъ ц!л|сйсть особистосй. Фб:адва п!дкодрт з€ц1и_
1ша1отъ остор0нь про6лс:иу спльтул!в, штотлдац11 вибору.

9 сусп1.тьствах, у гром4цськй ду}дц1 як}о( перов{!{@€ ринко_
ва свйойстъ, на перт:шш1 |ш1ан висуваеться йоя потшсц (перо_
творена потреба), ! навпа]с{, соФалл1стицпта (нер:+пкова) свйо_
йсть традтдд!йто гРр{г}ва}{а9я 11а перевагах пра1ц. 8а;пс:п*во,
ц{о в обох в:шта]цсах еконой!п1! ко:пдегпдЁ € неповними'
осЁл-ть:са у 1иех(ах економ!лот соц[а-тьно_пс;окодог!чт[ характс_
риот14к[4 са}\.{}о( д1ячь, суб'е:сгБ еконой.*то| повед!гпог, не роз-
ро6ля.тптсь.

1сторй еконойчно! дултпсл склада!!аея таким !!ино|}{' що
внаслйок обмех<етттгя свое! дис:цшшт!:пг з,]конами розпод!'гу,
пот1иту' пропозтпд!|, об*с!ну, виро6тппцгва | спожлватддя ехоно-
йсти 6улпт зтттушен| торкатгтся всього опоктра соц!а^ть:то< ц>о_
Флешг (:орттди*т:ос' пол[ти!!н1п(, }т{ора.,1ьн1о(). Ф.щтак соц1апьк!
йсттггупл в аспекг| економ!лот на6увазшт своер!дто! оц[гпот.
{ор:кава, нор}{и пдорал! та права розппдд:ш|ися.]1и1ше я< засоби
дос'{гнення еконотл|.ппск цйей.

€офологи та оофа.тьЁ фйософи зьгршен| под|лятп:3 еконо-
йстад,пт сп!.ттьк! ,титання. 1ому дел<[ 3 н|о( ввапс1]1и пол[тияну
економ|ло як науку непоц>|бноло. 1ак, на дрш<у вйоьтого фра_
нцузького соц[олога :\,{и}{улого стол!шя |абр1еля 1арда (1843-
1914)' "вщ:об:пшцво _ це гащ3ь пол|тлдтто! науки' розподй_ 1ор}|ди!п{о!, епою8атп<я _ галу3ь пгоралп!" [2].

3 напто| точки 3ору' оконом['лла софологй [ового часу по-
(|ина€ться з пра1р в!,цдап{!о( ктгастд<Б сош[олой, до я:сок сл!д
в|днести |.1арда, Ё.фортсейтла, 1(йаркса, Б.|[арето,
й.8обера, 1.|{арсонса. 3угп.шпдугось дета-тьп|лше на на&а:к:пд_
в!ллпос 1!1оп,{'ентах 1хн1х тоор!х! д'(я того щоб кратг{е уявитт! пред-
}'{ет 1рого пл:хдтсгцшът{нарного знання.

€тавлгстптя фйософЁ та соц|ологЁ до еконопд|лот тасто було
3р{ов]1ене т|ето фйософъкопо пар4щ{г|}{о0, 1{о па}ува]та у св|_
доьсост! сусп!.тьство3навства певно! епо)о1. 1ак, сфеттт*тстська
позугпав!стсьл<а по зл,:тдй ]у\у{с'тупеля спря|'довув:ш[а його до тен -

де}пп{|| еконойзац|] сусп|льного 3нання. Ёконойщта сфера
отото)!(н|ова]|ася 3 речовими, об'ектлвгпшлл, н4досо6ист1стпд-
}.{и' р€;ш]ьними (п:атор!агьтпала) в1дкоотлтатупт. Фднак [1* ст.
_ час гуптбо:сос супере![ностей у софа.тьно|шу науковот1/у й-
зиа:*г| коди позитив1змов| протистоять неокант|анство'
"фйософй ю{г1я", _феноменолог!я. пи вгш[ивом соц|ологЁ
еконошг|.*та теорй йаркса,,охФтвае'', розло|т"уеться р[знопга-
йттт|стло ]|1одськ|!( йтересБ. Бконойшту дрп<у прони3уе пси_
холог1зм. €еред г{ен|д(_еконойстБ точаться дискус!! про !с_
т|{нну та ц1*лн!сну супт1сть соц|а-тгьно| наук!4' про к|.гьЁс:пй та
як!сгпй п1дходи до ]1лодцш{и.

Б:вчення праць кт:аетдсБ да€ змоту побащгпт вс1о скпад-
Ёсть процесу зб:пая<е:*тя наук. 9аст|шхе' як ц9 },пт ба.п.птто, на-
прик.'1ад' у 1арда, мав ьт!сце науков:ай "}{онопойзм'', "екст1)в-
|1!'з}(". €правед-гпдво протесту}о1{и проти "еконойзацЁ'' 3нан-
ня, 1ард, р:|зоь{ з т!!м' не розуп:Б о*ттолог!щт:д< |{инникь }Фо-
го процесу, шдо 6у.тпт у г;пл6тптах товарно-ц)о:цово| суп*осф су-
сп!.гьства.

3вт*цвавуго.*: еконойстБ у т0]!(у' що еконойчна нау|@ зо-
брах9е.]1юдину та !] св!т о6ме:|сено, не ба.пггь еправхстй цйей
оообистост!' 3упин'!}о1{ись .;[и1шс на отштс| засо6|в, софологи
6у.тти прав!' {е саште й натле;логгь твердскення, зг!]пто з яки1\д
пол[теконоп:'й врелшт|-ротшт в|д|рватлася вй д!:1сност1, вй :ютво!
.1подини з усйа {| прошаплт 1 перетвору!]{ася на р|зновттд 1}{ета-

ф|з*псл. €працд!, боротьба в ]!{о)|(ах фйоооф!! т*|хс рт1таристаъот
т,! 11арт1д9ляриотатъ,:тл зачйштд так с'|1!{о й еконоьт!л9.

.{еду:сглавна' узапш1ьн1о|оч{а, ун!тарна 1||кола оконойстБ (Р|-
кардо, рп]шь) протистоя.]1а :щол1 [сторттчптй, !|{ду|к|внй,
парт|д9]тярнй. }хсе 1ард висувае аргуйенти проти усерод{ен-
ня особистост! та сусп!.,1ьства в еконоптф. Бй щ:от*тставлгяе й
св|т тпод:дпт як панування праг*{ень' в!ри, насл!дува}п{я, ви-
ч-уттБ, тшо вт,птг!ряти но 1!(о'(на. 1ак, закон пот1иту ! пропоз:пд!1,
на його ду!\,пу' _ ли1ше резу.'1ьтат с}|ку{1н]Ф(.,|1одоьк!л( дй, про-
диктов:1н1п( напт[рапла та насл!дуватгятг. 6оц!олог не поьт[вае,
!цо праг}учи у}п{|ступ4 узага]1ьноння' са}1 вда6ться до нього'
хоч 1 в пс:о<олойщ<й форм[, у форшт|, .ш<а особист[сно позна-
нае суб'сл<та еконой.п*о| д|[. 1!е дае 3]\.{оц вчено1\,{у зрозупг|ти
щ[ дЁ, ц!л1, наьт|ри !х утастлп<Б'

]ард дрк_е б.гцдзьк-о п|д1Ёд::ов до економ]чно| софолог|] п<
науки про .]11одську повед'нку та соФа.тльтц взаептод!ло' а.]1ё н6
зм|г побатпсги д|аттекттп<у зв'яз|(у софологЁ й еконой:сд, як[ не
вик.]|1оча}01ъ' а в3а€мнодоповн!оютъ одна од}ц.

||раф софолог!в, ||{о тлк1лотъ до еконой'пто.| про6лешгатла-
ки, дрко повчш1ьн1 3 огляду |113нава'Б}1|п( ]9{отод1в' як1 викори-
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Роздй 1

стовую1ъ автори. )(1)( стол1тпо 6улпт втгастлв1 сво[ на1п<ов! сте_
роот!пшт. €еред них кцзеться в от! спос|б, яой ]9{ох(на назва-
й "редутсд1ё:о": ма€тъся н; тъаз! зведоння. вс|х соц|а.тьтпас
яви]ц до одного головного факк:рз' до одн|е| дстерьтйанти.
|{ьопду фат<торов! приттису€ться кауз:ш[ьна !а поясн1ова]1ьна
фу{с{1|. "3вести вре:шй_ре:шг.ус[ еконой.*т1 пробдээ;э: до ви-
носного 1 со1цолоп!!ного вим1р|ов:1к}1 1 прагн6нь 1 в1р}вань _
та:сд1 на1ш }{етод' [3], - поясн1о€ 1*рд.

ё:атп<ретищпй харакгер ьтас теорй Б.Атортсейпда (1857-
1917). у :с*шс:д| "|1ро розттодй сусп!:ьно.| прац[''_п1дсрес'11о}о-
ться но .пи!шо еконойчл| насл1дс{ подф пра1ц. 11одй пра|
стае у .{лортоой'ла головним ко1{!{оптуа]1ьним пр!!н|-ц{г!ом' нав-
коло якого об'едгулоться так| нееконой.пт| резу]тьта1}1 1рого
процесу' як виникнен'{'{ дер)кави, пойтлшФ{, 1ттора]||, права.

|оловне х( цс те' що подй праф да€ )киттл тлп": софаль:п.ъл
норъ.{а]и, з€1цдяки ято.:шс |с*гуе '-ортан!шта солйарйсть" у суой-
.тьств1: ".ш(що подй праф пород)куе солйарн!оть' то не то1!гу'
:л{о ро6:лть з. у-о;*{о:о !ттдтв!да, зайштятого обь:йоьт, як гово-
рять оконом|сти, 1стоц' а тому' |цо утвор1оо 1ц'ц с|{сте!}ц
йрав, обов'язк!в, ш]о |[ов'яз9|отъ.тподей Ф'п.}&{ з одэтттпт'' [4].

Атор:се:ба, 1ард та !:пц| опоненти еконопс!ст1в п!дда:сгь
кр:тглш'д| трудову парад{г]\ду. |(ртгпш<а трудово! теорЁ, зокрс!}{а
11 марксистського варйнту, безрловно,'прив6рта€ на1шу }вагу
тощу; що тривалрй час ц)удов{1 тоорй 6ула голов:пам ла|пцо-
гоп:, лсш? пов'язрав еконой:пту, фйософьку, софолог!шц та
пс:лсолог|тпту науки. 1рудова котпдетщй на6ула у в!шптзняттй
науц| ве:пд<о! поясн1ов!ш1ьно! с:длшт при з'ясув:ш{н| проФгем ви-
никненн'{ о!'оп!.пьства, свйор*ост|' ]11од.ш{и' гц>и визнатет*т[
при!|ин софа.тьного процосу.

Б|.лль:ц[сть соц|ологБ убача;пл у ц:}'довй параддгшт! не'до-
оц1тдо тшорал|, права' релт1Ё, ку'|ь!ури,_ традтддй, або, !тгттрп,шг

словами' недооц1шсу нееконойтппо< факгорБ 6уггя. .[к ви-
ктштк соц1алх!ста]1{ звгп[ть висновок Аторт<тейпла про то, ц{о
онов]тен}б1 суспйтьства 1}{о]к!|иве не 3:1вдяки визволенн}о цраф,
а роз6удвантпо под!лу !1 на груттт| природдьо| нер!вност1 лпо-
дей за !хк!]тп{ зд!бностлтдт, щэавовй рецлллд1! виконан}ш! ;нди-
вйат,па |хнього громадянського обов'язт9, мора:ьнй са]!!орету-
лш'{|1.

?рудова царади!1да спростову6тъся ;1 крггпа<аппа за допомо-
гохо теорЁ вартост|. 1т1!рото вартост1 1ард ввот<в€ н9 пра|цо' а
пос.тг}т1(' ш{о яв]1яють собото [ реа-тьЁ р93у]|ътат|{, лс[ 3'.ш]гло-
тъся пй час ц|е! пра:л!. Аотол цроду|о пра1ц 31!.'1и|ца€ться неро-
ат:|зоваъп.птт' доти невйопяа 1 його ва|тт|сть. 1ако! )к ду1![к|4 до-

10

$1

три}ч{уетьсся | [торкгейл: не с:1}'!а пра|'и' а [| користпй ре3у]ть_
тат е пл|ро:о вартост| товару.

1еор!1 вартост1, в основ| ,{к1д лех(ить ц1**т|с*пй п1дк|д (ко_
рисн[сть' споживання, погпат), зна1!но1о йрото п1дштовхулотъ
еконошт|стБ до сп!лкувагпля !з софолоЁедо та пслдколоЁето.

9 тропду в!д*отцет*г! под1вимося на теор|ло йаркса 3 то1!ки
зору зах!д*пос соц1ологБ' феба с1ски}ти' :цо у в1тшлзнплй со-
ц!олоЁ н9достатньо виов|тлено соц|олог1шпш} аспект теорЁ
маркси3}(у. €пстцдф|пса його, на на111 поглцд' поляга€ в то}ду'
тцо сощ|ологй 1!1аркса орган|.*тпо пов'яз1}на з еконопл!кото. Атта_
л|зуло.па 3акони софального йзнатптя |, зокрема, творн!отъ
йаркса, 1!{.8ебер 3:[стосовуе втучгпдут терп:й "|деа-тгьгпй пш[''.
Абстра:сд|! в теорЁ йаркса - це у3:!га]1ьнеЁ тл.ппл еконойтто!
повед!.:пот, це спро6а рафонально усвйоплггпл софа.тьну суг_
Ёсть оконошт|.+хток в!дтос:атт.

9 теорЁ додатково[ ва1хтост| дос1 вбана-гпт .,1и1це еконойч_
ний зьт!ст, однак Ё соц|олог|.ппй контекст стае зрозулл|.тпп"л,
як1що уяву[т14 учасникь еконойтло| взаемод!1, де одк1 сти}ц-
л}о1оться зароб1тното тт]!ато1о, а |тп:г| _ при6уп<оьт. }частлп<Б
еконойтппо1 взаемод!1 в систей йаркса поед}ту!оть не во]1ьо-
в|., свфоья| зв'я3|с{, а фу:псд1ок;ш1ьна зрговлпен|сть, футтсд|о-
ншгьнтй подй пращ.

€оц|а.тьтпй за форшго:о зв'я3ок ву{у{у[к^о на ревовй основ|,
з€|вдяки його товарнй ц|Ё. .}[лодей у ш*аркоовй карпсг[ сусп|_
]1ьства зб.лтолсу_е не по[гуття, а еконойщта нообх!дцт[оть. ?а:сдчя
1{ино1и ми одер)куе1!{о о|тис одг{ого з багатьох т|{г!ь соФатьно|
взаептод!|, а]19 тигш' тцо п:!г з'шитися ]|и|||е за певн1п( !сторит-
н1,о( у}!ов.

"Фре.{ев.гге1п{я .]т1одоьк|о( зд1бностей в процес! пра1ц... е ма-
тер1а-тьтпа': зйстом оречевлення ! в!0ссуокенпя" атге цей зйст на_
6увае тако| спецшф!чно1 фрмш вцра'сення лц!!!е в певнцй !сгпорш-
ннтсй пер!о0" [5]. Бк-онойчна повед[нка _ тце дй за р{ов в|дчу-
)|{ен!-1я' дй, що ьтае сво|пт насл|дколд вйчу;кегптя, дй, опосе_
редкована ц)о||[ово_речовим зв'язко1ь(.

Ёе в:пгадково' що теорй в|дчу;кен:гя в!дкр:ат:а гц:ост|р шгя
ро3у'}[!н}{я сутасно! .]1}од,!н}|' 11 затте;пстост| вй еконой.пто{ не-
о6х|дност!, л<а обьлехуе оообист|сть, прир|кае на опокогв|.пту
залге:*ст|сть в|д не[' з ош{ого боку, { вод}!очас е засо6ошт о6'ед-
нання !з соб| под16*пшдт, 1з соц|уп:опл ж ц!;шая, з |:пшого.

3ах!дцт| вяен1, що ц>*ва.тпй час пра:цоват|у1 т1ад спадц{и}!о|о
йаркса, в1дкр:атпа д:пп себе не.т1и}ше теор|ло додатл<ово| вартост1
та 1стори.п*л1 платер1ал!зпт, а й розрс!:птя !снувалпля .]1}одини в
кульщрнот!{у соредов:дц! л< у стплвол['гтопту бутт[.
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Роздй ]

1радтддй' що йде вй }{аркса,.ро6гггь 3розр{лими щжереда
сг{асного с:дпвол|ш*ого йтера:сд!он{зплу в софолой, а6о кон_
цетпд!! 1нстттцц|онатьно| повед|яки Б.Фроп,шга, ![и поход{хон-
ня його "т1д[]в соц|:ш|ьн1о( харш<тер|в'' (накогшг.ува]ь|лй, екс-
гьщататорсь:сй, рецеггп8тпп?, р:пп<овтй) [6].

в}'Ёд(! пос}{1ки соФа.тьно{ тсорЁ йаркса перегукул0тъся 3
ви!у{оп|ми цсерл1всько| феноменолой та феноменолоЁ.пто|
соц|олоЁ, прод;!{ето|!( ,{к|о( € повсщдонна св!допг[сть, ")|слт€-
втд} св|т'' ]т}од{н}1' 1! "тхриродна уст[новка''.

Аосрггь зг4цати слова йаркса з "}{йет.рко| !доологЁ": -'|1е_

реду]|у{ови' 3 якув' ми ро3по!|инаемо... - це сщ)аз'с(! переду-
}у1ови' вй ясос ]у1о)кна в!,щернупдся.]1и1ше в ушлге:тт|. !е спра-
в:кт[ рпови !:съого )киття' п< т[, що вони знаходять )оке гото-
в'.г!у{'{, так | т1, *цо в|дгворей 1:съоло в]1асно|о д!яль:г[стдо. Фт-
)ке' передумови ц1 }1о)|(на вст:}новити о1то ег"гт!р1г!ни]ч{ 11т]тя-
хошт'[7].

9 пралдя }[аркса ми знаходимо розр.{}*!я соц|а:ъност!, со_
фа;ь:тддс в!д}1осш{, ду-чге бддазьке до софолог|штого- €офальн|
в1щтос:д*т протистав.,т]{1оться як дерхавним, пол!тлл.пллтт в|д_
носина!у|' так | ретовим' виробтлсцдтг в|дностдтам. €офшьЁ
вйносрг*пт часто йтерпретроться йарксопл у рох аспекта1\{: як
ро31царова}{е на к.,1аси "ц)оьтадл{ське сусп!-тьство" | ш< сфера
взаеьтод!] особистост1 та сусп!]ьства. } пертшопду вттлацку йце-
ться про проти]|е)!Ф{1оть групов},!х 1нтерео1в' а в щ)уго]\ду _ про
йру свободи особистост|. |{1д3веддкетптя остагг*:ъо! дрпФ1
знаходимо в "Бконойтппа< р}.ко11исах 1857_]859 рокБ''. 1ут
яскраво вирФконо еконойщпп!! контекот. Фсобист|сна з!ш1е]к-
н1сть пов'яза}{а 3 р9чово}о' або еконойтптото. Бпоха особцсц{с-
но[ незагге:пс*ост! харатстеризу€ться затлехог1стло' що нввпинно
3роста€' вй процесу вироб:гллдгва, обьл|ну та розпод|.ту ьтатер|-
а][ьн1.п( благ. } розд!л! "|лава про ц>отш|" (нагадуе назву праф
|.3!*плелля "Фйософ!я гроптей") |1йаркс пропо}ц6 в3ят}{ 32|

основу пор!одттзац1! сусп']1ьства .тподсьтой в;'.:т:[р. "Б!дносглп:
особисто! за.тгехстост| (спокатку зовсй перв!сн[) _ так| й пер-
тш| форпда сусп!.гьства ' лри якуо< вщ;об*пшщво розвину!о литппе
в но3на1!нот'у обсяз!... 0собиста незалехот!сБ, ||{Ф основана
яа рвсов!й зале>гстост|' _ така друга велика форма, при л<й
впер]|1о у[вор1о€ться сист€1!{а 3ага.]1ьного сусп|:ъного обшт[ну
речовин' унБерса'ътпос в!штос:дт, всеб!.шлг:к потре6 й ун|вер-
са.]1ьн!'( потенцй'.." [8].

1!1атер|а.гьтпл? !дол 1}1аркса, пов'язалпш? з уяв/оння1}{ щ)о те'
1цо в}таоне соФа.тьтпцдт в!днос:прт ьс|к .тподьт"пт ста1{}ть .]1и]ше
тод|, ко:пт вони но опосердковуват|{!дугься тов€}р€]ми' рЁчови_
п,!и зв'я3кап&{ та |!ст!дт ц)о!шовим еквьа]тентом. Ао:*т.тшодсьЁ
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контакти головним !|ино]{ будутоться на грунт! виро6тппдтва,
доти оеторонь стоятимс }{ора.1|ьн9' духовне' суго соц!а.тьно
став]16ння до .|подини, .шсе слг!д розум!ти п< тур6озу суоп|]1ьств:!
про свой .гтенБ ! ко;пслото з н1л( _ про сусп1.гьотво'

Форт,шл та з{1кони взаемод!1 _ традщ|л}пй пред\.{9т соц|о_
логЁ. }т1аркс' доц)|дду|очись тцо< традцдй, тако)к вид'ляо три
головй форт"шт: с|м'1о, фо|},ад'{нськ9 сусп!.тьство та "ртБер_
са.,1ьнё сп|-тп{ува1{ня ]подей". Аруга форма пов'я3а}(а з оконоьг1-

)киття}{ суоп!льства. |рошсадяггськэ сусп|.ттьство _ це со_
ц!а-тьна отруктура' в п<й дтферетпд!ацй зу[,{ов]тона еконойч-
но1о стру|{гуроло, май{овопо нер|вн|стпо сп!лкуванн'[ !гтд.ш!д|в,
все {х торговольне п1 промис]1ове хоггтя [9].

|[ертша та третя форпдт передФтатоть безпосередн[ стосунки
тподей, к9лпт 11. не.Роз'е,щ{|оть в.тпасн[стъ^, зшде:пст!сть ви цроду-
кту прат(!, подйу ;!. йаркс та:9 за:тек*!сть н!вивае ''при1т{5/со-
991о" (!тор:<тейтл - "ортан|.пло|о'' на прот!..'ващ "ьлехан[.п*й,').
"Б мйовй вартост! сусп!:гьне в!шло:шэтш4 ос|б псретворено на
сусп!.тльне п!дношло+птя ре9ей" [10]. 3асоби обьт1тц за]9(|н1о1оть
собото безпосередн| почуття .:шобов|, ненавист!, обов'я3|<у, 3ви_
чки та |нгш|, що в1дповйае тр4шп{1й{шъ{ 3в'я3ка1\{ у традш{й_
нотлу оусп!.тьств|, у "природ{о-утворено|{у колект!,[в!".

|[р:.вертае ув:}ц такох софолог1тшпш}} п1дци до форъя в.]1ас-
ност[. йаркс навод}{ть прик'|4д' ко]1и в ант!д{нй дер*<ав[ зе-
]\,{е.]тьна вттасйсть сприл}тлалася п< зас|б не збагачетп*я' а в1п(о-
ван!{я гром4цян. (|!ор|вняйге 3 тракт-ування}{ й.3е6ера форти
господар|ов€шп{я як втйе:пдя певно] ред1г[йто[ тращпдЁ.)

€л!д зауволсати, що йарксове розр{1ння еконошг|ч*пс 1с}те_
горй взага-тг! прой+юе софа-тгьъшлъл зъд!стоь*. 0со6лпшо це сго_
су€ться характеристики сконойщто! д!я;ъност1.

Фулцатори еконой.;:то! наул<тт (А.[одердель, .{.Р!кардо,
А.с}{|т) 1щк]|и еконой*хог9 ж{+тя сусп|.тьства вивод{]ти 3 мо_
рап|, п{о пануе в сусп!.'Бс'тв|' з ц!нностей гедоЁсти.пто| тради-
т\!1, або ригори3]!{у. {я тепга стае головно!о д'{'1 }т1.Бебера у йо_
го вйоплй прац[ "|1ротестагттська етика та дух т<айтатг[зтвц"'

} гтптбинах еконойчппос в!дтос:дт форьлроться нор]ии 1{о_
ратпьно| повед!н:сд, по}|!ир}о|от{ись на нсеконоь,1!.п{1 форт'пг вза_
епгов|днос:.тт. }1стодолойщгого зп:|сц набувае проблепта струк_
тури д1я.гьност|. Бй того' як у ко}пп{е!п{|ях р[з:плк лдгс:птгелБ
виг]!'тда€ спБв!дно:шотпля з$6ностей. поц:еб та сапсо| щ:ат(!,
3€штехать ! ::о*{ соц|шьна ор1ентацй' погляд,[ на щ>облетп'пт
розпод|лу, софально1 спр:|вед'|ивост| тощо.

|[орупгщотпт д!атгекпш<у пра1ц | спо]{оватшля, еконоьг|сти,
зокре]1{а !(}{аркс, мод9]11ов:ш1и певй тлшпт еконойщто! пове-
д|гпол. )(арат<геристлл<тг пра1д в )(|[ ст. торкалися ]1и1ше 11 зйс-
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ту. значення пс|л(олоячного отав]гоння роб1т:лл<а до з|и[сту
прац[, до Ё уштов, групов|п( отосункь ще не було пойтено
вченими. 3д|6ност1, псгреб}{ :подсй булпт тпалось зовн|цлтл|лтс
!цодо прац|, а !1 ввах<атпд просто}о ьтехаЁ.цтого д|е:о, хсв:дт'т
додагко}{ до ма1].[ин.

у ху{11 ст. А.Форгтосон у прац1 ".{освй |стор|[ цро|д4дянсь_
кого сусп!.тьства" гп,(сав, що то:о*1.ппп?? прогрес не сприя€ роз_
вгттков! людськ|п( зд!бностей. йаркс, под!ляло.пг 1цо д}цд<у'
ввахав, ц{о праця н!ве.тпое роб1тгпш<Б. .|&сцо ! е р1злпддя ьа!:к
!!}1ми' то т|_тльтот ф!згтшта або ф|з|олойчна, а тому !:лд.тв|дуальну
пра1цо мо){с{а.порБнгпд з 1тп:тото 1ттшв!дуа-гьно|о пршде}о не за
л<!сто, а за к!.гьк1стло (насом).

1ру4ову парад!{г1[у *йаркс ц!.тпсошг сзйомо -протиотав]!яе па_
радлппд! спо'(иван}1'1. 3водяша лподсьЁ поц>еби.]|и]ше до }д'}т9_

р!а.тьтпос, ф|з|олоЁтшло<, }т[аркс 3аува'(у6' 1цо ]1|оди р|зняться
ли1ше розу]!(ом' ти}(часоти л< потреби _ це "в'твст1вост| ттьтлул+_

1<у", ддя вс!х од*паков|. Фпоненпа }т1аркса, зокре||{а |ртон, нав-
пакш' Бвах2].]1и потробтт та спо)кивщ, д1яльн|сть супт|стло ]11оди_
ни, пропагу|ошт сусп{-тъство "гцв1йзован|д( споховач1в". 1(ри_
тику 1ъого погляду 1т{аркс обгрунтовуе т'4ш1' що при1!{ат спо-
)киванн'| над вироб:лпггвом "3водР1тъ" о6'ект]8}|}й процсс до
особист|сного, суб'е:сг:шного мо]!{е|{гу, а пол|тииг1а еконоьгй в
1Фо}{у раз1 за.тппшаеться без свого пред]\{ета. "{ой погляд, зг|д-
но 3 яким спо)р1ванн'{ е йр:аттоп; вщ>обтппцва' а н9 навпаки'
е заг:тбезттпо вс!х !ст*1то'**к дос! су'онопя!чцпд< погляд1в" [11]-

!{е спотворет{ня зв'язку "спо]п08аш{я _ виро6*пд{гво'' | по-
зна!{и'!ося на теореттд.нй ьгодей сусп!:ьства, де вщ>об:ла1тво
ор|ентовано на узагальненого с]тож}{в€1ча' а не на р!знопла:{т-
Ёсть .тцодсь:огх потреб.

3натпдд1 внесок у розробку псетодолог!| софоеконойщго!
науки зробт;з й.Бебер. 1ак, }у1лонх ствер.щкуе, шцо в тсорЁ 8е-
бера йститься овоер!'щта йтэграцй, ц{о яв]1'!е собо:о взае1!{оп-
ри\,{ир]!иве проникнск}{1 софаль*тгос сфер. "0сновото т{ього
вза€мопроникнення у 8ебера € вк]|'оченн'1 у г:плб:дпту суг_
Ёсть софшьност| ринков|о( йтероо!в й сконом1чн1о( к]!а_
сБ''[12].

Бконопт!ка туг ма€ вигляд р|зновпцу оргаЁзац|*то| пове-
д|]'о-1. 1отшу ве.гпп<е 3наченн'{ 1и;|[отъ категорЁ "орган|зацй",
"орта*т!зац|:}ха #я", "форма'ьна та субстаъпд1*та ратд|ональ_
н[стъ". Ёконойщта повед!:л:<а вйзначдеться такими в]таст!!вос_
тя]ч{у1: по_пер1це' вона в|д6!лваегься ли}ше в мсхах соц!а.тьно!
оргаЁзят{!1; по_друге' призначен1{я [( _ це п!длр:платптя упо-
ряжов€!ност|; по-ц:ет6' вона регу.,11оотъся нор]!{а:!{и (етатгона_
ми' ста}щартами' зразкапла) орган|зац1|; по_ч9тверте, пересл!-

дуе певн! ц[л{, по_п'яте, еконойцта Ай чдйсн}оеться "актора_
]т[л"' повед!}п{а я:олк п|.щторядков:]на ц|тшт|стпоуя уяв'1ення}{'
наповнена су6'етсгт,твлппьт зйсто!тя, по_|шооте' еконойцта д]я
зав'(ди рац[она.тъна, оск!:ь:от перодбанае контро]1ъ дйовю(
ос1б над ресурсами 3арад'1 досяг}{ен}шт к|гп{евого р€зультату'
по-сьо}[е' головно1о мето1о еконопя1щто[ повед|тпог е матер!-
а;тьнуйу ло6ро6ут. 1опц вона гру}{туеться !{а урахуванн| прибу-
тку' корисност| резу-тьтатБ д!!.

йоттши екоттойщпо! д1! су6'ел<га }{о)!уть 6ула а6о форшгшь-
но, а6о матер|а.тьно рац!она;ьй. Б пер:шошгу випадку ]!{а}оться
на уваз1 ли]ше [нтереси виробнппцгва, те:ст|.*т| та те:столог|щт!
ц;л|. в друго}"ц _ц1тпт1сн! постулати' а6о .тподсьЁ характерис-
ти|о1.

Фтке, еконойщта сфера у зобра;кет+т1 й.Бе6ора вигляда€
як га'ц3ь у![{отивовано{ повед|тлот. "!(ап!тап|сп{1пп{1и' _ заува-
:куе внен:й' _ ]!&{ н€вив2]ти]!(с1!{о та1ке веденн'1 господарств'}'

'{ке 
ц)р{ту€ться на от!л9ъа:*т! приб,тку 3€} допо]\{ого!о викори-

стання |}1о)к;!ивостей обм!ну або ьтора.тьного (форпта.тльного)
прив'таснен*тя'' | | 3].

€утн-[сть того особ.гптвого аспекту со;{а.гьного йзна}п{я,
як:й г'.*:' знаходимо у 8ебера, по]1яг?}е в тоь{у' що еконопг[.шта
д{я:ьн|сть € частко|о (а не детерплйасптото) усього ктльтурного
середови1ца д|одства' а то1,гу }{а6 за]1охати вй традлцдй, ц!тп*о_
стей, норшт суеп],тьсгва або певкого народу з його особлпв:д,ог
рейг1л&пп,пт, }.оральними' цравовими зв1т{аями, з його |стор|-
€то'

?вор.пп?? розвиток еконойщла софологй 3най|ша в пра1д'о(
1.|1арсонса. 3верн1ть увац, | в перптош:у [ в щ:щошту випад<у
осново1о синте3у еконопг!лсл та софолой була певна !таетодоло-
г]я. .}1ог|ка поеднан}{'{ :х отптралася на орган|зац!йтпй, систе1!(-
ъпдй та структурно_фэцпсд[она'тьтпдй п!дкодт до йзнатптя сус-
п].гъства. } прац| "Бконойка та сусп!.тьство. 3четпгя про йте-
грац|ло еконойчно| | соц|а-тъно1 теор|!" 1.||арсонс та
Ё.€мелзер 6уд}тоть |ерарх!ло софапь;лл< п|дсистешт, ко){с1а з
як!!( виконуе певну фшпсц|ло: ада1ттив}ц' фун:сд{:о в.ттади, |гтте-
гративну' рец.1тятивну.

{1й еконопт!от форттулоться у пол|тлл.п+1й пйсистоьл|. Бко-
ном1ка - цо ]|и1ше зас|б досяг:те*птя цйей. |оловна:к футлсдй
[[ _ задоволе:*тя потреб. Фтже, пере1ш1етонн'{ рьнь у сусп!ль-
ств|, фу:под!онув:}н}{'1 !* - о6'ектлавна пйстава д:хя соц[ооко-
нойттого пог.,1яду.

1гп:пдчг приводо}{ шгя !ггггсрац|| стае |}{оде]1ь :подсько! пове-
д|лпот, що було названо "теор|ето софа.тьно1 д;!'. у сутаснй
софологЁ досить по|11ирена спро6а в1днайги депо'#т узага'тьне-

$|
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гп,#т йеагья1й1 т11{п в3а61!(одЁ, жфг 6тц поясн]овав мотиви 3|!1|с-

ф, 
'"хан;.т',пт 

будь-лод:< в1!инкь' не3ште)кно вй |:с*ього зпт[сту
т2} соц|ш|ьного середовип{а'

€оц!а.льно:о д|ело в соц[олой на3ив:}1оть повед{}п9' 
'{1с1 

су-
провод)куеться:

|) нашйстло взаепдто! ор|ент1тц!1 тиртгтерБ од{!1на од{ого;
2) рецлповаттнятг повед|нки ц!тпдостяп,пт; -
з) р'й"''по футпсц|она.ть}т1сгпо, коли.ко)[Фга особа л|е згй-

но 3 вир{огами та оч!к-ува:пдпь: сттш|ьноти, до яко1 вона
ЁА.]1€),(}{!Б.

Розрг1т*:я соц|а.тьно1 дЁ в котцогшдЁ ||арсонса. не ст|-тьтот

псц_холБе!чне, ск;зтъют соц1о;эое1нне' 3а допопгогото тЁе| катсгорЁ
авторов! по1цастило в1дкрити механ1зм _футтсд|огцвагтня сис-
те]\{1 впастив|д( л}1!шо сойа.тьтпд,т оргаЁзаш!япл. 8й поястпое
повед!*тковий статус особистост! зага-тльното сц)укшро}о сусй-
льства. 3аконрт ооц!апьно! д!] эдатотъся йо},{у таким 1||ироки1!{

узага]!ьненг{'{]}{,. 1т-\о перетвор}о|оться на пара]{иг!'ду' яка по€д-
ну€ 9коном1чн1 1 нееконойзпт1 теорЁ. Боднонас |[арсонс !
0й""""р Фр}у1ул}ок}тъ штетодолой'пл| }исновтсл щодо йтец>аш||
сусп!.тгьного знання:

1) еконойтшта.теорй -.це часш<ов:й випадок теорЁ сиоте}{
1 теор11 со1цалъно1 дц;

2) обй!* лд!;пс еконойщтото пйсистепто:о сусп|-тльства та й-
]!|ит}{и пйсистемапдт _ цо обш:й $яд{ за при1п.ц'г[о]!{
"вн9сок _ резу:льтат'';

3) за т:пи сами}{ прин|.ц{г!о}( в3Ё}€}{од1}оть ! ш{д4в''щ{;
4) ко:л<ретъттй еконойщпп? процес 3анкди зрсов;тотпай не*

економ1чнтпии фалсгорами;
5) екойой*т, тео^рй т '" 

г|.тп<а-_повед1г:ков1'( наук' "м'1{
дос]1]д!(у€мо 9коно}{!|9' - ]1и||уть |[арсонс та.-ё-мелзор,
_ не як профес!&т| еконойсти, а л< соц|олоти" [14]'

€унасй котпдетщй о6м1лц ц|лр|знлоться вй теор|! |1арсоттса
н,"йй"р"д сефоз:шшт: загйфетптл': у пс:о<о.лойзм б!хов[ори-
стського напря}1у. [е е в1дсй вй надособист|сно! систоми 1ч{о-

тододогЁ та 
-зверне1{!{я до пс|'п(олог!тшто| стру,сгурц ]1}одини'

уй кпас1д{на пол!ти!п{а еконошгй (А.€йт, .[.Р1кардо,
А;к.1!1!лцль, 1.Бенталт) дотри}{ува/{ась певн1'п( утпень про осо-
йст1"ть, 'я<[ знай:!й с3ое вгйення в 1ттл.гл!таризй. Базов!
пр1ду!1ц енн'{ щ:ат:|таризшту стосулотъся одв1.*прок пр ат}{ень .]т}о -
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дини накоттичувати матер|шьне до6ро в процес! дйового о6_
г*йу за в|.тьного, або ко:л9рентного р}тпп9.

[а дупп<у сучасн!,1х теоретикь обм1:пло| теор|1 (!хс.!,опланс 1

|[.Бсгау), буш_пс зр:}зки повед!лпот € нас]1|д<ом т:}к[о( скг_!адо-
в|о(: ви1{агород, ц!*птостей, почутть' взаептодЁ' норм' в|!трат'
внеску, прибугку, справед/|ивост1 розпод|.тц [15].

€лй заува:похтлд' що моде.]1|овання :подсько[ повед|пдот та
суоп!:тьс:ва за еконош:|.*лото аналоЁе|о |}(ае | пореваг:с, | нодо_
л!:от. 3апропонована схе}{а дае 3}(оц зробгггта повед1:п<у 6!.'ь1п
зрозуштйото' ф*рчае прост!р д1я вивченн'т !! струтсцртпо<
елепсент1в, д.тля 1] еттшг|рттшлого досл|.ще:*ття, д.гля будови отрате_
г!1 ст:ашсу-глова|11я. |{роте обереясте став'|-енн'{ до обм!:ппдс
ко*пдегп{й зр{овпене тим' що вот*т гйертрофулоть еконой.пт|,
зокрома рл*гков1, форппт повед'нки' оксц)апо.,т}о|очи |х на еко-
нойчпг1 зра3ки. Розрс1л*хя т\{оральн]д( 1(и естет|т:{нРп( повед!н-
ков}о( форги виглядати}{е досить спро!ценим сап,{е то|}гу' ш{о на
в!дм]}ту вй еконойтппо< гц дЁ не ма!0ть слоБалент*то! сутллос-
т|; або, }:ово1о 1\4.8ебера, ми спостер!гаемо щ!-це-рафона]ьцу
А|я:ьн|сть, коли це стосу€ться оконопт1:от' та ц!нн[сно-рац!'о_
нальну д!я-тьн1сть, ко.тпт йдеться про мор::]1ьн| цпт естети1{н| по-
вед|тлков| т|1х{у|. 1реба погодРшися з таки]\.{ заув:!ксннят}1
}Ф.А.[овади: "?етщетп-(й до еконо:тл!штого розушг!:птя вс|х сус_
п|-тгьтпо< в!.щтоо:.шд та дй 3 самого по.чатку 6ула в;таегтва кл^ст1-
.п*й пойтеконопт|чнй традпдЁ ... Ё несфет<г:шн[сть доведена
як тоорет}д{но' так | пра:спопто (зощ:епта, скпадк!стю, пол|ст_
рулсгурн!стло еконойчтло| сфери, р!зноман!тгг!стло щ)они|@!о_
ч!.!( до не! тлаглБ.]т}одськ|о( дй" [16].

$е ь;ожта погодР1т11сь з еконой*то:о редутод|€!о' а тошт|пто,
з| зведетшт:шл р1зн:лс т|г1ь софшьтпа< зв'язкБ та дй до ело!ва-
лентно-обрт[п*о<. 1ак, до н]п( на]те]кать так| про.ши суто ]1тод-
сько[ повед|:пот, лс а:ьц>у[зм, геро!зпс, почуття чест! гд й.
!!(рй того, не вс1 ц|:птост| мо)кна порБняти' не до вс!х штокта
пй!фатгд е:о!ваттент.

$2. €унаона захина еконойчна соц!ологи
} сгтаснй зах!днй науц! еконой.пта софологй \у1ае статуо

самост!й*о| з| свой колом про6лем.
у 80-| роки на1цог.о стол[ття 1ц нова теорй на6ула оф|цй-

ного визнан}{'{' про 1цо йл:лося на шг!хстародно]!{у сепгйар| в
|[ар:опс|, гцо вйбувсяу |981роц1. вчен! д!й:л:пд.виснов|9' 1цо в
останне десят}шпття еконойцтошгу анал!зов| п|ддавалооя 6ага-
то нов}о( гатцзей: осв!та, с!.м'я, соц1шьна взаеплодй, повед|-гп<а,
1цо в!д04т!яёться в;д уста]1ен]о( норм' орган|зац|й*й та колёк-
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т}4в|{па ви6|р. |{ертша пра1и 3 економ1чно[ софологЁ налех(итъ
|ар|. Бекеру.. €аме вй запропо}ував соц|олойщ{у парад{т}[у'
сут|-{1сть яко| полягае в то}{у, що во1 в!.тд{ со1ц:штьно1 повед1н-
ки ]|'[о)!(ка звести до ц)ьох ознак: оггплмЁацй повед}лот, |1

рттп<ов:т1 харшсгор' наявн191ъ ст{йсос упередкень.
3а нас, 1цо миг{ув' в еконойтпгй соц|ологЁ з'ш:1'|ася своя

про6лепгат:л<а та !1 розроб:повач|. 1ак' проФгеплт вибору досй-
дщг|оть .}{'то!с та }1.|арбуа, споховно! повед;нки - Фй|п до
[р|берн, втш1иву 'урядово1 пол|тппсд на дпгаьл|ку поц:е6 - |ор-
до:т, !олок' повед!нки сйей _ Бертран !1емен1:шер, виробт*г-
чо| повод1тп<и _ |ер6ерт )(тдтглдс.

А:<туальЁсть еконойщто! софолог|| зу!у{овлена' на ду|!{|{у
|.Бекера, ти1!1' що до традпд|йпос об'ет<тБ еконошл'|:ст (ретей,
праф, фйаноБ) дода1отъся фоноптет*т, .ш<| не ма|отъ р:плсово!
природи. {е стосустъся сфери ' посл}т ! ц!тшгостей |(у]Бтури
(нетоварного секгору). 1е, :цо в пер!цу чергу в'1астиве "еконо-
|м11ксу" (розподй деф|тргп*их ресурсБ), т|ето саптоло йрото втга-
стивё | сфер]. под!тлдо: (розпод|л в.,т4щ{' подат:<1в, заштов:гетпъ),
6угтя чи повсякденного ).о,|ття фозполй тасу ш:1хс пер|одаьлт,
коли л!одина с11итъ | не сгптть), на1п<ово_досл!длпщкй д1я;'ь-
ност| фозподй часу та енсрй ття]я< досл!днтд.ъкими проц)а}{а-
шти).

Р:<з!валентом у процео1 облд|:ту кориойсть !1 унастлш<!в, не-
зва)ка]очи на те чи це !де|, .пт це тов:}ри' 1аку саму суп*[сть
мае й цйа шс пг|ра корисност| рет|, потреби в нй, розрах}т{!9
за корист}|в:[н}{я не}о.

|[ое,щлаттня софолог!! та економ[:ст у 3ах|д}{й науц| цру}{ту-
€ться на 3ас4дах не.'|и]ше софодоЁ.*го! лврашшлша. Фу;цатори
ново! м1хщастцпл:тйщ)но! в;цз| с11ира1о1ъся на п9вну еконой_
1цц пар4диг]у!у, зг!дто 3 яко1о в цонц>| "еко}гоьтйсу" огпд{.шо-
ться {1итан}{'{ та закони о6пл!ну' розпод!:у, в:л<орисла*п*я об-
}{ежон]п( ресурс!в. 1!{и пам'ятаЁ-мо, що тат<уй погляд 3авщци
3асуд]кувався ]!врксизштопл. |1редмет пойтеконопг|! ьларксизп;
вбачав насамперед у 3аконах виробтпд.щва, у в|дгтос:.*гах в'{ас-
ност|. 3гадайспло слова &.1т1аркса: "8ультаръпй софал[зпд пе-
рейптш в|д бурясуа3н}л( еконойстБ заоб розд;атлятись-та трак-
тув€!т11 розподй як щось не3а.]1е)кнс вй засобу Биробтпппва''
[17]. 3в;тчайто, йаркс прав*й, ко;пт дор|кае за недооц1гп9 фа-
ктора вироб:пп{тв?, &}1е й ьларксизпл впада€ в ц:айл!сть' на по-
ьт|чато.па 3наченн'1 сс& в:тдБ еконой.ппас в!дност*т у сусп|тьс-
тв|. йарксистська економ!тшта "ц:удова" пар4щ,!т};а щ)извела
до т0го' ш{о €дино1о .,1анко1о' 1цо пов'я3увала соФолог|ло та
еконопа!ку, 6ула йея прац|. €аьло тому | софологй цра1ц три-
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ваэшй нас пос|дае пров!дне йсцс в систей прик]!ад}{о[ софо_
лоп1.

-[[к[ хс штетодолог1*т1 перев:1ги ма€ парадигма розпод!.гц | о6_
чну? |[о-портпе, !1 автори одразу пойчатоггь голов}у супероч_
н!сть, |цо пору1шу€ ст:}н рБноваги еконой:пто| систеп,пт. [е
пер!.од:тнне ро3сп,лк].вання шя|-:к погплтопт, виробтпшрвом | спо_
,{с,1ванням. }а:стм \[ино^,{' головне 3ацд'!ння ксрйгпос су6'е:сг!в
по.]ш{п}€ у спостерехегпт1, науково}ду втв.ленн!', ца}'ково]!{у рс-
ц-тпова:лн1 ]_Р!( головн|о( шшшгэппф кри3и. Бйпов|дгтпддт д!'пд.1
в еконоъа!.дтй та софа.тьнй под!тлдц| ма[о1ъ стати рац|она:ьне
використання ресурсБ, керува:л*я !*вестлд!йлопо пол1т:л<о}о,
регул1ованн'| поттиту | пол!пдсд зайтятост|.

& ба.пдчцо ' йдетюя фат<пл*то про р6ц.]|ьова}ц ринкову си_
сте1!{у' 8она што:ке 1сгувати | 9у* |['|1дшо}о т!.тьтод при наявнос_
т1 певн!,п( науково _^.{'етодолог1!1н|о( пер€ду]\{ов.

1ре6а яува>к;'4т:уц що сутасЁ софоеконойстлт с]1ира1оться
на дешдо !лп:т1, порБн'{но 3 ьо(1}д.1 к,!асичними поперед}{и[с1м}1'
[|ос.\\/!|{г|4. Б>лсе у 70_| ротот спостер!гаеться вйхй с}сп!льство3_
навт{!в вй в]дданост| лх сиотем1{о-орган!зац!л&т|й методолог||.
1ак| фах|вц| у га-гуз| соц|оеконом!.гпос досд|дхетъ, я< Ба|тт,
Будворт, Ардя<1р!с, та 1гдш| вв2|х(а1оть' що еконой.ппос або со_
ц1олог|*лто* перем1л:зл|х не доситъ для розутк!тптя шгехайзмБ
фр*:с1|отгуваг**я софа.тьно[ систеп,пт. Ао гпок стлд додати псъх-
холог!-*т! характеристики. Фднак проблема спБв!дхто:шет*тя со-
фа.тгьно! орган1заф[ та осо6исЁсно| повед|ллот 3.шти!па€ться
в|дкрлтгото 1 дос|. |[еред новим поколн}т {м учен1д( поет€!е з:!_
вдання по€дкати два п!дхода: надособист1сгпд} (орган!затдй-
ний) | осо6ист|стпй (соц1олого_псто<олог1втпй)' 1цо ви1!{агае
лог!.п*ого та методолог!щгого общрттуваттття' вк'{'очення пси-
хологЁ до орган|зац!йно1 сц)укгур}{.

Аля Ар':рп<|р1са таким обгруг1ва:п*лтя етае пощ)еба з'ясуватлт
пр]длини орган!зац!йт:лс злдй. 3й доводить' |що щерело}{
зйтт е особа в отрукшр| орган|зад|1' ,ш[9 д-'т[ того,:'цоб вона
]9{оп'1[} викокувати |ттновац!йт! фу[псд]1' потр|бна система кору-
ва}п{'!' 

'{ка 
спира!|^ся б на повну теорети\|ну пози1{|ю. Арр{-

р|с фортяу:уе так| у!1ови орга:т|зац1йпш< зштй:

. послафтеу&'я су[л' я<{ стр:.лптцоть зм!ни;

. пом'як!шення оргайзац|йтого тиску на ч:генй оргатт|за_
ц||;. створенн'{ умов ш{я йфорштац1йтого вибору;

. 3ростання рь1{я автономност[ чттенБ орган[зацЁ ш{одо
оргаЁзац|:?т ого контр ол1о ;



$2
Роздй |

. вк,{1очення рядов1о( учасн]д<ь орган1зацш до управ]т1нсь-
ко| д1я-гьност1'. ;й1ф1 йр*й* особистост9й, здатн}'о( до ризику т:[

експерименту [18].

.[!слцо спробувати зробигм вионовки щодо уг[рав]1|нсь|сп(

"'й"йд:* 
г[од;6ного тиг!у' то першпй 3 н}'п( стооуваги|'деться

!титан}шт ''.'*'.'цЁ п'!"й:по' лпод:д*т як елф{е,{та 
"-р,т11*Р:

ц!лахо; оистеми; другтй _ питання пр€кт!'г|но1 реа]113:11дц в
й""*ля:пп1 дос'{гнень оутасно! наук*; |[ракпл'*:а сгц)ямова_

й;; сощ|оеконойтлок розробок такох( вфр|зняе су[1асн1 нау-

й"[д""т];д'<"'''я вй попередн1х, в Роо( на]\{ага]тисъ вир1ц'ува-

ти перев€|]кно теоретико_йзнава:ьн: заццанн'1'
|олов:д,птт '"д'й*'*' 

логао:дпто| наулот Арщ|р1с ввахсае |:

д'"йл!',р'у обмо:кеЁсть'.яка зава)ка]!:} наутсов:й теор|1 1!{ати

;;;йй;ый ;;_йБ;а;"- дйстпл:ш:, !стту:ошддл орган!_

зац|ятдт.
11еретворегп*я теор!! на соц|а'т:ьну.технолот|ло в1н вбачае на

1ш.,1'гху вйьцов'г:енн;_'ы ;йосооис*с:пос категор-й "товар",
у. 
"31{.Ё1" 

;; ;;1; | ? зйейет**| до повод1+тково| коттцетпд!|.

йй_й""!"д,' д}(.вткн, дх'катона та 1*п:д.! проде}1онструва]т14

;;;; й^йй{'] "'*".'ваного 
знання. Б осйову !:стього пй-

ходу пок]1ад"'' ."'й1'ог!ло -с5спет<гацй 
(оч[сгвалъ)' а цотгт-

о2штьно}о *'".'р'"й-й€ "асБеуе[пеп1'' (досятнен*ля). у чР9:
1"*""й;и тео}Ё в;]гт}.ва6ться в!1]тив пс1'(олот11!н}'п( 1|!к'!

Б.,{:кештса' |(..]1евйа.- 6""ойБ.'а ру\са сц)о:{л1ння до дос'{п{:ч]:б{Р:" :у
головного ]|{от|{ву еконоьс|.тгтого зростан11'1 сусп|:ьства аоо на-

ц||. 3акггад"*.;. дий"й. БйЁ': въчцтя |ттдй]дуа:гьного усй_
й ;;;й; долати трудноф, эадоволЁнн'{ вй доошттень' _
ста1оть годов}1ими мотивами п|'щтриохстшвост[' }{а щчу
,й'""!";' йра в!-тьного ро3в[1п9 .сусп!.тъства за.]1ех(ить вц1
?'"тл*дрошгу досяг}{ен}шт'', яло.ъ{ волод!лотъ його 'ллле:пд' цо д{1{а_

;й-;;'й'; ус|х ййтатп[стттшпос ншд!й [19]'.
|1р:длрпг нов'! науч1 значно|о.. йроР реч|:ував 1}п]шп?

пр9дставник ""'"-йй# ""й"й'ш': ь& (а?она_ його
вва)ка!оть р"''*й''ф'пт у. гатцз| еконопг1ки' |оловна його
заслута по.'ш!п[е в то1{у;:шо 1ц 3вернув уваш на сферу^спохсл-

;;;й;-*о'-зобразтш у в:д:гяд| повед|:тково| систот,пг, де г0лов-
й в!дкостш*т розгорга|сггься не н€|вколо 1тшеотпддй' в:ц>обтпшд-

тва та "'''***нй, 
! **',' особистост! спо)кивача' ц:1

,'д.и да€ змогу скон1|е}цруват}| увагу насамп9ред на 3н1ч:т:1
пй{Ёг;*,'пк 

-прошБ, 
йкрепла на софа:ьно_пс}о(о]1ог11!н|о(

;;;;;;'_;р!зЁй !'1д;шль!пдс ц)уп' до як}о( н4дех}тгь 1нд{-

вй. |!овед1ттка спохивача _ сорйоз:лл}} фа:сгор еконо]!11ки.
яюй вл;ува€ на довгостроков1 прогнози щодо рт*тково! с!{ц-
ац!|. Рдгков! стосу*дса (ц|ни' пот|ит та пропоз;лдй) зпг}т:о:оть-
оя 3:ш1ё)кно вй вибору товар!з | пос.тгщ споживачем' а тако)к
вй того, ии з6ираеться вй вк]{адати сво| наропгадх<ення, з6с-
р!гати {х чрт щось придбати' !{| р!-тшення зуш:ов.г:ен! передусй
осо6ист!снтдтти особ"гпвостями он1щгвання, цйн!сниттли ор|ен-
тац|ялшт, тобто всй тим, шдо пс}.п(ологи та софологи назив€}1оть
"передиспоз|,п'д1€|о''. 3вйои ста€ мо)0тив}{м перех|д до методо-
лог|] в;шчення повед|нло: спо:пошача та прогно3ування :{. |о-
ловниь{.предц\.{етом вивчення стак}ть йстррлснта.тьй та базов1
ц!тгттост! софа:гьнтдс груп. 3нагл*гя |х 1 дае. змогу по6удувати
тре*тдов| модед| спо:по.вчо| повед|+пот, просте)с{т}{ головн|
тетцегпдЁ д:.шгам1:оа спохо{вання. !(атона пропону€ модс]ть по-
ведйтса спохив,}ча, в якй бере до уваги ст:1н навко.,1и{1{нього
середовиш{а з його ск]тадови]\{и: р1знепл |нф]!яцЁ, пойти.птопо
ситуац[ето, рол'т}о ве]1икого б|знеса, його тласком на по|тит.

.[,:п<.!(атона 3апропонував таку ехе}ц повед]нково! модел!:

5 _ стдддулш: (соц1а-тьна йформацй' пропу|цена чере3 до-
свй 1гщвйа); РА - попероднй досв!д. чи систома ролей,
сгооункь. оч[ц/вань. мот|вБ, 3вРг1ок то|цо, яка сфорпува]|ася
на мом€нт д!!; Б _ еконой.пп:й стан особистост! ({! за&пя-
т|сть, рБетъ доходу' а такох ц1:ти на спохо.авф товари та по-
с.тгугг:); мА - в!добрах<еъ*тя у свйомоот! дйово[ особи вс!х
трьох фа:<гор|в; & _ реакц|я д!!' повед!нковттйп резу.т:ътат' цдо
найчаот!:шо набирае виг]1яду певно| нор}{и використанн'[ гро-
!дов1о( рвсурсБ [20].

Аедшг1 част1тше сутасн1 доол1д}{ики намага|оться з'ясувати
суп*!сть 3в'я3ку тлшгу: 1т{А _ Р', тоФго зв'язку м!:к ш:оде;т:по си-
туаш1!, 1цо виникае у свйомосй ооо6и | вгшпвае на [ найри,
та рса:сд|ето (певгпштл повед|+п<ов:дчл а:сгоьт). Ёедостатлъо
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вивчени},{ вва)ка€ &тона |шш}й 3в'я3ок: *РА _ Б", тоФо па|х<

поперед}1м досвио}{ ]т1одини та еконойчно1о ситуац[е1о.
3апропонован| |(атоно:о }{етоди }{одс]1тов'!ння повтор|о1оть

потц:лярЁ в сутаснй софолой }{отиви с:ддол|чгтого йтерак-
ц[оЁзпду та пс:околоЁтпг[ пРи|{ц{гп.1 ге!пта]1ьтпс}о(ологЁ. Фоно-
ьтенолоЁ.пта соц|ологй тракту6 повод1п9 3под{ни л( р€а]о-(1'о
на симво.,1и, л<! вона пост|йто поясн}оё д:тя со6е | повоРт:ъ
себе зг!дно з ними. (о стосустъся гс1шт:1]тьтиз!{у, то один з
його !деолог!в 1(..]-!евй визнача€ повсд|:п9 ]т}одини ят< "уявллен|
д|| в уявллено]\ду простор|" [21]. €воело спетд'тф!ко}о |91111€|!_ш*111-

с:осологй 3авдячу€ поло]кен1{1о про те' що .}|1одина за допо}до-
гото йформат(!1 д691;6'о сц)у.кг}'рус прост!р, в ят<оьду д|е.

[! досл1дхсвння пов'язахт| насапшгеред з !хньото ор[ентат_1{ето
на епо'(ивача.

Аосл!ркетш*я фонопгена спо)кив'}ча мае осо6:рве софшльне
3начен}{я гце й топду, ш{о йодду протистоятъ оргатт|зоватпт? б|з-
нес або дерх<авгпл? монопод|ст. €похслвав потребуе 3ао1е1у 3
боку'дерхавтт' що мае гл[сце в розвнне.н!д( кра[нах, до до стру-
]оури дер]кавного керування господарством обов'я3ково вк/!}о-
чен1 спе1ца]1ьн1 департ'}менти. 1ак, у €1!]А Федершльн! пт|Ёс-
терства, в1дд!'п.1 та с.тлу;кби конц)о]!1о|оть виробтпгту д!ялльйсть
п!дприемтдБ' застер!гато.пг |х вй пору[цень йтерес1в спох(ива-
яа |12|. {т.:пл завдаьптятт в|дповйатоть ста}царти "1(ойс!! про-
фес|йто1 безпет<тт та здоров'я''. €таттдарт}1 в!дд!ль вщэобтпсцтва
},{а1оть вщповщати ви}.{ога}д агёнств цо 3:|]о{сту навколи|11нъого
ссредовиш\а. ]1родутодй.п!дпадае пй статщар1:!{ 4д[{{!н[стращ?
продово]1ьства 1 -гл:кБ, гт|Ёстер9тв охорони зцоров'я, осв1ттт та
соц!а;льного забезпеченн'{. ?ак| сам| фулод1 вико}ц!0тъ койс11
по за)о{сщ продукгь спох(ив:}ння, в|дд|.тпа марЁруватт*тя, Р9(-
лами' щ)анспорту. Рада по зароб!тнй гш{ат| | сгаб!:ьност[ цй
контролпое п!дв:дддет*тя цй ве,:пдодтшп нафона.тьтпшп,рт ф1рпла-
ми.

Ф.г)се, еьогодй б|знес та ринок не мохугь |сгуваттт 6ез дер-
жавного рец.]1}овання' 3 одного 6ол9, та урахуванн'1 поц>об,
йтерес!в ёпохсвача, з йптого. Фдна з вимог су.ш!сного б|знесу
така: "Б1знесмен ма€ вчитися думати' обговортовату1, та д|яттт
на б|-тть:ш тширокй основ!, н!:с лпддте еконопт1щт1 ро3ра:ср{ол''
[23|. (учасна. на}'!(а 

-про- 
6|знес }'ке }{_е обьлехуеться еконопг|ч-

но]о концетпд!е:о добробущ, а дедшл[ б!лгьтше тлк[е до теорй, в
як:ос йдеться про псдосолог|щг| та софолог!*т| механ[зп,пт вибо-
ру, зокре}{а про його вмотиврання. Бконопд|кд до6робуц.ш<-
йо | зверта.гтась до повед1тл<ового аспекту' то т|.ть:от д]{я того'
тцо6 звести оконойчну д!ло до еле1денш}рн1'п( ато!в :уп!влт| та
продаху.

€унасш| теоретики розгляд:1|оть сфору еконош:!лот зг|дно з
ново!о парадигмо1о у 1[|ироко]'/{у софоку:гьтурно}(у контекст1.
Байб|-тьтш в.т1астива така поз:ддй Фи|гц |р!берцц. Б|н справед-
диво з€внача€, 1цо рев[ задово]ъня10ть -тподсьЁ потре6и т!.ть:от
в тому раз1, ко.гшт во_л+т-в!дповйатоть певним 19льтур!{им ц)а_
д1д{;л{ т'! зв]п[ка]у1. ?реба 3аув:о!Фпи' що саме так зах!дн1 авто_
ри визнача|оть деяк! суго еконойшт| пон'ггтя' нащ::ш<ттад так[,
як "а6со]ш0тне зу6ох<!л*тя'' та "в!ш{осне зубо:к|:п:я''. .[[:(цо
пер1ше поняття визнача€ ф|зицпд1 стан л]одини' то щ)у''е сто-
суеться пору1шення процесу спо)киванн'{' нор]!{а.]1ьнот0 з:! умов
певно! кра1ни згйно з !| ку:ьтурно_1стори*п,плл трад1дд|я''пт.
Б1дсугн|сть на спо)кивчо]\ду рин|9 товарБ, л<| ув|л&л.гпа до
пост!й*ого рац|ону або асортллттенту певно| нацЁ, народу'
скттадн1оть :х пртцбатптя ! становргть "в!'щ{осне зу6о:к!г*тя".

т{е вахошше 3аувахення повинно нагадувати "!п.{ст|пи" еко_
нолл[статтл, що ревовлй об**й |снуе не у софа-тънот|ц в:1куу|}{|'
!{у{!17е культурнв середови|цо (традпдЁ, звллиа!, ц|хптост|, симво-
.}1и' з}|ачення, сенси) пер9твор}ое рея1 на товари. -}1к:]цш_та тте
задово]тьняеться аби ,|ки}|{ одягой, 11{Ф т]-тьтот б з!гр!вав !(. Фде-
х<а набувае особ.ггивого зпл1сту, оск!лътот по3на!':1€ софальтдд}
статус особистоет!. сферу д!я:ьност! та й. Фбраз спо)кивання
за.]то{о,1ть вй нале:<ност| 1ттдв1да до певно1 софально1 цру!п{.
1]|нн|сно-ку.гьтурнтп? контекст перетвор:ое р1т на о3}{а}у' си_

^,{вол 
прест],оку. "8олод!:*тя престтп(но1о р!яшо надае волода-

рев| в1дтугтя перевати"' _ ]ш.[]!е. Ф.}р!бедн [24].
Феношгенолог!*г| втш1иви софологЁ на оконопд!л<у нс об:цдт-

ну]ти' 3окре1!{а' 1 метод:а дос]|!дкення. 3ахогшлет**тя ьлетодоьт й-
кроанал|зу в соц!оеконойттй науц1 знат{но|о йрото € резудь_
тато]!1 твер,щ{сння про то' шцо софолог повинен поринати у
г:птб:+пт ш{одонного бугтя л1один|:1' вивч.1}очи Ё природцт| уста-
новки' !1 :л<ргггевлй св!т, не затъпларен:й рац1она-тьн[стло. |4о
)к стоеуетьсся досл!,щттшса, то вй ьгае вш:|ти схотг)11о_:в€}т!1 ".п{ст|''
фортъшг свйоптост|' зокре}{а так|, лс повед!-ттков| стереотигти'
зрцовгтен| традтшд!яп,и' звк1!ками певн.!о( софа.гьгшок щуп, вттд|-
лен]'( за в|ком, статт!о' расо!о' осв1то|о, м!сцем про'о{ван|{'! та
!н.

ФакБт{!в, як| пра:.цототь у галуз! ьт1кроанагг|зу (!.Фокст,
1.|рйберг, {:к.1(ем6ел, А.Р|вгтй _ щтБерсттгет :.::т.8!сконсй
та }1ассатусетсь:сд}} то:отолоЁ*пг:лй йстл*гут)' вв€шка}сгь' |цо за
допо}{ого|о 1ъого м9тоду ]!!охна в|.щлат?ггт корелпд1! пд!:к нале-
;пст|стло особистост| до певно| оофа.тьно] грутп{' !] еконопд[ч-
ни]\{ ст:1ном та вибором певного пшц д!!: прттдбатптя ротей,
зборехсетптя або вкттадетштя щ:о:шей, пош{ук роботгт, ощ)}акенн'т
то1цо. "!с йьлов|рно доФ1|'Ф|€ння йълов1ршос щ>огноз!в пово-
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Роздй 1

д1нки' _ характери3у|отъ ь*|кроана:п[з автори' _ воно не }{|с-
тить фйософського розуиння каузальност|. €уп*1сть по.]1)ятае
в одеря(анн1 йфорпаацЁ 1цодо окром1д( елементБ о!ган!зат\!!,
наприкпад одного дома|||нього господарства' .{,:сцо перед6а_
ченн'1 виправдовуеться на 1ро|ду пр:л<.ттад!, його мохста окст-
рапо.]т1овати на вс1о сукугп{ьтБ ащегат1в (дома::пт|х поспо-
дарств)'' '

Б]дп:овттяло'птсь в|д 1штуч!н|п( експеримент!в, пртпса]ьники
пг1кроанап|зу вв€шка}отъ 3а необх|д{е 3находити фат<ти, |цо !!
ц|:<авт:ять, у са]у{отугу )од[т|. 1ошту .{.1Фм6ел ! назвав цей пдетод
тоаз{експерименто}{. А:штернапшна софолог!я, л< в!дмова вй
сц|ентпстсько_позтгпв|стськото ми}цлого 3у![ови]1а таЁ риси
сунасно1 еконойцто! софолой:

наб:пдлсеьптя до фенопленолог!щто| 1|1коли софологЁ, яка 6
о3нако!о сг{асного п1дходу до розу!\[!ння .гшодсько! повед|*шог
та в:,внегтя [{;

пс:око-соц1олойтпга реду:сдй еконой'*то| науки; перех!д Ё
на р!зеттъ повед!*гков:ос теорй; використан}ш1 категорй, тцо
датоть змоц зрозрг!ти зйст, т{отиви еконой*то[ повед!+пот;

урахув.|ння 3начЁн}{я ноеконой.птло< факгор1в вгртиву на
еконоьг|тптрй повед!_гп<оыай виб!р ;

0тримання мо>к^гпшост| передба.пгги реалс.ц1ло ц)уп наседен-
|{'! на еконойцт| |нновац!1;

пто>пс:лав!сть вивчен}тя в|тливу масово! свйомост| та пдасово!
повед1*тют на р:шлков! 3ру|ше.ння (ддташт]т+ ц|н, спожвчу сит-у-
ац|ло та потптг).

$3. 1у!!сце економ|чно| соц|олоЁ1 в оистем! в1тчизгтяно{
суспиьно! наук:л та значення |1 л:тя розу}1!кня
3акон|в ринков|о( в|дноо|&{

Бг*оноь:'!.п*а соц!ологй * цс йтец:ативне п,{!щд.ис1д4г!п!нар-
не знання, потроба в яко}(у вик'1икана наявн|стло щ:облепл, тцо
!х не ьло;куть вир!:лпгпт уосойеЁ дистдагдллйарно обпте:псеЁ нау-
ки.

[1редьтетом екояойтпто| софолоЁ € закони' категор1|, ме_
тоди' як| форптутпото:ъся 9 пр!{н]д{г{о^.{ вз{1е}{одоповнення.
6днак осново1о такого вз:16модоповнення повинна стати сй_
.]тьна |1ар4ш,!гь{а' Бэ< ми в)ке звертшти ][в:шу' об'едтат*тя двох
дисгргплй у зах1днй еконойчкй соФолоЁ здйстшоваглось на
црунт| оргайзаш1йто! штетодолой та котп{еттц!1 рлотл,лвоватт'о!
повед!тпст.

|.Бергер, анал1зуло.ш.т тит1и науково| взаептод|[, под!ляе !х на
мультидис1{],г{,|!нартпа}, тшпор4дис:цшшлй артт*йл ! ц:аттсдтстцдг-

лйарн:ай' |{ей подй передбанае поед}тання д.{сщ,'т!л1н' почи-
на}о}!и в!д простого обшт|ну йелтдгт до взаемо!*ттегрятц!1 ц',пл(
концегпдй, мстодологй, процсдур, терм'й!в, досл!.щппрко! д!-
*тьност|[25].

5лсддо спробувати в|дпов|сти Ёа 3?![|{!а}{Ё'{: до лсо| науки
3нат!но|о м1ро|о т'гя0€ економ1чна оо|'цолоп'1' то' вР0,кодя!(1{ 3 11

стру1сцри' слй зазна.ргпт, що це скор!:ше 3а все р!зновгц спе_
фально! софолог1тпто[ теор!!' 1ако! дрпФт дотр}{п,{у|оться нйо-
гр:сй соц!олог Р.[||то.тьберг, .фс.1ернер, в!доппй систс|!{ати-
затор 1 |стор:л< ооц|олоЁшто! |1аугки' та а:<адештй
1.1.3аславська' яка вва){с}о еконой*гу соФолог!:о одтт1ето з 40
гйок софолой. 3авдат*штпт еконойщго| соц|ологЁ на ду]!п(у
?.1.3аславсько|, е в!дтворетсня' ц!йсно! к^рти{у(!{
н'[ еконо}1[ки в систей софа.тьного процесу. ?оъгу, вва)ка€
?.{.3аславська, треба в'{д!.тппгг!1 чот}1ри щугп,1 проблем розроб*от
економйо-соц|олог|тп+о] шсодел1 певного стану розв1п|1у сусй-
льства; 9бгрунтуъагптя софа-тьно| отратеЁ | тат<глдод 3 ураху-
вання!у{ 1нтерес].в. р1зн,д( со1д|-апьн]{х ц)уп; со1цодого-Ёконо1!{1ч_
не вивчення сот_т!а-тьно[ стру:<гури населення я< суб'е:<та еко-
нойчно| д|я.лп'ност1; систе]!{не досл|дкетд*пя соц1шътл:тх рец.'1я_
торБ оконоп{!]от, конкретн|д( механ|зм1в в{1]1иву на не! з боку
софа.тдьрпд* вйнос:тт [26].

[о :'рого перел|ку слй додатла нообх|дн|сть розробтот кх[е-
гор1а:ьного апарату еконош:[цто1 соц|ологЁ' до якого ув!й!]ш{
6 сп!льн| цоняття двох наук, щте вик]тадон| вхсе по-новошту. {е
стосуеться так[,р( в|доъпос д.гтя обох теорй понятъ' .п( "й-
терес", "потреба", "ц|]{н!с1ъ", "ет'!л1иул" ! "ст|пш1Ёпова}{}|я",
''рец.гповання", та й.

Фстаттгтя проблема мае зкачення !{е ][и1ш-е д.ття теор{ й сула-
сно[ пра:сплса еконопя['п*ак перствоРень. Аку б нэ обра.:п: г'ла
сьогодн[ сферу економ!лот, на !1 пр:дсллад! летко простежити
шсотод олог|тп*! хут6и.

!риваллйг час виправдовра]1о се6е твердкет*ля про в!дсу_
т*т|сть у на:шй крашт| ро6|т:пл.хо1 суБ[у1 як товару, та сьотод*т|лп_
ття дйсЁсть спростовуе його. Роб|тлпш< додал[ б!:ьште на6увае
рис виконавтц нал&тлано! пра1ц. Бе зшт!:дое фс] суп*ост1 утасть
роб|п*:п<!в в акц|огуват*г|. Аедшт1 б|-ть:шого по||1ирення на6у_
вае контрактова оистема найду.

9 г+опгу раз1 зм|лто€ться йеологй та ьтетодологй оп]1ати
праф, а ра3ом з ними уся пол!тлл<а стит|4ул|овання. 3 еконопл!.-
.гто1 тотпст зору дедад| б!льтшого значен}{'{ набувае 3рост:}ння
додатково1 вартост1' а це }1о)к.]1иво .]1и1]1е 3а р[ови зн1акен}| {

необх1дно1 вартост|' тофо 3а у!{ови скорочення в}гц)ат на 3а_
роб!шту тш!ату. 1н:цлддт олов€}ми' зростання прибутл<у, 6оротьба

!|3
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з й.ф-ггяфе}о еконойчно }{ох0тив;' ли1ше за рахунок пог1р]шення
соц|а-тьгп:д< р{ов )(&1ття виробтлш<|в' виникнення р||нку пращ|.

{оча |сггулоча систе1}(а ро3дер)кав]тсння п!дприеп:ств | мо;ке
привести до зовн|ллплього 3ростан}ш{ зароб|тно| тштати' €ш1е як
дове]1и со1цодог1чн1 досл|фке!*1я о0танн1х рок1в' зростанн'т 3а-
роб1ткБ 31по{<уе задоволен1{'{ ними' п4да€ зайтересован|сть у
самй пршц.

€ьогодн] дедалг| прозор!лшо]о д]!я ро61ттг:л<а ста€ суп€реч-
йсть м|хс його 1:цтв|дуатьтшплг 3уси.]т т'{ми та еконоь:!.ппдтл
стано]\{ п!дприемства, еконой.птото сттцафело в кра{:л!. 3аро6!_
тна |штата дедал| б1-ть:ше зало1(ить ви !нФяц!|' з од}{опо 6оту,
та ви прибщковоот[ окреьтого п|.щлриемства, з !нп!ого. 9 ц>а|-
н! вкрай низька орган1зацй прат{|, торгов:й оборот з|{|оку€ть-
ся, безперервн! просто1 виро6тпш1гва негативно по3нача1оться
на зал'а-гльнй та хствй продуктивност| прац|. 3а:цок умов 3:1рп-
лата спр:,#пъсаетьсл ]|и}ше п< зас!6 |съуват*тя, спотвор!о[очи ор_
ган|.лтцд?? зв'я3ок шт!:к працело, зароб1т:то1о т1паток) | спо>пован-
н'1ь{.

}т1етодолог|я сти]уту]!тованн!{'| | дос| грунтуе1ъся ли11|е на
еконойщдлс поглядах. приб|шпшо* як}о( дотри|уу|отъся трудо-
во| теор1! вартост| та репроду'ктивно{ котпдстшд!| спо)кив€!нн'!.
[о схе:тот вйтворетшля входр]тъ .'1и1ше вузьке коло .,т1одськ1о( по-
треб, нео6х!д{д( д.гля ф|з*г*того |скуватптя прац!еншка. Ф]гура
опо)кивача у всй р|зноптан!т:тост! його потре6 взагал| но 3г4цу-
сться в труловй еконойчптй теор!1, оск!:ь:сд в!дтворе:птя спо-
)|(ивача потробуе ]л*:до] еконоь{лот' з'}сновано[ на !ншгй теоре_
ти:птй гшдатфорй.

1{е у 1915 роц1 мате}'{ат}{к €.€лу:ъ:сай вису}ув гйотезу зг1-
дно з яко!о не праця' а корисн|сть 6 чинником вартост|. €апта
х< корисн|сть яв',шё со6ото об'етствтц характЁристик}' повод|тг-
ки сукупного спо;псвата [27].

А.пигу д{йттов висновку' тцо нав|ть зростання вироб:*птгва
1 нац[она.т:ьного при6утку не забезпекуе добро6угу. [1оказтпд-
копт оста{лтього вй ввал(а€ р1ветъ задоволення 1ттдвйа сво!ьт
)киття|у{ [28]. ялсддо стробувапа зрозрт|ти, чо]у{у так ста]!ося в
на:шй кра1н[, що спо)кивна д1я:ьйсть у теор|! | на пра:сгпдд|
!\.{а]га щ)угорядне значон}.'1, то цэе6а насамперед згадати' що
софа-гл|стищте виробтпатцво було ценц)ал!зоваугу{16' штонопол!с_
то}{' яки|? зав)кди в|!(одив 3 в'1асн},п( йтересБ. |тплдд,пт слова_
ттшт, д!-ш прин1{ип "виробтшс:цво 3аради виробтпш.(тва". [ент-
рал|зована система ггт{а}ува'*{я та розпод!-тц ро6:шпг спо'п(и-
вання леф|гргшлгпл та при1'у{усов:.пл, позбав.ттяло{}т .тподлпту в}ь-
ного вибору в цй еконой.птй сфер1' .{о трого слй додатут,
1цо в!,|тцск засобБ виробтпш1гва перев€пкав виро&пп{гво това_

рБ народ*того спо){о1в'[нн'|' темт1и 3ростан}{ { нац|она-тьного
доходу бу;пт низьтспша 3а умов низько!'-продул.г:*н'ёп йраш.

€ьогодн! у валовот}.ту нац!ональнотиу йро!укт! д"дй о;'**"
зву)куеться частка росурсй, гцо !х вндйяе уряд на пйви:цення
до бробуту вир о бник!в' Ё аведен1 осо б.гштвой н ай6!_гьтш- в!д нутн 1в дер}(авно}у{у сектор! виробн.:адтва. Фднак зьг!ни, 1цо ст2ш1ися
в народно}угу господарств| в цйому, не мохуть не по3начитися
на мотп.шаш]йн|{х дуях кер!вшл<Б п!дприемств та окрет"пок ро6|-
тнтл<!в.

}!алли__було проведено отт}гцв:'нн'{ роб|тгпгк|в авгомоб]льнотю
3аводу. "|(омунар'' у 3апорбюп<1. Респойегггам було запропонов€[-
но оц|нити за п'япдба.гьгто}о 11|кало!о значутц!сБ рф фа:сгорьпр1щ до перебулови та йсля перебудови (дтв. таол.:;. 

"

€еролнй 6ал по кохно]{у факг9Ру, й' ,*' його отрхашла:шп,
дав 3могу скласти !шкатгу цйностей ! порБняти рангов1 1|лка''и
3а допомо-голо-коеф|йента рангово[ кореляц1! [р]. Фстаннй до-
рБггтое 0,58. 

-[е 
свй,**ть про наявн!ст| р!знллд^й* 

"труктур'тоцйностей роб!тнтл<а у Ф перебуйвц | пйля пере6уФвс:."
3м|ни значнок) м|ро:о торкнулися тако1 цйност!. як пс1,о(о-

лог|.*:ий кл|тиат у колектив!. Ранйе ця позрпцй була логийан-
тно!о' а н:,:ъд! от1инилас-я на |шостоту{у т"т|сф. 3аро6!!ок, ш{о у ро_б!тн*п<Б 3А€ завхд4 бш досить виооким п'рьняно 1з серед-нй р|внем його в }край*1 (ше з6ер!гаеться [до.|)' з третього
ьт|сця пересунувся на пер1ше. Фсоб:пвого значенн я набутгнг
)ъ4ови профес!йптого 3ростанн'1" |{ей факлор !з с.ьоьто] по*йЁ
п:днявся ца друц. 3вертае на себе увац, шцо 1з пйв:дд{е:+*яп:
знатуцост! профес!л&того зростання, цйн{сть саьло[ пращ 1

твориост| зокр9!}{а з}|{еу.|]|уоться. ?ак! зг'я|+д,т респонденти пояс -
н]ов€!,ти 3агрозо|о втратити роботу. €тавгдення до цього |1итан-
ня 1стотно зргй:а.г:ося. Фцйка цього фактора в ранговй гшкал1
посйа п'яте йсце, п1днявлшись з остайнього, яке вона займа-гла
в тшкал| оцйок Ао перебудови.

0т)<е, як|цо до пере6удови найб]-гь1ц значни]\,{и 6у:пл мо-
ра;ьнло? к.п!т\.{ат' умови праш, заро6!тна т1]1ата та в!-ттьнй нас умех(ах робоного дня, то топер зароб|ток, умови для професй-
ного 3ростан}{я та р[ови пращ вп9внено пос|.трт портш! позтд{Ё
у струлсгур| трудово| мотивац!1.

?а:сш1 стан еконой.*до| св!доптост1 роб1тнта<а, як ми ба.*т-
п.то, св!д.&гль про ду'(е сла6крй зв'язок ьг1л< розутг!+тнпл необ-
х!дност1 |нтенс:,вно|-п!агц ! зароб!тно}о г|][:!то|о. Ёа т{.то саму
обставл*:у вка3у€ ! !Ф.]1.Ёейпдар: "Ёаявно}о ста€ криз:| пращ..'

роб!т+п.гас1в... Без будь--якого й|еросу викону!отъ сво:о робоф
84% пратлто:очо<...''' [29] .

$з
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Роздй 1

н! 'дово!

м Базва
фактора

Ао пере6удови |1!сля пере6удови

€средн|й
6ал

Ранг €ередн|й
6ыч

Ранг

[ @рган!зашй 3,6 ш з'з 1х

2. !мови прац! з'8 п з'9 т{1

э- 3ароб|ток э,| т1! 4.1 !

4. [1ривабли-
в!сть роботи,
яку викону€
роб|тник

з'4 у! 3,4 у1{!

5. |_1рссти:к пф-
присмства'
горл!сть за
нього

3.6 ту 15 у1[

6. 8йьний нас у
ме>сах робо-
чого ]1ня

з'7 {!! 3,8 гу

1 йорально__
психолоЁч_
ний кл|мат у
колсктив!

4,1 1 з'6 у]

8. 3начущ|сть
мое| прац| дпя
суспиьства

3 у11! з'4 у11]

9. 3атроза втра
тити м|сце
ро6оти

:,о х 1з),!

10. |!рести:*с фаху 3,5 у з'8 ту
!1 }мови для

тсхн1чно{
творчост!

2,8 1х 2,8 х

!1 }мови 'д'тя
профес|йного
3роотання

з'3 у|| 4,0 1|

7аблцця
3ви.лай*о, ро61тн:л< такого тигу нс рватиметьс{ } в!&€Ё}1!о1,

оск!.ль:<*: вй сфорптувався як роб1тн:л< на:бцано[ праш. у
1992р. .]ти||1е 26% от:**тан!,о( вислови1|у1оь за приватизац!ло ве-
лик]о( про}1ислових пйприемств [30].

{:<лдо пригцстити' що роб|тн14]о{ велик},о( промислов!4(
об'скгБ стано&/|тть приб'п43но 60 вйсоткБ на1шого сусп!.тъст-
ва' то мо)!с{а 3робити висновок' !'цо саме вони угворлолотъ 1

провину гругу спохивачь' .1,к спо;овая| роб!тнтло: е досить
ун|ф!ковано|о масо]о. !|е стосуеться й !н]пих громадян, нероз-
в:*тен!сть потреб як1,п( та о6ме:*<ен! матер!атьн| мо;к-гп.вост! нс
да1оть змоги перотворити спо}(}{вання на сти}{ул та мету виро-
6нл,пщва, утворити справ)шй ри+тковий попоит. } структур|
спо>пошчо| дй.лтьност| головнлй в!дсоток витрат станов]!ять ви-
трати на продов.]|ья! товари' 1ак було ран[ше. €ьогодн[ цей
мом9нт 3начно поси]1ився. €по:псвча д!я.гьЁ.с:ть завхди нос9
на соб| в!дбтггок ку.,1ьтурного ссредови1да. {я форма сусп!.}1ь-
ного хиття в!дтворлое особ.гп.шост1 нац1она_гьнтос традлл{й, си-
стеми в|{хов:}ння, осв|ти. ?опгу зву:лсенн'| спо)кивання' обьсе-
ження його стр1тстури при3водять не .,ти1ше ло ф|3ичного руй-
нування осо6истост|, а й л'о д}ховного' культурного взага:г!.

Ёетоварн! витрати' пов'язан1 [з сфероло к-ультури' послуг!
охорони здоров'я, в]довання д|тей, надзвичат]пто звузи;птсь. }
1992 р. на пог!рллення еконойчгтто< ут{ов )*33{ття с1лцей вка3а.'{и
85% отшатан}.о( громадян [31].

€уб'с:слтвн! уяв,тення ('!ень сусп!.гьства про вл:асн:.й ско-
ной*п:й стан' на ду}д(у сучасн]Ф( софоеконойст|в, е пока3-
ником якост[ ){(иття. &ериканськ| досл!дн:дос Ф.Ёндртос,
€.}|з|, А.1(ембел у свой пращ *|[о.гдтя лобробуту в Аплер:л{|''
ствер,щц/|оть' !цо показнгп< нафонального доходу на ду|шу на-
селення вл(е недостатнй, топлу тре6а дедал1 акт:шн1:шо 3верта_
тися до громадсько| дрл:ст ! в:вчати [!'

|[йср:овудочи, мо-{с{а- д|Ётти такцх висновк-':з :

розробка еконой.+то| соц1олой мае особ-тпв:д? сенс у наш-т!
дн| у зв'язку 3 лос},ш|енням еконойзацЁ хоттгя !. нодостатньо:о
уваго}о до соц|а-гьн:о< фактор!в та соц|а-гьних наслйкБ еконо-
й.ппо| рефорпти;

нова м1;*<дисцитш11нарна п|!щ3ь мае стати методолог1чно}о
осново!о дл'] надання еконой.птй пол|ттдд| 6!.гьтш гу!{анного
виг'ляду.

|[с мо>:стпво за рахунок ор|снтацЁ не ]1и1ше на роб|т*т:л<а .ли
в]!асника. йова *:ае йги про те' щоб .тподина 1\(огла через при-
в.]1аснення 1 прибугок' чере3 виробниту наблану пра1цо та 3а-
Р9б|19к гармон{-:?то спо){о{в:1ти, як того потребулоть'й р|знопта-
н1тн1 1нтереси.
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Роздй 1

Роа.г:!зацй 3авдання' сформу]ьованого ви1це! потребу€ по-
€днання 3ус|!]ть еконойсть та соц1ологь на сп|-гьнй методо-
лог|.п{й гшатформ!' а такох на грунт| використання методь
обох наук. йасться на 1ъаз1 теорет1ё|не по€днання дис1пп'.'|й
з€} рах}|нок спрт.йкттятя сконоьт!ко;о поведйково| парадтст'дт, а
такох доповнення еконой.лттих дослйх<ень соц|олог|.п+иттша.
Фстанн1 мо)куть виконувати фун:сл!:о соц|альн ого йфортяуван -
}!я' |цо е необхйно|о р{ово|о пр;.йпяття р!лшень, прогнозБ'
коригування управлйсь]со( дй в еконой.п:й сфер1.
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Роздй 2
соц]А.}|ьнА сФвРА вконом|ч но1
х(итт€д|ял ьн ост1 сусп!л ьствА

3'ясування того, що таке соц|агьна сфера | як вона в3а€мо-
д1е з еконоштйо:о сусп1.льства - одне з на&а:к.гпш|ц::ок гги-
тань' на яке ма€ вйпов!сти курс еконойщпо] соц!ологЁ' Б1-ль-
1ше того' 1снуе тош<а зору, зг!дно з яко}о саме "в3а€модй двох
основн|4( сфер сусп|:ьного хиття: еконойтпто| | соц|а.гльно],
в1дпов|дно взаемодй подв!.йштого роду процесБ: еконой'пгрок |

соц1альнрок'' € об'€ктом еконойцгпо[ соц!ологЁ [1].
3ислов.гпова![аеь такох точка зору, згйно 3 яко[о саме 3 по-

няття "соц|а'ьного'' слй виводити вс| особ.гп,вост! уявлпень
про предмет соц1олог!! [2]'8изначення соц|ологЁ як наук}4 по-
в'язане з тим. ш{о вона безпосередньо була тотох(на так звано-
пгу сош|а'ъногуц .ть]ануван11}о' в практиц! якого | сталося вид|-
лення ооц!а:ьно| сфери [3].

1!о ш,пяс собою "софальна сфера''? !-!-|о таке "соц|а-льне"?
!{1о маеться на уваз!' ко.гпа говорять про "сош1альн'1 вйноси-
ни", "с0ц1альну пол|т}п9", "соц|апьн! факторэт'' виробниптва
тощо? !е не 3а|1итання зад]1я просто! дот1ит.,1ивост1. |1отреба
вйповй| на нього зу]|(овлена не т!ль:<т: практ!г{ними з€[вцан-
ня]!(и удоскона.'те**тя соц!а.уьно{ сфери, форпувагптя так звано1
соц|а-гьно _ор!ентовано1 еконошт!лот, а й завданнями розгортан-
:тя соц|.олог|.ппок досл!д:кень в1дпов|дного проф:а:пто, зокретиа в
гагуз1 еконой.ппо| соц!олог|!'

€оц!а:гьне у соц!олог1*пй л1тератур! йол1 розуьг|лоть ду;лсо
111ироко, наприклад як "парне'' стосовно природного
("сош!а.гьно'' _ це неприродне, будь-яке "сусп|-льне''' як1шо
в}о(одити 3 антитези: природа _ сусп!-гьство) 'па йд*тв!дуа.ль-
ного. 3 приводу останнього ро6лять р|зного роду уточнення:
це в3ае!иодй пргплал?и| двох (але й багатьох) |ндтвйй, свйсц1-
во насамперед сйлъного характеру д}одськол >киттед:.я.гъност:,
наявност1 зв'язк!в, як| посдттулоть |х у тпось цйе та й. } св1то-
вй софолог!.л**й л!тератур| тако розуптйня "соц|а/ьност|'' до-
сить по1{!ирене. Бйьтше того' термй "сойалъне'' в;л<ористову-
тоть 1 стосовно тв€}рин, а.'1е до т}п( 3 н}д, я<! :*слвуть !. задово-
.,тьня]оть сво| приролк1 потреби разом у "сг||.гьнотах'', а не й-
дпавйуально.

} радяноькй соц1олог!чнй л!тератур! досить погц.пярним
було розупгйня "софа"льного'' як скг[адово| (пр:ттотиу ва:к.тпд1-
пшо|) вс1е| системи суспйьнго< вйнос:дт. "(о}{кретизаци'' ро-
зургйня соц!а_гльного ск/|ада/1ася 3 того, шо "соц!а.льн! вйноси-
ни вва)ка.,1и вйнос:сгаг'пт р!вност| ! нер[вност1 станови:ца .,1}о-

з2 )-)

$!

дей ! груп у сусп!льств1'' [{]. 0днак це уточнення вик}тикало
нов1 загрттання: р!вн!сть ни нерБн!сть у ноьту? як14й стан у су-
сп!.гьств1 ма€ться на уваз! (ад;<е ко.,ти ми "м|л< соболо" говори_
мо про "соц1а:ън:й стан'' -тшодей' то ма€мо на уваз| 1цось
б!-ть:ш визнанене)?

йало ш{о да€ ! вказйка на те, шдо софа"гьн! в!дносини _ це
вйнос:д;и м!л< сп!.лгьнотаттот' к'1асами' групами ! особаттпа,
оск|-ть:сд йх< вс[ма гцшпа суб'ектами !снуготь очев}-{дно такох(
|ншл| вйносул1н, як! суггево вйр!знятоться вй соц!альн:о< (на-
прикпад, по-ц!ти.и|, правов1, мора.тьн| тощо). 3розупгйо ! те'
що таке досить 1широке розтпсйня соц!ального не да€ уяв.'1ен-
ня про те, !.до таке "соц|алъна пол!тика'' на вймй} вй пол!ти-
ки взагал1' 1цо означа1оть "соц1агьн! фактори еконоп.*!_тст'' ! як
розрт1ти екон ом!к-у " с оц1а.гь}п о ор|снтован у'' .

Аля розушт!ння того' в якому спдасл! взага'гг| використову'оть
багатозна.паъде ! ваяо<ови3начимс поняття "сот(!а-гъне''' вй!-
||ш!емо читача до т}0( пра1ль' автори як1'( в)ке викон:ш1и скпад-
ну 1 достатньо затш1}тан'- ро6оту, на1!1ага}очись огл'[нут}{ ! 1,в'я-
зати все те, [цо вхе сказано з |{ього 1титання [5].3авдання 1Фо-
го роздйу з}|ачно вркчс - роз1братися в тому, 1цо явл'1€ со-
боло согл!а-лпьна сфсра як особ.ггива сфера життеА'л,я.:хъност! сусп1-
.,тьства | що означа|оть соц1а.гьн1 вйнос:+ги як спеггиф!чнуй
вид сусп!льних вйносин' ш{о функц1онулоть поряд з еконойч-
н}п!ги' пол!ти.п+:д:р:, р|зного роду др(ов}{ими вйнос;тна:уда' Фт-
я(е' яко!о е сг:еьтиф!ка | особлрв|сть "софа-гъного''?

$1. €оц1альна сфера _ специф|нна офера
>киттед|яльност! суопйьства.
Фбме>кен|сть розподйьчо! трактовк}1 соц|ального.

Ёайб!льтшо:о м1ро:о спегцаф|ка соц1а.гьного в!дб:,ваеться в
тако]9{у_ його розрп|нн|, колп; "соц!а-гъне'' пов'я3усться з и!{ова-
ттпт ! засобами роз1||иреного в!дтворення ;тлодей. Бйпов|дно со-
ц|а.льна сфера - ше сфера п!дтртоаання хиття, задоволсння р1-
зноман!тних л}одськ}о( потреб прив;1асненням матер|альялок
у]{ов )|с4ттод!я-гьност! та !снування' [нцлг:т'па словами йдетьея
про прив.,1аснення предметно-речов}о( засобБ 1 уьтов в!дтво-
рення !{1оду|ни як суб'екта сусп|.гьнрок вйнос:д;: насампоред
про в!дтворсння 1ндттвйа як робоно[ си]&1' про в|{ховання в й_
д:вйа здатност| по прац1.

€фера, в якй вйбуваеться це прив'г!аснення, е сферо:о со-
фалъноло. Бйностдти (м|хс -тподьт'шт' групами .гшодей, _гпод:**ого !
сусп!льствоьт). завдякрп ятсдц здйсн|оеться цс прив'1аонення,
назива}оть соц!а;аьншмш в!йосцн а;вц.



Роздй 2

сли одразу ж зазначити, що поняття "засоби ! умови вйт-
вороння'' .,т1одини ма|оть конкретно_|сторгггтий характер. €ьо-
годн1 до засобБ вйтворення -1т1одини як сусп|-гьно| |стоти г.дд

вк,т1очаемо | засо6и, тцо забезпечу!0ть отримання йформа:(!|, а
до сукупност! фа:<торБ, необх!дн;о( д/ш1 фун:сд!онуъання .]т1о-

дини як ро6оно[ си].и, | т!, що дак)ть мо:кг:ив|сть здо6упа осв!-
ту. 3м1*глоеться о6сяг благ, нео6х!дл:о< д.г:я вйтворення 

'{подъ1ну!як суб'скта сусп}:ъного х(иття' 3окрсма ними € предметно_ре-
яов| форшгування як засоби задоволення духовн!.0( потреб (на_
при!с'|ад' телев|зор. ьсагн!тофон' програвач' кйо- 1 фотоапара-
тура та н.). з йш_пого боку' результати духовног'о виробн}пдва
ста!оть факгором виробництва матер|а.льного. 3.}гальноосв1тнй
та профес|она.гьний ро3виток як найвах;тл+в1:ш! фа:сгори трудо-
во| д|-*пьност! е необхйнгпдт умова]\{и :логггсд1я-гьност!' А вра-
ч}ъання' еколог|чне середовишде, рекроац|йн| фактори (шло зу-
]\,1ов,т}о}оть мохсггиз1сть вйпо.пдгку, розваг) як }.,]\,.1ови |снування
с необкйн*п,о: умова]у{и вйтворення ]т1одини, охорони |1 здо-
ров'я, п!дтр;пъсагтня )к!{ття | здатност| до роботи. Фт:ке, гагу3ь
прив.]таснення вс!х гдлак р!зноман!тнптх умов ! засобБ становить
соц|а-г:ьну сферу сусп!-тьства.

"|1рив.гпаснЁння" не € прости]у1 володй:*ям предметами, а
яв.'!]яе собо:о оволод!ння ними (засвоення' осво€ння) у процес|
хсгггсд1я.гьност|. €атие в !&о}"{у по.,1ягае основн:д? зм1ст понят-
тя "пр].в1|аснення" в данот\,гу контекст1. (е ц|лп<ом вйповйае
то|\,гу' як ц9 поняття тракту}оть 1, ф!_пософськй л1те!':атур; [6].
{одамо також _ йсться про прив]1аснення вйповйних умов 1

засобБ, як1 нале>кать до " матер|а-г{ьно_рсчового'' серсдови1ца''
[7], що Бк'{|очоне до л}одсько! хсгггед|я.гьноот|' Ёе сл]д 3анад_
то ро31||ир]овати уяв]1ення про умови 1 засоби, прив',1аснення
як|п( становить соц|альну сф"ру .хи'п'я с.усп!.;ъства.. тобто
вк'т|очати до н}п( др(овн1' по]пти!{н1' правов1 та !н1ш1 р|знома-
н1тк! фш<тори л|одсько| ;поггтсд|я.гль}{ост1' хоча вони, безуптов_
но' € ва)к.г1ив1.\4'| складов14}у{}1 середови1ца 

'{1оди}1и.| ц{е одна в€;)к'!ива обставт*ла. "йатер|а.гьно-речове середо-
врп1\е'', гцо ро6ить мохливим в!дтворсння .,т|одини як сусп!ль-
но| !стоти, не т|ль:с: еколог!.*ге середови]це (природне сере-
дови]це 1снування), це | соц|а.гьно-територ!а.льн| умови, все те'
]цо € резу.'тьтатом виробни.то| д!я-гъност1 (проду:сги харчуван-
ня' одяг, )китло' засо5и рокрса:{!1 та предт|]'ети ду{овного спо-
хсавання). "(9ц1а.гБЁе. с9рсдовиц{е".._ це 1 сам виробни.птй
процес' продуктивна д1яльн|сть само1 л]одини.

|[раця, як вйомо, 1 творець предметного багатства (праця
л< зас|6 |снуъання), ! його псрейалс-:.тувак ("р|зь6яр''). €офа.ль-
н:й процес як процес вйтворенн'{ .}т1одини _ це насамперед

реа_гг1зац!я. | розвиток л}одськ|о( зд!бностей 3авдяки ! у прошес'!
д:я_лльност|, це самореа.гг!зац|я суб'екга прац!. його твор+пск по-
тенцй 1 нав:.тчок.

. Розум!ння соц|альн|о( вйносуп* як спегщф!чнток сусп!.льнто<
вйнос:4п, що функц|ону}оть поряд з сконом|йпуги тй пол|тич_
ними! а такох розумйня сусп!-гьно! природи прац| [ виробни-
цтва завдячуе сво|м вин}{к[{енням !(.йаркс}. !-[е визнасться 1 унемарксистськй соц1олог!-:. 1ак' зокрема, вйом;тй сунасний
американсь:<у:й соц|олог А.Босков т1и1||е: .,|де| 1(.йаркса про
соц[альн| вйнос:а-.тд } 9Фег1 виробнтп{гва пост!йн' прггв.'рт'-
|оть увац софологБ'' [8].} марксистськй теор!!' сусп|.льства е сво] слабк! та си:ьн1
сторони, е | те, що' в]тасне ка).$/чи' нйо.гпа не було нау!(ово
оФррттовачо-(ц1прта<тпад, теор|я-соц!атг!зьц)' [а г|е ще в дру-гй половин! !,1{ ст. 3вертав фац в|доьлй-ййець:сая соц|о)тог
йакс Бобер, яктд1 з велико|о поваго|о ставився до (.йаркса
як }у{ислите.,ш|.

)(одна соц!олог!чна теорй не мо)ке |1ретенд)/гй1ти на вир|_
||-{ення .вс|х досл!д}!}пт(ь111ц завдань, як| винрп<а}оть при вивчен-
н! суспйъства. !(охсна з теорй б!льхшо:о йро:о. н!;к |н:ша. при-
отосована для ана-гц!зу певн}гх проблем, визначен],{х ас:те*т|в
дйсност!. Ёе в:дпадково су,тасн1 ёоц!ологи р!зн:ок кра|н д|йл-
..1и висновку про нео6хйн!сть синтезу теорй. 1{о х< }тосусться
софа.гь+п:ок аспоктБ праш та 3'ясування спе:.цтф|лса соцй.гьно-
го' 'го бсз- марксистсько1 концегплй туг не об!Би.я. |!й.д", 

'.-дут'щу (.йаркса, - це творець' а "ллодт:г{а е резу'ътатой т
особисто| праш''. 8йповйно' софагьнтп} процес' й марксопс,
не 3водитьё{ до процссу розпод!-тц ! спо:к;твання.

1{е зовсй недавно сусп!лъствознавф' що назтва-гпг ссбе
маркеиста}{и' говорячи про соц|а:тьн! вйп:йност{, соц!а.гьн1
нер!вност|, софа-гьну пойттл<у звртчайдто м,ш{и на уваз| в!дьтй-
ност! в .!}']у(овах прац! ! по6ут! (вк.гпс'на:о.ш.: розб1>кй!сть у 1||1ат-
н|). ?алсаи чином, соц|а"лън! вйносл*ти обме>:сува_гпася по сут!
ву3ьким уя.в]|енням про в!дност+ти розпод|.гьн!.
. Фд+так, характеристгп<а соц!а-гтьнтдх вйноспашт 6удь-якого сус-

[![Б9[вё, а тако)к того, якс на3ив'цти софал|стинн:шл (напрг:к-
лад' при з'ясуванн! його "пореваг'' чи '.ттедол|кБ'') перевах<т*о
як розпод!.ггьшок в!дносин не була точно'о- €аме-за цс свого
тасу 1(*.йаркс критикував 0дного з дичь нйе:-ъкого робоиого
руху- Ф..}1асса./ш1' ма}очи на уваз| його розйр*овув'-***я .'ро
майбуп*с суспйьства. |[озтлд|:о Ф..|[асса-тпя 3 !{ього гтитання
йаркс на3ивав "в!дрголс<оло ву.,тьгарного сош|ал1зьц', (уявпення
про те, гцо соц|а-гг!зм о6ертаеться перева)ю{о навколо гтитань
розподьлц).

$!
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. Бу.гьгарн!сть розуптйня ,,софал13му,' в радянсь}о01 пер1од
в!доива]1ась, 3окрема. в самй трактовц; вйомо[ фортиу.гпт сош!-
Ф'''ш _ "вй ко)с{ого по зд!бйостям' ко)с{о}"ц _ .'' .'р"'!/'.
!нтерпретулони 1!' зверта.,1и увац перева)с{о на друц частину
форьгу':па'. в!дверто недооц]*т:отой пер:шу. Бйь:ше 

''16, 
;.'"р-у

частину форт"ш.гш.: оозр:!.гпа як !т*гтераттв повно| "'й'вй'ф,"на що 3датен * в!ддай усе" [9].
|[роте чи саме так слй ро!йти ф-орт*ту:ц, що характсризу€

сусп!-тьство'. як_е цРе1енду€ на те' що6 бути б|.ггьцл д'"к'на'гим,
гг|:к ка#талЁзм? !{ав|ть' як[цо '':щеться просто пр0 так звану
модель.соц[ал|зпгу, то ма€ться на уваз|: бБтш доЁортшене" н}к
кайтал!зм сусп!.гьство повинно створити макси}1:штьн| умпови
для того' щоб ]подтдг: а лро яви!|а себе, реа-тг13ув:ш1а сво1 зд]бнос -
т!. Б :ропду !. по-ггягае його головна сойа-'ь'' пер"в'г. {р;знтл<
в|4дах в|днос:л* * мора]1ьн!4х' з:|г:шьнокультурних та н. Ё;дпо-
вщно пр]4н]д4г! справедг{ивост! доц!-'ьно розглядати насампе-
ред як. пр|*|!{ип розпод|гу уъаов реа:п.|зацЁ зд!бностей, а не
розподйу лобро6уту (3а праце}о, порБну чи як за6езпЁчення
гарантованого м|нйуму).
- Бказу:они на. правом|р_н!сть змфення розпод1льяого | виро-
6г:ичого аспе:<гБ пра1ц 6уде нев!|тним тако)к протиставггги 1х
одне однотиу. |[роте соц1ологи тасто бу.тпт с>ол-тьн! робити цс'
створ1о]очи 1||ту!{ну дип9}}{у: що б!-гьлш ва)к}!иво Аля ..радянсько|
.гподлдл,:"?

Аоведен*ля того' 1цо головним д.!!я радянсько] .гподу{]1и с
"ц&авад' зйстовна..праця", |рунтувалося на некорекп*!й ьде-
тодолог|:гпй позиц|| та нсадекватнот!гу йстррлен|ар!|. в]а{|-
р|ова.]1ись ц|нн|сн| уяв[снщ! верба-гьн! хара1сгерисй*т, а н.
зайтересован|сть, т1 роальн! 1нтереси, л<! зйовй:оть оа:<пт"-ну повед!нку у^фер! праш1 та еконой*гу ! соц!а.ггьну |1' ефек-
т*азн|отъ [10]. €фора >к софа-тъного в якост! базового ко]{по-
ненту мас йтерес' а не фнн|сне уявлення. 0станнс на_г19)к}{ть
до сфери культури' в€ш(ливо]о ск/1адово|о частино!о яко[ е
"трудова стиха''. Фста-:*ня (як ! ку.тътура в цйотиу) та!о>к вп-гп,т-
вас на трудову д|яльн!сть.
. |[оверта:очись до взаемовйнос*п: зйсту праш| та }'! огшпати,

п!дкреслила6, 1!{Ф йдеться насампер€д про 
_в3а€мов{дносиг:и

двох с.офа'тгьнтос факгорБ, одл*л з яолс характеризу€ у]![ови р9-
а-гцзац!л .]т}одськ|.о( зц!бностей, а цруп<й _ розйодй !1о6робугу
чвдяч отт.глат! лРа*. €правд!, оц!*п<а праш; яка виражаЁ*"'' ув!дпов!лнй:1 огг:ат|, сприяе 1 макс:.д'ца.гйнй "'''"й,й, шсоб!-
л1зуе внутр!шн! резерви та зд|бност|. 3 !нлцого бо!ф,1исок,
олш]ата 3а ииов' ко.,ти ',|!одина не ма€ мо)кпивост| прошггги й!-
фат:ву 1 реал!зувати сво[ зд|бност1, не п,{атиме ",'й |"зу'*''-

з6
1!

$!

том високу продуктивн|сть праш|. }л зв'язку з цим сйд п1ддати
сумнБу | таке розумйня переваг соц!ал!стртчного сусп!.гьства,
яке вбача.ггося у вг*рБн:ованн! добробуту, в подоланн| 1стотнро<
соц|агьних в|дргйностей. 3а радянськ:о< умов це означаш1о
встанов,1ення ме>к1 зароб|тно| п[1ати [1!), за6орону чи блоку-
вання будь-яко| п|дприеттпл:дрко1 д!я-лгьност1 (!лтдлвйуа-ггьно!
трудово{ д1я;пьност!' зокрема) тощо' всього того' що врелшт|
ро[шт призвело до стра!шного зубох<йня народу ! спаду вироб-
ни!(гва' саме до того "вйчу;кдя(ення'' прац|, яке при|тисув:!]ти-
ся кайтал!з*ту.

Фт)псе, ро3ду|ии 3 приводу "форт'тулпт соц1ал1зргу" не € €{|Ф
формал1стичнок) вправо!о. 3а нлдтдт кри}оться серйозн|.теоре-
ти.п{| ! пра:<тгги:т1 проблет,па: ма€ться на уваз| сусп!-гъство
творче (ко.тша виходять з примату соц|алъно виправданого ви-
ро6н:тлтва, 3 приросту ":-паш|она'лпьного багатства'', гцо забезпе-
туе реал!заш|*о р!зноман|тних ]1]одських зд!бностейт) чи йдеться
про суспйьство розпод1.льче ( ко.гшт розподйя:оть нач9 б то за
праце|о' а.'1е так' що6 н1хто не :т1ав занадто багато).

3дава.лхося 6 йдеться про суто практи.тн! по|!{и.'1ки' як! спот-
вор|о|оть безгр|':шн1сть марксистсько| теорЁ- Адхсе зас'[)то}о
(.йаркса € те, |цо в!н звернув.увац на примати виро6нтпдтва
над ро3подш{ом' а економ1чн1 вщносини трактув:}в наса}.{перед
як виробн*тн!' чим, зокрема, було зро6лено крок вперед порй-
няно з кпас1д{ними пол|теконоъл!шт:п'атт 1|1к0лами [12]. Фднак
непослйовн1сть ! нав|ть у певно]!{у роз1+'4нн| супере.птост|
паарксово| концегп]|! "наукового софа-гп|зт*у'' (яку перейа;о:ли-
.гш: в софал|с{и!{}{!'( теор|ях, ш{о виросли на рос|йському грунт|
! доводен! до а6сурду в практтп{! !х здйсноння) пр:азве-ша до
зрг[цення ак11енту на розпод|льтлд], "благод|й*ий'' соц|ал|зм.

!]то проблему вйог"одй рос!йсьлсй мислите.,ть €.Франк
сформулповав як супере.г*1сть м!хс ти]и, "що" сл|д робити, 1

''як" потр!бно дйти, "як| т!лляхи'' удосконале*гня сусп!_гьства
доц|.ггьн! та пргггустим!.. "€утн|сть так званого "наукового'' со-
ц|ал|зпгу, _ пи|ше €.Франк, _ ''. на в;дшт1ну вй соц|алт|зму уто-
йчного кри€ться само в дуппд| про орган|цгтс й еволлоц1йне пе-
р9творенн'{ соц1а;ьнро< вйнос:дт. хоч у самого йаркса, а т|(1|{

6|-тьтше у його догмати!{н}'( послйовник!в ц! науков1 погляди
перехрещув!1]1ися 3 ненау(овими ремй]сценц|ят,оа рево-тпошй-
но-бланк|стського "харакгеру" [13]. !е наггисане у 1903р., а у
1909р. г{я непослйовн1сть йаркса тракту€ться в)ке як супереч-
н!сть ьт!;к перетвор|о|очо}о д1я-гьн!стдо (в якй л}одина макси-
м:ш|ьно реал!зуе себе ! прагне до в*пцо[ продуктивност1, спри-
я}очи прир1сту ку.ггьтури) | "боротьбо:о'', ру:?луванням' як| ха-
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рактерн| для ву.]!ьгарно зрозумиого росйською |нтель6нш€ю
"соц|ал|зшгу рево.п!оц|.}а|ого''.

|[афос соц|ал!зплу, я:сд} не т;ль|с{ зосеред)кусться на йе|
розпод!-гьно[ справед,твост1' а й випергцсться не!о' корйить-
ся' на ду|уппсу €.Франка. "у переконанн!, тцо р(ови щастя сли
не створ}овати' а п.росто в3яти .пт вй!брати !х у т:о<' хто всупе-
реч 3акону оволодБ нп]у{и на сво|о користь''. Фднак для того,
тцоб було, |цо ро3подйяти, "тре6а передусй мати ш(ось, а гцоб
мыт!4' трс6а створити, вироб.лпяти'' [14]. Ана;пог|*л1 !дс'[ вислов-
]т]ов:|в вАоууш*а росйсь:ой фйософ й.Бердясв, яю#4 критику_
вав "народно-утилтарно-аскетичн1'' йе|, в.тпастг.:з{ росйськй
йтсл1генц!]: "... [нтероси ро3по/щйу ! зрБнял1вк1{ у св!доптост|
! понугтях росйсько! йтел1генц|| зав:кди дойнува-грл над !_н-
т0реса1!{и виробнш{гва | творност!" [15].

Б оцйц! так званого рсво.гпоц|йного софат!3му, до якого
мо)кна в1днести 1 "науковий соц1а-гг!зм'' 1(.йаркса' в;!х.'тиво па-
м'ятати: основна його глопг:а'п<а _ знев€|)кання до в:ддо| проду-
кттвност!. Бона не с насдйкопц рут?цування' спро!цснн-ц, забо-
рони 1 "бороть6и'', а породхуеться творчим процесом. якрй
зумов.,!|о€ самоцйний розвиток зовн|-тшн!х | внутр!:шн!х умов
.лподсько[ >цолттсд|я-льност!, удоскона.]1ення характеру само|
пра1ц.

|[раця здйснтосться 3а допо]!{ого1о р1з:тлл< засо6Б виробг*т-
цтва, зм|ст 1! обумовгпое 1 наттех<н|сть до вйпов!дно] д|я.гьнос-
т|, до того ч}{ й:шого роду виробншдгва. ] все це., а не т!_тть:от

розподй резу.гьтатБ виро6нино| д!ялъност|' нале;ло:ть до соц!_
,ш[ьн}д( вйност+п, софа-гьно| орган1заш!| виробн*пдтва.

3верта:отштсь до йрщвань !(.йаркса з !{ього гпатання, сл|д
3гадати про його оцйку представника бртггансько[ к.гтасищто}
под1тищто| еконол'ай' А. Р!кардо. |[рагнення останнього зр озуъ:| _

ти суцасне йому виро6н:ддтво у в!дпов]днй соц|а-гьйй орган!-
за:Ё1 зтиустшпо Р!кардо ак|-|'ент}ъати увагу на Розпод|л|. |[роте в
тако}{у раз|, п!дкресл|о€ йаркс, "розлодй'' слй трактувати
!11ироко: як розподй засо6!в виробнгпдтва' як розподйення
ч.гтеттБ сусп!.тьства ло р!згп,::с родах вироб*пп.цгва, л< розпод1л
проду<тБ, 1цо е ли1|!с ре3ультатом 1рого розпод!-ту [16].

Адхсе до кола р|зноман!тгпт< уътов ! засобБ, привласнення
ятсо< форшгус софа_гьну сфёру х(!{ття сусп!-ггьства, на'гех*тть 1

сама пра[ц, 
'{ка 

створ:ое р|зн| мо)к-'тивост| для реал1зацЁ.гпод-
ськ|п( зд|бностей. Бйповйно пра1ц е на:Бах<-гпв!ш::,пл соц|аль-
нл.:ъл фактором л}одсько[ >*отттсд|яльност|. ![о ж стосу€ться
розпол!"гц, то вй також яв.]!я€ соболо ва>кгп,впй соц!апьнтй фа_
ктор .]т]одсько| ;лотттед!я-гьност!. 3авдяки якому .,11одина отри-
пгуе р|зноман1тн| блага | послуги. Розподй е такох в,[кливип.{

фактором ро3витку виро6нгп{тва. :ш1с останн€ "б|.:ъ:'гге всього
сти]!{у.]1|о€ться таким спосо6ом розпод!лу, який дас змоц всй
ч|[енам сусп!'тьства якомога б!-'ь:п р|зноб1.+ло розв:.:вати, йд-
три]!увати ! вияв.гпяти сво| зд!бност|'' [17].

$2. Бласн1сть як соц|альна категор!я.
€оц!альн! та економ!чн! в!днос14ни.
€оц!ально ор[ентована й ефективна економ|ка

!(атегорй власност1, як в!до;'цо, о3нача€ прив}таснення 3асо-
6Б виробництва, робоно1 си'{и' матер!а.:ьних благ 1 пос.лцт.
Бйносини влгасност| як вйносл,ски во.гьов|, як1 склада|оться
м!я< суб' ектаттот (особаттр:, соц!а.гьни}{и групатпшл), персойф!ку-
!оть став.,1ення до реяей, до |х (реней) виробн:л":;тва та спо)ки-
вання-

Бизнато.пт порБняну самост!йн!сть вольоврос вйноспд:, ви-
носну незале>гст!сть |х вй виро6нт.шрва (характер | спос|б яко-
го насамперед обумовлшо!отъся лродукл'ивними с|1ла}уш1' рБн ем
|х розвитку)' не сл1д, однак, | вйртвати |х одне вй одного.
1|с;о йроло, яко|о во.гьов| вйнос:д*и реал!зулоться у виробнт,пд-
тв! (як в.пасн1сть на засоби виробнглдтва, насамперед), вони с
на&а:клптв|":ш о:о сторон о|о виробни.по< вйн осг.+п.

"Факти.ше володйня певними особапда (окрсмо*о !{}оди-
но1о. певними групату{и' дерхаво|о тош{о) засо6арти виробн;п{т-
ва | реналъпт взагал1 мо)ке 3а вйповйн:о< умов виникати ! зй-
н}оватися не3а.'1охс{о вй виробн:ддтва, 6езлоссредньо бути на-
сл!дком будь-я:сок о6став:дт: наси'|ьни|{ького 3ахвату' конф1с_
13т{![, отримання у спад1цину та й.'' [18]. |1роте вйтвор:оточа
(.гпод:*гу 1-гподсьЁ якост!) фуюс(!я влласност1, !}пц]ад{ словами'
саме софа-тьна п{ фун:сдй' ви'{в'|я€ться найб!-тгьтшо:о йрото то-
д!, ко]пл предмет в.гласност! залгучен:д1 у виро6нгп_цтво | висту_
пае в л<ост1 >1ого засобу. 3 тъог'+ сзо€му виг.лтяд! вйнос:д*и
вупасност1 яв]1'1]оть со6ото в!днос:,*ти софа-тьн!, шдо форрштотъ
соц1апьн:д1 фатсгор виро6н:адгва.

однак тод| в:дпикае запитання' чим в|др!зня:оться соц|алън!
вйнос:.дли в!д в|дносгд* еконойнн:о< (виро6нишос)? 8загал|'
еконойцпт! та соц!алън| вйносини як об'ект досл!д;:<ення на-
че6то одне й те ж саме. (Ёе вгшпалково |х часто о6'сднуготь |

назива|оть "соц|а-:ьно -еконой*тт{п,аэт"). |[редьтетн1 хс га:цз| |х
р|зн!. Бконой.гте характеризу€ предметну резу;ьтат**вн1сть
виро6н:л_щва, еоц|а.гьне _ його спря}уцвання до ]11одини.

.€оц1а-гьна !с_тор!я свй.пггь такох' що вза€модй еконойч-
но1 | соц!а-тгьно[ сторй виро6нгпдгва с надто скпадно|о | супе-
реч]!иво1о. Б трому гштан| зна.пглд?? йтерес ву{к]|у|кае одна 3 на-
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ведон}о( в лтератур| оц!нок д|я.гтьност| росйського са]}{одер_
)кавства.

|[рогрес:.свгп.й розвиток промисловост1 3:! чась ||етра 1 су_
провод)увався рса:с|!л?толо соц|альноло реформо]о' яка при-
звела до укр1тшгення феода.льного устро|о' до утворення
"!стори*пого ун!крц _ промисловост|, заснованй на крйа_
:ркй праф''. |1ртдтгцггова можлпд!сть ро3витку виробнтпщва 1

здйснення 1+иустр|а-гг1за:{!1 за допомого}о неадекватнток соц!-
.штьн1о( мехайзптБ (оск|-гъ;от передбанас наявн|.сть в|.гьшдс ро_
6о.по< рук у масово}{у мастшта61. тобто наявн|сть ро61тн:лса як
в.'1асника робояо| си;шп) зовсй не св|д.*ггь про те' ш{о вироб-
ни|цво 6айцуясе до д|:о.лд< соц!а-тьних механ!змБ. |(рйашька
проьштслов|сть' як в!дпт[ча.ггось багатьма досл1дгпд<аттшх' дава]1а
надзвтдчаЁдо ьда.тптй р|о: проду:<т:,шност| пра:л..|оловне х по-
.,1ягае в то1!(у' що, реал|зулочись у виробнинлок в|днос:.ат:ах, реа-
!с{1йк1 софа.тън1 пдехаЁзптрт обргов:л:шт трив€}ле заггтлшатттля Ро_
сЁ у йоляпсц)овську епоху' л<е прийлшго на з:ийу короткост-
роково'\[}, усгт|ху.

1ак само сво|м усп!хопл стал!нська йдустр1а.лг!зац|я завляш-те
закр|паненнло праФ 1 я-цс наслйок |{ього - ни3ьку !1 продукти-
вн!сть. 3плонц:ення соц|а.гьно| диференц1ацЁ' вирБн:ованлтя
лоходБ, соц|а"гтьна зах:лцен|сть (безплатна охорона здоров'я та
й.)' в основ1 свой зобов'язано 3нову х( та|о.{ ву3ькоро3под1.гь-
тотиу розуптйнто софа.гьного. |оловно|о >к софа_тьно!о вадо|о
радянського сусп!-тьства е тЁ' ц{о д9рх€вна власн|сть за р(ов
тота.г:1тарного рохиму о3начала експропр]ац|-:о в.тгасност1 не
т!.ть:от "6а[ыт|х" ' а й пратт,!вн]дф. |[рашя останн|х була закр|-
пачена, оск!.:ьтс; досить трива:ш&г час не мо)с{а було зпл|:*тти
йсце роботи (перейати |з села до йста, перейги з одного п!д-
приемств:! на йтше). Реа.гг|зувати се6е у прагц 6уло ва*с<о, адхе
високояк|сна ! творна праця не 3аохочува!1^ся достатньодо й-
роло. Фтх<е, роб!тн:д< не 6ув власником свое!' робочо1 сттлшт, а
це, безумовно, вйб;да][ося | на пролуктлдност| його прац!, зу-
]!{ов.,т]ов'ш!о досить низь:сй рБснь [{ порБняно з промислово
р о3вин еними кра'йалл,л.

Бласн|сть у !] соц[а-гьнй якост! характеризуеться перева)кно
ти}1' яко1о йро:о працБ:плк, безпооереднй агент виробн:л.дт-
ва' }1о)ке реал[зувати в ньому сво1 зд|6ност!, виявити !н1лр*ати-
ву. €воер|дн|,п,' критер1еьл оц1тпот соц1ауш'ного с об'ект!,вна
тегтденцй сусп|-гьного розвитку' по-]!ягае вона в топц/' що зм1-
на софа.гтьно-еконойцпп:д< формацй п|днйа-г:а на дсдал1 ви-
щрй р1ве:ъ не т!-ть:сд продукг1{вн!сть ! результатгдЁсть, а й
свободу працБн*п<а' його зайтересован!сть у праш1. 3мйа со-
ц|а-гьно-еконой.пто! формаш|1 св!дн:а.г:а, з одного боку, про

примнохення нац|она.гьного багатства' а з йлшого _ про пе_
рех|л вй поневолення | закрйач9ння, вй хсорстк:о< форм осо-
бисто1 з:ц|ехс{ост| до б!-тьтш м'яюо( 1| форм та вреппт|-ре|пт до
повно| |1 л!квйац!|. Бйпов1дно, до кола значн:д< соц|а.гьн:о<
заво|овань' ]цо виника!оть у резу.лътат1 зргйи в.гласност|, сл!д
вйнести не т!.гьки адекватну от1пац прац|, а й мохсгпш1сть
ро3вивати ! реал|зоврати у прац! сво| зд1бност!, виявити само-
ст[*:1сть.

"(6ц!альн! заво|ов:|ння'' вреш|т1-ретшт о6ерта|оться заво}о-
ваннями еконой.штдтда. €оц1а.льне й еконой.п:е безпосеред-
ньо вз€!€мод!лоть. Р!зноман!тн| софа.гтьн! мсхан1зми ма!оть зна_
+птий вгштлв на еконош*!ку. €оц1а.гьно ор|ентована еконо:тт|ка в
кйцевотиу п!дсрп<-т е еконой*по ефекгтавното. {:сцо пй соц1_
;штьно ор|ентованоло еконопд!коло розушс!ти таку економ!ку, в
як|й достатньо|о йро:о сти}угуд1о€ться добросов!сна | тоал|ф|-
кована пра1{я праце3датного населення' а тако)к забезпетусть-
ся гарантоват*#т йн1ьгути лля вс!х й:ших, ко.тпа гйних суласно|
]|1оду{н',1' у!|{ов )1о{ття | д'!!.дьност! }.{о-чс!а досягти ли!ше 3а умов
ефект:-шно| економ | по:.

{,ара:сгеризуло.ш: вйносини в]!асност| як вйносд,тли во.гп'ов1
(гшо ск.лгала|оться ли|хс суб'ектами - особа}'от, групапшт), як|
персойф1щллоть ставленн'1 до реней, сл!д звернути увац на т^-
ку обстав:лту: вйнос**ти в.'!асност1 як софа"гьн! вйнос:азпи с
су6'ект:вно-дов1лъно|о стороно!о .]ти|ш9 стосовно економ!щто|
д!яльност1. |[ри г{ьоьц найб|.гльцлоло йрото суб'ет<г:авно -дов!-гъ-
нгй харал<гер софа-гьн:ок в!дносл+т вияв'!,'1еться у сфср1 розпо-
й/ц 1 о6мйу, оск|.гьло: тут вйбува€ться но матер|а.гьний лро-
цес створення спо;кивн].о( вартостей, а псрет*фетштя 6лат з рук
в ру!о1. [19]. ц.е' в сво,о черц] зр{ов]1}ое ! мо:ктгив:й в!дртв
розпод|ль.ло< вйност*п вй необхйност! розв}!тку !\{атер!а-гьно -
го виро6н:л-цва, а такоя{ мо]*(е стати обгрунтуван}ш1м зведення
соц|а-гьного до розпод|.гц благ ! посщт, та "соц!а-гьно1{у 3ахис-
ту'' непра:{ездатного населення, 3очо. 1ак само неправоти1рно
не враховрати вйносну самост!-п?п!сть вйнос:,*л розпод!лу, об-
мйу | спо)с.1вання. Фстанн! тако)к е вйнос:,дтами еконой.+ти-
пла ! соц!а.гьну{!у{м. Рконом|+д'4ъ{у1 в топту розргйн|, ш{о безпо-
середньо пов'язан1 3 процесами розподйу (перерозподиу), об-
пгйу 1 спо)ср{вання нац1онагьного здобутку, | соц[а.гьними в
то}'{у' цдо харак]теризу|0ть реа-тьн| мож.]тивоот| оообистостей 1

груп прив'!асн1овати матор1а-гьн1 блага 1 пос]гуп,1 як щяови вйт-
ворення ! вдосконаленн'! л1одсь:со< якостей.

Р!зн! реальн! мохопшост| пр:втгаснен}{я платер!а_тьн:л< благ |
пос/гу!' (й:шими словами !}, в кйшевопгу пйсупш<у' спохиван-
ня) ьто:к'/ть 6}ти зуптовггей р!зн*д.де:о мад}тового стану. йайпо-
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втй стан _ не ли1]{е економ;чна характеристика' це, наса]!{пе-
ред, соц1а_гъна характеристика. | це розуьт!в в'4да"гн\,{й предста_
внш( фран1ц3ького !_|росв1тн:длгва ж'ж.г}ссо. коли писав' |цо
тертттй соша.'тьне о3нача€ фр*дамента.гьний факт лиференш|а-
т(![ населення 3а матер|а_гъни*:, ма:?товрспц станом.

} немарксистськй соц!олойтнй л!тератур! пр:&тято вва-
)|(ати' ш{о йсце гругш{ в сусп!.гъств| визначаеться багатством |
прибуп<ом. Бвах<аеться тако)(, що |х не слй отото)кн!овати:
багатство характеризуе все- рухоме | норухоьте ма*ло, яке пе-
р9водитъся в гро|ш!, а прибуток о3начас зароб1тну гшпату, дав1-
денти та йцл1 3асо6и, яЁ зна.пто лег1ше заф1ксувати ! в:.шп1ряти,

|оть суто економ]чтт:апшл характеристу|к^ми' а такох не з'ясову-
}оть' як поло)кення щуп' зумов'1ене |{}{!|0{ характ9рист|{ка!у{и'
пов'я3ане з йсцем у систей сусп|льного виробн:лдтва. Р[апрт:-
к'!ад' не врахову€ться той факт, шо при6утки преАставнгт<Б
р!зн:ок професй ! в!дповйно мо)к'1ивост! пр:,в.лпаснення нув*и
р!зног'аан!тних благ 1 послуг ф}ъ.то*пен! в к!нцеворгу п!дсуъо<у
характером сусп!.льного виро6н:а-цгва' потреболо у вйповйнй
прац|, [1 знатутц1спо дпя функц|онування виробнгпдтва.

[им б1.гьгше потр|бно враховувати розб!.:кн1сть так!о( засобБ
в!дтворення .,т|одськ|о( якостей, як багатство' вкладене у виро-
бт+татггво (кайта;т)' та багатство' яке використову6ться для осо-
бистого спо'(ивання.

Фт:ке, характери3у|очи в'1асн|сть як сугтевий компонент со-
ц|атгьнлос вйносл.*т, як ва:ктпв:й фшстор в!дтворення .]1}оди}!и,
не слй за6увати, що в:ласн!сть фунтс+!ону€ в р!зн:ок сво[х втддах
1 проявах (у в*:ро6нтпдтв| | поза нш{). ! у вс!х випадках вона
виступа€ 1 в еконойчшпй' 1 в соц[а-льнй сБо|й якост!, як1 не
}{о)кна в!дривати одне вй'одно|, але й г*е слй отото;+сл!оват}1.

$3. Бласн!сть як компонент соц!а.гтьних
| правових в|дносин

Бласн[сть як компонент соц|а-гьнллс вйнос;д: | сай ц1 вй-
носини д]|я правов|л( в!днос:,тгт втпаоност! е об'екп.вно нео6хй-
у{у{}\[14. Фстагп+1 певно]о йрото в!дбива:оть реа-гьн1 в|днос:ппи
в:тасност| (в персон|ф|кованот'ту чи в неперсон|ф!кованоплу 1х
в:тляд1) 1 характеризу!оть зак91тшгення реапьн],о( вдност+т у
|ор|,|ди({ному 3акон1' правов}о( нормах.

}!егцодавно пйставо:о для не зовсй коректного ро3ме)ку-
вання власност| як елемента правов}1х 1 соц|а.гьшц винос|д{
було дул<е заг€ш!ьне трактування в'|асност| у !;* соц!а'ггьнопту зпт|-
ст| (вололйть чи не волод1лоть в.гпасн!ст:о). ||роте реа-гтьн! вй-

носини вгласност|, яЁ становгпять вйносини соц[а.гьн|, реал[зу_
}оться за допомого!о конкретних механ!зп.гБ волод|ння, вико-
ристання 1 розпорядясення' а 1х 1нод1 вйносять .,1и1ше до пра_
вово| сфери' що неправойрно. Бйповйно поняття
"володйня''' "в:акористання', | "розпоряА><ення" тракту|оть
ли|ше як правов! категор|1. }(асправд1 категор!| ц1 позначалоть
механ!зрги, що д|:оть | у правовй, ! у соц[а.тьн|й сферах. |{ри-
ному ь;бп< т!ело й |н:шо:о мох<е 6ути б!_ть:ца чи мен11|а вйповй-
н!оть. 1!о х< стосу€ться вл:асност| як соц|а.гьно| категор!!, то
доситъ 1широкс !1 розрпйня, як | неврахув€}ння конкронтно--
реа.]тьн!,г( форм [[ прояву не да}оть мо)к]{ивост! зрозуш:'1ти, л:ло
в!дбуъаеться у сусп!.льств! на певнот{у етай його ро3витку, 3а
т}гх чи йтшток рпов фунтсл1онування сусп!-льн:о< вйнос:+т.

||рач! |сторикБ, що дослйхс}доть 9оц[а.гьн1 вйнос:дп4 р|з-них |сторинних пср!одБ (€.й.[[1таерман. }1'А.Барга,
А.[.Реусихйа ! багатьох [нтшто<), свйчать, ;цо соц|а.гън! вйно-
сини та !хнй вгшпв на вйнос:.*пи виробнич! не мо>лспа 3розу_
м1ту:' загптп-та}очись у по.ллон! в!допто| диле|,{!|'' "водод]_готь чи не
волод!лоть засо6ами виробн:а1тва'', оск|льки спектр вл:асност!
та волод[ння' а також напрям вт1]1иву 1х на виро6ництво до-
сить 1пирокий ! характери3у€ться, ш1асне, р|зно:о йроло роз-
порядхенн'1 ! використання реней.

1оч ! неправойрно використовувати уяв.]1ення про правов|
! соц1а.ггьн| вйносгплт т\.{инулого д]тя харакгеристи]с{ б1-тьтш п|з_
н!х пер|одБ 1сторинного ро3в}ттк)' (на :цо, зокрема' вказу€
6. й. 11[таерман' яка досл|д;куе софагльно-еконой'*т| вйноси-
ни €тародавнього Ртш!гу)' звернення до 1стори.пт1Ф( дан!4}{ до-
сить корисно для вироблення методо4ог|1 втшчення софагъ;тг;х
вйнос;+г сг{асного сусп}ьства. Фсобл*тве 3начення |стори.пт1
дан1 матоть для конкретизат{!1 уяв.тгень про "соц|а.лгьне'', для
розутгйня 6агатозна.п*то< проявБ вйнос:,пл власност|.

1ак. левн:д? йтерес виклика€ осмислення майтовдо< вйно-
с:+т €тародавнього Р}.п,{у' де не отото)кн!ова!\ись "в'1ада'' !
"володйня'' та ф|ксувалась р!знитдя м!)< тила, ко{}(у н:ш1е)!с{тъ
р|н, ! хто користу€ться не!о [20]. €аме поняття "в'1асн|сть'' ви-
користовув€ш1ось дл'| характеру1сту|к|4 абсолпоттпо! в'!ади йц,птя
не о6ме:п<еного володаря' тод| як володйня означ'ш1о часткове
володаротво [агп[]]а Ё]!а9}{!&(8. 9 €таролавньоту{у Ртлтл1, де вер-
ховн}{1!{ в"цасн!{кот\{ вв€!'хався !т_"г:сратор, !снува-гш; р|зн| форрти
володйня: вг!ада фрут<тар1я на земл1о була обмехсен1гшоло, нблс
в/1ада просессора, хоча обидва мог.]ти розпоряд)катися не!о:
продавати, здавати в орег{ду. [росессор' фруктар!й ! орегца-
тор ма;1и р!зн| соц|а-гън! статуси. [н:цтй соц|а,тьний статус,
н1-х< р;паськ1 громадяни. ма.,ти' наприкдад' се.,1я1{и-перегр!ни'
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оскь'1ьки волод1]ти зем.,1е|о' як прав}.|'1о' не |ндивщуа.'тьно' а ко-
лективно' -{,к показуе €.й.111таерман' на р13н]о( стапах розви-
тку римського сусп!]тьств:1 соц|алгьн:й статус спБвласгплд<Б ко-
лективно' впасноот! зту1!н}о6ться: так до к|нця рссгу6л|ки в |та-
л!! сп|.гьна власн!сть збер!гатпася ли|ше 3а у]!{ови' що кояш}й
спБв.гпасн:л< мо'(е в!.гьно розпорядхатися сво€|о частино|о
п:айна | в будь-япсй }{омент ву{\латэгти його розподьц [2\1-

3на.пп:ай йтерес въ{]<!|нк<а€ характеристика софа.ггьного
ск.]|аду агглйського сол-'тнства [!-[!1 ст.

{к показу:оть |сторгя.п*1 дос.ц!дх<ення, англйське се]1янство,
ло3начене тсрйном йоменри [22], 6уло вкрай диференцйова-
ним як 3 |ор14дично|, так 1 з соц!а.ггъно-ма&лово| то.по: зору.
Фднак дифсренц|а:(!| за певним критер!ем нс вйпов!дали одна
однй. "Фр1гольдери, коп!го.гьдери | л[зго.тьлери - талсд1 його
ск]|ад з точки зору |орид:лтп*о|. Ёад!.гьн| се.,|яни [хасбегшс) 1

беззеьле_гльн! (коттери) _ та!с.Ф1 його скт:ад 3 точки зору соц!-
а.гьно-ьтайново!'' [23] .

3вертае на себе увац ще одне ссц|а;ъно_мат?говс
"протистояння'' ("нов! лендлорди" ! кайтал1сттт.шг1 оре1{дато-
ри' з одного боку. [ основна !у1аса се!!янства, з йтшого), уосо6-
лене в правових в|днос:*тах. ! тут ми стикаемось з ду>:<е ц1ка-
во:о !-гпострац|с:о того' як нов:д? зас|б виро6ни1ггва ! вйповйн|
йопту вйносини в'1асност! за }ъ11ов' коли вони не ста_гша пол1-
ти!{но панБглими' 3атверд)ку!оться пи дахом тралта{|_т?пгок пори-
ди{{н}о( форм' яв'ш(|оч}! собо:о насправд! повне |х заперенегп-
ня" |24|.

3верта:о*тсь до попереднього пер!оду англйсько| 1сторЁ 1

зокрема !нст:атуту в!.гшган1в (успадковано -3:ш1е)1Ф{}гх 3см.'1ев.,1ас _

н|лф 1,111 ст.), вка3}.}оть також на "факт знацпо! розб!:псгхост|,
ро3риву м|:к в:гас**тд-ъким стацсом в!.гтланБ у в]добра:кенн|
торидитпто! теор!1 (у даному раз1 англ!йського з'ша.,тьного пра_
ва) ! його поло)кенн'!}{ в мехах монар[а-тьного 3вича1о'' [25].
|[ракт*п<а зо]\,{левикористання' 1цо с11ир.ш|^ся на звинай, н|би
то знйала багато обмея<ень, як| нак.гтад€ш1о на в!-ггганБ право
вггасноот1. Ангдйськ| вйлани фа:<ти.*то пер9дава.'1и в спадпди_
ну ово[ о6[стя ! 

'настл.пту рух0.]у1ого {1йнч'пр:4добува.гш: 1 вйчу-
хув{!'1и неве-гпд<| дутянлаа сво|х над!л:в ' 6ра;шт й здавазти зс]\,ш{1о
в оренду' в дол та й-

*,аракторг:стика соц|азъного с}!.!аду агтглйського се:ь!нства
ху-ху| ст' е св1доцтвом того' 3окрема' тцо олй ро3]\.{е)ковув€|-
ти соц!а-гьно-майттов| та правов! вйносг**и в.,1асност[, зумов-
лен| реа.тьними мо)к/!ивостями волод|ггня' використання 1 роз-
порядх(ення' 3 одного боку, | правом вт:асност!, з 1нтшого.

€правд[, в!дносп.шти в.ттасност| як реагпьн| во.гьов! вйносини
не слй отото)кн'овату{ не т|-гь:о: з виробнгтно-еконой.п:ими' а
й з правов;дтци вйносинами, правом вг:асност1. |[раво вл!асно-
ст! й правов! вйнос:,гти е !ор;,|ди!|ним вйбиттям реа.лгьн:о< (фа-
кт+отлок) вйносгд+ в.гпасност1 (як тто<, тцо на6ира|оть виг.'1яду
певно1 сторони вйнос:дт виробнтлдгва' так | тто{, як| в|о(одять
за ме:к! його). |[равов1 вйностдти мох$/ть бути б|;ь:ш чи мен|ш
адекватними реа]гьним во.,тьовим вйносинам, 1{€ 8 стосу€ться
! конкретнло< прошБ власност|, яЁ свйчать про неоднакову
ступйь реапьно! в]1ади на]1 речами: володйвям' користуван-
ням' ро3порядх9нням.

9 ряд] сво|х праг& представники 1сториш*о| науки пока3у-
!оть' як в пер1од розвиненого феода.лг|зшгу (!,-{!11 ст.), особ.грп-
во на пор1шотугу етай його розв}{тку' закр|л-гшовалася самостй-
н|сть селянського господарства' роз1шир}ова.]1ися вгласнтд-ьк| та
особист! права перева{с{о| маси сел'(н. !-[о ;к стосу€ться вза€-
птовйностдп. [ор|,[дичного | реа-гьного соц1а.льного стану се.,[янс-
тва' то в р13}{их кра1нах воно вигляд&цо по-р13но1\,гу: в одн!,п(
кра|нах соц!а-ггьн:й стан |х був кратшим за |оридичнрй, в й:шо<_ навпагса [26].

Б*дтикас запитання' чи ]\,1охна зрозрг!ти сиотему в.ггасност|,
як!цо в1д(одити т!.гъ:ст 3 права ву:асност!? Адя<е >к, н1. |[роте,
ка прик'!ад| йститугу мохна показати' що нев!рно на пйстав|
даних про невйповйност1 робгтти висновок про повну )китт€-
здатн|сть правов!{х йст:тгутБ. [ак, як т!-ть:от тц!яс в!.тштаноьт |

його лордом виника./1а конфл1ктна ситуацй, "}ориди!{!{а теорй
негаЁоло охив€ш1а | става;па вир!тттдг5ч1дц йструптснтом у при-
д1тшенн! сел'тнського протесту" {271. Фт>ке, право шпасност!
мо)(е буги б!.лль:ш-мен1ш адекв:}тни|!1 вира3ом влгасност1 як соц1-
€штьного йстггщту, зрозрг!ти останкй мо}с{а, !{'{111е з'ясувавшпи
весь спектр реа.]тьн!л( вйностд:, обргов.гпсгтих р|знэпшт мо'(.]_{и-
востями використання 1 розпорядхсння засо6аттшл виробницт-
ва.

.{|,о аналог1.*пого висновку можна дйти' аналг|зу:ояи ситуа-
ц!ло, яка ск]1;ш!ася в радянськй систей господаротва. Реа-ггьн!
соц|а-гьн| та еконой*л! в!дт*ослд*т 3начно]о йроло в1др1зня-гша-
ся вй того' як вони бу.тшл заф!ксован! у прав!' в р!зн:о< }оРрщи-
чн10( актах. |!евноло йроло саме |.{}{м над},о(а.'|ись крит:л<эт |.

пр1оФ1]тьники соц|ап1зшту, коли о6сток:ва;ги ду!{ку' ш{о
"реа]ьн],п} соц|аг:.!зм'' сл!л в!др1зняти вй "модел! софал!зму".

|[равов| вйнос*дти, як1 рсглаьтентув.штись д!лон;.пш: нор!у{ап4и
1 проголо:шуваними цйностялтпл' сутт€во вйр|знялися в!д ре-
а]тьн}о( еконой.ппто< 1 соц|а-лтьн*о< вйнослдл. Фстанн1 б|.гь:.шо*о
йро'- бу.гпа зумовлен1 наявн*апдл мо)кливостяпст функ:д!онуван -
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ня виробни1{тва. 3етпд<| господар!. як| мог.гша до3во.'тити соб!
виверто вислошт|овати сво|о др|ку' 3аявля!{А' 1цо ефект[вн|сть
пра1ц очол}ован1,о( ну|]6и п!дприсмств передбанае практично
систематичне пору!шення }ор1|дичн!о( 3аконь ! норм, що м:у!и
регламентувати господарську д|я.лън!сть. "Фф|ш1-#те" !
"неоф|ц!йте'' господарство факгинно фун:с_1!онува-гпа н!би то в
пар:плельн}о( плош{}д{ах' в рБнй йр1 взаемодоторкан}о( в за.'1е-
хспост! вй сфери господарства. Бйповйно, софалън! вйноси-
ни, по-пергше, бу.гш: нс такими. як |х огш,дсРа]|и в сусп|лъно-_
пол1ти.л;тй л!тератур!, по-другс' неадокватно бу,шт вт-:рах<ен1 у
вйносп*тах правов|п(. 1реба ска3ати, :шо керБн| структури 1,

зокре1}1а, т|, як! бу.ггт признаяен| охороняти 3акон' етавъ|!ш{ся
до |{ього 3нев'пк.]тиво.

Фднак як ! в давн| часи правов1 !нсттттути "п!дк'поча]п,{ся" 1

почина.'!и "прац|овати'' у вйповйтшо< обстав:.*тах !. зокрепла,
коли ц€ диктува./1ось под1ти*т;ашт йркуваннями. 0соб.лгиво
явно це викр!{'|1ось у так зван-рй андроповсь:слй пер|од. ?од!
багато хто з й!фат*твн:о< та енерг11|н],о( господарнтд<Б ста_'{и
хертвами правосуд1я, "ревн|сного'' сл!дування букв| з:]кону.
[сторинн1 спостерехення яв,1'т1оться. таки1!{ чином, надзви.лай-
но акту€ш1ьнтдтаи | Аля сунасност!.

3розуь*йо, що правов| вйносргти в молодй укра|нськй
дер>кав| не в|дпо.в!дак'ть еконой.шп*дъц ! софа.гън:пт: в1дношген-
няпл' Фсоблштво це стосуеться фун:сд[о}ування пйприепдгптд_ь-
:стх !. коморц!Ёдтло< структур' Фстанн| п-{охуть ефект'ивно розви-
ватись не 3авдяки' а всу!1ереч правовим пр|{!тисам- 0днак у
раз1 в:лл:остення конфл'ктБ .пт недотримання окрегъазгтшт п!д-
при€мцями "правил гри", що дикту|оться "номенк/|атурниш1"
ринком' саме закон стае йстрртентом в!дрод:кення удавно|
оправед]1ивост1. Фтх<е правов! вйност*пи в.гпасност1 но слй ото-
то)с{]овати з влгасн1стпо як соц|а.]тьним йстттгутом.Розург1+тня
в':асност| як соц!а,чьного йст:дтуту поредбачас обл1к всьо|о
спектру реа-,]ьних вйносг+т, обряов.ггегтих р!знтпаи мо)к'!ивос-
тями волоАйня, користування | розпорядхен'ня засоба:"шт ви-
робнтлдгва, .]1}одьми | результатами |хньо| д!я_лгьност|.

$+. €ош1альна структура суспиьства та економ1ка.
" |1озаеконом!.чн!'' фактори соц|ально! диференц|ат :1|

Б!.тьтц г;пт6оке розрг!:+ня "соц|а]ьного" ! "соФа_т!ьъл*о( вй-
нос}д{" ск]1ада€ться з того' що останн! розглядалоться | як вй-
ноет,{]то;1 пг!:л< щупатъпт, ||{Ф утвор]о]оть соц!а"ггьну структуру.
Ро.гь' я<у вй!грас ця струкцра в орган!зац|1 сусп!.г:ъного виро-
бнтл'щва, в сво!о черц, зумов.,тена йсцем гругР1 у скпаднй си-
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стей вгтасност|' що Финкш!онуе 3^вдяки ре:ш1ьним господарсь-
ким механ]змам володйня, користування ! розпорядхсеннй р!-
3ни]!{и скпадови]\,1 кт:асност1.

€оц!альна структура формуеться не т!ль:ол 3авдяки вза€мо-
в!дносп.тпам к.г!асБ, соц!а-гън:ос груп' поло)кення як}о( в сусй-
.гьств!. на ду!|(ку }(.йаркса, ви3нача€ться тим. гцо одн! з нуж_ впасники засобБ виробнтл-щва, а й:ш| _ н|. 8йпов|дно пер-
гш| в процес! фун:с1!онування виро6нгацтва ма}оть мо:к;тдш1сть
ексг1щатувати йшл:ок ! та:сдт: чином пйтрртртшоть ! зб!-гь:шулоть
свое багатство. €оц[альна стру(цра сусп!.лгьства е б!.гьтш ск.'1ад-
нттъа форьцъанням. 8она о6умов'|ена | диференц|ац!сто т|е[ ча-
сту{}7и населення. яка н! до як}о( :о:асБ не н;[пе)о1ть: }!априк-
лад' ар'[ист' вчите',ть' касир тощо, а такох | внтр|к-лгасовому
под!л|. |!ро це свйтплть |стори.пшй анал|з софа-гъйо| структу-
Ри мину.,1их сусл|-льств (про :цо й:длося витле). ! софа_л:ъна ди-
ференфацй сг{асн}о( сусп|-льств.

Р!зноб{чний характер використання засо6Б виробгпатрва,
ро3порядхення }{им}{, а такох .]т}одьм!4| що займа:оться псв-
г*оло ц!яльн|ст:о' р1зн! мож.,тивост| п ривл ас н е ння р |зн оман1тн их
благ 1 посщт _ всс це ви3нача€ природу соц!ального суб'екта.
обуптовлпое соц|а-гьний стан гру'ти. йеном яко1 е цей !уб'елсг.
суцггп*1сть так|0( груп. зв'яз|с{ та 1хн1 взаештод!1 ! станов.}1ять
софа-гьну стр}1сгуру сусп!.':тьства. €тавггення х до засо6й виро-
бнтл-цтва такох мо>ке бупа р!знтлт:.

Ёа подв1й*ий зп+|ст по}|яття "вш{орис.тання засобБ виро6-
Ё}[$в€|'' 33 умов дер>кавно1 в'гдасност! 3вернула увац ?.!3ас-
лавська. |1о_перлше, п!д втл<ористанн'1м засобй виробни:-гва
роз}ту{!-1оть використання |х р!знтл:тлт лрофес*1ш:ими групами,
що характеризу€ться к|.гьк!стго | як|стто засобБ, пхньо:о техн!ч-
но|о доверлпен|отто. $еобх]дн|сть | вйння 3&туч3ур1 до трудо-
вого процесу с!о1адн| й ун|кашьн! техн|чпт1 пристро| п|дв:ллду-
:оть соц!а-гъ+г*й етатус вйпов|днто< груп пра:{!внтд<й' |[о-црде'
використання засо6!в виробн:.шлтва (нап!вл:егагьнлй) чи частки
|919в9] продулсдЁ д.ш| в']1асн}о( потреб ни реал[зац!| на сторону
[28]. Б!-тьпш зйстовн| йрцвання про конкретизац!-до сойа.ль-
но-к]1асов|о( ознак (за висловом софолог1в, ..операц|-
она.тг|зац1ло'') йстяться у книз! 1.1'3аславсько| 1 Р.3.Р:,вкйо;
" €о1ц{ология экономи((еской >:сазн н" (дл+в. стор. 388-392).

3а уптов повс!одного фун:сд!онування чи перевахання дер-
:кавно[ вгласност1 вир!:ша.льн:ал фа:<гором' що визначае пози-
ц!до у соц1а.гьнй !ерарх!|, е мсхан|зм розпорядхення ц1сто в-гда-
сн!стто: "|,то, таким {{ином, на пйстав1 чого | яко|о йроло роз_
поря'фкаеться не!о''. 3 цього ! склтадаеться с}"п*|сть {1ип|ння
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лро зв'я3ок кер!вно1 |ерарх|| з ре'штьно!о економ!чно|о владою |

вйповйно !з соц|аъно,о диференц|ац1е*о.
|1роте характср ро3порядхення такох мо>ке бути р|зним,

що сди враховувати, 3'ясову}очи, як вгш|ива€ ро3порядження
на механ1зм хазяйнування 1 ефекплвн|сть його. |[ри|г*:ято, на-
при1о1ад' розр!зняти бсзумовне' суверенне ро3порядхення |

умовнс _ оперрання ытасн|ст:о уповнов€ш(ени]!{и особат"оа |

групами !х вй йен! | 3а дорг{снням власника. |срархй умов-
н|гх розпоряднтп<Б, в!дповйа":ьн1о( перед в.'1асником ! високо-
|{Ф9!аБ]19[[й}| керйнтл<алпа' 1\,{о'(е фор*уватися як керБнтл<а-
]!{и' так ! рядов:.тпти пра:{!внлакап,пт. )(оротше хазя&{ування по-
требуе наявност| суверенно| впади' ефектгтвного контрол1о
впасника за }'т\,{овними ро3порядну|ка|!{у1 ! стл.пцл.говання [х-

€уъптрй досвй функш|онування так звано1 зага.,тьнонарод-
но| в.л:асност[ у €РёР ск.'1адався 3 того' гцо процедург: зд|*-тс-
нення трудяш{и!|{и суверенних пов!{ова)кень (народ т+ачеб-то
6ув влпасником!) булги в1дсутн!. 0уверенного ро3поряд)кення
вл:асн!ст:о взага.;:! не !снувапо, вцасн!сть бу-па факти.лно
"н1.п:ело''. [е зумовило властив| цьощу стспйъству "д}8о-
в:ол*пост| безсуб'ект:,вного св!ту'': ко)!с!а соц1алп,на група вй-
чукш1а гоотргл? деф!щ{т прав вир1лпуват'4 те, що дозволено !й
ранго}{ | !ерарх!! управгт!т:*:я [29]. Бйсутн|сть суверенного в.,1а-
с,,{1]ка' якллй 6тт контро.]т|овав 1 ст:дуту.тповав ииовн]'п розпоряд-
н:л<!з, призволо до тако1 стлтуацЁ: так зван1 ртовн| розпоряд_
н*пот (звинаЁ*ло лредставники дер-!(авно-парт1йштого апарату)
по-пер1||е' повсякчас використовува]1и дерхавну власн[сть з
}16то!о осо6истого збагачення; по-др!те' фа:<ги.ппо не вйпов1-
да,'1и 3а пом}1|тк|1 в господар:ованн! ! 6езграмотне керБн:д_ггво.

|1еред6ана€ться, !цо процеси роздер)кавл! е.ння 1 лрг:ватизаг ц! [

саме 1 створ|о}оть суверснн}о( розпоряднркБ, а це' в сво!с
чоргу' значно пйви:.цус ефектгвн|сть господар}овання' реа-|1ь-
не здйснення того *пт йлшого в у!!{овах вхе створено| софа.ггь-
но! стру<тури призводить до слйроного: по_пер1де, ко.тпл]тн!
утловн| розпорядни!с{' яЁ нелег€ш1ьно р о3порядха.'1ися держав-
но}о в.,1асн1стло як особистопо' узакон1о}оть сво€ економ|*де
в.]1адар}о-вання (в 1Фо!"ц криетьея сугйсть так звано| номенк-
лацрно: пргсватизат{!?). |1о-дрре, 3мй:оеться | соц|а-гьна по3и-
цй ко.тппшн|х уптовн:ос розпоряднтл<Б; вони ста|0ть в]1асника-
;впа 1 в|дтепер саме у такй якост| вступа!оть в й:п!, шлта ран!_тше
вйнос:дти з представниками т!4( груп, як! не € власника}{и'

3угпттт.съаося на характеристтпд] т|с| сторони соц1алъност!,
яцу трактутоть йод! як особливу [| рису: соц|а"лън|сть як зв'я-
зок' як сп!.лгън:й характер хиттсдйлъност!' як характеристика
ц|л1сност[ [30]. 1 д.,ш! такого розупг!ння с пйстави, однак }{о

слй протистав/| 1ти обидва значення (диференц|ацй на грунт|
р!зн:о< мож]1ивостей привласнення | едн|сть, ш|л!сн1сть). €л-
н!сть. 3в'язок, ц!л!сн|сть' сп!_ггьн1сть р|знток груп ск.]тада€ться 3а
уппов сусп!.лгьного ро3под!ду праш!. €аме тут 1снуе о6'ектгтвна
потре6а.едност| 

' 
в3а€моз;ш1е)!с|ост! як застави будь-яко! йтцо!

€дност1 ! ц1''т1сност|.
}[а гцо обставгл*у 3верт2ш1ась увага в птарксиотськй ! немар-

ксистськй л1тератур!.
Ёа ду;тд<у !(.йаркса | Ф.Бнге-гьса, взаепл*а за.,те)кн!сть 'лнди-

вйБ у процсо! праФ ! с закр!тшпсннят}1 соц!а.гъно[ д!_ц-льност|
[31]' Французьклй софолог Ё.Атор:оеЁаъц вв€)кав розподй прац|
но ли1це "фу*цаптента]!ьно'о заставо!о сусп!лъного ладу'' |32|' а
й осново:о сойа-гьно[ сол|дарност!.

€лй пйкреслити такох( спБв|дносний характер соц1а'ьного
статусу (поз:а-г1|), ви3наченого як "йсце'' в цйопц, як вино-

'шення 
одни)( груп до друг1о(' що обумов-тшос необхйн|сть для

характерист;дсд соц!а-гьн|д статусй в:а<ористати операц1ло по-
рБняння. 8|рно 1:ро це йдеться в "$айтланй праф 1 кап!тат|'':
"9к:цо кап!тал 3ростае [шви]цко' заро61тна праця мо;ке пйв.:а-
ш{г{тися' але порБняно 1шви;!1пе пйв:дциться прибщок кап.!та-
л1ста. йатер|а:ьне станови1це прашБнтл<а пол!тп:луеться, але 3а
рахунок його сусп|-гьного станов!д]да'' [33]' 1ака ситуацй та-
ко)к свичить про неправойрн1сть отото)<г[ення еконойчного
1 софа.гтьного.

Ёп,гг|ритпте фйсрання соц|а.г:ьног0 стану р1знго< груп за по-
вн}'( конкретно -|стори({н}о( уппов (фйсування соц1а-ттьно| стру-
ктури сусп|.'1ьства) * вахо<а задача. Бир|:ше*птя |1 передбанае,
по-пер1ше, в!докром:тсння т1д матер|а-гьн|о( р{ов 1 засобБ 1с-
нування' яЁ в певних конкретно-1стори.**}'( умовах нео6хйн]
д.гля вйтворення .,т!одини як су6'екта сусп1-гьного :киття. |!о*-
друге, слй визначити р9а.'тьн1 мохстпшост! пр:,в.лпаснення 1ц,о(

уълов ! засобБ, яЁ г'ца:оть р!зноман1тг:! грщти. &е саш:е це
"йсце'' ! "мож'п,шост| пр:втласнення" не ле)кать на поверхн|.
|х потр!бно вияву1ти 3а допомого}о уста-г1ентдс дослйн|!цьк|о(
процодур. 3 особл:.шрпдт трудно1цами стикнулись ' наг|р\/[к!1ад'
дослйнлдоа' намап1]очись охарактсризувату1 софа.гьну струк-
туру коли}шнього софа-г:1сти*хого сусп|.г:ьства. {к справсд"[|иво
пйкрес.гповагпт вчен!, скористатися д]\я анал|зу соц|ально[
структури наявним 1нстру]!{снтар1€}1 практи{{но не]!{о'с|иво.
"€труктура, _ {( вира3но характери3ус досл|днигъку ситуа-
цй од:.*п з авторБ, * зайл.пла в тйь" [34].

€правд1' серйозне вивчення софально1 структури коли}|л-
нього €о:озу пригтускало з'яс}ъання найр!зноман!тн!лш*ок' а го-
ловн€ спегцдф!чп*}о( саме для даного конкр9тного сусп!.лъства
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факторБ, що в}.|3нача.'1и м|сце груг&{ в систей р!зноман|тних
р!ов 1снування, умов | засобь виробництва, його ре3ультать:
наприк.}!ад, достугп{|сть так 3ваного деф!!д,!ту'

Бгшттд<а-гпа заттитання: 3а ,[ким кр:сгер|ем визначалося йсце
в 1ерарх!,+сй. соц1агьнй стру:<тур! певно| гру[1и, що зумов]т|о-
вал|а д'1ст^нц!!о мш( позиц!ями, як оц!н:овати нашн1 розб1ясло-
ст| по ступен!о еоц!а-тьно1 рБност!-норБност|?у л!тератур1 (перевопс:о гцбл|л.дистгттп*й) "ранньопере-
6удовного " пер!оду дисцлгува-]1ося' наск!.гь:оа правойрно суди-
ти про р1вонь по6ро6ру пере.вахно на застав| одер;к1лвано|
3артштати. Адх<е значпта частина населоння мапа або незаконн|
дхерела доходу' або нап|ыгега.гьй п|.гльги, обуъаовг:ло:очи до-
стул до яЁснгок товарБ ! пос-тгр. .$,к висловилась Б'|[анфйова,
яка 6ула свого !(асу головодо койс|| Берховно! Ради €Р€Р по
пр:вйеям, йдеться про прин!.{ипово |нтшу систему хситтеза6сз-
печення. 8йповйно наматання стратиф|кувати насоле}-1ня пе-
рева)кно на основ1 зар1ш1ати та йтш:ос оф|ц1:}то ви3нан],о( дер_
]кавних ви|ш-1ат при3води.'1а до дещо [шшртх резу'.ггьтат!в, н}:< т!,
яЁ розраховувалися на основ1 лост1тггост| 6лаг 1 пос.тгщ. |1ри
одно}гу ! тому само}{у трьохрБневому подй! в однопду випадку
в|о(одило' що в кра|н1 до "верхнього'' про1парку на.,1ехить
7,|%, ! "середньо}{-у" _ 3|,з%, до "н],п{с{ього'' _ 6\,6% [35], в
йтпому _ до "багат:,{х,' в]дноси;шт 2,3% (при 1ьо}ц ли1ше у
0,7% 6агатотво мало законн! дх<ерела), Ао "серодньозабезпе-
чен}о('' _ 1|,2%, до бйн;ос _ 86,5% [з61.

9 св!товй софолог|чнй л|тератур1 для позначення соц!аль_
но| отруктури 1широко використову|оть термй "страти_
ф1кацй'', пй яко:о розр[!]оть' як прави,_1о, орган|заш!:о нер|в-
ност! в сусп!.ггьств|. €тратиф[кацй _ цс подй сусп!_гьства на
гр}т[и' л<! пере6ува|оть на р|знго< р1внях |срарх!.плол системи
взаемод|] членБ сусп!льства. Фднак з приводу того, .плтт обу-
мов]1енз стратиф!_к-ацй (:що визначаё попадання в той ,ла й-
шпл? тшар), ведуться досить гостр1 до6ати, висловл,о!оться р|зн[
точки зору [37].

?рад:,шдй, започаткована нйег{ьктдтц соц|ологом }1аксом
8ебером, ск.,тада€ться з ро3гляду стратиф1кац!| як багатойрно-
го утворення, обргов.гленого трьома в*тьт|рапли: сконой.пт;дьд
(багатство), соц!а-гьюдц (прссттол<). пол1ти.*п.п,: (втлала) (38].
€воерйно тра|с}ъав й.8ебер ! "софа-гш;нит1 в:8'{р''' або
"софа-льний статус''. [1а вйпсйу вй еконой.гто| позтд_ц!!
останнй визнача€ться рангом гру|ти, яю#а дтлктувався систс-
моло ц!нностей сусп!-тьства, тойо :панобтп.в|ст}о' повагото. як|
припадали на до.]1}о т}'( чи |ллштток груп.

"€оц[атьне" в)с,,|ва€ться зовсй в !н:шошгу сп&тсл1, .плтт той,
про я:сй йшлося виц{е. 8тт<ористову1очи термй "со:(!алп-на
стратиф|кац!я'', слй з'ясувати' що ма€ться на уваз| | яЁ
"з}{!ю{'' використовуються д.гтя владйення р!зн:о< :шарБ сусп!_
.}тьства. 1ак, щорськ1 софологи, ш<! проводи]1и лширок| досл1-
.Ф'€н}{'т стратиф!каФ угорського сусп|.гьства у 70-80 роках,
розгляда]1и страт:аф|ка-ш!ло л< 6агатойрне яви|це, зумов]тене не
т!.лпь:оа 3арг1лато}о | роботллтшт р!овами' а й доь:а:шн|;'шт уптова-
ми' станом здоров'я' ку.,тьтурно}о акт:.твн|стго, дозв!л'гям та й.
г3я).

Безупповно стратиф|кацй (розшларування) сусп|-гьства на
тугп{' як| завишду:оть нерБне в ньо]у{у поло)(ення' мо)ст!ива за
р|знгппт о3нак:[ми. 0днак в'|асне соц|а.гьну стратиф!кац1ло слй
в!др|зняти вй будь-ясо| }глшо!, оск|-ть:сд м|х< страйф|кацйттшт,
обупцов.тпен:лтш: р!зн*ппт в:.:пт|ртоватпляплт, йФ*$Б [снфати б|.гь-
:д! або ментц| в|дповйност|. 1ак, прина]1е)о{1сть до под1титшто1
в]тади' йсце в пол!тлттп+й 1ерарх!! мо)к}ть т1е:о або !нгцоло й-
ро}о 3умов'1}овати | поз:тд1ло в систей соц!а_ттьного роз1|!ару_
в:]ння. |{с, птаприклад' видно' коли анал|3у1оться мох-ггртвост!
прив'!аснення так звано!о номенк'1атуроло матер!альн:о< 6лаг |
пос]туг за умов дер>кавно| влласност|.

]е х< са]}{е можна ска3ати ! про прест|.'к. |[ризнанення
останнього ск.}1ада€ться з того' щоб субординувати об'ектБ,
оц!н}гги :х за допомоголо пр:йпято! в сусп!льств! 1пка,!ти ц!нно_
стей. |[ресттол< гругш{ обумовлен:д? поглядом про "еталонну''
грутгу' якй пртппасу1оться р|зй с:ва-т:ън! | ба>г<ай л<осЁ.

|!овага | автортатет мохугь у в!дгпов1дтпос конкретно-|стори-
чн|д( р(овах бупт засобом прцдбання соц!а:ьн-:дк переваг' ви-
значен}{я позтл{1] в софальнй !ерарх!1. &,1е мо]'(-угь ! не вгшпва-
ти 11а не!. не вйповйатпд |й. 1ак, у ко.]1и1|1ньопгу €олоз1 провй-
н| вкен|, л!кар|, арт14стп бутпа 'вхо:к|'' певно!о йроло в розпо-
д]ль_{у систЁму номенкпатури. |[респо*< зр{ов]{}овав ! позт*ц!..о
в систей сойа.:тьно| стратиф|кац!!'. |1роте неавторитетгт1сть
державн},о( 1 парт!й*ос чиновникь' непощ/.'ш1рн|сть [х у гро_
мадськй 4ц"{1ц не зав€ркали о6:л{а+цати висок| посади в систей
со1ца.]тьно1 1€рарх11.

(оротко кажучи' вйпов|сти на за!1итання, чи € в.,1ада | пре-
ст:о*с фактора1!{и' що зу]!(ов]т1оготь соц1алгьну позпадй' визнача-
:оть ти|сце в систей соц|а-тьно| стратиф!кацЁ' мохна.;пдгто йс_
.'ш1 конкретного ана-гл!зу стггуац!|, 1цо ск'1€ш1ася' вивчоння || за
допомого|о сойолог!*г:д< засобБ (як| поредбача|оть врахуван-
ня д!1 р1знго< сусп!.гьн:ок факгор|в). Фднак якпдо не видл:тяти
саме софа.гьй фактори ! не спец!а.тт1зувати соц|а.тгьну стратиф|-
кацй, та:сд1 аналг!з | не потр|6ен.
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|1оворталотись до про6л9ми в3а€мовйносин престюку | ба_
гатства' мо)[с{а послатися на дебати навколо спе|{иф!р{
"росйсько! мента.гьност|''' для яко1 е характерно|о 3невага до
багатства та колйопрек.,1он!ння перед аскетизмом | бйн|стло.
0днак !сторитк| дан| свйчать про те' що, напр:д<йф х|х _
на початку !,!, ст. виш{о|о цйн|стло для росйського се.'1'янства
6ула "за1т;охгл1сть' яка розрпйась не як н:1ко'ти(цъання, а як
нашн!стъ т\,1!]'0{ого' до6рого хазяйства'' [40].

[ей н'лоанс (розб!:ю+!сть м}к ш:!:д*:дд хазяйством ! багатст-
вор: взага.гг|) ва:клпавг.:й ! ось у яко}(у значенн1: в немарксистсь-
кй соц!оглог!.п*й л1тератур| ооо6-гп,ш|сть номарксово[ концеп-
ц!| к:дасу вбачатоть в однойрност| (на вйптйу, напрта<лад, в!д
багатойрного розу!у11ння к]1асу й.Бобером). |[ри 1-ъо}1{у
(.}у1аркоу пригтису|оть використання дтя в:ддйення кпасу .,ти_
|ше " еконой.птого в:лтл!р:ованьтя''' яке характеризу етьс я 6агатс-
твом ] прибуп<ом. 1ака характеристика марксово! позлд{1| не
коректна принаЁпа1 у двох в|дно:.шеннях' !]тя.[(.йаркса "к;1ас"
не т!_гь:ст ск_онотш[\пта, а й софа-гьна катсгорй; а "багатство'' |
"прибуток" визнача'оть ьт|сце в систей розпод|;ц, до чого но
3водиться не т1-тьки еконойчна' а й соц|альна позицй к.]1асу'
будь*яко] гру|ти' розт:}]цованих на тому чи й:попг"т р[вн! стра-
тиф|кац!:?то1 !ерарх!1. "Багатство'' 1 "прибуток'' _ це, скор|ле,.
зовн!ллн1, таЁ, що перебува:оть на ловерхн|, ознактт софагьно|
стратиф|каш||.

Б[тцьтш поглртблено:о та !стотно|о стратиф|кац!йпото о3на-
ко|о, що свйттть про позтпд|ло (статус), €' 

'!к 
у)ке п|дкрес.лтлова-

лося, йсце групи в орган|зац!! еусп!-гьного виро6нтлдгва, фун-
:сд!я, яку викону|оть в ньо}угу олн! гругп,: пор|вняно з йтпит'шт.
Ёапр:лсггад, той факт, що в американсь5ому сусп!.гъств| |орис-
ти | л1кар! пос!далоть один э вищ}'( гшаблБ соц|ально[ страт}{-
ф!каш;, свйчить про об'екттавну значу1ц|сть |хньо| д1я.гьност|
для сучасного сусп!льного виробтлдтгва взагал! 1 матер1апьно-
го' 3окре]!1а: врачування багатокош:товно1 робошо| ситги | пра-
вово забезпечення - нео6хйн| умови його фуллсл!онувангтя |

ро3витку. Бйповйно оц|нка дй;ьност! представникь !{} (

професй, а це врелпт!-р9|цт познача€ться на |хн|х прибутках' е
свйо:.{гвом про |х потр|бн!сть.

Ана.гтоЁ.лтлтпд чином 1у{ох(на пояонити низь;сд1 рБень при-
6уп<!в в!тчизнян:ос прелставникБ науки, осв1ти' ку.,тьтури,
спец!а-гг!стБ взагал|, не зайппяпос у комерц1йдос структурах. 3а
у!у1ов еконой*то| кризи' фа:<ти+пто повно1 руфтац11 виробниш-
тва д!я_гьн!сть |х ста€ не потр|6но:о | вйповйно * низькооп-
ла1увано|о. {е' в сво|о черц' звуя(у€ коло мо)к.'1ивостей при-
&т1аснення ними р|знто< благ 1 пос'г}т'

Акгуа.гьното про6лемо'о' що обговор:оеться у 3в'язку 3 до_
сл!д:л<енням стратифйац!], € в&|€т\(овйно:шення так званого
"верт1{<а-г1ьного" 1 "гори3онта.'ьного'' р|знов:тдБ ..||. .|1ерш-трй
ск'!ада€ться з !срарю3ац|1 суст11'тьства' детерм]на!щ д1яльност1
-гподей "]х поло)конням в систей вйнослд* власност|, "в'|ади'''
р1знт.пл способом (шо завх<ди конкретно обумовлено) зв'язано
з дрщ],[\.{, обумовленим етнодемограф|ннипти, рег|она.г:ъними |

йш:ими розб!:кностяг'са. Фднак етн!чп*1 чи демограф!нн| харак-
теристики' прожик}ння в тому ни [нтшому рег|он1 будуть о3на-
кап,ст соц|а-ггьно[ стратиф!кац!| в то]'/{у раз|' я:опо характеристи-
ки ц1 обргов.гполоть | роль у стсп!льношту виробн:дггв1, обсяг
одер)овангос матер!а-гьтл,ос 6лаг. | пос.гтуг тош{о' йтшаттпа слова-
ми' якшдо наявн1сть чи вцсутн1сть 3'вначен!Ф( характеристик
вик.'т1д1е з собо:о ! в!дно:шення до в!дповйного статусу. 1ак, в
однй |з сво|х ранн!х пра|{ь американський соц|олог |1!тирим
€орокй тту1сав' що так звана "нафональна нсрБн|сть е ли1ше
приватно!о формоло зага.гьно[ софалъно1 нерБност1" |4|1.
Б1-гтъ:па чи мен!]! а софа.':;ъна вйь.*!'гт:т!сть |!{охе о6умовшов ат!4ся
проживанняь: у вйповйнопту рег|он!, конкретн! умов}{ якого
ста|!ов.,ш!ть' 3окрема, соц!а-гъну !нфраструктуру економ1ки
(лпв' розлн: 5)' 3а умов' наприк-г1ад. кол}{]]нього €Р€Р ц! роз-
б!;лстост1 бу-гпа особливо зна1тшцими.

йетодолог!ш*! прин:латг:а обд1ку вортикального | горизон-
та.,1ьного зр|зу стратиф!каш!!, нак.,1адання р|зноман1тн!о( ознак
на т|, 1цо характери3},}оть в]тасне соц!а::ьно-класов:й статус,
запропонован! 1. 1. 3аславськоло та Р.Б.Ривкйото. Биокре1\.{]||о-
|очи в "соц|олог|! еконойчного )о{ття" таЁ п!дструктури сус-
п|льства, як стнодемограф|.пта, сойа.ггььпо_тер*ггор!а.гъна' про -
фос!}то-посадова, софа-тьно-трудов:1 | сйей*о-господарська,
вони роблять спробу охарактери3увати ц!йсне еофа.гъно-стра-
тиф!каш!:?:е утворення, яке вони назива}оть "економ|хо-
со ц! олог!ч+го |о стр укту ро;о с усп|гь ства" [42|.

|1ри тьот"ц в0ни вваха}оть, 1цо вир[:ла-льне значення в цй
струкг-ур| (:цодо коли:1[нього €Р€Р) ма}оть сойалъно-трудова [

профес!_:?то-посадова структури' тод1 як на-лтех+п1сть до так1о(
п|дструктуР, 9( соц!ально-тер:.:тор1альна' етнодеьлограф|.+ла |

сйей*о_господарська, повилтн1 .,ти1ше враховуватись [43].
|[йводя.пт п!дсрпол ро3др(а!у1 про еконоьт|ко-софолоЁ,+гу

струкгуру сусп|,ъства, 1.1.3аславська ! Р.Б.Ртшкйа вка3ук)ть
на т9' 11цо олемонтами остатптьо| "с гр1тп{, що но т!.тькла пойт-
но р!зняться фу+птс_ц|ят*п в сусп!.гьнй. оргаЁзаш|1 прац!, в !{

розпод1'11 1 споц1:ш11*1т{||' а 1 заи||{а'оть р1зне полохення у краи-
ньог1[у раз1 в к!.гькох часних констру|(торах" [441. €аьте ц| гру-
пи, наголо1ш!'|оть автори, ! е головнтддд соц!а.льнит*от суб'скта-
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ми еконойчного )киття сусп!льства' ма!оть р!зноб!'гл! потр6би
й йтереси, по-р!знопгу поводяться в еконойчнй сфер!.

отйе, соФальна'стратиф!кацй _ це диференц!ацй .гшодей |

груп за./1ехшо вй йсця. в 1сторш'ш*о конкретнй систей сусп|-
льного подйу пра|ц, зг!дно з р13ними мож.]тивостями привлас-
нення засоб1в вйробнгппва, робоно| си]шл, матер|апьн:о< благ |

пос]гуг. Р!зн1 сусп1.тьн| харакгеру|€г\4ю7 мохуть визначати ]хне
йсцё ! вйповйн| йот*у мох-]1ивост!: влпада 1 престток, профе-
с|йна принштехн|сть, етн!чпг1, демограф['гп| 1 териториа-льн1
особлп'вост|. 3начущ1сть р1знто< характерис ту|к !]|я диференш1а-
ц[| .лподей | груп за соц|а.гьно1о о3нако}о ма€ для соц|атьно[
стратифйац(_конкретнгй характер. ця зна'гухц|сть, як._| спе_
йф;тпт} д'ля конкрётного сусп|.гьства система соц!а-гьно! стра-
тиФ:кацЁ, огплсуейся 1 роз'яснлоеться соФолог|щт:дути засоба-

''. Анал!з !1 е- одн!его з важ'гпш|'гпих 3авдань соц!олог1'гтого
вивчення сусп!льства.

$5' €оц!альна по.,1|тика. "€тарий'' ! "!{оБгтй'' цълан|зм

Ёфект:авн1сть соц|алъно! пол!тилст 3начно|о Рро:о 3у'ио&,1е-
на н|явн1стпо нсобх!дно: 1нформац!йсто| 6ази. €офалъна пол|-
ту|ка _ цйоспрямованзйт втш1ив пол1трт'тнт'о,ш: засобарти на со-
фа.ггьну сферу. 3йст софа.тьно| пойти:сд зрсовлген:л?' по_пер-
1ше' системопо соц|а.гъюо< пр|оргтге1р (кчи]9р_т']'--:у_9 о д]||1-

в:ос соц|а.гьнуп в|дносин' доц1.'!ьно| со1цально| структуру1 _
стратиф|кац|] та й.), а по-друге, |нформафею _ 3нанн'{м про
реалгьн[ софалън] вйнос:дти | стратиф|кац!1, про фалсгори' що
3}]!{ов]т1ок:ть }х.

|[роте розуп:йня того' що становить основн}й з]!{1ст со!.{|_

ально1 пойт*пс:, ь*о:лсс бут;л р!эн:пм. [оц|а.'ьна пол!тлд<а охоп_
л1о6. як прав}'1ло' про6лег.па праш! | розпод]_тц. €тратегй :к |{

визначаеться тит\'{, яко1у{у з 1{их двох компонент1в нада€ться
фундамснта_гьне знач€ння, 1, вйповйно. як! грули населенн'!
й!:''* бути головгг:.пьл г| о6'ектом (виро6нина чи невиробнича
частина населення). \и пови*тна соц1а_тьна под|трш<а будувати_
ся таким чином, що головно|о мето}о :{ 6удо соц1а-гьнтй 3ахист
непрацездатних | малозабезпочешос? 3 тртм ,титанням пов'я3а-
не ц{е одне, яке активно обговорпоеться | в кра1нах ко]1и1||ньо-
го €Р€Р, ! в кра|нах так 3ваного кап1тал!сти1тного табору: 'пт
сл|л пр|оритетним соц|а.гьнтдтл 3авданням дер'(авного регул1о-
вання вва}(ати |[оАо.т!€}ЁЁ9 софазьно! нерБност|? ([рздчот"ту пй
засобами подолання !! розр*йося "удоскона]|еу[]я)' розпол!лъ-
но| сфери.

Ёа 3аход1 де6атн ц| статпт оооб:п.во гоетри}{и у зв'язку з по_
л!ттд<о:о нсоконсерваторБ | неол!бера.тг!в. |[ерлш! (майке як
представники "к'|аси!п{ого л!6ератп!зплу'' *}| 1 1 ст.) о6сто:овалпа
йдл.твйуа;ьну свобоА} п!дприег'шпи1{гв€!' невтручання дер)кави
у виробнгтту д!я.гьн1сть. Ёалйрно розвинена систе]!1а дер)кав-
но1 благод[йдцост|. з 1х точод зору, пйрлтвас сти}угули до прац| !

ставить у нев;дйне поло)(ення найал<г:,вн!:шу настл,шту насе-
лення. ?ака софа-гъна пол|т:л<а негативно вг1]|у{ва€ на проди<-
тивн!сть прац|, 3н}окуе тем11и зростання нафонального здобу-
тку' }{еоконоорв:!тори посипа.'1ись тако)< 1 на те' що зос€ро-
д'(ення розпод|.гьного !иехан1зттту в руках дср)€ви виклика€
сваво.]т!о | паразгтгизм деря(авного чиновни1пва' не створ}ое' а
ли1ше витрача€ нафона:шне богатство'

Аналтог!ч:*| проблеппа обговорпова]{'1сь ! в ко.,ти1'1ньо|!{у
сРсР, оооб.л:иво в лтер!од ранньо| перобудови. (ртсгрп_ц| п!дда-
ва]|ася основ}{а проголо1шувана 

. 
мета соц!а.гъно-] поп!тило: _

подолання со|ца-/ъно| нер1в}{ост!' а тако)к засоои досягнення
!!: встановлпення "ьсе;<|'' зароб!тно! ;ъцати, порБняно висока
отт-пата неква.лт[фйовано[ прац1' недооц|нка якост| роботи та
виявггено[ й!ц|ативи.

9к вйомо, ц| заходи в ко.,ти1шньопгу €Р€Р зб|газштся 3 випе-
реФка!о({и},{ ростом сусп!.гьн*ос фотц|в користув:1ння (сФк)'
що тако.( повинно 6уло сприяти подоланнло нер!вност1. Ёасп_
равд! знатта частина сФк, здйснсъдлл< праце|о виро6н:л<Б,
пр}[падала !{а дол}о нон{онкпатурн}д( чинов*тдд<|в, як| ма-гпд зо-
всй й:шу "систе]т{у ;лргггсзабезпеч9ння'': за уп{ов зага-ггьно1
безкотптовно[ осв|ти | охорот*т 3доров'я футлщ|онували ол|тар-
н1 цл;<о.гпа, л!л<арн1 ! здравп:*лд!, як! ттадава.]шш!' такох безколцтов-
но, пос]гуп, б]_тьлп високого рБня, н}л< звича&:|; у розпод!.гь-
никах 3авя(ди !у{охна було прид6ати деф!_гцттн! | пор|вняно дс-
шлсв! товари.

0днак нав|ть 3а частко}о дерхавн}'( засоб!в у нац1онагьно-
му здо6утку, що припадав на сФк, у соредин| 70-х рокБ
сРсР вйставав не ли|це вй €1!А, а й вй багатьох край 3ах|-
днот евБо-;та. при цго',ту 

_до-ля-зага-тьного 
фонду 5ароб!т**о1

т1!\ат'1 в нац|она-тьнопту здобуп<у невпинно зн],0{ч{в:1]1€1 еь (54,8%
у 1908 р., 58,1 _ у 1928, зз'4 _ у 1950, з2,2 _ у !960 |36,6/о -у 1985р.) [46]. |1ор|вн1о1очи виц)ати на вир!тшення проблеп:
софатьного з.:>Ф1сц в €{|]А ! 3ах!дн1й Бвроп1, з одного боку. |

в €Р€Р, з !нтцого, нс сл|д забувати, ш{о "там'' лри наявност|
т1латних пос'гуг д/!я високозабезпечсних тцаблБ населення
"безплатн1'' б|.гь:.т|оло йроло припада.]ти на до.,т1о малойущлок та
незабезпечених.
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€оц|а.гън1 аспекти прац1 як об'€кг соц|а]|ьно1 полтики не
вичерггу|оться' однак, йтаннями отш1ати прац|' з1гч| ч:ч-у
софЁБнй пол|т:'сд1 вй1гра:оть. 3аходи' спря1'у{ован1 на по''шп-

1шення у'.', 'р,.п, 

_ййу 
зйсту пра:ц та:од*ц чином' :цоб

Ё"Бй"' Ёуй'й']|, йй зиробнтл<й, сприя.,1а самореал1зат {!]

та ви'твленн1о 1ншд|ативй' пр"_кшт,*т; проблет"пт-софа:ьно| по_

л|тглот стика|о'ться 3 науковит1{и' 11[о_активно обговорто}оться у
;ъ1;;;;я !Бц;'' '';.'*й й'" р''у р|, то 6то .пр облемапл': м от*шац|!

поай. Бизнано, цдо зн"*'.#:-Ёнесок у !к вцр|.:лення.у 6о '70
;;; (;;;|;; ;;йый акг:двн!-цшого |х обговорегтня) 1р9бР
ы. й;р;ь6. ?"Б{й 

_д-йлд* 
ен н ями " Би ро бн ина, м отивацй'' ('у

"йййББр6й[г 
; "п;;й 1 природа ''11одини'' ( 1966 р')'

6%;;ъ-й 1 *'.' колеги доводять' :цо най6|.гь1|] сутт€ви}1и

ф^й"';й, як| моттвугогь д!я.гьн|сть прат{!вн:д<11 ' .ч" _чу,ч'
умови-.пт безпека прац|, а мо>кш,в|сть саморешш3ац|1' в!дпов!-

!а:ьн;ст,. ул'"*'нй"нн'я профес1она_гьно| майстерност! тоц{о.

3гйно 3 1ц,{п,! висновком п!опон$оться р|зн1 спосо6и
"йд:шйуа.гьного збагачення [Р1|{!'', за допомого|о як}'о( роз-
-;й;;; "" ':'*., !коном|.гн|' а й головним чином соц|аль-

н| завдання удоскона.}1ення особистост1 прашБн:л<а' розвиток
й"йБй-йи ! вйовйалъност|' Бс] ц! 3'!ходи' бсз сумн|ву,

н2ш1ежать до гащз1 софа-гьно| пол1т;ло:'"*з_1]Ёййд'' 
"и |ндустр1а_тьного до пост1+цустр|а:ьного су-

"'ь*;;;;й'ущ|сть 
гцах характеристпт< праф зроста€. в |нду-

стр1азьнопгу сусп|-гьств1 п1дви;цуеться не ''тип!е ро,-ь' знань та
йББйй,цп. , й 

"''р,-,ьн|'( 
щнностси, ц!нностсй самореал1за-

ц!:'. знтопс"нн-'{ 
..трудово| морал|'' у розв:.01ен}л( кра1н,*' ч9

пйтъердлсуеться багатььта о:гшг!р;а.*п:а,пл дос'шдж9ння]|'{и' вчен1

й'"'".Б* 3 нсгативни]}: ставленням до "прац1 3аради гро-
й-"#.' й]{равлпйц! та адмй|стратори нав1ть б!.льпполо йро*о-,_

н!:к софологи' наголо1ш}доть на зна[гу|цо-сй втпасно софа'гьно|
стооони ре€ш!ьного ставпення до праф [47]'-'э-й;;н-|сй проблем ..ет:лсд !ндл.в|дуа.гьно| прапц [ 9::;
6исто! 

_ 
в!дпов|да-гпьноот|'' пов'яз}'|оть ! так звании

;Б"^о"рь",'"*' Ренес!нс'' (п!лвгпшення у_ 90*-х- роках . 
зайтере _

";;;;;;;1Б1;"; 
;'.'"подаЁсько! етики'' й.Бебера) [48]. !,ара-

ктеоно}о рисо!о щ.;-*'Б"йш с той факг' що йтерес до праш|

! тоудова_ акттдвн!сть ро3глядак)ться не як р-е3у]тьтат "гонитви

'|'"йву''.т\с.'' 
.{}{ похшут<й матер!алъного благопо'гг{ч'|' а,!!-ч

"йЁ.'й'"сен]о( 'р{"н'{цш, 
як !еал|зацй ь:ора;ьн:ок та рей-

г1:?г:о< ц!нноотей._ _' 
!;'*знянй софолог1цптй л1тератур! 70_80-х рокБ, прид!-

.,шш1ась значна увага соц|а.гьним аспектам д!я-гьност!.. ьласи!1-

но|о працето, в якй анал!зува.гп*сь т1итання мотивац|] ! сти]у'у_

.,т|ов€}ння дйльност1, була книга ".[1}од}-{}та ! !1 праця'' (м., 1967
р.), в якй оттисува']тися резу.,тьтати проведеного п!д керБнш_(т-
вом 8.{дова 1 А-3дравоп,{ислов;| досл!д:лссння став.,1ення до
пратц молод},ш праш1внтл<й _]|ен1нграда. }кра|нськ| софологи
аналоЁчн1 проблеп,па ана.тг1зува.гшт 3 огляду на профос!л&:у ор1е_
нтац!ло молод| [49]. |1ри 1&о]!{у профес|й*а ор|снтацй розг.,1я-
да.'тась як р!зновп,пд, 9астковлл? випадок ор!енташ|1', яка згйно з
ви3наченням' запропонованим Ф.Р.Фййовгоа, розупгйась як
"усв!дотштпення молоди|9{и л|одьми свого йсця в соц1альнй
струкгур! сусп|-гп'ства, виб!р май6угнього соц|а-ггьного стану'
::лляхБ його досятнення | мо>гс:паво! в под€шть].шопду зпд!ни" [50].
3абезпечення реа.,тьн],о( мояс11ивоотей профес1-:]п+ого саь{ови3-
|{ачення _ один з на1ъок]1ив|]ш},!х напрямБ соц!а-тьтто| пол[-
ти|<}1. €творення та|с,п( мо).о!ивостей, як ! створення умов ,!1"'ш{

самореал|за;{!! 1 самовира)(ення у пра|ц - це т| напрями соф-
ально] пол!тпдст. як[ алсглш|зулоть творч| си.лшт сусп!_гьства' з:}-
безпечу:оть високу пр од!т<пдн1сть.

Баястшавтш* заообом соц|а..:ъно| пол!ттдса е трансфорьтацй
влас:+ост| , певне поеднання р1зттих [| форм. [рансформац!я
в.ггасност! з},]!(ов'т}о€ в кйцевоьгу пйсупску не .,1и1ше зптйи осо-
бистто< якостей працБнпд<а, а й ту+ае д€ш]екося)кн! наслйки в р!-
зн:ах сферах сусп}ьного )киття' в кутьтур|.

} зв'язку з 1д{м доц!.гьно 3'яеуъати, що мохе дати' наприк-
лад, пойтика, спрямована на роз1ширення масп-ттаб!в викорис-
танн'1 пр:шатно} вгпасност1, що грунту6ться на особистй прац|.
8йоьло, що нав1ть 1(.йаркс по3итивно оцй:овав гдло форшгу
орган!зац!| праф: "|1р:тватна влтасйсть працьн}п(а та його за-
соби виробн},ц{тва € осново|о др|бного виро6н:пдтва, а др!6не
виробн:л_цво ск-г|адас необх!дну }ъ|ову для розвитку сусп!.гть-
ного виробництва | в!.гьно! |ндив!дуа_льност! самого прашБни-
ка" [5|].

_зрозуштйо' др|бна при3ат*1^ (|л*дтвйуа.лгьна) впасйсть не €
ефекг:шно}о там' '!е виробгпалтво дос'1га€ вели1с,п( масш_ттаб!з,
внаол!док еконойчно| неефел<г:.вност| вона "3)кгшасться'',
ви1што вху|очись великоло кайтал1€1та1{ЁФ}Ф прик!тно|о в.лпасн!с-
тло. Фднак доц!.ггьно звёрнуп.1 увац ось на яку обстав:шту: за-
3начона форма софа.гльно! орган1защ|{ праш в||к!т}|кае не т.!-льпсл
особлш.:ву зайтересован1сть роб1тн:л<а | як наслйок 1{ього зрос-
тання його майсторносп, а й сг4;ияе формуванттло б!лътц до_
сконапого способу хс{ття' розв}1тку осо6истост1 | ку-тьтури. [а
;'цо о6став:*лу звгтяа#по зверта1оть увагу у зв'я3ку з анал|зом
рлов форщування цльтури Б1дроля<ення' Фстання - це ре-
3у.,тьтат не перебудови техн|.птого субстрата виробнгпдтва !
його к!льЁсних параметрй, а яЁсно| зьт!*ги праш' удоскона-
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лення [| орган!зац!йно-еконой*{'д( форм: "€амод1я;ьн:й, д1-
лов|д?? характер торгово-рейснгпФкого х(иття зробта-гп* серед-
ньов!щ|е б:оргерське йсто йеалъно;о | взага.гг1 унйа.льнопо ла-
боратор!ето д,ля найр|зноман|тн[шлдк форм соц!а.льно|
творчост1'' [52]..|!ровФу Р'щ' таким чино]\{' вй]грала соц1-
,ш1ьна орган1зац!я прац!: "€оц1а.гьно-еконой.пте обособлення
пратц!внтл<а, перетворення його на приватного самод|я.гъного
в'1асника немовби п|дтверрлс1ва]1ись його виробнияо-
технолог|чно:о самод!я-гьн1ст:о |, наклада:очись одне на одне ,

с}"ггево п|лвтацува.лпи сусгйъну проду-ктивну с!,1,ту, яка одначе
рсал|зовувалась в наро:цуванн! не ст!льтса речового 6агатства'
ск!_гьтот 6агатства | унБерса-тъност| самзо< .,1!одськ|о( зд|бнос-
тей'' [53].

Бфект самод!яльно| прац| доц!.гьно утримати 1 у ве:пш<опта-
сш:табнотиу виробъттпцв|. €проби.. такого роду ро6'1яться ! за
}\4ов. колект].1вно! кап!та}!1ст!{1[но1 в"[асност1' про що свццчать
не т1:ь:сд програми "участ1", "3багаче}лня пра:(]'', про як!
йш.плося ви|це, а й по:<тт тцо ътезна.п:рй досвй с}ф1||цення
"ха3я!на'' 1 "прац!вника''' Ёов| можд11вост! вйкр:а-л:ися у 3в'яз-
к} 3 ро3витком наукови6агуштвих галузей ! кот*шг':отер|зафскэ'

€усп|-льн:ай: кап|тал1ст:пд*эй ро3виток продемонстрував
надзвичайну хсвуч|сть др|бнотоварного ук/!аду, р1зноп:ан1т-
к|сть форм за/цц{сння пра:{|вггла<а до виробн].пп{гва, 6агато]шт-
к|сть 1нд:.:зйуально[ пр:ватно1 влгасност|. Бсього |{ього не пе-
рсд6а.птв ('.Р1аркс (та й, мо)к.]тиво' це ва)ю(о було зробити у
!,1{ ст.). Ёа його ду\,(ку' кайтал1зм в:л<ор|н:.ш др1бнотоварне
хазяйство, повернення до сприят.,1ивих д'1я ро3витку 1нд1дщу-
альност! виро6нтт.по* уту[ов мо)с]1иве ли111е за допомого}о
"експропр|а:ц!? експропр1аторБ'' |. повслодного створення сус-
п!.гьно| власност!.

[гщ:вйуа.гьна пра|{я' що грунту€ться на пр:.ватнй власнос-
т!' вттявилася еконой.*ло | соц!ально виправда}{о:о за 6удь-
ялсос !стори!{них ртов. 9к пйкрес.гпоеться в еконой+птй д|те-
ращр!, в такР0( хазяйствах опостер|гасться найб|.гъ:ша вйшовй-
н|сть йх суб' ектг:вн о -дов|:ьноло | о б' скт:азно -нео6хйн о!о ото -
роналт{и виробнитно[ д!я-гьност|. 1ут матер|а-лтьн:й йтерес
безпосередньо обмехсус здйснення так}4( дй, яА завда|0ть
з6итку виро6нладтву.

Фтх<е, об'ектом сотца.гьно[ пойт:дса € насамперед саь{а
праця' 'Ё соц|а.гьна орган|зацй, у}1ови | форхлг: в!дтворення.
|1ротс,. таким об'скгом -с ! розподй безвфносно до праф -
розподй матер!а.гтьн:дс благ | послуг, у}?|ов життед!япьност! |

1снування. Б шйотиу розпод1.льиа пол|тика, як один з р!знови-
дБ пойтик:а соц!а-льно! 3 одного боку, акп.ш!зуе сусп!-тьне ви-

робництво; а з йлшого _ € засобом забезпечення вс!х .ш:енБ
сусп!.гьства н ео бхйнипги р{о вами >логгтед!ялъно ст! .

}: другот,ц в:пх4Ак| вона так чи йалол:е стас факторо]!{' що
"вирБ}тлое'' соц[а.'ьнтй стан р1знток груп' скорочу|очи соц!а.ггь-
ну дистанщ!:о. } дискусйх на тему сусп!-тъно-доц|.ггьно| соф-
а-тьно| пол1пдот зверта|оть увац передусй на таку обставл+ту:
соц!апьна по#тпд<а мае 6ут*т. спрямована на вирБнювання
мох.'тивостей' а не резтльтатБ д|я.гьност1 (в|рн!лшс, винагороди
за результат). !{ього мо)с{а доеят:ги 3а допо]\,{ого:о р!зн:о< захо-
д|в: отр:смання осв1ти цот п!двглт.:.{ення рБня гоа-гг1фйац|] для
р1зн:ос етнодемограф!,тгтих груп ' забезпечити пристойн:л? р1-
в9нь я{и{ття допомох}ть такох система квот1 використання р1-
зного роду фонлБ' кредитуъання та й.

|1ол|тпд<а. спрямована на змйу так звано| сйейспо-
господарсько| п|дструктури, роа.гг!зусться 11]ляхом податкБ
(враховупо,пт так 3ван]Ф( угр:длант{!в), р|зного роду допомоги
багатод|тн:'ьа с|ьт'ям, сй'ятл, ш{о втрати'ти год}ъа.,тьника, йва-
л1дам' !нтшгпи громадяна}у{, я<1 втрат*а.тшт здатн!сть до прац|.
€оц|альна пол|трп<а врахову€ тако'( софа.ттьно-територ|алън|
оооб.гшдвост1 ! к:гйати.тн!, еколог!тн1 та йтш| угиови >китгсд|я-гь-
ност! населення, яке проживас в р!зшо< рег|онах кра|ни. ! ко-
]ти]'шньотиу сРсР ш р:ови в!др!зня.лпась суттсво |з-за просторо|
територ!1 ! розб!ястостей !сторгтнних | !нтшто< факторй, о6упгов-
.,т]о1оч!о( со1ц'шть но - е коном1чну сутн}сть р ег|он1в.

3 тй *ги й:пй м|р! с нообхйгл!сть вг1л1{ву дер)<ав|1 на про-
фес!::{тто-посадову ! соц|а.льно-трудову пйструтсгури. 8 пер:шо_
}"0 випадку , це здйсн}о€ться 3а допомого|о заохочення пов_
но! систепци профес!л&то-посадового прос}ъанн'|, а в др}то}|у_ утворенням систеыгу! пр|орттгетБ по в!дношленн)о до р|зн:о<
трудов}о( колекпшБ (дер;кавн:о<' кооперативн!,о( чи приват-
шос; як! представ.,ш{к)ть р|зн! гагцз1 господарства тошдо)' 3 ос-
нов! вс;х :_1гт-х захоц|в, як пр:а#тгпято ввахати. повинна лс)кати
не т1-гь:*т ! не ст|-гьтса тур6ота про удоскон€ш1енн'1 сусп!-гьного
виробн:ащва, ск!.гь!оа прагнення дер;(ави керуватися гуман!с-
ти1.ни}{и прин;&{пами, |[ обов'язок 3ахи]цати ! за6езпекувати
права сво!х громадян. й1ра демократР{({ност1 софа.льно| пол|-
ти:ст нерйко оц|нюеться за допомого!о ве.тпд<ост1 "соц|а-гтьно]
дистант(!!'' м1л< групаг"шт, як| малоть найв;д.:дга? подуп-тн:д1 при-
6уток, | ттоса, у кого вй сапдд? низь:ой. {-ц дистанцй тио>:<е

бути б!льгпо}о чи мон|шо'о з€!пе)кно вй того, я:са? проц9нт на-
селення попада€ на втп:{тй чи н!ок1шд1 рБень' ?ак, порБнян-
ня 25/о населення з на&*пцтпи прибуп<ом |з 25% _ 1з сапддшл

низьким свйчить про те' що у |987р. прибупол "в}[цо|'' гр}тп,1
перевиц{ували прибут|Ф{ "н1окчо|'' у €{[1А у 6 разБ, у |{|вец||

$_5
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* в 5 ра3ь, в ФРн _ у 4 рази' в сРсР, гдР ! {пон|! _ у 2
рази. водноиас порБняння \0% "втццхлс" | 10% "н}ок'ло('' (так
званий "де|л4]ъну{й коеф|ц!снт'') дало й:ш! резу-тьтату1: у с1|]А
прибуг:с,: "в!пц}о('' т 14 раз1в 6!.гьцде, ньк доходи "н1окч}о('', у
[]|вецЁ _ у !1 разБ' в ФР}{ _ у 7 разй, в .1,лон[! _ у 6 разБ'
в сРсР _ у 5 разБ, цР _ у 4 рази, (ита| - у 3 рази. {ей
розрив е 6|-гьшл раз|очи]\,{, я:сцо порБн|овати 5% | 5%, 1% | \%
тощо [54]. |!роте навряд .пт правойрно порБн|овати при6ут:от
населення' яке ме1|]кае в р|зн:ос у}{овах _ у кра|нах з. у3ахо-
ноно}о пр}!ватно!о ;шасн!ст!о' 3начна частина яко1 кап1та.,п3о-
вана' ! в т!,о( кра|нах' де вона не у3аконена' використовуеться
як осо6иста в.гпасн1сть | де 1снулоть д)керела прибутку, гцо фак-
ти\{но не фйсулоться.

€аме на гцо офтавину звертав увагу австр!йсь:ой еконо-
йст Ф.А.|айек. ||остгга}очись на р|зн! д)керела' що св!дч-дали
,!ро 3начну сош1а.гъну диференц|ац1-то в коли1шньому 6Р€Р, вй
гтисав: "1мов|рно, т,шц звичайно пере6!ль[шу€мо ро3рив у при-
бутках, в-'{]<]|у{кан!4й наявн!стто чи вйсупя|ст|о в'!асност!, !, вй-
пов!дно. мохсгптв!сть усуне}{ня нер|вност| 3а допомого|о скасу-
вання прибуп<Б в|д вг!асност|" !55]' €кор!:п за все в
соц|алъношгу гтлан! слй в!ддати перевагу тим сусп!.льств;}м' в
як|Ф( перовахна частина нас9лення зайу:ае пром!х*те поло-
)кення (налехсить до середн!х гцарБ), а такох то|!{у, 1цо € хара_
ктерним (я:огм с хотттевтд)т рБень) шш [ъого ста}гу | наск|.гьки
про;пслтковгй рБснь 1хнього ж}1ття пореви1цу€ р1ве*ть
"ч1'я(ч1:гх'' шларБ.

Фтясе' софа-гьна пол|тгтка спрямована не т|.гьпог на вир1_
1шенн'{ проблем г:раф' удосконФ1ення !1 згйно з пр*#тятгт;*о: в
дер>л<ав! кр;тгерйпшт соц|алгьг:тос 'Ё сторй. €оц|а-гьна пол[тика
слря}{ована тако)к на урец.11}ован.ня розпод!-гь.тло< механ|злиБ,
як мсхан|зп,гБ' безпосередньо пов'я3ан],о( 3 трудово|о д!я.гън1с-
тто (рсц.гповання о[т1[ати прац1, профес1:;гло -;са.гг!ф|кац|-п!ттого
просунення' профес1йто| осв!ти та й'), так ] не пов'я3€!н!,|( з
не:о безпосередньо (рец:повагптя сйейшт о _господарського ста-
тусу, соц1а.,ьно-територ|а.льш:х умов' софалтьного ст:1ну де-
мограф|.пл:ос й етн1.*ллос груп). €офа-тьна пол!т:д<а спря]!1ована
в кйцевошгу пйсутлку на змйу картини софапьно! стратиф|ка-
тдп .па ![ зберсх<оння.

}очи на це загтитання, слй з'ясувати зйст так 3ва|{ого "нового
гциан!зпсу'' | "гутиайз}|[у старого'', "класи.1ного'', фор}тування 1

по[ширення якого звртча&по пов'язу!оть з епохо!о Бйродкення.
"Ёов}й цман!зм" _ явишде сг{асне.
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1ерп*1н "нови!! гуман!3м'' використову€ у сво[й к}(из|
".[!лодськ| лкост!'' А.|1ечче1 д)1я характеристики нового св!то-
гляду' без якого ву{>к]{{вання сцласно[ .п}одини немох<ллаве. |[й
"нов|д,| гуиан!змом'' А. |[ счче| розрп!с'-по{уття гло6а.тьност!'',
л:обов| до справед.,1ивост[, "нетергпа,*1сть до нас|!льства''. |у-
ман|зь: нового споглядання рйнрггь його |з "€тар1.пи'', тобто
к]1асичним, гииан[змом йея, зг!дно 3 яко!о у центр| всього
суш|ого лс)!о{ть цй|сна .|т1одська особист|сть та |1 штохош,твост|
156]. [ри гьогиу "нов}й гр[ан|3м'' передбача€ необхйн!сть
обмех<егпгпя "гуу{аЁст:дщ{ого !нд1.в!дуал|3А,{у'', визнання
"пр!ор:тгету справод!ивост1 по в1.щтош.пенн:о до свободи'' [57] !
саме це вйр1зняе його вй "старого гриайзпсу''. [1роблема по_
''ш!га€ в то'иу, шдоби, керу|очись необхйн|стЁ вир1:пення сг{а-
снто< гло6а.гьнто< про6лем (| сповйулочш* Аеатги справсд]п,{вос-
т|), за6езпечити всй л*одям г|'|анети досить скроплнгй, але
абсо.гпотно достатт*й рБень ло6робщу ! гйного )с,!ття, ко)к*
ний пов:д*ен мати реа.'!ьну мо:кгпв|сть д'1я розкр;аття сво|х
зд|6ностей. [_|:о проблему. на дрп<у |1ечче!, слй вир!.:шувату1
на вс1х рйнях (т*|хдерхспвнго< ! внутр|л.шньодер>кавн:о< в!дно-
с*ан). оскйьки "вл;утр!:шня напрща'' мати]ие непоправн1 на-
слй:сд для всього л!одства.

€л!д звернути увац 1це на одну обставину.|[редставники
"нового гуман|зтиу'' наполяга1оть на тому' що головна мета
його _ "саьтовиражетпля ! повне розкриття мож.]1ивостей 1 зд1-
бностей -ггодсько| особистост|" [58]. Ёа |хнго ду]\д<у, € також
необхйнтдтл вводення проблем реа-гг1зац|| .,1юдськ!о( потенцй в
коло проблем удоскон?ц1ення л]одськ}о( якостей, духовного
ро3витку ',1}одини. [{о хс стосу€ться "р!внопп!рност! розпод!.гц
доход!_в'', то йцетъся не про зр!внялБку (яко| лосягалоть блоку_
ва]-1}{я-}{ 1 забороноло)' а про забезпечення "гарантовано-
ьяййального рБня ){о{ття'' як "нсвйемного прав:1 кох(ного
народхеного на св|т гроптадягг:ш+а'' [59].

|1роте таку розк1:ш, як "гарантован:й мн;},гр{ для всй''
(незалолс:о вй трудового внсску | здатност| до праф), сусп!_гь-
ство мо)ке до3во.,тити соб| -гпдтлс за ииови досяг}|енн'! вйпов!д-
ного рБня нафонального ("ьт!-:по:ац1она.льного'') здобутку'
€форплу"гъована про6лема' що вкг(}очена в коло в|т.плзнян;о<
проблем (проблем пероходу ло р;лтку) _ це ! про6лема' як
зробггги еконогя!щу ефет<т:вно|о' спира!очись на зайторесова-
н!сть -тшод:.*ти' а такох використову|очи ст!длу.]1и, як| водночас
сприя1оть 3ростанн!о нац|она.гьного багатства | за6езпечу]оть
соФа_лъну зах:д:ден!сть. !ля того :цоб софа-гьна пол[т:л<а 6ула
дйово:о' слй вйти розп!знавати, як1 програми д!ялъност1 зда-
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тн1 3абе3печити соц|а]ьну захи|цен1стъ, а як| ли1]']е демагог!я'
що ма€ на мет| блоцлвання по_справхньому гу}у|анних дй.

€оц1а.льно:о е сфера взаемов!дносин.,1|одей у зв'язку з при_
в][асн€нням матер!агьн!о( умов 1 засобБ в!дтвороння ]|1од',|ни
як суб'екта сусп|-ттьного х}|ття.

€тер:псхем соц|ального е в!дносл*ли в.,1асност| _ пр:'в.лпас-
нення засо6!з виро6юп^цва' робояо[ с74}у|'' матер1а-гьнтос благ 1

пос'гуг.
Бйносрпти в:дасност1 характери3у|оться насамперед реа.'тьн о

д|:о.ппда мэхан|зтяаттпа волод|+гня, користування | розпор-я-
дхення засобаг"шт виробнитцгва ! робоно:о с|!.по}о, ш{о € ви3на-
чено1о ооц!а.,ъно|о характеристико}о праш1 ! обумовлпое вид|-
лення соша-'ьних суб'ектБ, взаемод!я яких ! становить соц|-
а.,тьну структуру сусп|.льства.

"€оц|а-тьн|сть'' с3!д.цд15 не ли1ше про дифоренц|ац|:о сусй-
./1ьства за вка3анип,{и о3наками. а й про взаопяод!ло, вза€]\{о3:ш!е-
:гст|сть видиен|'( 3:} 1ц,{ми й 1нпл:ддл о3наками (6агатство !
прибщ'ок) щуп. ]]ей !х зв'язок 1 робить сусп1.,тьство цй|сюльт.
Фтх<е, соц|алънгтй стацс (особи' гругпт) _ вйносне поняття.
1цо характеризу6 йсце 1 роль в цй ц!л|сност! певно! щугш{
(особи як представника гругв,') пор|вняно з йтпо:о (й:ш:лт,:и).

Фбсяг матер1а.тън*лк благ | посщг' необхйнтос для вйтво_
рення !г1од|{н9{ як су6'екта сусп1.гьного ){(р{ття (з приводу при-
в;1аснення яких установ,1]о!оться соц|шьн1 в!днос:.пти, 3у^.{ов-
лоний конкрЁтно-!стори-зъ:гп,л часом. Ёа суласному стай вони
вк.}т1о[{а!оть ! т! предметно-ренов! утворення' як! с засобом за-
доволення духовн|п( потреб, а також р|зноман|тъш "пое.тгщи'' 1

умови (:цо с водночас "'зад!.гьни]т,о{'' факторами матер|а:тьного
виробн:а{тва), яЁ забезпе.туготь здобугтя осв|ти, п!дтртлтлання
здоров'я у на']те){Ф!ому стан!, вра(ування, еколог19но чисте се-
р6д0виш{е' зага]тьноку.]1ьтуртпй ! профес1йттй розвиток' рек-
рсац!ло)'

[оц!.тльна софа.гьна пол|т:л<а повинна персдусй ст|рият14
зайтересованост| у прац!, стиушл1овати д1я.гьн|сть, спряп,{ов'1ну
на виробн:адтво нац|она-гьного 6агатства. .[1лдше так ]!1охс[-|а 3а-
безпечти реал1заш1:о гуиан!сти.л-ло-ор|ентован}о( програм с оц! -
альн0го захисту населення.

л[твРАтуРА [ пРим|тки
|' 3аславская 7.!1., Рьтв:сд+а Р.Б. €огпаолоп.[я эконотъогчоской

)о{зни. _ Ёовосибирск: Ёаука, \99\. _ с.49"
2. Бех 3.1| €огшологи'| и со|ц,[а]1ьноо // €от+тс' _ |992. _

м1. _ с. |57.

)!!гсратура ! прим!тки

3. 1фв 3.А. Размъхцлления о предмете со!д,1ологии // €от*тс._ 1990. - м2. _ с.\2.
4' фгпкевшч !\,|.Б. !иалектгжа и со'&1ологня. _ й.: &1ь:с.гъ,

1980. _ с. 192-198.
5. ! в|тчизнянй л|тераттр| ц:о роботу зд1йсни-в, наприк]1ад,

]у1 . |4. }4 окляк ( " €огдиапьнь| е отно1д Ёни'1 : структура и форт'п'т
прояв]1ени'|''. - !(.: Ёаук.ду}{ка' !986).

6. 1Феан !у{. €. [{вловеческая деяте.,тьность' _ й. : |1олшлтиздат,
|974. _ с.44.

7 . \ив., наприк]тад : ф автл н й. $. !ч1атериально-в6щная €реда
и соци'штистиц{ес:сй образ )ки3ни. _ .!-[.: Баука, 1979. _
с.||7.

8. Беккер |', Босков,4. €овременная со|ц.|олог1,г:|еская теор|б!
// |тн-т.]1ит. _ м., 1961. _ с.22'

9. Ёа необхййсть переосмисленгля "форьгулпа софал!зрш'' в
радянськй л!тератур1 3всрнула увац 1'1' 3аславська
("1ворнеская активность масс: со1Р{альнь|с роэервь| роста''
// эко. _ |986. _ м3).

|0.Аив.: 1о:аова |1'|!. €тта"гу'!ированио труда как спосо6
управ.|1е|!ия. - }(.: }!аук. думка' |976. _ €. 176; €ознание и
трудо вая деятельность: {енностнь1е аспекты сознани,|,
вербальное и фалсгинеское поведенис в сфере труда.. _
!(иев; 0десса: Б:лца гпк. [оловне в1,1д-во' 1985. _ с.64-66.

1 1.Ф6говор!ов€ш1ося' нат|ру{клад' яко!о мае бутлл зало*ст1сть
("сувора" ) ьт|л< птййа.гьното ! макси]!{:штьноло зароб|тноло
г1пато!о (Агтв.: Роеозшн Ё.3. {енноетиу| интересь1 // Аруж6а
народов. _ 1988. _ м10. _ с.19).

[2.Ауцв', наприклад:. !{аркс (. Аз рукот1исного наследия | |
йаркс 1(., 3нге.гъс Ф. €оч. _ 2-е изд. _ ].12.

13.Франк €.]|' [\о;пгтчтка |4 |]!деу| // Франк €."[|. €ош,ггени'1' *
й.: |[равда' 1990. _ с.75.

!4.Франк €.]1.3тужа ниг||'|изма // Франк €'.}1. €о.г:д:ения. _
й.: [1равда, |990. _ с.99-100.

|5, Бер0яев [7.А. Философская истина и инте.]]}1игентская
правда // 3ехъл: €б. ст. о руо. инте.,т.,1иго}{1д4,|. _ м., 1990._ с. 7..

16.1|аркс {. Аз рукот1исного наследия // !*!аркс 1(., 3нгелгьс
Ф' €оч. _ 2-е изд. _ т.12. _ с'722.

\7.9неельс Ф. Аъ([и-д|оринг // !т1арке (., 3нге.гьс Ф. €оч. _
2-е утэд,. _ т.20. _ с. 206.

|8. &крейв Б.|1. 9коно1уг*|ка:г1 право: @ пр:.+пцл,ттах
исследовани'л производственнь1х отно:шен:.й в связи с
!ор!,|ди!|еской формой ю( вь|ра'(ен]4я. _ й': 3коно|\,{ика'
1967. * с.25.

62
63



Рстзд|;: 2

19.1ам )ке' _ с. 15.
20.€мшршн 3'!+|' Руп"лская йгп|!1а и представления рим./1ян о

собстве:*пост+1 // Бьтт и история. _
й.: [аука, 1988. _ с.25.

2 \. |1[гпаерман п. ]]'{. йора-ть уп{етенных к|1ассов Ртдчтской
!|},с|!:,;ер:.{]4. _ й.: Ан сссР, 1961. _ с.47'

22.}[авровськцй 3.&|. ! Бара &|А. плдкрес.,тк)1оть' що це
софа:ьно_еконой.птий' а не торт1ци*т:й тсрп:й. Бй
познач;}в се.,ш!нство як к'!ас псрех!дно[ епооп вй
феода;:!зтиу до кап1тал|зму.

23.}1авровскай Б.А'{., Бара *[ .А' Англ:йская 6ур>*суазная

рево.,т}о1[,[я : }{екоторьле пробле:'ъ: английской бурлсуазной
рево.тт]о1дд01 40-х годов {1[ в. _ й.: Ёаука, 1958. _ с.84.

24.|ата же' _ с. 84.
25.Баре *1.А- ('атогоруш1 у| методь| исторической науки. * 1!1.:

}{аука. 1984. _ с. 257.
26. [{ов ая концегпд,| | истории европейского кресть'{нства

эпохи феода;птзма // Ф6тцеств. на!.ки в €€€Р. €ер. 5. _
|988._м5._с.169.

2?.Баре &1.А. (хатетор]и{и |{ }{етодь1 исторической науклц. - й.:
Ёаука, 1984. _ с'259.

28.3асуаавская 7'[1.3коног"пд<а скво3ь приз;ь[у сотрпологт'*т | |
эко. _ 1985. _ ш97. _ с. 11.

29.Рьсвкцно Р.3. |[ерсон;!)ки и при3раки со1д,[а.]1ьного т*гра//
3нание _ с;ила _ 1988. _ }{э9. - с.6.

30..{тш', наприк.||ад : !у{окляк Ё' |{' €отди€ц1ьнь1€ отно!шения :

структурь1 и форттъп прояв.'тения' - с.|2.
3|'!+,1аркс (. ц 3нешаьс Ф. Ёемегкая }цеология //|Ааркс}{.'

3:ле.тьс Ф. €оч. _ 2-е изд. _ т.з _ с.3!-з2.
32.,\юркеейм 9мцль' Ф разделегпот обц|ественного труда: йотод

со1ц{ологии. * й.: Ёа1т<а, 1991' _ с.45.
33. 1{арк с [{' Р азоблачени'1 о (.е-тьнском про| |ессе ком]!{у|{истов

// \у1аркс (.., 3нге.льс Ф. €оч. _ 2-е и3д. - т.3. _ с.45\.
34'Рьсвкцна Р.3. ||ерсонФ!(и и призраки со1ц{ального т"г;ара //

3нагтие _ су{ла. - 1988. _ м9. _ с. |1.
35. 3айченко А. |1т"гуцественно€ норавенство // Аргутаенть1 и

фактьт. - 1989. _ м27. - с. 6'
36-11опов.,4. Богатьте и 6еднь:е // Аргу'тенты и фактьл. _ 1989._ пг942. - с.3.
37.д},в-, наприкпад: €|азз' вй[цз ап6 рошег. 5ос!а1 з!:а[1[са|].оп

й согпрагаЁте регзрес1|те / Ё6.6у &.3еп6|х ап6 2'1т{.21рвес._ 1х[ету 1ог[' 1966.- Р'47-96'

64 65

.[|:'гсра:ура | прим!тки

38.!,:.ш.: |1/'е0ег йдх. €!азв' 5!а[цв ап6 Ра|у // €1азз, з(а(цв ап6
ро\уег. 5ос!а1 з|:а[!{!са|!оп |п согпрага(1те ре:ърес||уе. _ }.,!еш
|ог}<. _ 1966. _ Р. 21-27.

39'\!гс1фса[!оп ап6 йечша!!|у !984 [пз||{ш8е |ог вос1а| зс!епсез. _
Р.!5.

40. € гпр а гп н ф !к ац 1 йн ш й статус ро3раховув ався на основ1
прибугкБ (Аълв.: 5с|тае[ег Ёс}паг6 ?., 7атпгп !,.оБег! Р. 5ос|-
о1о8у. _ Р.228).

4 1 . !,:,тв. : €о рокшн !7ш пшршм' |[роблома со|-(иаштьного
неравенотв:1 / / 9еловек, |\3'х'}|143?гддя, об;цество. _ й.,
|992. - с.25|.

42. 3аславск ая 7 . |1.' Ры вк ш н а Р. 3. €оцио логу{я эконопогчоской
)с,13ни. _ с.278.

43.|ам )!(е. _ с.389.
44.|ам хе. _ с.4о9.
45.3айченко А.(. с!шА _ €€€Р: ли([ное потребленис

(некоторьте сопостав'[етлмя) // с[!1А: 3кономика ' по!{;,тг|{ка,
}цеологи'1. - 1988. * м12. _ с.|5.

46.Аив': [пакова Р.[.\(ризис трудовой этугт*и? // (.отллс. _
1990. _ м!' _ с.|48, |50.

47.Аутв.: |(ршзшс бур>л<уаз::ой хозяйственной этик:д и
во3растание интереса к }т1аксу Бе6еру /| Бур>куазная
соц}{ологи'1 на исходе },{ века: !(рипо<а новейпттх
тендентцд1. _ ]у1': Ёаука, 1986. _ с. 92-101.

48.'1ерноволенко Б. Ф., Фссовскц й Б./7., й анно ,п?по 8' |1. {|реет-тлхк
пр офесслй и пр облема со!_р[ш|ьно - профессиона-гьн ой
ориента1цд{ молоде'(и: 0гьтт социоло-гического
исслодован|4я' - |(.: }1аук.дщп<а ' 1979;, 1ерноволенко 8.Ф',
7арасенко Б.!1', 7'|акеев €.А- и др. €епъя и воопроизводство
стр}кцрь[ трудовой занятости. _ (.: Р{аук. ду'тка, 1984;
](осупенко [{.3., Фссовскцй Б.!]. {о**;ости профессиона:лъной
деяте.;тьностга. - (.: Баук. ду}'{ка' |9861, [оловаха Ё.![.
*изненная перспектива и профессиона./тьное
самоопределение молоде){о{. _ 1(.: }[аук. ду]!{ка, |988 та |лт.

49.\ерноволенко Б.Ф., Фссовскцй 3.!]., 1анцоупгпо Б.'Р1. |[ростюк
про фесс:л1 и пр облсма с оци2ш!ьно _ пр о феосиона_ггьн ой
ориента!ц,{и молоде)ки: Фгь:т со].1иологического
исследовану\я- - с'24-25.

50.}т{оркс.г(' 1(агпсгал.т.1 // |т1аркс 1(.' 3нгс.',ъс Ф. €оч. _
2-е изд. _ т.2з. - с. 773.

5\.€уняешн |.Ф. о некоторь1х пр9дпосьштках культурь[
Бозро:кденуя // 3опр. ф;ллос. _ 1985. _ м7. - с.98.

52.\ам )ке. _ с. 105.



Роздй: 2

53.1опов,4' Богатьле и беднь|е // Аргументь! и факть|. _ |989.
_ м42. _ с'з.

54.!айек Ф..4. Аорога к ра6ству // Аовьтй мир. _ |991. * ]ф7.
_ с.223.

55.1еччец.,4. 9еловеческис кач9ства. _ й.: |1рогресс' 1985. _
с.2\4.

56.1ам )ке. * с'222.
57.1)ата )ке. _ с.229.
58.1ам хе. _ с.2|7.
59.1ам'(о. _ с.2|'7.

Роздй 3

суБ'€кти вконом|чних в(дносин
.[[к було показано у попередньотиу розд|л!, еконойт&!а | со-

фа_тъна сфери сусп|.гьства т!сно пов'язан! м1я< соболо господар-
сько!о д!я.гьн!стто.тподей' 9исленн| соц1а.гьн! гр}т1и' як1 водно-
час вюгпочен1 як до сфери виробн:.ат.цва, так 1 до й:ш:ок
пйсистем сусп!льства (де, зв!сно, викону|оть уя(е не еконой-
.пт1 фун:сд!!'), виступалоть як кы!{а]('1 трансформац!| р!зноман!т-
н},о( вз€[€]\{од!:? 1 взаемозв'язкь !!6'( ек_оной.птоло 1 сусл!льно:о
сфераттшт. ||деться про те, що й економ|,+т!, н| софа.тьн| вй-
носини не обмехсу:огься в|!асни]!{и структура}т{и. |1ерлш| г1рони-
3у|оть софа:ьп|, друп _ еконой.пг1 процеои 1 явтдца. Б!_тгьшле

того' еконой.пт! в1днос:+ги !снулоть у певн|й софа:ьнй обо-
лонц|, а соц|апьн! _ в еконойщтй. Бгт+тикае ск'[адне перопле-
тйня вйносин, вивчати як! мо:*с:а, !['{1]1е а6страктно в!докре-
мив!ци одн| в!д йхц:о<.

Бизнача-гьними у 1{ьому порегтлст!нн| с еконоря1ч*г! вйно_
с'{\1и. Ботг*т становпять еконой.лт:й баз:лс сусп!.гъства, на
грунт| якого здйснлолоться соц|а:ьн;д?, пол-1титп*ий ! д)ховгг:й
процеси сусп1.гъного )киття. [!о >лс явпя1оть со6о:о еконойц*г|
вйносд,шли та !хн! суб'екги (з тонлоа зору сош1олог!.+пого пйходу
ло нто<)?

$|. 3агальна соц|олог!чна характеристика економ!чних
виносин

3 погляду еконой*:о| соц!олог!!, економ]*л1 вйносини -
це р!знов*ц сусп|тьгшо< вйностдт, пов'язаних з особ.тштвою дй-
-тьн|стло .гподей та |>сльо:о взасмод!ето' спрямовано!о на за6ез-
печсння насамперед матер!альнток потреб .,т!одського х<'1ття та
на досягн9н1{'! певн!'{ софа-гъ*их .г1ереваг | цйей. &ття власна
(видова, т*шпова) спетцтф|ка г1о.]|]{,га6 в предметно-реновй фор-
й вияв'тпоггня, тоФо еконопл[.*г| вйносрп*и виника|оть м|*< .гпо-

дь]\.{и та |хн1п,пл групами 3 приводу матер|а.лън*:х реней, обста-
в:*:, про6лем _ виробнгд{тва. розпол!.гц, обтийу, привласнен-
ня. володйня 1 вгл<ористання (спохо:вання) останн!х. €аме на
1цо( яв}пцах' предметах' процсса{, !!{Ф у3ага.,1ьн}ок,ться понят-
тя}1 "матер1а-тьне багатство'', об'е:<тгв'улот,ся ! кр!зь н*о< про-
ходять ус1 без винятку еконой.пт| вйнос:дпи сусп|-льства. 3а-
ради 1Фого багатства .'т1оди м|хс ео6о:о боряться, 3мага}оться,
конкуру|оть, спБпрагцо1оть тощо. €ловом, еконой*т| вйно-
с141171 ву&114ка:оть м!:п< за! нтерес ов ану|]у{и .,11одьми, тобто вони
ви]т.,1ива!оть з [хн|х !нтеросБ 1 пйпорядкову|оться [м. Ёаретшт|,

$|
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в епоху товаро-гро|шових вцносин вони опосередкову}оться
гро1пима.

{к1 >л< основн| соц|а.,тьн1 функц|| притаманн| економ|чнилс
вйносрпгам? [х к!лъка: забе3печення й обслровування руху
матор|апъного 6агатства в сусп|.лтьств| (вироблення, викорис-
тання ! поверненя його в природу у вигляд! р|зн*ос спра1"Фова-
н1,о( елементБ); вйтворення й утвердкення .'!}одини як носй
сусп!льгпос вйнос:дд; майлове ро31парування сусп|.тьства; ор-
ган!зацй 1 стаб|л1зац1я сп!.тьного )о{ття .гподей. 9к 1 6удь-я:сд?
1н|штд? т:пп сусп!.гьн:ок вйносин, еконой.п*1 вйносини висту-
пак)ть як суцгпт1оть форм орган!зац|] (передусй еконопд!'п*о-
го) :пстгтя лтодей, наданнт йопту влпастт,востей..ц|л!сност!, упо_
рядкованост1' системност1 | певно1 со1ц'штьно| спрямованост1.
Ёконой.пта д&_гьн|сть ,тодей становить реа;тьн*тй зйст хц':х
вйносин. 3 й:шого боку, еконоу':ьт| вйнос:ангт ви}1икак)ть'
ро3горта]оться, втшт}о]оться у реа.'1ш | наре1шт! при{1иня}оть св0€
фунтс*1онування .,1и1шс в еконой.п:й д1яльност! | завдяк:а |й.
3вйси ко;о*рй !ндив!д !_ ус! нлени сусп1-гьства, |цо т!е|о чи й-
гшоло йроло зайъаалоться еконойтгголо д;'я.гьн1ст|о, € носйт,па.
фун:сд|онерами еконойчних вйносин, *+лэа сусупншм соц|шоь-
тсшм сф'скгпом.

Фт)<е, т}т ви1т{а]1ьову€ться [&(& 31Ё!-/БЁа сощальна ознака
еконойщтток вйностдт, л< суб'ектн!сть. Бона означае' що еко-
ной.+*| вйнос:д:и ма}оть свого нос|я, котрт.с? [х створ;ое, реа-
л1зуе, п|дтр:,дшуе, рецл1ое. 1{ей носй ||1е й пс:о<олог1.гго
"зафарбовуе" еконой*л1 вйносини, опосередкову|очи [х
суб'екттшним елементом: мотивац!е:о, мето|о' почуття}1и й
емоцйьдл, оцйкаттоа то1цо. 3авдя:са усв!допаленн}о та суб'скти-
вац!1 6удь-яке еконойчшле в!днош:сння [снуе ! як вйно1шення
до вйношленнн'1 [!]. Ёапр:д<лад' воно обов'язково оцн}о€ться
суб'етсгом з певно1 поз;,шд!1, в систей п.9вн1,п( цйностей _ ви-
годи' доходу' со1ц'ц1ьно1 справод.'[ивост[' р1вност|' тош{о.

1опор, врахову|очи суб'скпшн|сть еконой'г:*ос в!днос:.*т,
ми наголооимо на тоь{у' що софа-тьнтлтт суб'с:сгом :дгп< вйно-
син е 1 .гподська сп1.ттьЁсть (с!йя, колектив' народ' д0р)кава'
сусп!-тьство), 1 окреплш? йдтвй та грш{и йд:ш|дБ. Бй того, до
якого суб'ет<га "прив'язан1'' еконойщ*! вйносини, 3€ш1е)(ать
|хн! мас:птабн|сть, соц|а;ьн:й розвит0к, а такох йра порсо-
н:ф!каш!| | дсперсон!ф|кац'1.

.{,к | кояоте сусп|.;тьне вйноплення, еконой.*те в|днодшоглня
псред6ачае н0 ли1ше су6'екта _ того, хто вйноситься водночас
| ставиться' а й об'екта _ того' до кого в!дноситься суб'е:<г, у
взаемод1] з ким реал1зус свос в!днош|ення. Фск|-гьки об'сктоп:
еконол*!.птого вйнолпення е ./1}одина' а не предмет' р!н, то во-

$|

но !снуе як взаемовйно:шення суб'екта й о6'вкта, в 
''кому 

мо-
жуть ! зб!гатися' 1 не зб!латися !хн! найри та засоби ро3гор_
тання самого вйнолцення. [арактером в3а€мод1| су6'скта й
об'екта визнача€ться суспйьна форма еконойчного вйно-
!шення: спБпраця, обмй пос'гугами, това-рами' в3€!емодопо-
мога' конкуренц|я' експ-[уатацш!' компром1с' партнерство то-
що.

}{арешлт|, еконойцт| вйнос:.*ш: характериз[оться здатн!ст:о
опредмочуватися. 3авдя:оц опредмечуъанн}о, вони як латентна
реа.льн!сть' отрип{ук)ть ф!ксований предметн:,:й вияв. 9 як| х<

форт'пт софалтьно| предметност! вт|.гполоться еконой.ттт1 вйно-
српти? Ё;.о',пт € продукти матер|а.льного виробни1гва (пред-
мети, рет!. пос-ггщи), соц|а_тьн| йститути (орган1заф|, устано-
ви, йфрастр},!оура р}шш{ку тощо), зна!с,[ (мова, си}{воли, грогш!
та й.), -]1]одська повед|нка.

|[остае необхйн!сть детазьн!:'ше ро3крити зм!ст еконойч-
шо< вйнос1ллл, ят*|й станов]!'!ть вйповйна 'дйльн|сть | пове-
дйка -гподей' ц{о € ви'1вом 1хнього оконом!чного ){с}1ття. ?ало:п:
чином ]!{и маемо перед соболо трпаду: економ!чне )ш|ття _
скон о м |.ь:а д!яльн|сть _ економ !.п:а повед!л дка'

Бко:лойчпте )киття * у3ап!"льн}ов€ш1ьна категор|я, яко|о по-
знача€ться вся сукупн!сть еконой.л*т:о< вйносрпл. д]я-льност! та
поведй:од .лподей як члпен!в даного сусп|.гьства' !||о господа-
р|о|оть в ньо^ду. 3розр:.йо' сконой.+пе )киття реал|зуеться не-
рез в!дповйну. дйльн|сть та поведйку на тл! певного т1,{пу
еконой.+ттдк в1дностд*' характер як}о( визнача€ться панБноло
формо:о втпасност! на засоби виробн:.пшва. }1окал|зуеться це
)о{ття перева)с{о в еконой,+пй сфер! сусп!-гтьства' до .]т}оди
взасмод|.:оть насамперед як еконойщ*1 суб'екти. [,[ого руш:|! _
сконой-*т! йтереси 1;*дрвй1в, |хтт]х гр!т та о5'сднань. |оловна
форма вияву еконой*+ого хиття _ господарська д!яльн|сть,
господар'овання (виробнлпщво матер|а-гьнток благ | пос.гг}т, ве-
денн'т дома1]1нього господарства).

[о розр1зненн'1 еконойн*ло| д]я-ггъност1 та еконойцшло| по-
вед|-ътло: в еконойч+й софологЁ !сну:оть два пйходи. 8 одно-
т"ту раз| :х отото>пстк)}оть, в йтшопгу _ розр!зня1оть за прин1_р{-
пом: д]я.лтьн!сть _ ви3нач€ш1ьна форь:а акт:дност! стосовно
поведй:ст. 1нгшдтя:а словами, якш(о еконой.пта д1я_льн1сть яв-
.цяс со6ото сукупн|сть д|й, ал<тБ 1нл:вйа. через як! вй безпо-
сор9дньо реал1зуе сво1 оконой*т1 йтореси 1 за допо},(ого|о
як|г( дос'{гае господарськ}!( цйей' то еконойчна поведйка
о6'елнус вс| форми акттдност1 (в,лшл:о:, д1] тогцо), що обс.тгщо-
ву!оть чи супрово,|рку}оть д!я.гьн|сть. €какйо, якшдо л}одина
кут1ила п{ось у магаз:.*т1, то п!драхунок &'!асного о6тод;*сету,
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с|у1ата гро|'шей' отримання касового чека _ усе це еле'иенти
еконойчно| д!я-льност1. |[оведйко!о' тцо супровод)куе або о6-
сщтову€ цло д|я.гьн|сть, с знайомство покутп{я з рек]1амо]о'
ло|3дка до магазину' виб.р потр|бно| реч| то1цо' Фднак да.,1еко
не завхди враховшоться под|бн! тонкощ1 у вймйностях :и!л<
еконо!!{1чно}о дш{.,тьн1ст}о та повед1нко}о, топ{у часто 1х не ро3_
р|зня}оть.

€истема еконой+плих вйнос*д* сусп!лъства на]1то ск_гдадна й
розгаггу)кена' гцоб мо)!с{а було розглянути || туг у повношту об-
сяз|" $к:цо в единому про:{ес! роз1ширеного в!дт36р9ння розр|-
зн'!|оть виро6гпп1гво, розподй, обштй, спо)1о1вання' то еконо-
й1ц{1 в!днос:дпи слй под|лити на чо]ири ве:шд<! грутти:
виробнит|, розпод|;ьч|, вйноспдти обйну (т<уп|вгтя-продш() |
вйнос:дти споживанн'!. |[ершла група о6'еднуе виробния1 вй-
носини| тобто так[, ш{о виника|оть викл1очно у процес.! вироб_
ни1{тва матер.!а.;тьнтос засоб!в до )!о{ття. |-(е, зокрема' в:щноси1{}.!
влтасност! на засоби | резу:ьтати виро6нлл_цва, вйнос:д*и ти!;к
р1знипгг: соц1а;ьн:лтгг: група}{и' як1 пос!дадоть неоднакове йсце
у виро6н:а{тв|. орган!зац|йно-}ттравл!нськ! | технолог|чн| в!д_
носу1'1и.

{арактери3у|очи виробнин! вйностп-пи останньо! групи, сдй
3а}.в'[кити' шдо орган1зашйно -управ::йськ| та технолог1тпт| вй-
носини виника!оть в рс3ультат1 виро6нттного под|лу прац1. як
сп|.льнлй сусп!льний процес виробн:а_цво потребуе певно|
орган|зац!|' }т1равд!!*:1ч, под!:ц виробникБ на т!4х' хто управ-
ляе | контро.'т|ое' 1 т:о<, якими управг! 1!оть ! лсок контро.'т}о_
|оть' сугйсть упрашгйськ!д в!днос:сп по.,шша€ в подач| ко-
ма}щ' встановленн1 прав*,..лт одн}!|у*{ агента]ь{и вглробництва та
в:д<онаттгг1 |х 1тптт:ддс учасниками 1{ього процесу.

Фрган1зац1т?т о -управг:йськ! в|днос ини _ це вираз функт{ о -
н€ц1ьн].о( 3а./!с){с{остей йх л|одьми у процес| виробництва' ко-
ли € нач€шьъ1у{ху1 та [хн1 п!длегл!. |1роте вй не ед:цний. |ехно-
логй виробн:д{тва об'ектг.в*:о встанов.,т]ос й й:.ш! залехност1
м!я< .лшодьтъда, наприк'1ад, винос}+1и сг:ец1ал!зац!1 та кооперацЁ.
€пец1ал|заци * цо розподй виробн:о<Б за |хньоло професй-
но!о приналпе)сх!ст:о, квал1ф|кац|€}о та проводенням певн}о(
трудов|о( ! виробн:ан:о< операцй. Агенти виробн:а:-цтва набу-
ва|отъ при |'Ёому певн1о( виробни.пах фунлсдй 1 водночас вйо_
кре1!0т!о|оться в ньом},.

}1авпа:са, в!дносгшти ко операц1! в!дб:тватоть за.тге;*:ьтост| пд|х<

.'т]одь]!{и як йтегроватп'птгг: виро6нла:<ап,л.т, як1, будгша порБняно
диференшйов€}ними ! самоот!:}тлапатд. все х виробля:оть сп,ль_
но. €аьле кооперацй нада6 праш додатково| продуктивно| си-
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ли! яка не дор1внлос прост|й арифметичнй суй |ндивйуа-ггь-
них робон:л< ст,:л.

3вичайно, виробния1 в!дносггти обумовлпологься в3а€1\,1од| е1о
-тподей, проте сусп!.льн:й характер |х за.гте>поггь насаг"гперед в|д
вйноорп-п привласнення, без як}о( про )кодне виробнгп{тво не
мохе буги й мови' б!.гъцле того' саме виробништво € прив]|ас-
ненням' на 1цо не раз указув{1в (.йаркс: "Бсякс виро6н:,п{тво
е прив'1аснення !ндп.вйуумами предметБ природи в межах су-
сп|.гьно| форт'пт | за [| допомого|о. Б грог"ц розуптйн1 буде тав-
толог|е:о ска3ати. тцо в.ттасн|сть (пр:,ш..ггаснення) € у{!{ова виро-
бнтп{тва" [2]. 9днак на характер! виробл*г.па< вйност*т позна-
ча€ться не ст].льтст ттрив.г1аснення предметБ природи, ск!.гьки
форма влтасност1 на засоби виробн:л_щва. !(о:"ту вони натте>кать?
Фкреттптм особам, соц1а.гьн:,пд групам, дерх<ав! .п,п безпосеред-
ньо всьо]\,гу народов|, суспйьству? {лди визнача€ться [ подй
резутьтатБ прац1 та суб'ект|в виробн:л_1тва на в'!аснтд<Б | не-
в.)тасникь' | па[сце .тподей у виро6нттч!й сфер!. ! т:.,:гт виро6нртчо|
лемократ||, 1 харакгер сусп!-,ьншх в!дносд.цт. ||]о ;с яв'[я€ собо:о
власн|сть 3 погляду функц!она_гьного вияву'|] в систспт[ еконо-
м|.птих вйносин? як! г| особлтазост| с прелметом йзнаваль-
ного !нтересу еконойчно| софодог1!?

9к 6уло ска3ано у попередньоьгу розд!л!, вл1асЁсть _ це
форма сусп!.гьного привласнення. €оц!а.гьно-еконой.п{а суг-
н|сть втасност! полягае в особл:.тв;лк в!дносинах ти|х< .]11одьми 3
пр!доду волод!ння, розпоряд_ження ! користування засобат,пт 1

ре3у.]1ьтата]\{и матер!ального виро6ни1гва ! волод1ння ьтатер|-
штьни]}{и речами' пйпорялкування |х вол| ! впад| певного
су6'екта. у цьом)/ зв'язц/ прив"т1аснити о3начае зробити
"сво1м'' (мо1м. тво1м' на1шим' ва!шим та й'). |1роте е й зворо_
тний гцодо привпаснення процес _ вичуж9ння, тобто в.]1ас_
н1сть даному суб'ектов| вхсе не н€ш1ех!1ть' отхе, е л\]\я нього
!ц)кок)..1снуе чи]\{'}ло соц|а.гьн:о< слособБ ! каналБ привпас-
нення 1 вщ(ухення: суд' ц,т!1&'[я ! прода'(' ро3дер)(ав'1ення'
приватизал\А' експропр1ацй' успадкування' граб|лс:.ицтво,
розкрадан}ш та й.

1е, шдо прив]1асн|о€ться' назива|оть об'€к?пом вгпасност|.
{лльа понлттям охот]]т1о€ться все. шдо ма€ певну цйн|сть, ко-
мусь н€1ле;йс4ть | здатне о6ортатися в кол| .]11одськ1,о( йтересБ,
практики' тобто лереходити вй одн|е1 л'[одини чи гру{ти л}одей
до 1н|||о1.

Блемснтами впасност!, що станов]шлть '1' соц|а.ггьно-
еконойчний | правовдтй зйст, е в|дносини н'ш!сжност!, воло-
дйня, ро3поряд)кення | корист}ъання. -[1лоди намага|оться ста-
ти вт1асника}{и' тцоб волод1ти, розпорядхат14ся [ користуватися
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речами на сво!о користь' тобто вй]лравати передусй ро.,1ь
еконойчного суб'€кта. Бйност.цли н'ше)!с{ост! вказу:оть на те'
кому на",1е)ю,{ть об'€кт в'1асност|, д;тя кого вй фун:с11онус як
свй. Болодьня' розпоряд)кення | користув;|ння в.гтасн1ст!о _
це правомочн! повновая(ення в'|асника. 3олод|ння передбачае
фалсг;тнне в'{адар|овання в.'{асника над речами, коли вони
фут*:с1!онулоть у сфер! задоволення його ф!зи.тних, духовн|4('
господарськто<, софа-тьн],о( та !ш1|!о( потреб, досягнення т[Ф(
тпд йтших цйей, реа_тг|заш!! йтересБ.

€аме 3 прина;техстост| та володйня починасться
"пр:{слгадання вол| в.'1асника до ре9ей'', | саьте "вйнолшегтням
вол! до ре9ей'', за |егелеьт' да]оться "найпрост|лш1 визначення
&г!асност1'' [3]. Розпоряд)кення об'ектом власност1 _ це пр'1во
6еззастере:псто визна1|ити його до.г::о (продати. подар}ъати'
3н]{цити та й.). Ёар9-:птл'. користування вггасн1ст}о € не [цо
!н1ше, як отримання з':{ о6'€кта корисн|,{х в]1астивостей та р!з-
нто< соц1а.гьн:о< фун:сдй.

3розуптйо, чсрез сво}о впасн|сть суб'ект }твердж-у€ться в су_
сп|-гьств{, набува:о+пт певного статусу в систей соц1а_гьно-
еконойчн}.ж винос'.|}1. |1роте володйням' розпорядхенням 1

користуванням речами соц!апьно-еконой.лтпрй зйст 1 сусп!;ь-
н1 функд{ вйносин влтасност| не вичер.гццоться. Б|.гпьп:е того' 3
погляду економ1.шо! соц!олой ц| аспекпд вупасност| не голов-
н!. Ба:поштв|:,ше йтше: в сусп|лъств| володйня' ро3поряд)<ення |
користування рочами в0дночас € прями]!{ або опосередкова-
ним волод!}птяъ,{' ро3порядкенням та користуванням ! .'т|одь-
тша. [е в|дбуваетьоя наса!у{лерод у сфер| виробнлл-цтва' !ш1е не
т|.льти в ньо]уц, оск!льки вгпасн|сть е одним 3 головн1,о( ч]4}1ни-
кБ | посереднрп<Б ус1ел системи взаемодй 1 взасмоз'ш|е)с{ос-
той сусп|льства.

Фт:ке. щоб зрозрт|ти суто соц|а.гьн! функцЁ вл:асност| 1 вй-
повйн1 д!| влгасникБ, сл!д увйти у св!т не ре9ей, а л:одей як
володарБ та користуванБ нилшт, хоча, зв1сно, ре{!, трансфор-
}угу|очи чере3 себе р!зн| т;,пшт сусп!льн]о< вйносин' такох вико-
ну}оть соц!а-тцьй фун]сд!|.

3а-гпе:лсто вй повноти повновах(ень ш1асник мох<е бут:а пов-
тплтт (волод|с .всйа повнов2шкення''ш,!) 

-} непов.ни1!{ (повнова-
хенн'! розпод|ля|оться м!х< р|згпаги суб'скгат!п{). €ка;кйо' р|я
наш1ея(итъ як вггасн|сть однй особ!, а ро3поря.Ф{€€ться за :: до-
рученням йтша. Бйбуваоться поророзполй повнова:пспос вй_
носин' €ама хс в.гласн!сть ро3поро1шуетьея' '-ро3]тлаваеться", 'й

внутр!:шн| зв'я3ки ускт1адн1о]отъся, перегшп!та}оться в туг! "ву-
злшш'''. 3!.шика1оть гругш{ влпаснгпс!з, спБшпасшд<Б, користува-
чь, волод|-ль:{|в з р!знил,*т повнов:1хенняпд.{, роля]у{и' ь-
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тересами, соц!а.гьнт,ь,:и статусат\,{и. 8они взаемод!.:оть рг!;л< со-
бопо' внаслйок чого виника€ система еконойчнго< | соц1а-гъ_
н|о( за.]1е)кностей _ панування, пйлегл1сть' партнерство та й.

Арша група еконой.пттдк вйнос:дп _ розпоёйьи|' 3они ви-
ника}оть з приводу розпод!.гу в сусп|.гьств1 кана-ггБ достугц до
)китт€в|о( 6лаг ! способБ 1х прив.гласнення. [| канали лоступу !
спосо6и прив'1аснення нерБноц1нн|: ефекг:вн| _ неефектл.в-
н|, виг!дн! _ нев:-гйЁ то}цо' ('ох<ен 3 н]о( у!!о)0тив,т]ое ви-
щиг1нути вй "оусп|_гъного |1ирога" 6уъцл*й 'от. менхцуй 1ц]\.{а-
точок. 1ох< сутн|сть розпод!.тьтптх в!днос:+т по.'шша€ у
забезпеченн1 софа-гть*тл.птд суб'е:<там найр!зноплан|тн|:шо< по3и-
цй на тпкал| розпод|л-у сусп|.гьних благ. 3влача!!но, кохен з
шпок суб'ектБ праггте до б!лъ:ш вигйшд< дпя собе позрп{,й, шгге
взаемодй об'с:<тт.свно ро3став]ш1€ ]х на цлкал| розпод|-гц згйно з
мо)!о1ивостями кохс{ого.

€лй пйкрес!ту|ги' ц{о окремо1 сфери, яка концентрувал:а б
у соб| розпод|льч| вйносрт:+и, не 1с;нус. {| вйнос:.дти безпосе-
рсдньо вплетен! у виро6н:л-лтво' о6птй, спохивання' вони €
друтим боком коя(ного з н|,ш. Ёаприкгпад, у виробн:лдтв! роз_
под|.гп'ч! в!дносини рса.лг!зулоться ! трансформу|оться через с|{с-
тему робошо< йсць, адш:й!страт:вн|п( посад, тарифттих с|ток
то|'цо. €права в тому, 1цо ко){с{о]!{у ро6очому йс:"до влаотутзлЁт
певнтй соц!а.тьно -еконой'плд? потенц1ал: рБеггь о{1лати пра-
ф, пдох<.гптв!сть додатков:о< зароб!ткБ, соц|а.гьн}о( до{1лат' га-
рантй та й. 0т:ке. чере3 свй соц1а.тьно-еконой.*ттй потенц1-
аш1 робоне йсце ви3начас позрп_1!.:о працБн:д<а в систе:и|
розпод!.:ътпо* вйнос:д*, мас:дтаб його мохопшостей присво]о-
вати бдага' рвердх'(.ув ат\^ся в сусп1-г:ьств|.

} сфер| обштйу розпод!-тьч| вйноспдпи рсал|зулоться чере3
взасьяодф покуш{ь ! продав;1!в' а тако)к- численн!,о( соц!алъних
груп полсутшдБ, що р|зняться рг}п< собо:о цгпБе.гън:ст,шт потенц!-
€ш1ами' тофо рьнт доходБ, величино|о сйсйнтос б;одл<етБ,
територ1а./|ьними вщм1нностя1у{у\ у постачанн|' м1сцеви1ии 1ц-
на\ди та й. } спо:юдванн1 тако;пс |снуе власнлай механ!зьт роз-
под!тгу. 8й пов'язантй.з неоднаков}1м доступом спо;пошачБ до
сус!1шьного серв1су' р13но1о орган!$1ц1€|о дома|шнього госпо-
дарства, самообс.ггуговування, кулйарното ку]1ьтуро|о с!ь;ей
тош{о.

1ретя група еконой.пт:о< вйнос:-*п о6тп!нн! ('<уп1&г11-
продах-у. погтиту_пропозиц|1 та й.). [е порева:псто р:.+гков|
вйностд*и _ мьк продав1цми ! поцдтдяпди та !*н|т'пт посеред-
ник!}]!{и. Безпосередньо через се6е трансфорг"шс | в|дтвор:ое |х
система торг!в.лг[, комер:{!1, 6!знесу. Фбпт|нлолоться г!родукти
виробн;п1тва' а чсрез нРгх _ форми д|я.лтьЁост1. .[[к правгшго,
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о6пгйн| винос!.тни опосередкову|оться гр!-!.[[]у{и' гро!|'овим спо -
соботи привласнення. однак ма€ йсце 1 пря:*пш1 обьгй продук-
тап.{и _ бартерна торг!влпя. [з соц!олог!.пло! то.шст зору, обт*йн!
вйносигги угверд)одоть соц|альн:й кот,ш:ройс. соц1а.гьну рБ-
новагу м!-эк ве_гргкилти групами .гшодсй _ виро6никами' продав-
цятл*: | покуг1ця^.{и, ш{о р|зняться сво1пди йтересатии, ш1е ]!1а}оть
потребу один в одно}угу.

9етверта група еконой.+т:о< вйнос:,тт _ в10носцнш у сфер|
спо)!сшвання з приводу 3адоволсння 6езпосередн1х потреб лшо-

дей як спо:ювачй. {1 в1дноеини кон1(ентру|оться { оберта:оть-
ся навколо особлпво| овое1 "в|с1" _ спо)ю8ного вйно1||оння.
|!о х< воно собого явутяе? {е _ практич}1е, цйеспряп:ов:}не'
обувтовлпене потребат'шт вйнотшення йдлшйа до засобй 3адово-
лення сво[х потреб, йтересБ, що псредбачас наявн!сть тцок
засобБ та р!|ння користуватися ну{му1' 9ерез спо;лоавнс вй-
но!шення реа;г|зуеться спо'о|вна суу::а (златн|сть) .,т}одського
|ьцивйа, котргй до6ирае лредмети' способи та йру 3адово-
лення сво|х потреб' вйповйно орган!зовус проц9с опох.!'!ван-
ня. [я гр!т1а еконой.тнттх в|дност,ть: склада€ться з к!лькох
п1дгруп: вйносини м!;к спо;лсдачем | виробникой, 11(Ф реал1-
3у{оться в дома||1ньому господарств| як доведення продул<гй
сусп!-гьного виробнтд{гва до остато.+то{ сполсавно| форт"од;
вйносттьти вйповйальност| спо>*свача перед виробнтл<о]\{' на-
прик.]тад, за технолог!.*ту прав;шьйсть експтцатац!| тих '*: й-
тшлос виро6Б, пристроБ, г*а;:пл.т нв с'трок гарантй; вйнос:ддт
спо]{о{вача 3 п]дприе}{ствами торг1в'т1' гро1!{адського хар!гуъан-
ня, серв!су' транспорту, 3в'я3ку' з:}к.]тадами ку.]1ьцри, спорту,
охорони 3доров'я та й; в!дносгапти м!х спо:пошачами; нормати-
вн| вйнос*ппи.

9псцо еконой.гг1 вйносини ро3глядати 3 погляду суб'сктно|
структури {х' то слй вид|.гштти чотири соц1а-гьн1 тигпа |х*д|х но-
с![в (суб'ект1в): суб'екти &г1асност1 (влпасншо*)' су6'екти вироб-
ни!{тва господарсько! д!я'гьност! (виробнл,п<э:), суб'скти обшгй-
н},п( в|дносин (продавш!' покупш1, посероднла<и), суб'е:<ги
спо'&{вання (спо>юван|),

$2. Бласни:от

9!д того, хто е суб'е:сгом в/1асност|, за1е.)кить !! сусп]-ггьна
форппа. Фск!ль:от софальн:ос су6'еклй вг:асност]" 6агато, то й
форм [[ вияву та реал1зац!] тако:к 1!им,што.

€оц1а-тьн*й суб'ект влтасност| неолнорйний" в|н бувае й-
д,:вйуа"льгт-тд'т' груповим (колектлвн;ол) | масов*апл (сукт7гшг:тм).
3вйси вигш1ива€ в|дповйний подй влтасност1 на основн1 фор-

т,ша: [ндив|дуа.,тьна (пр:.тватна), групова (колекгивна, супт|сна),
масова (стсп!лъна, державна, народна). 3розумйо, су6'сктом
пр:шатно| в.лгасност| е |гщ*вй' групово| _ колектив' група'
масово! _ сусп!-гьство, дерхава, народ. € безлг|ч комбйацй
р!зних типБ суб'екг[в | форм &гтасност!, що зумов'11ое 1снуван-
ня зм|-:шан},п(, складн:ос форм | способй привласнення. Розг-
.,1янемо основн| соц|альн! титти в][асникь ра3ом з адекватними
формами власност!.
. [|риватшнй власник.(!нливф ! прив*тна власн!сть..9 науковй

л!тератур| € !широкс й вузьке розумйня пр:шатно[ влтасност1.
|1ерш.пе 3 н|о( в|[т{у{вае з протистав||ення сусп!.гьно| (затально[)
! пр:тватно! (настково|) в.лпасност|. {тсцо сусп|.г:ьна впасн1сть _
це з:!гальна (абстралсггта) втпасн|сть усй .лподей' що )|(ивуть у
даногу{у сусп|.гьств!, в;|асн!сть ус|х разом, то приватна вгласн|сть
е вгтасн1стто .}1и111е певнол частини сусп!-гьства' групи .гподей, а
то й одного !тщдвйа. 1|е втласн!сть часткова. Фдне слово, при-
ватна влгасн|сть 6ереться в ракурс1 особ.гпвого ви'|ву й осо6.гпа-
вого вйно1шення сусп!,ъно| в"цасност! до певно1 частини сус-
п!льства [4).

9 такому розумйн| приватно1о на3ивак}ть не .]ти1ше в'!ас-
н|сть !ндив|да. а й трудового колективу' ц)утти, громадсько|
орган[заш|!, пол|тплш*о! парт!-| та й" [{ав|ть державна влпасл*[сть,
яка через дерхаву на,г}е)кить усй |1 громадянап{ 1 певн14\4 чином
тако)!( потрап.,1'1е до розряду прпватг*о! вугасност| _ н0ю роз_
поряд)ка!0ться дорх(авн1 сщок5овф, .п,*тов}п!ки' тобто !{ул!1е
повна частина сусп|.гьства. !о рон|, 3:}конодавотво 6агатьох
кра|н, у то}уц ,*тслл й 9краБи [5], втосодить саме з 1||ирокого
т'гумач€!{ня прР1ватно[ в,тасност!. Ао не[ в!дносять ус! й:ш|
форт"ол в/хасност1, крй дорх<ав:тно[.

Бузьке розр1!ння вйносить приватну кгтасн|сть ли1пе до
"пр!,шат|{}о{ рук'', тобто до }*длвйа, ш[о е 'й повни1\.1
(повновлют:л'л) суб'ектом. 3а прин1ц,1пом нагромад)кення |
способом 1снування вона под|ля€ться на дв1 основн| форт'ш::
приватнотрудову | приватнокайтал|сти.ппу (нетр улову) . || е ртша
грунту€ться на пра;1! свого суб'екта ! приттшпо:куетьоя його
праце|о, ! ялоцо 3ФЁа.]тё)*ггь в основ1 сусп|.гльного виробнтлдг-
ва' то в'1асник засоб1в виробнладтва виступа€ розпорядником,
керйгшо<ом виро6ггияого процесу (птено.щпсером), а заодно !
вг*робн:.копя. 9се _ в однй особ!. '3в!сно еконойчна вглада !
виробнггя1 фун:одш на тако[{у виробн:лдтв1 не розпод1-ттялоться
м1;к р|з+пгл*т агентами, оск!-тть:с: вони повн!ст|о н'ште)кать в'{а-
снтд<ов|. Бйсутне туг 1 таке софа.гьне яви|ще' як в!дну:*<ення
виробн:л<а вй засоб!в виробнгш-1тва' а процсс прив'1асноння
здйснгоеться 1 нерез влпасн|сть (кап{тал), ! нерез прац|о.

$2
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}правлпйня виробнш{гвом знаход!'{тъся тех у рамках в.,1ас-

нтл<а-^виробн:л<а. 
_ 

|[ росте:ку€ться тако'( пря}у{}41 
- 

зв' я3ок т!1ьк

мотрвайето до праш| 1 резутгьтатапд{ п: 6|.гьшле зробгш _ б!-гьц:е
й маетп. }{емае тут нав|ть натяку на експ]уатац1]о л]одини л|о-
дино|о' бо виробгт:о<-в.'1асник' так би мовити' сам се6е експ]ц-
атуе. Ёарвш:т1, на такому виробн:л{гв| виникае особ.гшда мо-
р^:ъ _ 1руд','. 'Ё 

додер>куетюя не-хтось |нц||'пп?,. а !|1од|{на

праф, як| ётворлое | свое 6агатство, 1 бататство сусп!-тьства.' 0пке, виробнтд_гво, орган|зов:}не на з:1садах пр:тватно| тру-
дово[ влпасноот|' с способом найрадгд<альн!ллого вир|лшення
проблет'*: подолання в|дту:кення виробн:лсБ ви в/|асност| на
засоби виробн:а!тва. 1а, на жа,ь' псрех!д до такого виро6нтлд-
тв€| сьогодн| немо:к-тпв:п?, оск|.гь:ст ро3виток продуктивн}о(
сгтп т|{о не сягнув того р!вня' 3а 

'[кого 
один виробн1л<, вй ;ке |

&пасник ! менед:кер, оперував би заводом_автомат0м чи це-
х0м' в|41тускак)чи го1овпй вир1б. {ерез гцо о6став:'шпу !нлтвйх-
штьна трудова вггасйсть мохс1тива .,1и1]1е в обме>кен:':х -формах,
до того ж т!.гьво; в деяк}п( сферах сусп|-ъного виробн:д{тва,
наприк]1ад, у сйьсько]\-{у господарств1' де се.,ш1нин на своему

"'дй земл| е | вл:асн:д<опя, | виробником' ! монел;<ором- |!од|-
бн'е спостер!гаеться й у в*':тлалк? з в.,1асником ргй1-заводу або
др1бно| ремонтно1 майстерн1. де вй:ке | оддллй виро6н:л<._ 

|{рив?тнокайтал|сти'гта форпла влласност!, якА нагро|!{адку-
еться через прив]таснення резу]|ьтат|в чуя(о1 пра|д' спри(тиня€
|:пш| соц1а;ън! тендегтц|| в орган!зац!! сусп|ъного виро6н:ащ-
!а. Ё{едарьда протягот!{ усьой 1сториштого п:1нування. || (а шо
оу,''"р;6д ота1гов;гегд,гя | розвртп<у "к]!асРгчного'' кап|тал|з:"гу)
сусп!льство трясли рево.тпоцЁ. 1|лълса в РосЁ на початку *{ ст'
|х вй6улося {ри, на 3аход! )к' якц|о взяти ху{11-х1х ст., _ !х
було зна.льпо б!.тъ:пе.- чим )ке характеризу€ться пр:'ватгпокайта-гг1сти'пла форма
впасност! з погляду суб'екта }1 в!дносл+т? 1:'пл, !цо вона зр{ов-
.гпое виробницгво, на ,{ко}у'у взаемод!лоть в]1асник ! нев.гласгпп<

засобБ виробтпд"гва' звляй чопду в-станов.}т|оеться осо6:тлазта!л

ре)ким експгцатац!! на:&ано| робоно| си;*< | виникае антагон!-
сти1!на суперечн1сть м'к пращек) 1 ка'шт2ш1о^4.

.{кого х характеру набувалоть виробнин| вйносддгги за ц|е!
ф'рй в.тласно]т|? !,{ракг"ру нер!вност| в роздй| еконопг|.*то|
в.,1ади' со|ца.,тьн],о( статус!в,- суб' екг! в ! результатБ виробнтл-шва.
3розф!ло, ]цо власник засобБ виро6гптт(гва ма€ а6со;потну

""'''мйу вггаду, яколо н| з ким з агентБ виробн:пцва не д1_

литься. .[[:с:до >к вй доргд8 управлйня пйприемством ]!1ено-

д)керу' то й цей останнй сво|пти управ'ггйсь*о.:.ттш: фунлслйттоа з

безйосереднй виробгглл<ом тако)к не д!-трлться. Р1аемо вик'т1о-

чення 6езпосерелнього виробнгл<а |з системи еконой*по: й
управ.г:йсько[ впади. {к ;<е 1дуть справи з прив.]1асненням?
1(ап!тал|ст прив.,|аснк)е резу.,1ьтати праш! менеджера ! найма_
ного роб|тника чере3 володйня в.г:асн|стго на засоби виро6ни-
цтва. Ро6|тник )ке позбавгтений |ъого способу прив.,1аснення'
оск!-тъ:сд вй в!дчу;1енгй вй засобБ виробнтл.дтва. } його роз-
порядженн! за.лп,ш:лаеться гротшов;с? спос!б привпаснення' 1цо е
пря]\{им вира)кенням його унаст1 у прац| та отримано! в:дтаго-
роди за не|. !ей х<е спос16 привпаонення д!е як пряттсй еко-
ном!чнтй примус ло праф ! визначае еконой.*ту стратег!_:о
роб!тника: ефектлшн!лша праця _ б!ль:ша винагорода. 0днак
гро:шовгй спос!б привласноння реал!зуеться не в само}иу ви_
робнэп{тв!, а поза ним _ у сфер1 о6мйу.

Ёемох<.гшдв|сть прл.:в.ттасненн'| роб1тнла<ом результатй свос[
прац! 6езпосеред}1ьо у виробн-тадтв| поясн:оеться тил4' тшо ро61-
тник волод!е не в]1асн}{]'_ъкими , а виробничмм1и функц!ями
3нарядь прац|. 1аке володйня забез{1очу€ йому не гФив]!ас-
нення' а.]ти1шо освоення як 3нарядь прац1' так ! т;о< предметБ,
як| з !хньо}о допомого}о ни]!{ обробл:я:оться у татотй спос1б.
8иникае 1 тривалшй час не вир1тттуеться на виро6н-:ддтв| супе-
ретгт|сть й>к освоенням | прив.,1аононня]\,{, яка € супере.*т|отк;
пс}:с роб1тником | кап1тад|стом' а в 1|1ироко}у'у мас:.шта6| _ м!к
пр:шттоблен:.птд 1 панБним к.,таса]!{и бур;лсуазного сусп!.гьства.
{я супере.гп|сть навпй под|тлала сусп!.гьство' пос1.{.'т}о1о([и в
ньо1\.{у кпасову боротьбу. Фсь нопгу ! не обт'п.*па_гшт його соц|-
а-тьй ревотпоц1].

|аютй сощ[а:пьно_еконой.лний стан в.]1астивий ранньому |

зр!лот,ц кап|тал|зпдов|. }{тдп1 )к у розвинелтих кра|нах 3аходу та-
кого "д1жого'' кап1тал|зщу нема€ ! сулере,*т!сть :ибл< освоенням
1 пр;твласнення!|{, праце!о 1 к_ап1та-пом, яка вибуха-.]1а ко.'тись ре-
во'1|оц1я]\,1и' сьогодн1 зн|вельована високим р1внем )о,1ття ] со-
фа_гьного захисту' г{аст!о роб|тн*п<Б у розпод!л! власност|
(в:догп .п!дприемсти) ! доходБ (акцй)' ни3ко|о соц!алтьно_
еко}!оти!чних 3аход1в' що в)кива|оться дер)каво|о.

|1Аеться псредусй про то, 1цо сьогодк! кра[ни л|бора.гьно|
дептократ|1 с сусп!:ьствапла' де ринкова еконопг|ка футпсд|онус
ра3ом з дерх(авно|о систе}{о1о коригуван}б{ .ринку. йета ко-
р|.{цвання _ порерозпод1л доход1в через со|ца.'1ьне 3аконодав-
ство. 9 резу.лътат1 значна частка доходБ, одерх:}н],п( в]1асни-
ка^,[и кайтащ, пере.,тивасться на фйансування соц|а-ггьнлос
програм ! забезпочення соц|а-гьно уразлив}о( про1паркБ наое-
лення. йалоть йсце й йтш| тегщенцЁ, як! свйчать про ?е, ш!о
с1тперенн1сть м}п< праце|о 1 кайталгом' осво€нням 1 привпас-
ненням' нев'|асником ! в.гпасником сусп!.льство пра|не змсн-
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!17у1т14, 3аг:}'ть}ууват|4 на стадш' яка Аае змогу уникати масов|,[(
конфл1кть та рево;т}оц!йш1л( вибухь. [е, напр;лсг:ад' транс-
форь:ашй пр:ватно| в.,!асност! через а]с-11онування, втягування
у [{ в|днос:спи Аодал: б|-гьпшо] к!-лькост! прац|о|очих._ 

}{езвал<а}очи на те' що б!.льгша частка промисловост[ ! засо-
бБ виробнРп.{тва в захйнртх сусп!.льствах € приватно!о в]1асн|с-
т!о' остання поступово зьтй:ое свй соц1альнтй зйст, тра}1с_

форьгро*лсь у масовй форй. Бйбуваеться ."усусп!.тьнення''
пр;ватно| в.г:асност1, Фсь що гти1шс про це вйопдй_ англйсь-
:од? дослйник так 3ваного в|дкритого сусп|.ггьства 1(арл |!оп-
пер (1992 р.): "€утасна приватна в.гтасн!.сть на засоби вироб-
ни|(гва |снуе головним чином в а:с{|онернй форм|. А серед
найб!-гьтштл< дер)@]ть|{икь а:сдй на 3аход| не останнс йсце
посйатоть пенс!_:?т1 фонди, як| розпоряд)ка1оться частко]о за-
ощадя(онь м!.гьт"тонБ роб!тн*п<Б' що ста!оть такип.{ чином ма-
ле1{ькими "кайтал1стаъшт'' [6]. Фтр:лт -тшо'п'т на сво| алсдЁ дрв|-
денти' ро6|тн:лот тим самим беруть г{асть у розпол!.:т1 доход!в
через володй:дц вцасн!стто- 1а все х< 61.гьл.ш г.лштбоке вк.,т}очення
|х у в!лносини прив'!аснення 1 розподй доходБ мае йсце тод1,
коли вони ста|оть атс11оглерами "сво1х'' кот'ш:анй ! ф1рм або
ко.]ти ви]<упову}оть п|дприемство' на якому пра1{1о!оть, | пере-
твор}о!оть його на п!дприемство з групово!о трудово!о формоло
в,лаёност1 (в.г:асн!стло пра:{|вн:л<Б)' 1а:ош чином сфоршувався
особ.гпв:й тип масового виробн;л<а _ пра|_цо!о'лд? влгасн:д<'

у с!шА_ з |974 р. д|лоть спец|а-гпьн| програт{и (всоп'
п1тАР) форшування в;пасност| працБн:л<Б. Ёа п!дпри€мств€}х
з тако!о формото вггасност1 у'ке пра|цо!оть 10- 11 шс!-гьйонБ чо_
ловй (6.'паз1ко 9% оукутш+о| робоно1 с:'т.гпа кра|ни). !{я форма
в.г:асноот! поеднуе в однй осо6! виро6н:д<а' ! влтаснлл<а' ство-
р|оючи разо|у1 з тим кращ| умови для унаст| праг(!-внгп<а | в
йравтт;нн: !т]. Бона за6езпечу€ вш!ду проду|оивн|сть прай
1орьняно з трад:д.д|йтою прив:}тнокайта-тг|стищтопо форштоло
в.г[асност[. Фсь ношгу [[ вва;*<алотъ б].гьшл перспективн0|о а.'тьтер-
нативо!о цй останнй [8]. Рух за форпуватаня й утверд)кення
вгласност1 пра:{вчщф перокинувся до Англ!1, 9горщ:тпт, |[о-
,ътц1, Рос|! та йшг:ок край.

€постер!га!оться й йтш| зм|ни в систем| впасн!сть _ вироб-
н}д{гво' 3окрсма вит1снення к]1асу кап|тал|ст|в кпасом управ_
лйцБ (менедхер1в). } соц!олог|! цей процес д|став- на3ву
"рево.гтло:{|! упр|втгння'' 1 А:с.Бернхем' А.Берн, [.Р1йс,
Р-.Аарендорф та й.). €упт!сть 1Фого процесу по.,ш|га€ у ро3'€д-
нанн1 на виробни:_щв1 фун:сдй володйн3 та улравлгйня, вико-
нанн1 !х р|знплт,шп софа-гьн:дцдл групами. |4деться про те' !цо й-
с.'1я так 3ваного сйел:шлого кайта.лт1зму' ко.'1и виробн:лдтвом

6езпосоредньо керув:}ли його власники ц;.'тими сй'япси, кла-
нами, поча.]тося вит1снення влпаснлд<й з виро6ни1{тва
"алмй|стративно|о страто!о'' (!н;кенератт,*т' спефал|стами' я4-
г*й!страторами. орган!заторат*са)' йтереси як}о( 6агато в чо}|{у
нс зб1лапоться з йтереса|\{и в]тасн:д<Б. йенеджер став визна-
ча.]тьнок) ф1гуро*о на виро6ництв|. йа*о.ги певну автонотшБ в
зал:ехс+ост| вй влпаснрп<а, вй здатн*й управгтяти виробництвом
не ли1|]е в 1нтсресах останнього, а й сусп!-гъётва в шйот"ту.

Фтхе, зазначен! тенденц]!, на на11] пог.,1яд, св!дчать про те,
що приватнокап|таг!стичс*а в:тас н|сть' 3азна!очи транс форпта т {|!
! метаморфоз а)к до перетворення на :ш1ьтернативн| форпги, !с-
торично себо зховае' ви}!ергце овй соц|а.гьно-еконой.*трй
потенц].а-гп. 3витайно' цей процес 6 довготрива'1им.

!(олективний пл:асник ! колективна власш!сть. }}(олекттвна
в.тласн!сть _ !стори.гто в!пца' а фунтсд[он€штьно ск]хадн!ттта, н}л<
приватна форьла вцасност! ! сггира-етьс_я не ли1ше на сп|-гьний
йтерес, а й на певнтд1 рБень сол!дарност1 ти1::< сйвв.ггасн:д<а_
ми. €укупг*гй суб'ект колективно1 власност{ е водночас ! ко-
лект!1в}{им виробнг:ком. котрий потребус особлргво1 виробни:-
но1 демократЁ, за яко1 якнайповн1гше вия&г|явся б ! вико-
ристовувався б потенц1ал сп.!лъно| прац!, 3окрема !! коолера-
тувнтй ефект.

(олег<гпвна вгласн|сть 6 ь(914.1гдя4Ё@ло'' формоло власност| як
д.|1я самого в'1асника' так 1 лля сусп!.гьства, бо вони мак)ть
д6ати про аделоатгпп1 механ!зм !1 розпод!.тц' а такох володй-
ня' ро3порядкення | користув'}ння не1о. .{,лощо в.]1асник такого
механ|зшгу не 3находить' то природа колективно! в.гпасност| де_
форт'шеться, а 1! соц!а-гьно-еконой.птлд1 потенц|ал обмс;л<уеть-
оя ! знлол<.т€ться. одне слово. не д|стае повно[ реа.гг1зац]|.

|[риродно, колективна впасн[сть б!лъгш супереч]тива' н!яс
приватна' 3окрема приватнокайтал1ст:а*ла. а'1е |й власт:,сз!
йтш[ !.стотн1 суттере.+лост|. 9то:до для приватноу'агЁтац|еттдгно[
форпш: в.т1асност|, як Рке говорилося, головним с оупере.лн|сть
ти!-:к праце:о | кап1тагдом' освоснням | прив'1асненням' невлас-
ником 1 власн:д<ом' то для кол9ктивно] вг:асност1 таколо супе-
ре.вт|стпо вист}т[а€ невйпов!дн|сть м1:п< |.рцив1дуа.гьгппл ! коле-
ктивним (йтересапла' фунтсдйт,шт, ро.,тя]\{и та [н.). !-[я
супере.гт|сть пйс:тпоеться | моттвайе|о до праф' | розподйопт
того' що вироблено, й ефективн|стло виробт*тпдтва, 1 тл.птопт
виро6нттно[ демократ!|, ! морал:по сол|дарност1, 3а яко]о "оди}{
за вс!х ! вс| за одного'', ! соц|а:ьно:о пол!т:л<оло в колоктив! та
|н.

1]я загальна характерист:'{ка колективно| в.ггасност[ мае бути
детал|зована стосовно двох !1 основн}о( форм' вйоттшд в |стор||н
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_ под1'ъно[ ! непод!.льно[. пер|ша в8а)€еться перспективно'о |

в!.п(одить на арену соц!:}',тьно-еконой.+того життя. Аругу на3и_
ва}оть тупйовою, ! нерез рефорпування вона зазна€ зпай. ![
к.г:аси*х| форми: росйська с|-гьськогосподарська арт!-гъ, толс-
товська ко]угр{а' ко]у[}т{и апаргашБ у |1!вй.п*й Амертпт1, ра-
дянсьЁ колгоспи, к|буши (1зра!-гь). Розглянемо насамперед
нспод|.тьну форт"ш колективно! вг:асност|.

Ёеподйьною колективна власн|сть е тод|, ко.гги |:* об'е:<г не
под!ляеться на йдт,вйуа"тпьн1 частки' а нале)1с.|ть воднояас усй
спБвласникам' 1цо утвор|о|оть суйсного (ко.,:тект:вного) в:тас-
ника. Фтя<е, волод1лоть ус| разом, а нс ко)!(ен окр9мо точно
о3наченок) частко]о. Бласн!сть знеособ.гпоетБся ! в|дтркустъся
вй коходого йд:вйа зокрема' хоча вй 1 е спБвупасником.
6правд;куеться Аавня |сттд*+а римського права: якп!о волод|-логъ
ус! разом | нйто не 3нае' яко1о частко:о вй волод|е, то не во-
лод1е н|хто'

|рупа _ це Банов, |[етров, йарненко' йе.тьн:д<ова ...
|(онкретн1 персони' а-г:е 6удгти т|.гь:ст спБвлпаснтп<ами' вони
мо)к}'ть прив.,]асн}овати .,1и1ше чере3 знеособлене цйе _ груггу.
1щ [ в:л::л<ае 3гад}ъана вхе супере.гт|сть м!я< йдивйуа-гьнипл |

коле ктивн}1]\{, перс он!ф1кован:ап, ко нкретн:дтл 1 зн е ос облентдл,
заг2штьни]\,1' м}к справтсгй впасником (групо:о) 

.1 неспраюлстй,
частковим - !гцивйом. Бй того' як вона вир!лу€ться, 3'ш1е-
яо{ть ду'ке багато, 3окрема ефел<пвн!сть сп!.гьно| пра:л! 1 йра
!нтегрованост! колектртву _ в,1асника. €пос!б [[ вир|-тшення пе-
редбанас насамперед адекватнтл? розподй у колел<гтлв1 повно_
в:[х(ень влласност| на грунт! певно| орган!заш!! й управ.гг1ння ви_
ро6н:лдтвом сп!.гьноло праце}о.

1]е ознана€' що виробгггтн| в]дност+ги в колектив] з непод|-
льнок) формого вг:асност| оберталоться 6езпосер-едньо не нав-
коло володйня, а навколо розпоряд)кення засобаттша виробни-
цтва' тех}|олог|,а*того використання |х' А:слент ставиться на
забезпечс*тн! реа-гьно| утаст1 ко)с!ого сп|ввлласн:д<а у вироб-
+ттпцв|' праш!, ':] орган!зац!1. управ:гйн|, а також на справед]{и-
во}{у розпод!л| ре3у'ьтать. Бнасл|док 1{ього всеред:пл| сукуп-
ного в]1асн:д<а | виробн:л<а виника|оть особ:пш| в|дносрпти 1

структур}вання фун:сдй м1:к спБвласниками 1 спБвиро6ника-
ми.

Функц!ло розпорядника вгласност! ! керйн:а<а виробнгтцтва
бере на себе, як прави]1о, управлгйсьтсл} орган колоктиву'
фун:сл!!' х технолог1цгдого викориотання засобБ виро6нтацгва
припада1оть рядовим виро6н:л<ам. 8тп*:д<ас ск'1адна |ерарх!+пта
оиотема зв'язкБ ! зале>кностей м!х< г|аоника}\{и сп|-гьного про_
цесу виро6н]ддтва 1 привлтаснення. (.охсен викону€ повну фуч-

кц}о' роботу. !(ох<ен _ господар ! в.гтасн*л< свое| роботи, .ш|е
водночас не господар ! не в'1асник [|, оск!лъки без виконання
йтцитто,г учасниками сво|х фун:<тцй його робота нБе.гпосться.
8:осодить' ш{о сдиний процес виро6ництва 1 пр:,в.лгаснення' з
погляду ко){г{ого г{асника' € водночас його ! не його, ним не
|{ожуть волод|ти ан| 1тц:,твй, ан1 сусп1.гьство' а т1-гь:са певна
група' колектив'

9:сцо.внугр!лшня |ерархй вза€мозв'я3кБ та залтехстостей у
коле:<г:в| прави'тьно побудована ! дао йому 3могу адскватно
реал1зовуъати свй трудовгп? потенц1ап, то група перетвор}о€-
ться на високопрод/ктивну виробтптяу один1ддо | високойтег-
ровану софа-гьну сп!-гьн!сть, яка самокеру€ться' самозабезпе-
туе себе ! створ:ое вйповйн! у|}[ови д.}1'1 розвитку ко)о{ого
!лтд:вйа. !я 1ерарх!я мае пост|йно удоскон:ш!]оватись 1 нав|ть,
як}цо с потре6а, перебудовуватись услй за змйою зовнш-лнш !

внутр!;шн!-х уш:ов фтнкш|онуъанн-я к-олективу. [1роте :дей фак-
тор _ не ед:.л+п:д} у систей летерттгйант' |1(о визнача1оть осно-
вн! фун:с1!онатгьн! характеристики нспод!.тьно1 кодекгттзно]
в.гпасност|. [[ гшп*оси | мйуси, рБень рента6отьност! зале:кать
в!д шйо| низки економ!*тргх 1 софа-гьн:ок о6ставгдт'

[|е, по-пер1ше' роль керйнг,п<а, орган|затора в колекттв!.
Бй мае под€}вати прик.]1ад удартпо| прац1, у6олБання за сп|лъ-
ну слраву 1 водночас в\45{в'1яти управ.гтйську майстерйсть, п!д-
три]!/цвати нале>:*г:й рБень трудово| дио!цплйи, ставити пе-
ред колективом перспект:вн1 ци|, забезленуваги засоби
досятнення 1х, вйсто1овати йтереси сп!^тьност| та й. |оловне
лля кор1вн:л<а _ опгим'ш!ьно о6'еднати зуси.]ш1'1 вс1х 1 тим са-
ьсгти йдивцуа_,1ьне посилити колективним.

|!о-друге, вахливо!о умово!о ро3криття виро6ниного поте-
нфалу непод!.гьно! колект;твг:о[ в.гласност| с незалех<н1сть тру-
довогс, колективу, його зовн!ш:ня ! внутр1"плня сво6ода' повна
господарська самост}};1сть' за яко! в!н сам 3находить бацанс
м|я< пт!н|пгриом витрат | максхттту:"том ре3у.]тьтату. 3овн]лшнй
еконопг|.пшй, адйн!стратг:вний .п; пол|ти*лий д:дсгат * с}.{ер-
тезьнлд? ворог д-|1я такого колективу' Бй врал<ае його в сат,те
серце: тофо поз6ав:тяе мо)к|1ивост| розпоряд:кат\4ся влпасн|ст:о
1 гш:ода:"да свое| праф' обме;<ус еконойнну сво6оду, з}{1,оку€
1нтерос \ ст]"{}у1у ||14 продуктивно пра|цовати.

1!о-третс, господарський гдотснлдашл не:т.од!-лъно1 колектив-
но! апасност! спираеться на особ.ггиву |деолог!-ло, яка 3цртовуе
.у:енБ колективу. Ак лравилФ, |-1€ * |доологй солйарност1,
колект:в!зм}, тцо грунтуеться на ф}ттдамент! народно| мо-
ра:ьност!' Ёапр:лсг:ад, толстовськ! комуни сво}о "земе.тьну
йеолог|-то'' будуъа.гпт на непору|шн},о( христ!4янськ[ о( заповйях,

{!2

!

а

.

7

;

80 81



Роздй -'}

серед я}о,|х особ'шшо наголо1шува.]]ося на ставленЁ1 до зем]11

("1епалгя бо)<а'', тому не мох(е 6ути у п-р^|'шатн!й в'1асност1) 1 на
йепр:.#шпятт| наймано! праф на земл! [9]. кбу:ли _ ф 'сучасн|
ко|!{уни' як| зарода:штся на 3р:во.к толстовських кому[{ ! бчач
в чо}{{у продоюку}оть |хн| тради1д||' _ також заснов€1н1 на под1-
бнтос при*г!$,{г!ах: повна господарська самост["&;!сть, зеьш:я _
нац1она.гьне надбання' тому вона не мо>ке буги лередана у
приватн! ру'с{ як вгпасн1сть а6о продана; колективна о.борона
вй ст:ос|| 

_р}**{ку; 
непртйтяття найчцано! прац! на зем:г|; кате-

горична вймова вй заруб}лолхо< йвестиц[й.| визнання мор:ш1ь_

ни]\{ права на в3яття кредит|в тшь!о{ у сво€| держави. гнг{к1сть
виробнино| стратег1| та й.

1(!бутц: ра3ом |з мо:шавами (о|-тьськогосподарськ|'|ь{и коопе-
ративами втпасшд<Б земл1) вироб.тгя:оть перевах(ну_частину
твариннилцько| | зем-ггеробсько! продутсд|! в 1зра'й|' 3они до-
сяг[{и високого рБня ефетсг:дност1 виробн:д{тва' на&:пцто< у
св|т1 показник!в вро;*са;}тост| 6авовни, надоБ молока на тва-
р;{нни1_Фк!{ч фермах. !е свщ*;ть про те, 

'!1о 
колективна непо-

д;:*', в-гпасн |сть здатна буги високорентабе.гъно'о'. як|цо вир9--.

бнит{тво орган1зоване адекватно ш{одо сусп1льно1 природи 1!

еконой*т|о( вимог ! потенфапьних мо)0|ивостей' 3авдя:с'г са-
ме цй форй влдасност1 ! самс колектлшн1й прац1 комунари _
Ёбу:.ртрп<и перетвор|шти ма-ггяр[1тп1 болота | спален! сонцем ка-
м'*тист| пустел|, де в1капдл ч!тгцо не р0сло' на тс!туч! сади |

пппиц| пппо
1,9дд9 !.

!_[е один характернтл1 штр],[( непод|-/!ьно; колективно1 впа_
сност| _ в!дносне здет||овлення виробн}щтва' ортайзованого
на |{ основ!., порБн-ш*о з приватно:о влас+г[стло. 1[е свй'птть
про {{ ефект:шн|сть, рентабе.гьн|стъ' с'ц "иуц]1' ч:_1:"^11
гос|1одаРсьЁ мохсгп,вост| нопод;-г{ьно! колект!{вно1 в]!асност1
засвй.пйрт не ли1ше к|бу;ца, а й росйсьЁ с!-ггьськогосподарськ[
арт|л|, толстовськ! коьгуни, крашд! на:.ц1 ко.ггоогпа. "[!о б сьо-
годн1 т*е говори./1и п!1,о{и.!1ьники захйного фермерства, яке мае
достатньо переваг' * 11и1ше А.€аггш+:сай, _ а-|1е саме росйсь-
ка с!.гьськогосподарська арт!.гь, з яко! народ!4]\ася толстовська
ко|у{уна' .арт1.гъ, п.о5бавлпена Ф1ксчьнуос та ]*т:ш:ос витрат. | збит-
кБ, пойти.птих ! вс!лякто< зовн|.лшн!х деформашй, ар'т|-г{ь, 3а-
снована на во|стину хру\о1ия71ськ}'о( запов!д-ю< та не о6ов'язко_
во рел!л!:?па, а арт!ль, тцо сто|ть на фунламонт! народно|
морай, _ 3а ре3у.'1ьтатами прагц набагато пе-рева)ка€ вс| вйой
у св!т| форт,*т гооподар}овання на земл1'' [10.]

Ёайр}тц! соц1а:ьй| р[ови д]|я непод!-гьно1 колоктлдно!
в.'г,снос{ _ неринковс середовгдцс. Бисок[ резутьтати праш| |

господар|овання вона 3датна давати на 3асадах не ли1]]е еко*
!

н

);

!!
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ной.птро<, а й духовно-мора]тьних стиптул!з (напр:д<лпад' енту-
з!азму' |дсалй тогцо). Фднак останн!й тип стимулБ не постй-
нл.о1, тошгу за непод|.тьно| колект:вно[ вл:асност! завщди 1снуе
про6лема 3аохочення до прац! | то.гтого в:аь*|ру [гтдр:вйуалгь-
н0го внеску. |{е _ одна з нат}оловн1шгто< про6лем 3а'1у{ення
.}ттод}{ни до виробни]_(тва.. що здйсню€ться в межах вйнос:.*л
колективно| ыласност!' 1| перлшопричино|о е той факт, що
сп|вв'гтаснрп<и прац}о}оть не на себе безпосередньо' а на сп!-гь-
н|сть, яка зап|"льним ре3ультатом нерйко пог.,тинае | н|ве-гпое
|хн| |ндшйуальн| внсски' котр!. до того ж' не завжд],1 вдасться
точно вттм!ряти' 0тхсе, важко уникнути зрБнялБ:о:. 3 !нтшого
боку, проблема пов'язана такох | з харакгером сп!.гьно] прац|.
|оч д1е мора"]тьна вимога певно| трудово| в!лдан|, все х реа.,ть-
но виника€ етика посилъно| арт!-гьно| праш!, оск!.гьки л}оди,
природно, не мо)кшь абсо.гпотно однаково пра|цовати (е пере-
дов! | вйста:оч|), а]1е чсрс3 в|днос;*ти в3а€}у10допо}{ог}1 з}{ову-
та:са |хн|й йдт.вйуа-гьн*й внесок нБе'лпоеться.

Ёаретшт!, соц1ально _економ|чн:д} потенщ!ал непод|-ттьно| ко -
.л:сктивно] власност| не може бгги нале:лстим чином реа-.гг!зова-
нттй без в!дповйно| форгтшт виробнино| депдократ![, за яко! ма-
сова г{асть в управлгйн1 надае виробнтш<ов| зна.ппо :шир||1ого
соц|8ш1ьн о - економ|чного пр остор у' н.0к приватнокат1|т€ш11сти!{на
власн1сть' Фсновн:д;ьшт засадап,{и в:тробнино! демократ1! висту-
па}оть са.}[оврядування, сол!дарн|сть, йтсгрован!сть, в|ра в си-
лу колективу, його ро3}ъ,1 | доброту.

|1роте ця форма впасност! вияв'!я€ться одразу )к непристо-
совано]о до ринку, як т!гь:с* вона стика€ться 3 н:лъ{, оск|.}!ь:ст
це чу)ке 1 воро>ке д.ття не| соц|ш]ьно-еконой.*те середов|{п{е.
}{| с1тш'ськогоспо.царська арт!"гь, н! толстовська ко1{уна. н1 Ё-
бу:ди, н! колгосп в р{овах р]дку не мо)кугь ефект:.вно д!ляти,
хоча й здатн|, п!дда:отптсь певнй трансфорптац!| ] птодерйзаш1!,
|снуват_и ! ви:псвати в систей ринков.Ф( вйносртн. Ёапрлд<;хад,
Ёбу:рт не .,ти1ше в1т}ки}ш[' а й знацгьпо розвину.]1и свое виробнгпд-
тво' г|ер6творивтшись на високотоварн| господарств8, 1{Ф д1]оть
як колсктивн| п!дприет,пц1. !!оправда, вони вда]|иея до особ-
.]тивого маневру: пара.'[ельно з с|-гьськогосподарсь!с{м р03ви-
ва}оть промисл0ве виро6нищтво (виробля:оть гпвейн! товари,
електронйу, зайлла:оться переробко:о с|льгосппродукц!1). н'4н1
промислове виробництво дае |м 6|.лгь:шу частку доходБ, н!;к
сйьське господарство. !(бугра беруть г{асть в орган|за:(!1 п!д-
при€мн|{_ък},гх структур' с|{уповулоть а:с1!! банк|в, фондБ, пй*
пр]{€мств' гра!оть на фондовтл< б1рхсах тод.{о-

Ёт.:тт! к!бугда вхе не мо)к}ть повн|стто 3адовольнити 3ат1ити
ус!х .ш:ен|в сво|х коле:сгрлвБ. Фоо6.гпдо це стосу€ться молод|'
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для яко; Ё6уци. мабугь, .втрача}оть пр|8аблив|оть. Ёегцодавн|
огтиту3,[ння свцчать:'4\% БнаАз 1 г.ц!вват, яй ме:.шка:оть } к!-
6уцах, гш1ану]оть покинути кра|ну ]шс.,1я проходхення в1исько_
й"т "/йь" аоо вцбуггя трудово| повинност\. \тя порБняння:
в ]986_р. таких було л:а:.:е 25% !|!]- _ "
.- 

д ,'{ >ке йуть справи у ко.гшоспах? |[|дцан| критиц!, нер!дко

'""йр''"!',Бм, 
об!бр'н! д€ржаво!о, йстом 1 прот"оаслов1ст:о,

ф колокгивн! господарства поки |цо 3,шти1ца|оться годува-'!ьни-
йй 

"у|.';*ств€}' 
перетвор}о|очись поступово на 1нпш1 форт#1

колсктивного господар}ов:}ння. 8они :к виступа|оть водночас |

як орган!зу:оч1 центри фунлс*1онумн}я села, а тако)' 1нтегра-

ф1 6}ьсь:!о! обшдрпги (с|.лъс ького с оц!угуц) -

-_ё{'''д"! с р1зн! дй{'с' щодо майбутнього колгоспБ. {хн|

раду|ка]|ън! проттшн:то:' наголо1шу|очи на заеади приватного
господар}овання, п"ре6!-тьш_:}'1очи вади колгоспно-радгоспно1
системи' намага1оться довести' {цо колгоспи як форт,рт госпо-
дар|овання вичерпа'|и себе. Ёавпалот, 3ахисники ко,'госп|в
тррппот! ппот1'пе)кде: вони' мовляв, ще повн1ст;о се6е не ви-
' 

рчРА', \9, ,уч.'у.'.'1

яви]*1, бо командно-адпдй|стративна система' пород)кенням
яко1 вони е. пере11{код)кала'йньому розвитков|' Богта :товн|стло

1] ..йрй!"й", деформував|]"1и сапту сутн|сть колективно! влас-
й'"":'('ь'.днання_ вйрё'оникь на добров!лънш основ|, само-
врядування. право на_вироблену продукц|!о та й')'- 

Ё!си.льни:рт<э: з!гнавйи селян у ко.,гос{1и, тобто утворив1ши
кодект} !в1{ для сп!-тгьного ведення с!льгоспвиробн:л-1гва, дер)ка_

", 
й"Б"д-, |м зепшпо не у володйня, а.]ти1ше в непод|_гьне ко-

ристування. Функц!:о )к розпоряд)катися зст{'1е|о заш!и1|]и.]1а со-
6;'-''*;-е "1ое^ц 

упЁав-ггйськогяу апаратов|' [!ей 
-апарат

пост1йно д!{ктував ко.ггоспов|' що 
' 

де сйти, ко;шт з6иратът'
коли 3дав&ти врохсай 1 ск!;ь:от гро:'пе:"л в обьдй за зданс одср-
>кати. €клавсг тота.г:|тарний господарсьлсд? мехак|зп'т, яклфг

]у{ен1ше за все ор|снтувався на потреби й,.*]"9^":1__::-у'"-''''
справед.,1иву сусп;.'тьну оцйку його пратц 1 досянень' }|ого

''й6;"г:о*,'|о 
}у|ето}о було: вольовс розпт|щення в ко]шоспах ви_

робнтл"!тва потр16но| дер:кав! продрсд1|; спровадж9ння в н}п(

так}о( орган-13ац1ино-те>ст|чпл:ас' виробни'плс, ут:равглйськ1'о( та
в]1а|'нув стру<тур, яЁ уп:оэл<-тп'твлпова:шт б макоим2ш1ьну концен-
ф;ц]'" "л]й Ё_руках дерхавн}д( господарсь:сос органБ [12|
Регламентуло.ги вс|о господарську дшшьн1сть .ко.,госгшв
(контро-гь 3а такими "'"1]1519'^-як 

ол-г[ата прац!' ц1ни на
сш[ьгосппродукц1}о, нормативи вщрахув{1нь' податки), ц| орга-
ни допомага,ти дерхсав1 викачув'}ти левову частку нагрома-
дхень з аграрного сектора-

!досконалення господарського мохан1зму' яке час вй часу
здйсн:овалося' було пов'язане з певно!о еволлоц1сто орган!за-
!л?по-економ|чн:о< вйносин ! не зачйало, як правипо' вйно-
оин власност| на сел|, йсця та рол! се'ш1нства в суспйьн[й
орган|заш|1 с!льгосгвиробн:т{тва, волод[ння засобаг"*: вироб-
ництва, розпод!л| доход[в. Фдне слово. не було створено сис-
теми. за яко| трудовгй с!.гьгосгп<олектив, волод1.ло,па земле!о як
об'е:сгом господар|овання самост!йно' п.'1анував та орган!зову-
вав 6и свое виробництво' розпод|-ггяв вироблене 1 вйьно його
продавав' отри:|04очи доходи за'|е).с{о в!д резу-тьта_тцв свое|
праш1 та кон'}октури рин}<у. €аме така система господар|ован-
н'! ]у{огла забезпе.псги колективно;"ц виробн;д<ов| найд<ратц!
соц1апьно-еконойчн1 умови д!я.ггьност!' } прот:внопгу х< раз1
нагромадщ.'вався негативъг*Фл резутьтат: втрачався зв'язок се-
.,1ян з зем.'1е,о' укорй:овалося безв|дповйа_гьне став]1ення до
засобБ виробни:.цва' прпл<1ншев|д резу.]тьтат|в господар!ован-
ня, падав рБень дисгдагтлйи, соц!а.льно_трудово! актттвност|.
!-[! негативн! процеси означа-г{и не що йтше, як подаггь|'ше
" розселян к.;ван }{я'' селян.

Фтже, мо)кна зро6итт: висновок: не колсктивна впасн!сть як
така. а !1 стргтъпоження та лефорщтвання вт,тьтн| в негара3дах
ко.лгосйв ! биах села. €айе пол!тттка дер)кави' :1 командно-
адшг|йстративного апарату не до3воли]|а трудовим с].лъгосгп<о-
лектива]\,{ стати самост|&тт,пдд | повноправни}{и господарями'
в]1асниками-виробн:л<ами, реа.лг|зува'!и возпгчезний софагьно-
еконой.ппий потенфал | колект:.вно] в.гтасност1, 1 коле":<т:двно1
прац!. 9к|:к ||['}1яхи удосконал9ння в|днос:л* колективно| вл:а-
сност1 | форм господар}ован}{! на н1й, пристос},к|ттня |х до
ртп*ку?

6лй мати на уваз1 насамперед те' п{о се.]ш1нтсво 9крапни
всупереч натиску радикаль' як| став:дхи 1титання "хто _ ко-
го?" - ферпсери чи колгоспи, не п!-::_гпо на суц[льну рйнац!к;
колективних господарств (| радгосп|в), масов;д1 вгос!д з нро< |

створення одтпоос|бн:тх' а тако)к фермерсьюо< господарств. 1ут
спраЁ} не ли1пе у в!дсутност! на.'1еяс{}д( засоб!в, колштБ, ресур-
сБ, хо9а, ма6уть, само в щ9т'ц слй об'ектгвно вбачати основ-
н:л1 стр.глтгрощй чпдлнлд<. !,{деться тако){( | про те, ц{о за 5-6
Аесят|4.'11тБ се.]ш!нство в ц1.,то]у{у по-своему поставкпося до кол-
госгтно-радгосгшго1 систе}{и господар1овання: пристос}'ва,'|ося
до не!. 3 одного боку, на сво;х присадибшо< д!.гпянках, у в]1ас-
ному господарств| воно продовжувало традш{!! кпаси(тного се-
лянина - с|.гьгосгвиробнгл<а, як'й. пра|'повав у своетугу н1т_у-

ральному господарств1 3 роду в рц 1ндивщуально' точн!|||е
вс|ето с!лц'с:о. 3 [н:шого боцт, унасть в арт|гьнй праш! виробля-{

,а

;!;

7

5

84
85



['<т:з;:й 3

ла у се.]ш!нинов! риси найманого працьника, я,44й м|г ц|.гтком
пом!рно прац}овати, зали11!а]очи си],14 1 для присади6ного гос-
подаьства. [-(я роздво€н1сть селянина як виробника 3у}{овила
три основн! тшляхи удоскона.'!ення механ1зргу господар|овання,
пов'язаного з ф)н5щонув{1нкям колективно| кл:асност| осг{а'
снення ко]гост11в 1 радгоспь; ;хн€ перетворвння на йгш1 фор-
ми орган!зац|| виробни11ого процесу | спБ>тотття се-гш1н; поси-
лення зми((ки мок колективними та !нд:вйуа-'1ьними (при-
сади6н:.п,шт) гослодарствагги.

|[ертша? шлях осг{аснення колективн}а( господарств _
утворенр:я у ну багатоукладност!: створен]{я само:т1й'ч_-5:_
оперативнрок пйрозд|л:в, орендних структур' вид|лення паио-
в:о< фогиБ ! розподй |х м}к ч/|енами тр}дового колек1'иву!
а:сд|онування- 9с! ц| п|дрозд|-гр* ! структури потребупоть нов|о(
упраклпйськ:ах метод!в | функцй, вони моб|л!зулот! усе госпо_
даЁство, йтонсиф|цтоть використання його виробнттно] 1 со-
ц|а;ьно| йфраструктури. 3тийтооться 1 назва ко.ггосп|в * п|слгя
персрс€страцй 1ютього статуту вони ста|оть "колекг[|вни]\,{и
с}ьс1когосподарсь|с,{}.{и йдприемств;аъ{и", як| за 3аконо}у1
}крайи "|[ро колективне с!льськогосподарське пйприептст-
во'] д1лоть н1 засадах права колект1{вно! влгасност| на зсм-гпо,
сп|.тгьно! частково! втпасност1 на *тай+о' п1'ш:риет'аъттп{гва | са-
моврядування. }{орйко внутр!:шня виробнича структура таких
п|дприемств на6увае цехово| форт"дд.

Аргий ш-'1ях удоскон;ш1ення механ13му господарк)вання на
3асадах колсктивно| власност| - подй'й на незадеясн! частло,т
(па!). |!од!ля€ться зем.]тя на 1+ц:шйуальн| над!.лги в натур1, то:иу
ёуб'3л<г колективно| ытасност1 стае колект1{во||{ (групо:о)_ в-:тас-

н!{<Б, а не сп|ввласникь, як 3а неподйьно1 колективно| кллас-

ност1. }{а ф зепте.ггьн| па| селянап: нарахову}оться д;твй9нди.
|11о >к до власност| на майно, то його або такоя< под|-тля;оть на
частк}!' або не д1дять, а сп!.гьно ним користу|оться- |[роте
}каз |1резидента 9кра1[пи "|!ро невйютгадн| заходи 1цодо
прискорення зо]\.{ельно| рефорпот у сф9}]! с!.ггьсько-господарсь_
кого вйробн1д{тва" вщ 10 йстопада |994 р. передбачае шде д|-
йов[тш| заходи 1цодо земе.гьно| рефорг'ос ! трансформа:ц!? коле-
кт:дно] власност|. 3окрома, в }каз! встанов.г|ено' ;1|о "право
на 3емедьну частку (пай) мо>п<е 6уги об'ектом |9п]в]!!-прода)ку'
дар:уъання.-обптйу' успадкування' з:!стави''' тобто зем;по с!;ь-
ськогосподарського призначення мо)кна кутт11ти чи продати'
вона поретвор1о6ться на товар.

!каз спргйнято неодно3начно, вй втп<.гпткав п9вну напруг-у
на сед|, ад){(е ним передбачено не .,1и1ше 3дйонення пода.,ть-
1'шого поредйу зем.лг|, а й прискорення ртй*аш!| колективн}о(
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сйьськогоспода рських п !дприсмств' йасова св 1до м1сть селя нс -
тва на б!льгцост1 територ11 !кра{ни мора-,1ъно не п]дготов|!ена
до спргл?няття таких алсц|й' €екгор соц-!олог|| села агровироб-
ни|дтва !нституту соц!олог|| }{АЁ !кра1ни дослй)$вав про6-
лему ставлення се.,1ян до введення йстиггуту приватно[ влпас-
ност! на зем.}!]о | г<уп!вл|_пр0дшсу [!. Биявуллося' 1цо спро6у
перетворити земл1о на товар безрповно п!дтр:.пттроть .гпд:ле 3
вйсот:са от1итаних с!'ьгосгвиробнхл<Б, 25 вйсоткБ _ безумо-
вно проти' за !{уп1в'по-продах п!д контролем дор)кави вис.'|ов-
л|о}оться 23 вйсотк:д' за передану зеп+п! у дов|.*те успадковане
володйня - 38 вйсотЁв.

[стор!я свйчить, :цо передй земл! нйс не проходив спо-
к]йно, безбол|сно, на }кра|н| земля споконв!ку цйува:гася
най6!.гь:ше 3а все' 3а не| 6оро-гштся, ![ завойовува.лш:, в!двойову-
ва-гшт, берегли, дьти!|и. Ёин1 )к у &/1адних структурах бйьдш1сть
сх].1|1я€ться п0 того. ::цоб запдйити систе}{у колект}{вног0 зем_
лекористування приватни]\{ волод!нняпд' {е реформування
в!дносин колективно| власност1 активно реа.гг1зусться поки [цо
в зах!днг:х рег|онах 9кра[тлт, де збср!гся д}х приватного госпо-
даря, але на йсцях у зв'язку 3 ]д{п{ виника!оть склтадй проб-
ло]\,{у1. 0соб-ггива серед н|п( _ проблема ьте>пс|. 3она 3агостр|о€-
ться там, де обма-гь зем.гг|, наприк.'1ад у 3акарпатт!, ./Бвйсько{
област!' 1ут, як |т'{117е >курна-тт!стка Ф.1еленч|, процеси лрил;а-
тизац|! в агропромисловоту(у кошгплекс| спри{{ини]ти роздр[б-
нення, розпоро1пення в.,'1асност! господарств' с!,ърад, як}{А.{
часто_густо в;!)!(ко дйти згоди у под1л| ме:к|. "./1:оди, бува' -3азнача€ вона. * вйнаходять стар! доку]иенти за часБ бабц1-
Австр|1 | намагаготься вйновити |стори-**у справедлддв|сть.
{ким чином? |1рипг1ром, ;лоатед| сй !,а:шеви 1 €ртхова на
€тр:,#л-тлгшт! мало не 3 вилами йцуть один на одного'' [13]. )ку-
рнал1стка наводить прик}!ади самозахо]1пення в!йцБсь'(шх 3е-
где.ть 1 пасовиськ ){<г1телями г|рських район|в, зат!ловання
"мо'(ов|'( в!йн'' сусйат"*т то1цо.

3 реорган[зован|о( колективн|гх господарств 1|!:'ш1хом подйу
утвор]о}0ться селянсьЁ сп|ллол, а:од1онерй сйьськогосподарсь-
Ё товариства, с|.гьськогосподарськ| кооперат:ши та асоц1а 1!|

!х, сп!-г:зоа орендарБ. Фтя<о, наяву початки станов]1ення багато-
ук.ггадност| на сей. |х засади _ в|-ггьна козгкуреншй форьл впа-
сност1 та способБ господар;оБання' 3а я;оъ*ги майб}тне, пока-
хе час.

1ретй [!_,1ях _ зм]цнсння виробниних зв'язкБ пт1-:к приса-
дибнтд,пт та колективними господарств:}ми. |[ер:ш | потре6утоть
деда_лг| 6!льпшо1 допомоги вй друг:ок, а друг! прагнуть певн! ви-
робн:а{тва ро3вивати ра3ом з пер1ци1!{и. 1ак в*л*тд<ае виробни-
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ча сп!льн!сть' яка мо'(е привести до кооперування велик[п(
колективнР 1щпри€мств 3 др|бн}п,{и йд:вйуа.гьними. -[1р'досвй тако1 спБпрац| на пргдстгад! агроф1рптрл "|11д]г|сне'' *ов-
кБського району на .]1ьвБтцип:| розповБ >курнал!ст Б.10рпй
(3.|Фрп!й. !'осподарство на паях // €утъськ; в1ст1. _ 94. _ 25
.лпаст.).

|[1сля па}овання ма{ш+а ! зетилд! вй агроф!рг"па (ко-гпа-::нього
колгосгц) вй|Ёд-тсгго 40 вйсоток угйь' але трудовгй колекттдв !1
наро1цу€ виробн:а_щво | продшк прод}кц|1. Ёапр:дсттад' нс3ва_
)ка]очи на 3мон1!!9ння з9}{едьн!,{х гъцошд' в:ц{0ве виробнтлдтво
зерна перовищило попереднй показнртк. 1ак1 х< висок| ре3у'|1ь-
тати прац! ! в буряководБ, овочБникь' твар:.+тникБ. [{| досл1_
дх9ння ст:ш!и мож.,тиви1|{и як за рахунок впровад]кення про-
гресивн|а( те:*подогй' так 1 в резу-гьтат| т!сно| спБпрац|
агроф!р:тшт з присадибними господаротвами. 3авдяки то!угу 1цо
присадибн1 д!лянки в ко>г<но! сй'! з6!:ьпши.тгися в середньо}у{у
на гектар' селяни розгорну.]ти на н1,п( виробнлл'дтво проду:сд!]'
нс ли1|1с лля себе, а й на л1род,ш(. 3окрема, багато хто лочав
утри}{увати по дв!-три корови. в|дгодов}ъатга би.л<Б' свтлъ+ей'

цурей' цсей, кач0к. .}1тлш:сл лроду:сд!| збувалоть чере3 ф!р:"ц,
яка залланувала збудувати молоко3авод та ковбасний цех, ц.тоб
проду!с1!]о переробляти на йсц1' !ех, де виробля:оть овочов1
та фруктов! консерви, у'(е д!е. 1ак само через господарство
з6ува:оть селяни ! гцр<ров| буря:сл, вирощен! на присадибнотшу
над!л' Ёатойсть одер]кг|оть ц}ъ:ор | ;ком. ! господарств|
створено механ!зоватцй загй, котр:й допо1!1ога€ селянам по-
ратися на присади6нй д1лянц|.

3авдя:од такй спБпраф агрофрми | пйсобн:тс господарств
.}11оди перекон'ш1исБ, 1|{Ф вони _ господар! свого колективного
господарства, свого села, зем/1|, на якй )с,!вугъ ! трудяться.
!(ох<ен зрозуп:Б: пра1$оватиме краще _ матиме достаток у
сво€]!яу дой, п+|цн|:шодо стане й еконопд!ка аг1тоф!рм*т.

Фтже, колективна форма вг:асност!, трансфорптрото*:сь |

модерн!зулочись, поступово вгтисусться в нов! умови господа-
р|овання, еконой,*гого хиття в цйому.

€укупн! влас[{ики | масов! форми власносй. Ёа:?то:ширен|-
1||им суку]1ним !!,тасником € дерхав'|, а нат&гол:лиретг|лшо:о ма-
сово}о влпасн1стло * дер)кавн8, 1{Ф яв!1яе собо:о вияв сусп1.гьно!
власност|. } р!зних кра|нах дЁр'(авна влсасн!сть становить пе.в-
ну частку, ;ш1е таку! котра ма€ гарантувати сусп!"гьству стаб1-
льн1сть.

-1,к штаснрш< держава волод1е усйа повнов:ш(еннями в]1ас_
гтлд<а й управ,ше сво€|о клласн1ст:о на двох рБнях: заг:|".,тьно!у{у
(тшляхоьт пргйтяття закон1в, податково|о' кредитноло, !:гвести-
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ц!:}по:о пол!тико:о тош1о) ! конк[:етно}"{у _ чере3 сво! органи,
йститути (мй!стерства. адмй1страц!по, пйпри€мства та |н.).

!'еря<авна в.гпасн!сть _ це в/!асн|сть над1нд:твйуа-гъна, а6ст-
рактна власн|сть "ус|х разом", що на6ула дерх(авного вира-
)!(ення. [к висловх.вся вйопдд1 щорсь:сй еконойст .[но:ц
|(орна[, "дерх(авна в.тгасйсть н'ш1е)с{ть усй 1 н!котт[у,, [!4]. т!,
хто пра!до€ на дерхавн|о( п|дприсмствах' € на*}таано]о робо*
чо|о с|ш!о!о у дерх(ави- 3розуь:йо, вггасн|сть, а також 1 еконо-
пг!*са в'!ада вй нтдс в!дчу:псен!. !!об дер>п<авна в',1аон|сть на-гге_
)к-'шта но "усм разом | н!кому'', а ко){Ф|о|иу окремо' 1] слй
ро3держав:.тти' тобто послйовно здйсн:овати пРоцес вйчу-
хення влтасност! в!д держави. !е означа€ зптйу в.гтасну:ка. !то
)к ним мае стати? }{арод, трудов1 колективи' пртватн! особи,
о6'еднання |х, тергттор!апьн! сп|.гьност1.

1ака наявн!сть в.гтасн:д<Б означа€' |цо ро3дерхав.'1ення в.'|а-
сност! д:1леко не &:вх.|!и перслбанае оприватнення |!. 9кщо
дер)кавна вттасн!стъ переда€ться, напру{к!1ад' народов|' то т|{т:
са|\/{]41у1 вона демократизуетьея' 

^ 
не оприватн1о€ться- ?ут мае-

мо затл!лту одного сук}т!ного суб'екта вттасност| (дер>кавта) |н-
пллапа (наролом). 9лсцо х дерхавна вгтасн|сть переходить до
р).к трудов!,п( колективБ' то це е н!тцо йлше, як !] колоктив|за_
ш!я. Фприватнення дор:кавно| в.гпасност! в|д6увасться тод|, ко-
,ти вона передаеться або прода€ться приватним особам.

Ёареш:т|, дер)кавна власн!сть * це не ли1ше еконой.п*лд1
фундамент 1снування всього адп,:й1страт}{вного й утлрав.л:1нсь*
кого апарату, борократ||, а й зас|б пост|йного в!дтворення :х'
9кшдо вона но € ]\.1онопо.,тьнопо, тобто о6пте>куеться й:лил,ср:
форьтап;и влгасност!, й орган!.шо вгшг|таеться у господарсь;ой
механ!.зм, то проблем з не}о в сусп!.гьств| не вт+пд<ас. .{,:сщо хс
державна влласн1сть ста€ монопо]1ьно!о' всеохог|/1|о}очо1о' цент'
рал|зовано]о' то сусп|.тьство одерхав]т}оеться, р!зко посл*тпое-
тьс.я бтод;окра{и3м' зника|оть притватна й1фат:,ва, демократй.
1аке трагшгя.лпося з господарсько!о сист€мо]о коли111нього Ра-
дянського €олозу, яка сфорьува1\аея на засадах ртонопо.льно[
дерхсавно[ в.]тасност1, цснтра.гт!зованого |1па}у&}нн я. директ143 -
но-командного управлйня за вйсутн1стло рш{ку.

€еред оцйок доринково| еконопг|ки сРсР персва)1€'оть
негатгвн| [15]. || :оал1ф|кулоть як таку' 1цо гру}!туеться на за-
тратноп{у механ|зй господар1овання 3 повторн}{ь{ о6л!ком
прелметБ праФ, вона не 3датна еамонастро}оватися на потре-
6и уг;оду*ли й сусп!льства. {я еконоп1йа, до того :л<, деф!:ддтна,
перетвор}ова.,|а все сусп!.тьство на. г|гантську розпод!-тьну сис-
теттгу | суш!.гьну черц. Ёенушпв|сть до досягнснь науково-
техн1.лттого прогресу, г!тгертрофована нор]!{а накогт!+!ення' ви_
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сока п{лтари3ован;.сть та околог1чна не6е3печн!сть, схи.гьн]сть
до о6ростання т!ньови}{и структур^|ц _ такох( риси радянсь-
ко| ейонопт!:оа' що вигш!ив,ц!и з гли6инн}о( суперечностей мо-
нопольно| державно! в'|асност|. Ёайтоловн1;ш*ттт*т -серед н|о(
були невйповин1сть т*!х< зйстом та формопо (способом) реал1-
..ц!] д"р'кавно! в.,1асност!, суперечност! пд|:к в-г!асником ! 6ез_
посередн!тъпа виро6ттт.жа:тоа, п!дпри€мствами' трудовими колек-
тивами' в як}о( командно-адт*й|стративна система забирала
все виро6лене до "3ага]ьного котла''.

прй наслйьт; 1ц.|х супере*гтостер"? - в!д[г}ження 
. 
цггасиост!

вй вйробгпд<а | втрата нйи дйовпок стташ,цлБ до прац]. 1ак ! не
було зна:}}лено ефелсг:вного спосо6у . ро3в'я3ання к.,1}очового
йтг,ння _ форшування тривало| зайтересованост! п|дпри-
смств та |хн|х працБнтд<Б в опги}{а.]тьн|о( пропорцйх спо>*са-

вання | нагромадхсення, в оновлгет*н1 1 зб!_гьгшенн! виробниного
потенц1а;ш. }се ,де по3нач}',цося.на знюкенн! те'папй 9о;в1у
радянського сусп!.гьства, яке' }вша]]овш]и у так звании 3аст1и-
ний пер|ол, дедал! б!льгше вйставало в!д перелов|/0(. високоро-
звтстенй кра{н св!ту. Фт>се, о6'ективно поста8ала потреба в
што6|л1заш]йнй модей соц!а,ъно-еконой'гтого ро3витку' ство _

ренн! еконоп*|ки, здатно| забезгтчетити. високу сфекттшн!сть
виро6нтп{тва, яЁсть хиття наро1у-на р1вн1 сг1асн],ш св1тов|о(
стандарт1в, соц1а.]1ьну справеддв1оть, вир!пення найб|-тьтш го-
стр',о( йроблем. еколог|!. .||дя тФого слй було :!й:"уу_раАъ1-
ка]!ьну економ!.пту рефоршц, гцо вщкр:'г::а б 1цлях до ринку.

Фснова рефорппи _ пёрерозподй влласност!, створегтня [| р!-
зноман|тнй 

_форм 
на фунт| ро3дер)кавлення. [[-тгпора'гп.1зм

форм клтасност[ становить основу зм!лдано[ еконопа!лст' госпо-
ЁаЁсько:. своболи громадян. Бй забезпечу€ у'}{ови дьпя л!лойа_
ц!| вйчуэкення трудя1ц}о( ви засобБ виробт*_:ллтва' в'1ади! упра-
в.ггйня. @днак цей гпшорал!зм пцо>л<.гпв;й .,ти1ше за умов
послйовного роздержа&'!е}{ня в;:асност|, розв}'!тку т^\<}х. !]

Ф9гм' як оренда' | кооперашй] .?"{'{:1т"-:_9::у:з:.11 *19:
н|сть' а:с:1онерн1 та пн:ш1 господарськ| товариства' народн1
пйприемства.

Фдн1е:о 3 вах'тивих форм власност!, ш{о виника€ в результа_
т1 роздерх<авлення. с народна власн1сть. |: суб'скт - нарол. }
дс}ларй! про дерхавн:й суверейтет }крайи .саме народ.(а
н" дер'к.ву) проголош1сно в.]1асником: "3е]иля, 'й наАРа, пов1т-
рянтл* прост[р,.водк| та й:.ш| цриродн! ресурси, яЁ знаходя_
ться на територц )/кра1нсько| РсР, природн| ресурси 1[ кон-
тинентального :шельфу ву:к;л:оцпло! (морсько|) еколог1чно|
3они, весь еконой.птгд? ! науково-техн|'ш*рй потенцй. |цо
створен:ай на територ|! }кра|ни' е втгасйстло [| народу, матер!-

:!,1ьно|о осново!о суверен|тету Респу6л|:са ! вха<ористову€ться 3
мето!о забезпечення матер1а-гън:а | духовн}д потреб [[ грома-
дян'' {|6]. |1йкреслимо' що в дск.,1ар3;т!1 народ визначено в,1а-
еником 1 нац|она.гьного багатства, ! основнтд< засо6Б виро6-
ництва (всього еконойцппого | науково_техн1.+того
потенц1а-гц).. }{еобх|дно закр!тп:ти !(е в конст}{гу'1!!, а саР'у на-
родну влтасн1сть зроб*гги консткгуц1йтою нормо}о. |[роте саме
|Ёого й ун:о<а.лш: розробгпо<эг Фсновного закону. 1ак, у проект|
!(онституц1! !кра!ни (рсдакй вщ 26 )ковтня 1993 року) були
в!дсутг*1 нав!ть так| торп:|ни, як "народна'' а6о
"3ага.'ьнонародна впасн|сть'' [17]. 1{ей проект не 6уло при-
йнято. } проек1! я< Фсновного 3акону' розробленоргу 1утптча-
сово!о конституц1:]ттото койс!ето Берховно| Ради 9кра|ни
(травень 1996 р.) нор}'{у про влпасн|сть народу на 3о}{:|т1о пере-
дбачено.

1уц' дер)кав:} вй]брала власйсть у народу' то слй й' наро_
дов| ! повврнути як 3аконно]!{у в'!асников|. Фдин !з тшляхБ та-
кого процесу с переводення дерхавн1|,х п!дприсмств у ро)о,[м
самокерован14х' народних. 1!о тут ма€ться на уваз|? !-[ор|вня-
но простий а:сг. 9,лс_::о народ 9кра|ни конституц!#то визнасть-
ся в'|аснико}11! то це означа€, 1цо дер)кавн1 п!дприемства ста-
1оть народними. [ипдл волод1с, управ]]]п,€' розпоряд)каеться !
користу€ться народ, наприк.'1ад в особ1 трудов|о( колелсгивБ.
{:*я остаттнй наролн! п1дприсмств,} переда|оться не у &'|ас-
н!сть, яц){(е, впаоником ?х с народ' а в повнова)кне господар-
ське володйня' розпорядконня 1 користув ауп'я. 9к виробн:ло*
1 господар| трудов1 колективи отри|у{у|оть право в|.гльно розпо-
ряд'катися ! корист1ъату1ся май;ом 1 доходаъауч п1с"г:я сгшлат:т
податкБ, право повно| влпасност| на вироблену проду'о{!:о.
Бони зобов'яз}тоться зд!йснловати :}мортизафйн| в!драх1ъання,
ст1лачувати певну частину прибуткБ у фонд ро3витку вироб-
н|д{гва1 фонл за:?тятост1. пенс!йн:.й фонд тошдо.

1ак мае сформуватися основна виробнина ланка онов'1е_
ного сусп|.ггьства _ самокероване народно'п!дприсмство' яке
д]|я свого ро3витку мо'(е використовувати ко1цти нленБ тру-
дового колективу' зовн|тшнй !нвесторБ (у тому *хсй й тха:<,

котиу н!.плтл волод!ти, _ у{ителя' вйськового, науков!'{я тощо).
Ёаролн1 п|дприемстБа }1о:к}?Б бщи в:а<уггтеЁ у кол€ктивну,
колективно-а*сд[онерну, кодективно-пайову та !гшц| форпли
влгасност|.. крй пр:шатно[.. Ба:ктшвим тако)к € те' цдо державне
управшння. народними г|]длри€мотваъ{14 не мо'(е вувопАтп за
встановпен! законом ме>лс!. пов'язан! |з 33Р!]|БЁйй рец.]1}ован-
ням ринков:о< механ|змБ. Ёарехшт!, сл!д мати на уваз!, ш{о не
вс! порх<авн! пйприемства мо)кугь бути переведен! в рвхим
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самокерованих народними (транспорт, па'{ивно_енергетична
про]\{ислов]сть, в|йськово-промислов|ш? комгш|екс та ь.). од-
нак трудовим колективам таких п|дприемств ма|оть буги за_
безпечен1 вс! мо:к.гшвост| для г{аст! в управлтйн| ! розпод|{
доходь.

Алоо'цъл х< софазь:лпла риса\ц',1 характЁри3у'оться народн1
пйприсмства 1 що вони вносять у сусп1льство? |[о_пор|ше' во-
ну[ забезпечу:оть трудовим колективам вир!:шальну ро'|ь у
форруванн | стастеу*т соц|а.льн о- еконойчгллдк винооин, екон о -
йчпгу сво6олу, по€днання в особ| трудового колективу функ-
цй господаря' гтдлрнсппля 1 виро6н:аса.

|1о_дрще, народн1 п1дприеь*ства слр|,!я]оть подоланн:о в|д-
ч}ження народу вй в.гпасност1 на нафон;шьне багатотво, осно_
вн! засоби виробнгшцва' 1рулБник у)ке не мохе бути перетво-
рений на найлаанця у дер)(ави. €апте в тако]\,{у
взаемов{дногпенн{ }|ароду | дер:кави, закр|ллено'!{у як реа.ль-
ним ро3подйом влгасност| шт}г< н:,пуги, так | констттгуц1й+о, -нау?;пт6;п! в};токи дентократ!1 як народо&г!адд-я' [правд!, п9ре-
дача в.'1асност! народов! пйносрггь його на висоту реа.'1ьного
докерела 1 контролера в.]1а,|1и. 3а такго< р{ов дер)кавна бторокра-
тй, чиновницгво' вк1т1оча,очи | на&рп:цу пол|ти.гту номенкла-
цру, 9л!ту, ста}оть справ>лс-з!ттшт, а не докпарованими' с'гуп1]\,{и
народу.

|[о-трете, народн| пйприемства створ|о!оть умови ]1'ш оп-
тим,ш{ьного по€днання ;:,'1анов}{х ! р*анков*ос засад в управпгнн|
еконойкою, адже сво€}о виробн*тноло, п!дприет'*тгп{ького дй-
лтьгд1стто вони спр}б1!оть виникненн|о 1 фун:<т11онуванн]о ринку
нового т"{гу на грунт1 не пр}1Батно[, а зага:ънонародно| впас-
ност1 3 головним г{асником на ньо1\{у _ (Ф.]1€|(1],1БЁим товаро-
виро6н;п<ом 1 п1дприемцем.

€правд!' трудовлай колектив не € к'1аси1{ним приватни]|1
п|дприспл:.дем' як|(й протягом трива11ого васу був основно}о
ринково1о ф!гуроло на 3аход1. Бй е кодективним п1дприепл1ем.
! ця обставина вносить приш1ц.{пов[ зм!н*д в соц1а.гьнтй харак-
тер ринку. €права в то]!{у' гцо 1 на 3аход| за останн| два дося-
тлдг:]ття ро3винувся ринок особп,лвого тптц, яюй дохто 3 еко-
нойстБ на3ива€ посткап|тал!сти.гп:дт, головн! д!.гоф особи на
ньо}[у _ пйприе]!1ства' що н;ш1е)кать трудовим колективам
(*папр;:-тспад, у €11!А !х понад 70 тиоя,т). {| п!дприемства про-
да}оть на ринку продукти не найпцано|, .грг<о! (як ше робить
кап|тал|ст). а свос1 праш!. €аме так дйтл,путу,гь 1 народн1 пй-
приемства. Фун:сд1онуван'ня "посткап1тал|ст|т*{ого" р}0{ку
спростову€ йф' н!6ито у нас мохопв:й ринок ли1|]е одного
т|шгу _ кайта-лг1спдчного, що грр{ц€ться на 3асадах пр:шатно[
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в.гласност|. Ёасправд! )к, як 6ачимо, нема€ обов'язкового зв'яз-
ку т*|л< приватно1о в/1асн!ст|о ! ргптком. 1ому лр:ватна в/1ас-
н|сть ! пргшатизац!я як уведення приватно[ в.г:асност1' в тотиу
часл! | на зем.'!1о' не мож}лгь вв'0катися неодтийною у!!{ово!о
переходу до ринку.

€правд|, .п,| е, ска>кйо, р|знтл-ця д.,ш! самого ринк}' на пй-
приемств! яко| форт'от влпасност! виро6лено тов:|р' тцо пропо-
нусться? }{еьтас. ({и ьтае д]тя нього значення те' хто цей товар
пРодае _ 1+ц:дйуа;ънуй (пртват*ллЁт) .от колектуцзнзцй в.,тао-
ник' наре!цт!, сам впасник .пт його представник (посереднтл<'
]}{енедхер з питань реа-гг!зац!| тощо)? Аля ру,*цку вая<лпаво, :.цо6
товаром' як]д} потра.тив у коло його об!гу, ма.г{и право в!-гьно
розпоря]ркатися на рБн! конкретно! щоли м}:< продавцем |

покутп{ем' оск|.льки ринок фун:сд|онуе передуой на тъолшу й-
крорБн!. Фтох< ринок! конкуронц|.по на якому форпту*оть пере-
ва)кно колективн1 товаровиро6нг:-лса, дцо в]-гьно розпоряд)ка}о-
ться свое|о продукц|е:о, не г1рптий вй р}п1к}, де головна
ффра _ приватн:.п1 п!дпр*:с]!{ець. б|знесмен, комерсант'

Ёарелшт1' по-четверте, народн| п!дприсмства здатн| за6оз-
пе!!ити в|л|ду пр0ду<тивн1стъ праф, н|::< на прив:1тних | дер:л<а-
вн:тх пйпри6мствах' |1ро ш! ов!дш.шь виробгпгна д|.я:ьн1сть
пщприемств ро3винен|о( кра|н 3 Фупово1о формо:о влласност1
праш|внтакй. 0т)ке, народн! пйприемства _ ве.гп.{\{езн*тй ре-
зерв сусп!.ггьства,.ва)ютив:д? зас|б в}о(оду його з кризи. 0днак
щея народн1о( г|цпр}1€мств' як [ взаг'!|ш !дея перетворення
трудов}о( колектив!в на повнова;кн1о( в]|асникь, спри:бтаеться
в 9кра1н1 нёоднозначно. [.1я !дея обросла йфаьти, як1 [| знец!-
н}о}оть або спотворю|оть. Бона забезпечусться так}{м}.{ под!тт;-
ками та економ|ста]!о.!, як! або о6сто:ототь з6оре:кення дер)кав-
но[ монопол||' на управ.ггйня п1дприсмствал*лл.л, або в!.гца:оть
перевац прт,ватнй впасност| на засоби виробнтд_щва. 3в|дси
неба_:канття надав€|ти трудовим колективам державн|д п!дпри-
€мс1в необхйного р|вня еконой:пто| сво6оди. Ёапр:л<.гтад, п!д
виглядо},{ обмех<етгня коплерц!й*о[ д1я-гъност1 дерх<авнлду: п!д-
при€мствам заборонено 6ут*т 3асновниками копяерц!-т}пих
банкБ.

7рудоврй колектив як повновах<ний в./|асник або як повно-
вахст:д1 господарсь:сл} розпорядник народни}{ п1дприептством_ яви}це д]1я на|шого сусп!.г:ъства нове. Амер:л<анськ1 експерти
А>л<он €йонс | {:кон }1ощ ншг1тп+гп.п 6лизько 13 т',1|фь. пов'я3а_
н1,п( 3 форпуванням в.,1асност| трудових колект:дБ на терен!
росйсько|.приватизац!| {!8.] йабугь, не ]!1ен!ше |х с на |рунт|
укра[нсько| приватизац!!. |депо трудово| колективн о| (групово|)
вттасност! на засо6и виробн;а_1гва намагтоться Ау1скроду1тувату!
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насамперед посиланн'{м на так 3ван|[? |огоолавський вар!ант
(досвй) або на нат|1у колекгзд|зац[о.

{к вйомо, в |Фгослав!| спробува.,1и досягти еконойчн:ос
усп!хБ чере3 демократизац1-!о господар!овауп{я, 3окрсма 1[шш1-
хом самоуправ.ггйня трудов!.п( колективь. 1ака спроба не вда-
лася, оск|льки не бу.г:и змйен1 вйносини в}1асност!. ?рудов1
кодективи хоч | ста.гпа самокеровани{!{и' :у1е право 6ути в,гтас-
никами но отрима.]1и, воно з€шти1ш;ш1ося 3а дерх(аво}о. |{е й
3вело спробм нанБегъ. оск-|гьки н| у роб!тникБ, н| у керйни_
кБ не зрос.,ти ст!,ц'цди до наро1цування й удосконаленн.я ос_
новн],о( виробни.ло< фондБ' до йвестування виробнш{тв:}.
|[оча.гпося "пройання'' доходБ. 1а й спраылспе самоуправтгйтля
не скп?штося' а]0ке п!дприемства не м,шти 3}{оги самост1'шш{о зв!-
.'1ьняти 1 пр:л:&:ати на роботу прат{!в1дд1;3.

Фт:г<е. м!;< :огославсь!(и]!{ вар{антом | налшд,т _ суттева вй-
пайн|сть, аю{(9 трудовъй колекгугв у нас мае стати не ]|1/п]1е са-
мокерованим, а й власн:д<опт.

Ёе слростову€ суг}'ост! справи ! ототохс;ення народного
пйприемства 3 промислов'{м колгоспом, тоФо з непод|.гьного
колективноло в::асн|стто. Ёепод!.гьна колективна влласн]сть не е
обов'язково}о д"лш] народного пйприемства. 1к:цо трудовий
колектив в|зьме пай або купить а:с1Ё свого п|дприемства, то
це в)ке буде влдасн|стъ зм|.п.цана народно_колективно-
!ндлтвйуа-льна.

&вув!сть йфу про "про!т*1слов*й ко.ггосп" спри-яла дис-
крт.пт:йаш1! заг€!,тьнонародно! в.гпасност1 3а радянськ|д часБ.
1а:сш1 запис у конст}ггу]д!{, як "дер)кавна (загалънонародна)
в]1асн!сть'', хоч | не дозволив партдерхно]!генк]!атур!, апарац'
еттги "дер>кавншт{ кап1та-гп|стом"' оск!]ь:от звБ до кугти двох
суб'е:сг{в вл:асност! _ дер)каву | народ. однак не зроб;ав вл:ас-
ником | народ' 9 конституц|]' нав1ть не продек'1аров:[но' ш{о
народ € власником' ! н|й ска3ано: зе]и,ш[. надра, води, л!си,
основн! засоби виробн:адтва € дор)кавнок) власн!стто,
"сп!-'ьним надбанням усього радянського народу'' []9]. Фдно
Фтово, народов! а6страктно на.]1е)к€ш1а не в,гпасн1сть, а над6ан-
ня, 

'1ке 
не дав'ш|о йому >кодного з трьох правомочних повно-

ва)кень в]1ас}{ика _ волод!н*тя' ро3порядхення 1 користування.
!]! повнова)кення в|дпов|дно до чинного законодавства здйс-
,{ов,ш1а д9р)€ва в особ! числвнн}о( органБ. 3вйси, з утра1_1,(
в:пасност1 _ ! безправ'я' 1 бйн[сть народу у багатй дер>псав1-
в:пасн:д<ов!.

[стт,*та ж поляга€ у тому' що дер)кава ! народ _ н9 одне й
те саме. 9кщо дер)кава конст:лтцд1йто ви3нав€ш1ася власником;
то народ юридш|но не м|л буги ще одни.ь{ повним в,1асником

того' ш{о н€ш1ех€ш|о Аер:лсав!. Б1н м1г етат14.]1и1пе спБвгпасн]л<о!"т,
2[-пе |{ього не-6уло консткгу|$йно визначено. 1ак само ! дорх(а-
ва не мо>ке буги..впасником того' в.,1асником чого е нарол (за
констит.уц!сю). !й мож}ть 6утн надан! .гпд-:.:е певн! правов! по_
вноваження власника, ская{йо, розпорядника. {:оцо )к дер_
х<ава | народ чимось волод|лоть сп|./ъно, то тод| вони .,ти1ше
спБвлтасн_ргкдд' ш1е н|чого 3 !.{ього не було передбаяено у конс-
т|{гуцш. Ёарод 6уло усунено в!д влтасност|, сконой.+то! вггади.
€кпалася система' де приватного кайтал|ста запдйрита дсрхава
як с1пцте+й ка#тац!ст-&цас.ник. Бона перетворила ус!х грома-
дян (ц|.'шд! народ) на сво[х найцанцБ' прив'1асн!ов2ш1а вироб-
лен:ай пими додатковгй продукт, ви11лачува]1а |м, як 1 нале_
)кить роботодавгцо' зартт.'1ац, розпод!ляла вироблене за
|1ФБнйй|4 прин1ц.{г!ами | правгштаттоа'

!еря<ава дляла як "одъ:оос1бн1Ё1'' власт11,л<., хоч || втгасн!стъ
назу{ва]\аоя 3аг:штънонародно!о. тим1{асо^' ж } :цс[ в"г:асност|
в'1асником мав 6ути народ. 0ск|.гь:од х( ]\,!онопо.,1ьна дер)кавна
власн!сть ста.]1а дхерелом багатьох негара3д1в с;*сп!льства, а Ё
назива.]ти загальнонар0дно!о. то тим са1\{им заг;шьнонародну
власн!сть було дискрсдитовано. |1роте ситуацй зм!нттлася.
€лй повернути ц|й власност1 суб'екта в особ! народу.

Аеяк| дослйнтдса не ви3на|оть лрава трудо'в},о( колект:,твБ
на влдасн|сть. спира|очись на одноман!тне т/ц.мачення св!то-
вого лосв!ду. "€в|товий досвй пртват*тзаш!|' гти!|]е
Б.т{ерняк. _ свиш{ть' що надоц!':ьнгпд € внк},п п!дприемств
трудовим колективом. Б:щгл п!дприемства трудовим колекти-
во!}1 не € приватизац|ело у в/|асно}ду розр*йн! [{ього слова_
[]сй тл:_гпях е неефек-гл.внпсул. )|' 9!л| п!дпри€:\(ства приватиз}.в:}-
.]1ися чере3 в14куп трудовим колективом' ште вони з6анкругува-
!п'1, дер)кава ви1<упила [х ! настуг!ним кроком пру{вати}ува!\а.
Ёа вгл<т7плен},о( колективом п1дпри€мств:}х' як правило' !+{но-
ва-:{|[ та йвеститц!1 в!лсутн!. 1аЁ п|дприс]!{ства вретшт|-реш:т а6о
прода|оть. | кох<сн одер)ку€ сво|о чаотк-у власност|, або вони
банкруту:оть'' [20].

9лсцо у чи! вицгшен| пра;(!вн:л<ашти п!дприемства збанк-
р}тува]1и, то у €!11А вони про|{в1та:оть. [у1Блс*ародний досвй у
цьо.'ц вйнотшенн| надто р1зний' тому його сл1д брати у всй
повнот! та р|зноман|тност|, з ана.гг|зом конкрстн],'( чигтн+л<Б
т|е| _ша йпто| дол1 впд,.?'гшлен;ок п!дприс!у{ств. 1е, що в якйсь
кра*:| втл<1гплен| п!дприеьлства ви'!ви]ш{ся нежиттездатни||{и|
не ставитъ пй срптБ проц0с' п1о набрав розгону в €11[А та
[н!1]],п( кра1нах св1ту' де п1дпри€]!{ства т1ру{3{тп3ува][14ся 1|г1 п(о}.{
вищпгу трудови}{и колективами.

$2
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!еяк| учен1 виступа|оть проти прав'} трудо8их колективь на
власн!сть з !н|ших прп{ин. ?ак, в!це-пр9з}цснт й!>кнародного
центру приватизат{!|, йвестрпдй ! менед>:<пте|+ту й.3а6олотнтд?
твердить: " Бе'гшака небезпека для 9кра!ни по.,1яга€ у привати-
затг,!1 нерез трулов! колективи' позаяк на так|о( п|дприешлствах
нема€ ефект:вного менед){|!{енту. Фб'ективно 1снуе к|тлоо} !
прост:л| вза€мо3в'я3ок функцй улравл|ння: наг]1ядштьна рада_ менед)!о.{ент колвктшв. м|к наг.,1яд:}}тьно1о радо!о 1 менедхс-
ментом |снуе конфл1л<т' який € ру]ц|€м прогресу на гротиу пй-
приемств|. й|:к менедхо*ентом 1 трудовтдтл колективом тако)к
ма}оть йсце конфл!:сги: пертший в|дстолое сво! права 3 гтитань
1нвесттдд!р?тих проекть, йтшгй _ з приводу заргшлати'' [2 !].
йабугь, тау<лй конфл!кт ш:|я< менод:паленто1!{ | колективом зй-
нить сво}о спрямован!сть | гостроту тол!, ко.'ти трудовий коле_
ктиз (мох.гпиво' разом |з сво{м т}1енед)сиентоп*) стане в.'1асни-
коь{. .}1рпше з'| ц]е| умови вй буде зайтересован:.ш? в
йвест:дд!ях 1 п!к.луват;.шт:еться про н!,п( так само' як ! про 3аро_
б!тну лдату. 1{о ;< до мене.д)0!{снту, то дирсктор (кор1то.п,.:*1,
менеджер) _ наймангй пра:{!вн:л<. япо.й в*д<ону€ во.п}о в']1ас-
ника. €права впасника - поставити мец, справ€1 лире:<гора й
адмй|страцЁ _ забезпечити !| досяп:ення. $к в'1асник трудо-
втд? коле:<т*в мохе на!штяти диро:с1|_:о, а мохе под!.тп,ттиоя з
не!о в'[асн|стто яерез прод:1х й а:сдй. 1_{е тел< мае зпдй*гги
пр:шй до конфл1кту' саму його сутн[сть. Фт:1<е, | в дъоргу гшпан1
не|у{а€ так}4х пр|{!{ин! як! стади б нездолаттнок) пере1шкодо|о на
т1|,1'тху трудов|о( колекг:двБ до в.гтасност!.

1а найчаст|:ше т1, що виступа]оть проти народн1,о( п!дпри_
€мств вда!оться до йтшого типу аргу'!{ентБ. Ёони пос.ршда}оться
на н9готовн!сть деяпсо< трудов}4х колектрв!в до самост]'т?пого
господар}овання. ]{овгляв, трудов! колективи пр!{стосува.]д4ся
до футт:сд!онування в уп,{ов:}х директивно_|ш|анового ведоння
господарства ! не здатн! дйти за у}}1ов ринку: вступати в х(орс-
тку конкуренц1ло, про1цовати' якшцо потр1бно, на мехс| ь{о'(ли-
вого, ри3ик1'ъати' 1шукати техн1чн! новини' вк]|адат14 доходи
насамперед у розвиток виробъп,пцва та й. 0дтак ! ц| аргумен-
ти не в€.'1ьми перекон.]тив1, бо не готови}{ до прив€}тизац]1 |

р},|}{ку трудовим колективам мо)|с{а над^ти певний строк | пе-
вну методичну та |н:шу допомоц. 1атсдул чином вони' звичай-
но , в!дсутн!, пйготулоться до нов]о( у}!ов господар]овання! так
би мовугги, опану!оть грамоту ринку.

}{айоптима.гтьн!.п'шоло формо:о тако| п!дготовки € ор9нда 3
в},пп<упом' що ст:ш1а по1ширено1о в пере6удовн:й пер1од. Бона
для колективу € |'школо}о самоот!:}лого гоеподар|овання' 3дат-
но|о вик.}тикати ефекг "господаря'', виробити смак до ризику,

()(,

9'7

$2

ро3рахунку, в!дповйа.ттьност!. €аме нерез оре}{ду колектив зда-
тний вго<овати в соб| влтаснроса ! п!дготув(}ти стартов| позгдд|!
для в|{9гц м1йппа. 1ут вй ма€ ут1евнитись' цдо влгасн|сть - не
ли1ше еконопт!.п*а сво6ода, а й еконой.+::л} тягар' в:о|(ка пра_
ця, ризик, турбота, неспокй. А :цо х< потй? |[отй ви|(уп
ма*|а, я:отй мо:ке б1ти проведений диферешдйов:}но' з вико-
ристанням п|.льговгок кред:атБ, з поступовою в]-т!лато|о то|1{о.
3 окреттпо< випадках ма:}по мохе бути передане колект;тву бв*
зог|латно. Бо:оп,во п|дкрес-тшгггт, цдо й при в!д$.п|, й при безо-
платнй передач! ь:ай+а оре}цно}гу колективов| слй !т*двйу-
;штьно п.!дходттги до ко)кного колективу 3а-}1ежно вй ступеня
його готовност! стати в'тасником.

Розгортання оре}ци з викут|ом да]1о ун!ка.}ьнтл? досвй ре-
форьування в!днос:тт власност| не з падйня, а з пйврпцення
р|вня оконойчно| ефективност|. [1глт:| в !кра|н| е чим;|-по
орендн].о( п!дприептств' проте орондаторам доводиться вести
нелегку боротьбу |з законодавцями' 6о саме на орегщ| з вику-
пом схопл}о}оться !нтереси орендарБ. дер)кави ! суслйьства.
йдеться про те, що прйватизац1я ч1рез оренду 3 викупом по-
ру|шу€ баланс йтересБ р!зних соц|алън*о< протшаркБ та груп.
3окрема' ву1явилася тенденцй до 3апровад)ке}(ня орегцаря[,{и
акг1|онернпок товариств викт{}очно 3:}критого тигу' ко.гпд а:с{||
в1,{к},т1ову!оться тптьют ч;1енами трудового колективу. [{:ал бло-
ку€ться т1]-,ш1х до участ1 в пру{выт!*зац!| оретцован],о( п!дпри-
емств зовн|тшн1х |нвестор!в (гпатол!в, л|карБ та й.).

Ёавколо ц|е| проблеми у Берховн|й Рал| }кра!н! точаться
гостр1 дискус!!. 0дн! прагнуть обптехс,:ти ! нав|ть л!л<вйувати
оре1щу 3 в|,1к}т1ом' |н1]л1 _ Бвести в1{соку орондну т!-цату та
"Араконовськ!" на-лпоги на орегтдн1 йдприомства, ре1пта не
сх:а.тън! погод)о/в:1тись н! з п9р!11и}{. н1 з друпапя. 3в|сна р1н,
{тита}!ня мае бути ро3в'язане чере3 кот*штройс.

Ёаретшт!' ще одна дета.'1ь, яка стосусться'про6леми станов-
лення народн1ц самокерован:о< пйприемств. Фотанн! не в!1и-
су}оться в соц!а-льно-пойтичну концепц|ло ! дер>кавну програ-
п.ту лриватизацЁ, яка гт:+д! здйсгг:о€ться в 9кра|н|. 1 концегп{й,
! програма не передбача|оть створення народн],п( п!дприемств,
хоча !хня мета _ зро6*гпт в'1асника1!{и п!дгтриемств сай трудо_
в1 колокгиви, за6езпе.лтги !м р|вн| стартов1 р(ови' дотритиання
прин1д.'г!.ь соц!а-гльно| справедливост! тогцо. Фднак прив:]ти3:}-
цй здйсн1осться так' що трудов| колективи мохугь ро3рахо-
вувати ли1це на те' щоб бути сйввлгаснхд<ат'о.т. !|апр:дсттад.
продах акц!й дер)кавн|п( п|дприемств, ш{о привати3у}оться,
|перед$6чд5 г{асть у цьо!}{у процес1 такох | лер>кави. Бона обо-
в'я3ково з€шти}||ить у сво|х руках пакети контрольн:о< алс-цй |
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продов)к1датиме контрол!ок1ти 3начну частину народного гос-
подарств'!. [(р!м того, розбагатй| .,т]оди (.пштовнтао:' .,т},о(в'}р!'
б|знесмени' посередники) в:т<1гплять акц1! ! отритууват}д}{уть
законн| дивйегщи, поступово концентру|о|ошт у сво|х руках
влгасн!сть' усе це вй.грце трудов! колективи вй влпасност!.

€уб'е:сгом вд:асност! е ще так зван:д? "середнй клас", |цо
становить опорн:л? стру:сцрн:й компонент сусп|.гъства, яке
з6удоване на багатоуклпаднй еконопг!ц1. Бй не е сукугпт:.шл' ц1-
л!снгпд вл|асником на зразок держави чи народу. |[о-пергше,
його право впасност! нйе не ф1ксуеться. |[о-друге, вй пос!дае
таке йсце в сусп!;ьств|, завдя:са 

'{кому 
прив'[асн}ое левову ча-

с'гку сусп!.гпьного багатства. |1о-трет€, середн1*"п клас скпада€ть-
ся з ш:!льйонБ !*:д:в!дуа.гьн:о< в]1асникБ, як| не об'еднупоться

'кодно|о 
орган1зафело. 1х об'сднулоть йтереси. ! захйнй пол|-

толой та софодог!1 до середнього кпасу в!дносять лподей на
пйстав! таких кргггерйв: доход' ма!*цовуй стан, професй, або
р|д занять, осв1та, самойегттиф]каци 1нд:шйа. } його слотад!

розр|зня;о-ть в основно}лу два про1парки: др|6нотоварн}о( ви-
робнтп<!в (селяни, рем!сни.пст, др]бн1 п|дприет"пц|' крамар|., осо-
6и в|.тъних професй) 1 управл1нцБ (менедхсери середнього |

ни)кчого рангу, др|бн! та сереАн| с-ггрк6овц!, роб|тгп*тна аристо-
кратй, здеб1-ть:шого пра|{|о|оча за найт:ом йтел!генщй)- 3а
об'ектом в.ггасн!сть, яка н€ш1е)кить представникам середнього
к.]]асу. найр1зноман1тн|ла: засоби виробн:л-щва та перссуван-
ня' ;китло' а;сдЁ, банк|вськ1 рахуп;к}!, твори мисте1{гва, л!тера-
тури' винаходи та й.

Рефорпги в на:]1о||{у сусп!-т:ьств1 в|лхри:шт 11ш1ях до форт"ц-
вання середнього к,_[асу з новим софаътл:пя о6л:тччяът. Аеяк!
улен| нав1ть прог}|о3у10ть його,**лсельн1сть. "€оц1а.ггьн| гругш:'
що потенщ1:}по претенду|оть на входхення до "серед{ього
класу", _ т1и1ше Б..}]*ггвт*т, _ ц|.гп<ом }{о)о/ть скпасти бтпазько
половини працездатного населення }кра|тп:. {е ознана€, 1цо в
перспектив| вй мо:ке буги шт не на:7шлогугг(|1п}п\1 структурни}{
компонентом ут<ра!нського сусп|-г:ь ства" {22}' Фднак еконойч -
н| реа-гт|| в )/крагн|' 3а як},п( прогресу|оть спад виробн:ддтва 1

зу6охс|:гня населоння, 3начно утлов!-гьн:о:оть формування сере -
днього к.'1асу' оск].гь:от домйуе тенденцй }1е до осереднення
соц|а.гьних верств ! прогшаркБ, 3 АФ л-:оп,глен!зац!{' "}1:д:ле в
окре],{},о( соц!а-гъних групах з'яв_'!ядс'ться пйгругги, як1 вхсе мо-
)!{на вва)кати пер11{ими слементами середнього к.'тасу. 3а рй-
нем осв!ти, доходБ | статусом вир|зня:оть наса}у{перед пратц!в-
нтл<|в апарату управлйня в народно}у{у господарств1 (у 1990 р.
лх було понад 2 увл;тьйона нолов!к, ма:}ке 12% зага;тьно| к!.ггь-
кост| пра;"цоло.пас), апарату управп|ння в орган|зац|ях та уста-
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новах (понал 2,7 м1.:ъйона _ 10'6%), апарату орган!в управ_
лйня (286 тисян нолов|к)' я:огй йсля проголо[пення дер)кав-
но{ неза.гпехстост! }кра|ки став бурх.гпшо зростати' |1евнй час-
т*тп| апарату органй управ.ггйня дас мо:п<.гтив1сть стр!лл<о
з6агатуватися корупшй, 3Ро11|е}1н!1 з кргши!на'гльнилл б!знесом.

€ щс одна група прететцентй на входк0ння до середнього
класу - це фермери. |{! господар! нарош(у|отъ виробн:.п.1гво |,
хоч ! пов!.льно, зб|.гъ:ш}|от|о сво! прибуттст. Фднак це ду)!(е не-
значна частина, оск!-гь:с: дер)€д]:| сво€]о нин|]1!ньо)о аграрно|о
пол!ттд<оло еконой.гпо не сти]угу.,т1ое с!.тьгосгвиробн;л<а, не дае
йоплу мо:к-гпвост! розгорнути виробни1{тво.

|1евне осереднення спостор!гаеться | серед фах|вгтБ з ви-
1цо|о та середньо[о спец1а:ьноло осв!тоо, зайняттпс у народно-
!угу господачсч1 песрбл|о,1. 1{! зшгйи стосу|оться нас€1}{перед
тлд< спеФа-гг!стБ, як! псрейп.тпт в пр:ватн! ф1рпцрт' посередни-
гок! структури, коопер^т/{ви. 1{о ;сс до укра|нсько[ йтел!гон-
:11?, то процеси ос6реднення в нй загапьш:ован! дер'(авонэ, яка
зат!и1ша€ться А]|я перево!с|о! ]1 част:д-ли роботодавцем. Ё**д!
цей роботодавець нс т!.гть:са не вит1лачу€ н€ш1е)!сг!ого р1вня за-
роб|тно| тш!ати. а як!цо | вгш:лаиуе, то !з 3начни]!1и 3атримками.
Фт>г<е, говорити про входхення !нтел[генц!] до к.'!асу сере;п+!х
в/!асник!.в поки що 3авчасно.

[|ер{од перв[сного нагромад)1(ення кап!та'ггБ' я:с& нуп+| пе-
реяс{вае сусп!-гьство' прискорю€ зростання к.,1асу великих в.,|а-
сникь' 

'я-лсат? форп,(уоться за рах!.нок остаточного збйнення
основно[ маси населення. Банк[ри, б!рх<ов:лоа' комерсанти'
п!дприепл1!' представники торгово1 маф|!, посередн}п{ь!о,о(
струн-тур стано&цять яд)о нового к]1асу' на3ваного "хс{рними
кота}1и''. €офа-тьно-еконой.пта база його станов.,1ення _ !н-
етР{ту'ти' цло фут:хад|он}']оть як обс,цговуло.па? елемент будь-
якого виробн:лдтва. !е _ комерц1*г! бан;сл, б!р:л<!' посеред-
н:д_ък| контори' продставни}дтва великого б1знесу та й. €апде
цт концентру]оться кайтатги | на&:д:да зароб|тна г1,пата.

}{аре:шт[, к!-тька ш:тр:окБ ще про одного суб'е:<та впасност!
"тйьового'' в'1асн|д(а. Бй |снував у будь-яко}гу сусп!.гьотв! |,
п*а6уть, 1це довго 1снуват:ате' якш{о не будуль вчасно | лрави-
]1ьно. розв'язуватиоя проблел.:т:, пов'язан1 з в!днос:+та1\.{и в.т[ас-
ност!, розпод!.тц та порерозпод|-тш 6агатства. 3розрлйо, що
об'ект волод|ння "т|нъового" в.'[асн!д(а кайтал (грош:|),
шой накогтичусться в основно!|{у через таЁ канагпа: виробни-
|ггво 3 нелег:штьним використанням дерх(авн:ос фондБ, роз_
крадання' спеку-ггяшй' пип!льн!д! б1знес (напр:дсг:ад, на ва:шот!
тогцо). €оц1а-гьна с*тгуацй в }край! така, ш{о вона нс [н!:д|лое
багатгос тподей до оголо1|1снь свотх багатств, то]!{у не!у{ае стати-
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сти1{н|он дан},о( про 1хн]о к!.гьк|сть. 3винай-по, "тйьовий'' в'|а-
сник нин! масов!д?. Ёагромад*в|ши потр|бн:й кап]тагп, в|н за
сприятлив}о( р{ов його лега.лг!3у€, вкг|ада|очи 3 повно|о виго-
до|о.

1|{одо виробнт,п1тва в]1асники под!_тгя:оться на дв! велто<|
гругш{ _ виробнуп*п | спох<гвач| (невиробггпсса). Розг.г:янемо
насамперед гругу виробнтл<Б.

$3. Биробники
€уб'о:<гБ виробнл,шщва ! господар|ов:)ння ви3нача1оть на-

самперед за форплат,шт в:тасност!. 3а умов алп*й!стративно-
командно! еконой:од, яка будувалася головним чином на за-
оадах двох Р'р^' .влласност! : деря<авно| | ко.тгосггпо-
кооперативно1' суспш1ьство не вщ3нача.'1ося [дироким ко.,|ом
виробнлл<Б. 1снувало всього к|лъка соц1апьнто< т:дпБ. |[е _
трудов! колективи дерхавних п!дприемств, ко.ггоспБ' радгос-
пБ, п!дприе}{ств та орган!зацй опох<ттвно! кооперац|1. сй'я'
незначна к!льк|сть цтстар!в. €оц[а.гьно прест1Фкно}о вваха_/1ася
праця саме в сусп!-льнотиу сектор| еконойки, яка м;ш1а бсзумо-
вн1 псреваги щодо матер!а-гльно-техн.[чного постачання | забез-
пчення' соц!а.гьн:л | *оргци.птюс гарантй. (рй того, дер)кава
тртава;штй час не 3аохочув€ш1а вторинну зайтят1сть, хоча 3начна
частина на0елення мала низьЁ доходи.

€й'я як виро6нтск ма:та 1 нтдт1 т:те мае дул(е обштех<ену ма_
тер1альну базу. {к правш'1о' дома|шн€ господарство йсьюос с1-
мей мае лоревах}.о спо)сг{ва1-рку спрямован|сть. }чен! врц!-
.,1'по'ть три тит1и до1.1а1цнього господарства йсь:оо< сйей:
перлптй _ майке повна вйсупт1сть дома111нього виро6н:л{тва,
г!еревага оф;г}товування; другийт * господарство з а]|{аторсь-
к!4]'!|у1 3ан'тттями (консервування, |||иття' ви1||ивання, в'язання
тошдо); третй _ дачне до]!{а!цн€ господарство' де аматорське
самообс.ггшов}ъання (виробнтшцво) Аоповнто€ться виро6нрп{т_
вом садово_городньо1 продукцй' порева)|с{о д]ш1 особистого
спох(ивання. |осподарство ж с|-гьсьлсок ойей, яке под!_гтяетъся
на дома1шне ! п!дсобне (лрисадибне), мо;лсла охарактеризувати
як виробнртче. 9 1980 р. на особист| пйсобн! господарства
припад€}ло'' 31% впробленого м'яса, 30 _ молока, 33 _ овочБ,
54 _ картог|п!, 58 _ гиод|в | яги, 2|/о ллорст| [-2з1.9ерез п'ят_
наА1{ять рок1в, за даними дерх<авно| отатистики, присацибн1
господарства в }крашт| виробля-гшт:85% -;<артогшг[' 71 _ фру-
кг!в, 58 _ овочБ, 48 _ яетъ, 41 _ р:'яса ' 36/о _ молока.

[11о х< ло виробн:л<Б посдтг, то в коли1шньоцу €Р€Р !сну-
в'ц!а т9нденцй до зб|.:ьтшоння к|-гъкост| |х, особ.гпшо почина!о-

.пт з 60-х рокБ, ко.гша сфорнцмлаея с-ггуя<6а побугу. €пец|альна
сфера пос'гуг яв'1я]1а со6оло ве.'1ьми ро3гащ'кену га'ц3ь виро6-
н}д{гв;}' яка !\{огла над^т'.1 понад 1000 вгцБ !х _ вй при1шиття
гудзика до ка3ки телефоном. 3вятча*то, ця г€ш1у3ь виро6ництва
тако)( розвива.'тася на вик}т]о.гпо сусп|льн}'( 3асадах. то]\7гу ма[па
сво] ск.гпадност1 | негаразди.

} цйотиу х командно_алп:й|стративна система недооцй:о_
ва.лта |*щ:шйуа.гьну трудову д|я-льн!сть, а приватну |:г!ц|атп.шу
взагал| вик11|оч€ш1а з практики. для д!я.гьного |*тд:.шйа ду:ке
звузипася сфера прик.'тадання його ум|тгь |. знань, а тако:п< ф1-
нансов1,о( котптБ. ||о сут! на ньопо чек:шта ли1ше г!тантська су_
сп|.тьна сфера, яка вимапш!а з:)реппаментовано| д|я-гьност|. 9
3в'язку 3 1{и]{ навколо |*тдш!дуа-тьтлос 3анять |снував несприя-
т:*твуй софа.гьно-пстпсолог|тппй ктлйат, а громадськ^ дуу{х^1

що 6ула зор|с:ттована на зрйнялБку, засуд:к1гвала !*ц:дйуалБ
за |хн1 висоЁ прибуглст' 'й пересл|дува]т14, орган|зовувалпт вс1_
.ггяк1 катчсгпан|1 _ бороть6у з нетрудови}{и дохода!у1и' антиалко-
гольну' ру;?паш|| цомаг':.тн]х теплиць. за6орону виро1цувати
вдома хутров}о( зв|рБ то!цо.

3розумйо, справжня мно)кина суб'ектБ господарсько| д!я-
льност| мо)о1ива ли]ше на грунт1 багатоук::адно! еконой|ст,
яка потребуе су6'е:<га виробн:д_ггва, 3датного досятти усп|хБ
на ринку. Ёова господарська систе}{а' використову!о11и р!зно-
ман|тн!сть форт* влгасност|, нада€ гро}{адянаь( лширо;оо? прос-
т|р д.гтя еконой..+того вибору' створк)е. поту:го-п1 осо6ист| та
ц)упов! мотиващ|' ро3кр1пачуе приватну 1н1]цапву.

|1роте про6лешла створення нового суб' елсга господар|овання
не 1\{о)у.'е вир!;луватись т|-'ь:от :||'ш{хом зм|:*т форм втгасност|
а6о нав!ть рсоргайзацЁ самого виробн:-пцва' Бона мае 6ут:тт
в3ята у 1шир|шоп{у софа.ггьноплу контокст|, оск|.гть:ст сутасн1
продуктивн] си:шт вступа}оть у таку стад!до розвитку' коли пе-
рева)!о{ого значення набувалоть .гподськ! компоненти.
"3нихуеться значення речов}о( елемент[в продуктивн].п( с!4п' а
зв!дси й те, коьту вони налехать, тобто значення форти в-г[ас-
ност! на засоби виробн:д{тва. {е з одного боку. 3 |*п:того _
втрача€ своло традтд{;}лу спефф1ку найтлана праця. .{,к стт.птгу-
ли до пратш дедал| б|-тьтшу роль виьра|оть: ]!1о)0{ив|сть творяо-
ст! у праш!' г{асть в управттйн| виробн:л.щвом, ба)кання в3яти
на себе в!дповйа.гьйсть за резу.]1ьтати виро6ниво1 д!я.гьност[.
3вйси _ власник засобБ виро6ъпт:ггва, ш{об забезпо'п.ггрт ефе-
т<ттвн1сть свого п!дприеьтства' повинен догцстити пра:{!внгп<а
до розпоряд)кення засобат"пт виробтл*цпва. до участ| в розпол1-
л| прибутку' до г1панування перспектив розвитку п!дприемст-
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ва. ншими словами, передати пра!{;вников! частину сво|х ре-
€штьних функцй в]1асник2'' [24'|.

Ёарепшт1' € ще один аспект проблеми ро3витку су6'€кта ви-
робн:л|тва, пов'я3ан},11?? 3 питанням суйсност! захйно| ринко-
во| модей, ].цо перенос|тться на укра|нськ:й грунт' з ре€ш1ьно}о
оконой.плоло йфраструкгуро|о в укра!н|, що ск.,1:штася 1стори-
чно' 3 нафона.гтьним мент:и1тетом' народно|о отико1о прагш.
колекглв1змом. 1_{1 модел! не спр:йтла!оться автомати1{но на-
явни}.{ су6'ектом виробн*тно1 д|я-ггьност! й орган1.пто не в1тису-
|оться в систеп[у виробнттцва. {!леспрямована >г< руй+ацй ц[е|
систе;\{и .,1и1ше пог1ртшуе станови1це суб'екта Ёиро6нтагпва.

0сь 'гптгше один прик.,1ад. 3 !крайЁ за остан'п*| 3-4 роки
таай*<е вшдент зруйптовано стгркбу по6уц' то6то виро6тлпцво
по6утов:ос пос/гуг' посп|лшноло комерц1а-лг1зац|ело | нсобдуль:аноло
прив'1тиза1!!е:о' Розстдг а]\ася систо*1а' яко]о керува-гпо спец!а-лдь-
не мй|стеретво. Бона о6'еднуваэта й коордт+тува]!а ро6оц |200
п!дприеь:ств' 2'5 тисяч| Будд*тк1в побуту, 8,3 тисяк| комтът1еке-
н:о< прг#пяа.,{ьн;,г( ггр;кт:в. 70 тртсяч ато!ъ€ та ь:а*?стерень. |[!с:
ля так зва]{|о( ри}{ков|4( нововведень (д|лойацЁ йй|стерства
побуту | вс!х управтг!нськ}ж п!дрозд|л!в, комерфшп.!за:т'!|, прива-
1ц33:т,!|, здач] майна 1 прим1:шснь в оронду) мсрелсу побутового
обсщтовування охо1типа криза. Р!зко скорот14пася к!.ггьЁсть
виробникБ ! сат":а номснкпатура пос'гуг. Ёапр:лсглад' у седах
Бйни,ддпи перест!ш1и фунлс1|онувати 61льлш як пБтори тисяч1
Будт.*ткБ побуц ! атс.гьс, к!.льЁсть послуг в област! 3]!1ен1ши.]1а-

ся у два рази. 9 )(ерсон1 3:1крито ко)кен третй побутов:й
об'ект, у йлп<олаБськй о6ласт| так1о( об'етсгБ змен]:ти'1ося
вдв!ч|. ]/ ..]1ьвБськй област| з 559 комп.'1ексн1л( прит}пла:льнлос
ггул+кт1в при|тини'ти своло д|яльн:с:гь 33%. Б!.гьлп як на третину
змен1|1и.]1ася к!.гьк|сть об'екгБ побуту в селах Бано-
Франк1всько|, .}1угансько[' РБнснсько|, 1ерноп1^гьсько| облас-
тей [25].

[о грого при3вело слйе введення "ринку''. €тавка псовдо-
реформаторБ на г!риватника [ комерсанта' котр!, мовляв, тъ{а-

лшт б кра:це обс.ггщовувати наседення' не виправда![ася. [епер
за в!дновлгення плеро;к1 побугового обс.ггуговування населення
поступово 6еруться новообран| Ради народнто* деггщатБ.

Фт)<е, потр|бне таке срп[шетппя захйно[ рг*тково[ модел|
виробн:адтва 3 нал!1о|о, за яко| орган|..п*о вгшп1та.тш*ся б у трудо-
втд} процео, в орган|зац1ло та те)столог|то виробтпд.(гва новац[[
й устаглей форлли прац1, етнонац|ональн! трад:дд|1' зви1!ки'
пс:лколоЁ.:тд! та поведйков! стереоттлпт. Ёеобхйно створ}овати
в'!асну ринкову моде.,ть економ!лот з вйповйн:,пл су6'ектом ви-
робнигщва. Бона мае збер1гати у соб| нац]'она.гльн| риси.
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3 вг.*д:,гкг-:енням т1риватного сектора сконош*|ка }кра1ни ста_
ла двосекторно}о. Бйповйно розд!;ша.лтися | су6'екти виробниш-
тва. } дерхавноту1у сектор|, де зосерсд)ксно основн! трулов[
ресурси' головни|!{и виробн*п<ами з€ш1и1шак}ться трудов| колек-
'ггши. |1ерева)!(на б!.льтш!сть |х ще не ст!ш1а в.,1асникат\.{и' нс на-
була господарсько| самост1йш:ост1 | нале:псло| еконойчшто[ сво-
боди. Ёопродутяана монетаристська пол!.тпд<а дерхави
спочатку кинула :х у "длл<гй" р:,п{ок: 6ез дерхсзамов.]1ень' до-
тацй, п!-тьговтос кредгггБ. |1отй дер>к^ва, викачав|ци 3 н]о(, як
1 з населення, "за!)Б|'' ц:оттг! усу|{улася вй управл:!*т*тя н7,пч{*1.

Резу-тътат не забар:ався: дер)<авн:д? со:<тор розладнався оста_
точно. 9 п|дприемств не стало о6оротшо< ко:шт1в, поч:ш1и рос-
ти несгт,,1ати. Бони вца]|ися до в!двантахсення проду:с{|! в борг,
6ез попередньо| огллати. }1|берал1зацй цй пй:птовхнула трудо-
в1 колективи здйснити 1це один ]|{аневр: виро6ництво продук-
ц|| змендшити, а цйи на не{ пйв;дц*;ти' 1ак | дос1 йдуть пара_
ле]тьно ф процеси в дер)кавногиу сектор| економ|ки _ рБень
виробн*л{тв7 падае, а ц!ни ростуть.

}ряд ]1.1(гп'п:, усвйопт:в1ши, до чого призводитъ передчас-
не ви]ст{1очення дерхави !з сфери господарсько[ д|я.гъност1'
спро6ував повер}гугиоя до дерх(авного регул}овання еконой_
ки' 1цоправда' не адм|нстративними' а ринковими' еконойч-
ними метод;1ми. Фднак йопсу не вц:ш1ося не те 1цо стаб|л|зувати
виробгтлпцгво' а хоча б зага-:ъшцвати його спад. 3ага.ттоп{ да.'1ася
взнаки неправ[{.}[ьно обрана концегш$я переходу до ри!{ку' про
яку |[резгщент }кра|н! _|{'1(равнр< ска3ав на сесЁ Берховно|
Ради республ1!с,{ 21 хсовтня 1993 року: "|[р:.ттхг{илово хибнтдтрт
та суперсч'}]иБ|,!у[у\ ву''|Б'у1].и\ся як сам курс' так ! послйовн!сть
еконой.+тих реформ' 3 двох в!дог"пос альтернатив переходу вй
шентрал!зовано_гш1аново|' директ:вно1 до р*а+ково| екон ом];са
ш:и обра-гпт л|6ералг[зац|*лу моде.]1ь' пов'яз:1ну 3 монетаристсь_
тсдтд пйходом 1 ор|ентовану на >корстк| засоби фйансово| ста-
б|л!зац!!. А.тте так! натш| пйходи не виправд:1]тися. )'[!берал|за-
ц]йта }1одс.'ть мае постут!итись софа-тьно-ор!снтованй модол|
р:лтково| еконопд!:од''' Бов:д} ||резидент 9крашшт .[1.1(гпчта та-
кох наголо|шуе на необх!дгпост1 впроваА;кен}{я саме щ>уго| пло-
дсл1.

Фдган з насл!д<Б реал|зашЁ невдало1 перех!дно[ модел1 _
позбавггення трудов!о( коле:<т:вБ стлтзшу-п!в до прац! й наро-
1цення виробн:адтва проду:сд!1. 3 одного боку, дерхсава веде
таку податкову пол!т:лсу, 1цоб яко}{ога б!.гь:ше ко:штБ потрап-
ляло до б:од>кету, а з йгшого _ не нада€ трудовим колектива}1
нале>гс:о! еконоп.*|.п-ло| самост|йност1, внасл|док чого вони не
}.{о'(уть заробт,гги достатньо коц:т1в д./|я в|1асного ро3витку, в
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то}у{у числ1 й для ро31ширення виробнш{гва. 9се це ро6ить не_
вигино|о прац]о на державному пипри€мств;.

в','хи 3 ц|е| с}ггуац;! _ у зм!н! нс .пи1це модел! переходу до
ринк-у' а й ставгпення до трудов|о( колективь як в'!асникь-
виробникБ та будБно! "клг!тйи'' суоп!.гьства. 1м малоть нале-
>л<ати вс1 пол[ти.гп1, еконой.пт|, софа-гьн! та |ориди[{н1 права 1

гарант||, необх1дн1 д-ггя усп!::*то| д|я;тьност|. Аля г{ього сдй
розробити | лрта*+яти слоц|а-тьн:й 3акон про трудов1 колекти-
ви. 9тд:ц 1шв!{д1||е держав:!-господар п9ретвориться на дерхаву-
с-гг,уц_йститут, якт{й офл-угювуе в!.гьнлос виробнлл<Б, тим
|]:вид1шо трудов1 колективи позбудуться ![ ггуг | дтдсгату.

|[ртватний сектор _ це еконотийа громадянського сусп!.гь-
ства' яке поступово з1|род)ку€тюя. |, 3аход1 еконолд!ка неод-
псйно характоризу€тъся терпгйом ":"п.шй]зована''. {е о3нача€,
що основна частина роботодавцБ' трудя1цих 1 п!дприсмцБ,
зайтятток в дано|у{у сектор|, дотри}гуеться законБ' пов;}!(а€
договори, сттлачу€ податки' веде чесну гру з партнерапд,: |
конкурентапл: [26]. !{о :лс до }т<ра|нсько! гропдадянсько1 еко-
нопд|лод, то характери3увати |1 як "цив!л!зовану'' завчасно.
оск!ль:<тт ма!оть йсце пор},1шення закон!в, недотримання дого-
ворБ, несг1лата податк|в (пр:о<овування доход!в)' йш_т! еконо-
й.*т1 порулшення 1 3.11о!!ини. йае пройти пас, щоб сфорптува-
лася практи\{на от\4к^ п|дприепштитдва, б|зносу, комерф| |

з'яв}шся в.]1асник' для 
'{кого 

кодекс чест| е непору|цни]!{ }{о-
рш{ьним 1ттшл ерат*тзоь*.

€оц|а_гьн:д< п.ггй виробнг:кБ у приватнопгу сектор! вхе !{и-
м:ш1о _ як !ндт.вйу:ш1ьн}.о(' так ! колективн|о(: 1ндлвйуа_тпд-
патентники, орендар!, фермери, ф!рг*т' посеродн|щьЁ коьяер-
ш}:шп1 структури, с!.гьськогосподарськ! колект:.шн| пйприеплст-
ва' се.,!пнськ| сп!-тпот' одноос1бн| господарства, сп!лън1 пйпри-
€мств:} тощо. [е перева){с{о мал.1' мен1цо[о м1ро:о серелн!
виро6нтптгва з гн}п{ко!о структуроло, 

- 

6езпосередньо ор1ентова-
н| на ринок' на спо)!о{вача !хньо| продукш!1'. Фдн1 з них в)ке
прой:.ш.тшт пер|од свого станош1ення, йц-т! _ ще проходять чи
завертпуготь його.

Ёапр:дстгад' кооперативи, вйро.Фкен1 у 1988 роц1 йс-гля при-
йъляття закону про кооперац|]о, подола1и пер|од неви3нан}-1я,
в!дчул<еного став.,1енн'1 до се6е, т:!к звану упорядкову|очу ди-
,ън1сть дсржави' нздоокона-т1сть деяк}о{ п!дзаконнгос акг|в, як!
довелося уточн1ов:}ти, тош{о. }{а початковй стадй'1хнього |сну-
вання у щомадськй св!домост| 3'явэ1!|ася цйа "ант1.[(о-
оперативна'' хвиля. Ба сторйках г'[3ет 3апанува]1а ггпБна кри-
тика коопоративн|о( виробн:л<Б. €права у то]\.{у, гцо коопера-
ттвнгй сектор' як тверди'1а пропаганда' впровадхувався 3 ме-
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то}о 3:|ловнення т|д прога./!ин на спо)кивацькому ринку' як|
не могла заповнити неповоротка дор)кавна еконорг[ка. 6по;от-
вач| поклад;шти на кооперативи ве.гпп<! над!!, а.}1е вони запро-
понували висок| цйи на свок) нс ве.]тьми як[сну продук|{!.!о'
кинув1|!ись забезпочувати со6| висоЁ доходи.

|[ри.п*та тако| еконойцпго| поведй:о: кооператив!в по.гтяга-
ла наса]!{перед у в|дттученн! 1х вй о]тгов|о( ртдткБ сировини'
яку вони зьту:цей 6улпа г<угувати за готБку. } 6агатьох ву{лад-
ках саме це ! було чинником висок}о( кооперативн:о< цй. (рй
того, ситуац1я гострого деф!циту товарБ ! посэгщ' в!дсутн!сть
конкуренц|! ! на-гге:пс:ог0 дерхавног0 контро.'т1о також спону-
кала п|дприег'ддБ п!дв:л:дувати цйи. Фт>лсе' кооперативи одра3у
>к обрагги той сат,шд1 принцип господар|овання' гцо й дерх<авн!
п!дприемства, _ пйнйати сво| доходи не 3а рахунок зб!ль-
11!енн'] випуску продулс{!|, а пйв:дщенням цй. Фднак "мйуси"
впровадхення ! розвгггцт кооператг,!1 1!им не вичерп.}.}тися.

|1о_пертце, створення кооператтвй у неринковому серодо-
випщ| | дозвй !ьт трансформувати безгот!эков! гроп:1 у гот'|вков1
елричи}л4]*1 спекуляц|то 1 корупц!ло' €ай ж кооператтлвут |

"тйьовгт]с.1'' скуповуъа[п4 в дер>кгорг!влг| товари | перепродува-
.гпа ]х за спеку.,ш!тивгггдчда цБапла, викачу|очи все п|дрял з при-
давкБ дерхавн]Ф( магаз:+гБ. |['о-дрре, кооперативи сл^|!!{ 3ру-
чним каналом д]тя лега-гг|заф[ ("вйб!:повання") "тйьов!о(''
кайта;гБ. ||о_трете, вони вд€ш1ися до найьлано| прай сурс1сни-
кБ, за яку не до{1лачк1]ти | нс догьтату:от-ь..3окрема, срп|сни-
кам тш|атять б|.гьтпе, н!_:п< одерхсулоть працБн*д<и державн},о(
п!дприемств' а-,1е значно мен1ше' н|;:< сай кооператори.

Фднрлпл слово1у1' кооперативи. нс 1дог]-1и 1швидко 3€1повнити
пр}1}!авки' а.,1е' орснду,очи на гшдг|риемствах це)(и та дштьн!,{]д
по виттуску товарБ масового спо)кивання' вони допомога;шт'й
виконув€}ти г|][а||и, деря<авн! за1!{ов]1ення на ц|о проду|с{!]о.
Фтх<е, господарська поведйка кооперат:в!в зас9йтпгпа, шо
вони як виробнилот да]1еко 1це не "гц{в!д!зован|''. 1пд напе).сш1о
пройти отап виро6_гтення прав|4.'1 чесно1 "|р14''. Ёт.гг1 хс для ба-
гатьох кооператорБ процес станов/!ення в)ке у ттпдттуло:'ту. Бо-
ни ст2ш1и повноправними виробникат,пп ! в.тгасн:д<аг*т.

[евн! трудно]ц; 6у;шт й у станов'1енн1 орен.4и. 1рила.гпй нас
не пргймався закон про оренду. тому орсндар1 бу.гпа :оридин-
но не захлдцен{. (рй того' оренда нс з}у|]"|-{!ова':а фор:яу' впас-
ност|, оск!-гь:са оре+цолавш| не йтш-гпл на 3году про в},шо/т1 у н1о(
ма&та ор9}щни}{и колсктивами. }{а-гпе:п*птд'ц чином не спри'ш1а
розвгттков! орендн|п( вйнос:дп | в;тада, яка прл,тйп,та.гпа в!дпов|д-
н! адм|Ёстративно-правов1 актлд, що обме:кувшти ро3гортання
ц|е1 форттпс господар1овання' '{екрет 1(абйету йй|стрБ !кра!-
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ни "про додаткове регу.,т1овання орендних в!дносин'' поставив
оренду в скрут}.е станови1це. !(онференц!я €п1.лпод орегцарБ !
п!дприеттпд!в 9кра|ни лоа-гп1ф|кувала його так: "}ряд веде по-
сл!довну 1 ;корстку боротьбу 3 орендо|о на 3нищення" |27|п.
Фднак не3вака|очи на це пргтватизацй через оренду 3 викупом
по||!ир|ов:1пася. €отн! тися(т орендарБ }кра|ни наро1!у!оть ви-
ро6нта1тво товарБ 1 пос.ггщ. Бони поступово створ1о!оть поту-
ю+уцй про!царок пра|до|очих впаснтткБ.

Рконой.пта реформа значно а:<п.ш|зувала | сй':о як вироб-
н}'1ка. й|льйотги п:!сь;одс >лоттелБ одер)к-а''ти в користування у
пр:лпп|сь:со< з0нах р:йрод|лянлод зем:т! (0'3-0,4 га), на як|о( по-
чшти виро1цувати с|.льськогосподарську продук{|1о !утя в!\ас-
ного спо)кивання. Розштирт,вся рух садБгггт<Б | городн*п<Б.
3'явпт.гртся у йстах 1 так зван! с!_тльсьЁ дачники' як1 гсуггроть у
с1.гьськй йсцевост| по:сштут| хыти1 садцби | забпаються горо-
дництвом та садБн:ат'гвом. [ей натура-лгьнлл?. але созонн:дй
господарсьт<утй уклад сттира€ться на до}}{атшн€ господарство,
яке набуло виразно1 виро6нтг:о| ор1енташ1|. [1роте ро3виток
його гатьмт:оть..в|дсутн!сть мало? техн1кла та у]![ов для з6ере-
ження продукцц' а також транспортна дорогови3на'

Ао пра:.цоточих вгтас:**п<й н.ш1е)кить | фермер - нов:й ттт!
се!'яну{на. Б ресгцбл!ц! зареестровано понад 32 тисячл фермер-
ськ}о( господарств1 на ко)кне з яких у соредньот\.1у припада€
20 га зем-г:|. {,то вони _ нддд!л:хн1 фермери? ||ерева:пспа б!.гь-
гц1сть з н1,п( _ се[|я11и^ яЁ | ран!лше пра1{-1овали в с!-гпьськотиу
господарств!, зокрема у колгоспах 1 радгоспах. Фднак ко>цстий

ц!ло на ринок. Фтл<е, господарство фермера _ товарне' а в се-
]|яну{на - натура]|ьне. }(рй того, фермер вир!знясться вй се_
л51нина як ро6отодаве1ь, 6о мас змоц значно б!.гьтше викорис-
товувати на:баану прац1о' що спорйн:ое його з кайта:п|стом.
(елянтт*л же' як прав|['!о' у сво€}{у натура.]|ьно}{у присади6но-
п.{у господарств! нат}тлано! праш! не використову€, 3а'цча€ до
ро6оти т!.льки сй':о. Ёаретшт|, фермер-виробнгл< 1 працБн:д<
б!.гь:п високо[ квал1фйац||' нбл< простий се.,1'1нин. Б!н послнус
у соб! елементи 6агатьох профссй. Бконоьг|ка с!льгосгвироб-
н}шш{тва' обл!ково-б}яга.'1терська справа, тех*п!ка, агрономй,
зооветеринарй, будБнш_(тво _ це да]1еко не :1овнрй перелй
того, з .папл фсрмер ма€ 6ути ознайоп{.л1енгй, аби усп!ллно гос_
подар1овати.

Фермерсь:ст1 сектор с!льгосгвиробюдггва у сво€]\.{у ро3вит_
ку перебуъ^е н^ початково}у{у етай, то!у(у еконойчно г1оки 1цо
мацопоту)!с{!й, 9астка його в усьо}у{у с!лъгос::виробнтп{тв1 рес_
гщбл!лст становить трохи б!-тьлше одного вйсотка. 9 б!.гьшлост{
фермерБ |нтенсл,вн!сть виробн|дц'ва н1лкча, н}:< в 1шц'о( ка_
тегор!ях господарств'

Ёе усунено поки що причин, як! га.лльму[оть ро3виток фер-
морства. ! Аер>сави, 3окрема' но вистачас ко;-шт!в ! ресурсБ.
яЁ да.гш: 6 вйчутн:й по}цто_вх фсрмериза:.п!| ссла. .[,оро>:слена
промислово{ проду:сг[1' осо6ливо техн|хи { пауьного' ро3оряе
господаря. пригн|.гщоть його такох( брак | нестаб!.гън|сть га-
рантов:}ного матер!а;тьно-тсхн|*того постачання' }се це г-а;ь-
}.{у€ станов'1ення ферптереького ук'!аду, перетворення його на
високотоварне виро6ншдтво.

Ёелегк! еконошт|щт1 уптови господар]овання при]у{и]!у|оть
фермерБ об'еднуватцся на груят! сп!.льного, рафона:ьн|лцого
використання тех}{1ки а6о мат&та. Б*тгдикатоть фермерсьЁ коо-
перативи' сп!лки та !+пш| о6'еднатптя. } багатъох районах спо-
стер!гасться тс1ко)к ! взаепдов:тгйне спБ}'о6!тн^и:.ггво формерсь-
тсос ! колективн|о( господарств.

Фтх<е, нин1 форми власност1 пород)1(}'}оть нов! тл.трт вироб-
нлд<Б. Розвиваготься пйпри€мн}д{тво' б!знес. комерц!я. |-[ро
це йдеться в насту|1ному розл|л| пос16ника'

[аретшт1, охарактеризу€мо ще одну |рупу суб'95тч оконоп*!-
чтт:о< в|дносин * спо:гслвач!'в. {е ветьми спе:ддф|чп:| нос!1 за-
знач9них вйнос:.*л, потстткан| водночас | згортатгт |х' ! вйтво*
р|овати знову. Бййттду:о, що йг:лт*еться про суб'ектБ, як|
д;}оть у сфор! позавиро6ни({ого спо)!о'вання.

нетверттй * з йста. 1ри нстверт| фермер|в _ це .,т1оди в!ком
30-50_рокБ. йолодтле 30 рокБ _ \2%' стар1ше 50 - |8%. Фс-
новне ядро фермерь - ,т1оди 3 середньо:о с].лъськогосподар-
сько!о осв!то:о.

|'осподарська стратегй фермерського вифорбни!того ук'1аду: п!дприс}'{н}{цтво- } закон[ "|!ро се._пянськс (ферьтерське) го-
сподарство'' 3агп.|сано, 1цо це господарство с "формодо пй-
лри€мни1{тва громадян !кра|ни' як1 вуяъц;шл 6а><ання перева-
)кно особистоло праце!о виро6ляти товарну с!-ггьсько-
господарсььт проду:сдй, зай,{атися '1! переробкою ! реал|заф-
€[о''.

9к уя<е говорилося, фермер _ пра|цо}ошд] в:пасн:д<, тобто
;п<рггтев! блага добувас особисто|о праце1о на зот,оч]. !е йтого
спор|дн:ос [з се.тпянтттом. котрий споконв1ку само так ! хств.
Бгш:.дда )к рисами господарсько| стратег!| фермер вйр1знясть-
ся вй трад}ш{1йного се.,1янина як господаря. 3окрома' своло
п!дприспсн|ддьку господарську стратегБ вй реал!зте |1|л'!хом
створення прибуп<ового господарства' що виробляе продук-
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$4. (похиван|

€'коной.пп1 в!днос:дпи т^к само характерн| 1 д:тя сфери
спо)киваннА, Ё!Ау1 з виробн:,пцва чер€3 торг!в.гпо й{дуть лото-
ком матор!а-ггьн| 1 ку-гьцрно-духовн! цйност! ! де вйбуъа€ться
задоволення потреб .гподей та |хнй соц!а.гььглок груп- у цй
сфер| вйтворпоеться "в1.*1а'' супоре.пт|сть м|гк змйнопо струк-
тур9Р потреб ! загпттБ населення та мохотивост'1ми | способа_
ттда 1хнього 3адоволення | реалг!зац|!' .$[к прав:а.гпо, мо)<.}пвост1,
способи | засо6и 3адоволення вйстатоть в!д зростання потреб |

загпатБ.
€фера спо)кивання - ск]!адов:й елемент соц|а.гьно1 сфери

сусп!.гьства. Б нй в!дбуваеться процес спо)кивання як д!я-гть-
н1сть спо:потвача' що забезпетуе задоволенн'1 його потреб. 9е-
рез сферу спохив€[н}ш| соц!а_ттьна сфсра на#гповн{лше реал|зус
сво!о репродуктивну фун:сд|ло' суп*!.сть яко[ по;:ягас у в!дтво-
ренн! л}одини як нос!я вс1е! систоп,п: сусп!.гтьних в!дност.гт. 1{е
в!дтворення сг]ираеться на 1сториц{но досягнуг1й потенфал
соц|ально] сфери, ефект:.шн|сть |] функц1он}ъання 1 вйбувас-
ться 3а конкретн|4о( }ъсов т!е! чгт |нцло| кулътурно| ситуац[|"

Фтх{е, ш1об зрозушт1ти. що х( 
'1в.]1я6 

собо:о спо)кивач як
суб'екг еконой.лгт:о< вйнос:,пт, як! роал!зу:оться в особ.лшвй
сфер| :по:ттсд!я-льност1 -гподей - сфер| спо)о{вання, сл!д уясни-
ти його як осо6у, шдо зайнята д!я_гьн|ст:о [цодо задоволення
сво|х потреб. !е * д!я;ьн1сть спо)|&{вання (або споховна д!я-
.тьн1сть на вймйу вй виробнртчо|), яка мае дв! форпшт: в'[асне
спо)}с;ва}{ня як процес задоволення потреб п[,1яхом ман!пул:о_
вання засобат"п: 3адоволен|{я | спо:по'твагФп<а' поведйка
(п|дготовка до сло)кивання й обс.ггуговування п?ого). 3ауваход_
мо, що спохивну д|я.гьн!сть ! спо>гсавацьку повед|ку розр|зня-
!оть за т!,г\л4 саы{и]11у1 кргггерйт"па, 1цо й софальну д|я.льн|сть |

поведйку, про ц{о йшлося ви1це.
1 ще однс 3аув€})кення. }[еобхйно з'ясувати в!дпайност! па1х<

вконойчнохо соц1олог1спо 1 софолог!е:о спо)!о{в:}ння у п|дходах
до вивчення д|я.ггьност! тцодо задоволоння потреб. €офологй
спо)кивання вивч:1е :по д|я.тьк!сть у систей [[ р|зноьтан1тних
зв'язкБ !з соц|а:тью.пдт йститута:,пт, взасмод|с:о спо;ловачБ !
|хн|х груп, Фхккш1онува}!ня]!{ систем ц1:*ностей, т',г1ь ку'!ьтур.
Бона лосл|дхсус соц|а:ън! уътови, титш: ! фор:"трт спо'Ф{вання'
соц!алгьно-сконой.п*! особтш:вост! фун:сд!онування дома|ш-

'слй мати на уваз|, тцо тсрм!н "спохсива]{ьха'' мае ! негативнс 3наченн'!' по-
в'язаг:с з !1ерстворснням спо)кивання на опоживацгво.
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нього господарства як 6ази спохс{вання, сферу обс.ттуговуван-
3]-:-Р*}ру спож1'{вання, соц1а.гьн:д{14 механгзм пйклпочення1ндивщуа.'1ьного ! гритового споживача до процесу сп0)киван-ня' систе]иу вйнос:+т, :шо реа-гт!зу:оться у спо)о/{ванн] або оло-середкову|оть його, черги як особ.гп.:ву 

".ййй-й-Б"йн;"ть ;зас!б рец.гповання поф*., .,ййв' прояви рБност1 ! нер!-вноет!, справед.'{ивост| !' """''р,в"й*'"т! у "'!'"й'й]. |{додис1{''00тл!ну ц1кашпять 3в'я3ки ЁйБй.,.. |з сусп|.гьством, йоговзасмодй |з середови1цем с"ел', 
-йсто,'",-.йй*-йЁщри 

наспохивання, !||л'004. перстворення його на спо)кивацтво, сош-альна пол]ттл<а, софалБн; як|"{; |й"и яй;;;6ь*й;""денняпотреб, сусп!.гън| 
-о6'сднання та рухи споховач!в, ооц|а.гьн:д}}захист |х, спохсда1{ька спрям'в/й"* 

'"й;й'!Б''!1}"су та|н. [28].

^^',1::*ччу 
в!д софолог|[ спо;:с.;вання погл'!д еконопд[т*то|сощологц на процес сложивання' спо)0{вну л"'"йЁ{/ ! спо_хс{ва1Фку поведйку 3начно ву,к.п!а. й_д;;{й;;;-;;;ох на-]}{ап1еться визчати :?]],3Р"'й в;тшт|1.: спо)кивання. зобразитийого як соц!а_гьний процес ..д'в' 

"йня 
потреб. ал:е так:.й, п{онеодмйно вкл:оченй д' "'"Бй-"й'"'м"н:о< в!дносин, еко-нойчно! д!я.льност! сп':лст'"'ча:з;й; до сфери еконой:о: с1-м'[, дома:шнього господарства. Ак ''к'.''и пйрахунлсл. поза-виробнине масове

;й;, 
_'!й 

";;;;т'#кж^;&;/"1' #ж#у"ж* "#:':нього сй'я не ли1ше безпосередйо 
_здййй;";;;;;; 

спо)!с,|-вання' а й гоце 1 обс.тгровус^ його' вйр 'с'гя'"й..-о?!'!'.'*до спо'(ивно1 форттот прёдмоти задоволенн'1 поцэеб, користу-!о(-.{сь знар-чддями спо'.о1вання та 1нцпспо: його засобаьала йр{овами' в топ[у чптсл! | суб'екттшнлшла' як;, !о_рЁ*,-""^', иствор|о€.
пихи еконойчно| соц!олог1| до спо)кивання безпосередньовитт]!ивае з 11 предмета.' 3окрема, екБной*, 

"йБ'Б.Ё р'..-ляда€ еконопг!*ту поведйку або йк окремий випадок соц!ауь-но1 повсдйки вйгал; сЁ.сйй-р]']:яг, 'о{.;;;й; ]Б*'*-ного механ!зпту економ;ки' { 1йо як 
- уста.|1ену систеп{увзаемодй соша]ьнтконоййй ф*' сфе-ца1 виробн:алтва'

1|-.-13Р ;. 
обш:йу 1 

.спо;по,ва:*т" ]т. й''р"'нс) [30], або з позиц!!.соц:ш1ьно1 стоуктур]1 сусп!_тьст|а й рецлятор еконопя1л<рл(}. [.3аслав"."а_,- р. Ё. р,вй;]: [з : 1|-
- _пи }$/том 

. зору 
. свого Бродмета еконой.дна софолог1я

:Рчае еконойчну л!я-гън1сть- |!м;, р'зг.л:ядае !1 як особ.гптвогоспо)кивача..{[.йтерссу.€ так ои мовйй: ;;;6й !"1}]1"'*";
1{:-т:уу-[,321 - вй форптув"н. ' ; Б''рат с|*тей*ого 6лод;кету,
Фун]<1дон ування особисто! вгласност!, с1ану ьйййп-'й'*'
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а)к до еконо||{!1 часу в дома]шньо}'у господарств|. (р|ла того,
праця в см'т, само- | взасмообс'гуговування' еконойчна в3а€-
п.{оди !нд:.шйуа-гьн!.о( спо)кивачь всередин! сй'| 1 взаепцодй
сй'! як колективного спо)о{вача з !нп]и||0| суб'сктагтпа спожи-
вання' 3овн!]шн!_т!,{ середов!{ш{е},1' дорх(аво:о ! сусп!.ггьство}у{ _ це
тако)к предмет йтересу еконой.пто| соц!ологЁ. 9 грот'ц гшлан!
вона наголо1шуе на проблешяах рат{!онал|зат\|| д6буту, еконорг1{
споживання сй'с:о ресурсБ сусп!.гьства (тегшпа, елоктроенергЁ,
води та й.), еконой.ппого в}о(овання в сй'! як особлпшого со-
фа:ьного процеоу' тш1ануван1{'1 еконой.лтлос 3асад я(иттед|я-гь-
ност| см!, одне слово, еконой.*ла соц1ологй охот1,1]ос проб-
леми' що станов'ш1ть еконой.ггту основу культури спо)!с,|-
в€}ння.

Фтже' еко ной +та с оц[олог1я досл!дкус с п о)<г{вну д|я.гьн!сть
| спо;кивагрку поведйку двох типБ спо)кивача |нди-
в!дуа-гьного 1 колективного (с!**'до). е ще й третй ту{л
спо)о{вача - ьласовтй. €уб'с:<гом масового спо)|с{ванн'[ €
населення' котре здйсн-тос спох.;чв:!ння в усй його р1зно-
ман|тност1. 1{ей спо)к}1вач е нос1ем, генэраторо]!{ най_
зага.'1ьн;.1|1их, г.гптб:.тлнто< тенденцй у спохив€[нн!, його пгодсл1.
йеолог!], ц|нностей. в!н р|зномас:штабнтй. ?ак, мо)кна
в}1дь\яту{, зокро1!1а' населення рег|.ону' адп:!йстрат:вно_
теор:,ггор|а-гьно[ одлдтиц| (област1, пт|ста району, с9ла !ош\о),
кра|ни, к!.ттькох край, ус1е1 зет"пто| кул|.

Розглянеьао назван1 тиг1и спожив:}ч!в по порядку: йд;вй,
сй'я (група' колектив), населення.

.{,к спо:лс'двач |л+дрвй € поку1п.{е]!{, к:т1снтом, пайовиком' чи-
тачем' пасёдс{ро]!{' кварт['рона:1т,{анеь;, абонентом, пафснто}я
тощо. 3в|сна р|н, звести вс! щ рол| Ао, так би мовити, сп!-гь-
ного 3наменника ск'!адно. |{! род1 ! позиц!| тому й р!.зн1, ;:1о
передбаяа:оть вк"'1}очення !*щлш!да до р|знош.ггних систе}!{ сус_
п!-тънтлк в!днос;агл' €кахсйо, спо]{о1вач як покупе1{ь товару д1с
в систей ринков1'( еконойщт:о< в!днос}4н, де з|став:гя€ дну
товару .3 мох0тивостями вт!асного .пд сйе#того блодх<ету. 1,1ого
еконойчна повед|гпка тщ безпосередньо 32!.]|9)|$.11Б в!д гцос мо-
:к:пвостей. |1ац|ент поц)а1ш1я€ в систему в1днос:дл у сфер|
охорони 3доров'я' читач _ в систе]\ду вйносддл у сфер! ку',{ьту-
ри' паса)к}|р _ у в!днос**ти 1з суб'ел<той, 1{Ф € в.'1асником
транопортного засобу, на -{ко}у{у вй пересува€ться.
. ||о:<употт взаемод|е 3 пр0давц9м _.у нъого одн! позтдцй |

.]11нш! повед1нки' па|ц€нт вза€мод1е 3 .,11каре]!{ _ у нього |н|||!
поз:дд]я ! л!ни повед!н]с1' у паеа>к|1ра _ ще !нтш| поз:ддй | л|-
н|я повед|н:од. 9се це означа6, що д!я-гьн1сть спо>пс.двача не
проста' ! ялоцо ву1д']шпи в нй певну заг!!.]1ьну озн€[ку, то не}о

6уде не гцо йлле, як зале:псг|сть спох(ивача в|д того. хто виро-
вБ. дл" нього [ продас йому ре*1, предмсти' цйност!, по--

с]гуги. [1]'о6 охарактери3увати ко)с{у з |_{[о( со1ц€штьнуо( пози|-11и

спохивача та повед|нку його, сл!д розглянута його конкретну
взаемод|:о 1з зазначент,шги суб'екгами 3 урахування]\{ спштьност1
;; р;;б!'"*ост| |хн!х йтересБ, системи в3а€мо3але>по*остей та
сойалпьного 3ахисту спо)кивача, однак та:с'й ро3г']1яд не вхо-
дить до на1ш},п( найр|в.

йаемо охарактери3увати 1ндлшйуапьного спо)кивача 3 ог.]1я-

ду !й;"":* й'г' ^*'рак'"рист:д<.-{то >к такуй спо;кивач? ){'

т'шмачн}о( словнта<ах, н.приклад Б.['.{аля, €.1'Фя<егова та й',
спо)кивача ви.",.,а,'й як_ особу а6о оргайзац!ло, я<| спо:лот-

ва}оть продукти'пд1ого-не6удь виробництва' Разом 3 ти1!{ сам
пр оцес спохс,твання тщ/мачиться як використання ного -небудь
для задоволення потрЁ6, витрачання на потребу р- 3аг{шть-

ного в)кивання цд ви3начоння достатн|, а-'1е в раз! - 
наукового

р''г""лт проблег,пт сл1д враховувати р!зн1 ст"о*слов! значення
]тонятгя ., сг1оя3'вач''. Ёапр;дсггад, }ор1,!дично спо;(}{вач означа€
громадянина, яктл? використовуе продукц|:о за в.]1асними по-
требай. 3акон розр!зняо спо)кив€1ча' по] тч | 

'1у':11..ч::*^_ 
3 позиц!! еконойчно! соц|олог!| спо).о{вач _ це нос1и спо_

х<твно| с||]ти' спохивного вйнош:ег+тя, котргй в|дтвортос !х

"Бй, й'рй""н'1 пр-оцесу в.тпасно1 >псдттед!я.гьност!. !{!.гп<ом

]!{охотиво' тцо !*щ*вй, буду'пт насампер€д спо)кивачем' .ви1!ор_
пуе спо]кивну с!,1,-гу прот'го}{.свого хиття так само' як ! робо-

",ъ-'у. гш1''у 1ино'''енн| спо)!с'[вачем }1охе б1ти визнано

'-йй';"д*йа,'якопду 
в;гастт.:влй певгг:й наб1р характериот'1'[к:

стать, в!к. структура потреб' г:рофесй, прина'|о)[с{1сть до соц1-
алъно| грутрт'-вгг|сн:о? (або сйе&т:#л) б:од>кет' спохивна си-
ла' спо)кивне.вйнош_тення, спо)с'1вний пот9ншал, м]сце спо-
хс,твання та 1н. 1ййй д;' за певно1 споя*гвно| с*ггуаш!!

(деф!тт:тг, достаток. розк|лш.), ко'Рт- ууе ":у_ч:т-"-- :Р"*' -

1шення погтиту | пропоз:'п-1!|' а доступ до матер1а.]]ьн1'й 1духов-
тпо< бл,. р"ц.'по"йся вйповйними механ|змат"*т (р:'::ткоьт' ад_

м!'1""р^тй*,''' командо1о, патернал|стськото систе]!1о|о

розполйу та й.).' 3вйа!ано. щоб 
'{ко}1ога 

всеб|.п+1:.це охарактери3увати !!{]!и-

вйуа-гъного спохивача. слй врахов}ъати вс! його пара]{отои:

ьъ';;; фь:Б""_нй;, Ё"*о*'лог]'лн|, ку'гьтурЁ, с оц|а:ьЁ- :: ^:]бдн'* ус[ вони вт!л*олотьсся в його спохивно|!гу 
-п_отенц!а']!1'

я:сот р|зом |з спо:ю,вно|о с}{,,1о|о | спо>ювгт*шл вщно!'шенням €

одн|е:о з н айсутгев|ш"пих характеристик с по)|с'твача'
"€по>кивнрй потенц[ал'' - нове поняття' що в науковому

о61гу зй!илооя сл[ом 3а такими понятт'1!1и, '1к 
"потенц|а-гт

! ]0 111



Роздй 3

особи''' "трудов;4; пот€нц[а.,1 особи'', як1 ст&тги загатьновх(и-
в€!ни|}{и у соц|олог|.гтй та еконойчнй йтератур|. |[роте лог!ка
|хньо{ вза€мод|1 така, що вони ма|отъ у&}га./тьн]оватися 1шир-
1шим поняттям _ "соц1а.гьнтд? потенц|ал особи''.

Безпере.што, поняття "опохс,1вний потенщ|агг'' характеризуе
спо){&{вача_|*ц:вйа як особу 3 погляду особ.гшвого компонен-
та потенц!агц 'п| як суб'екга д].я.гьност1. €пояовнрй потенц]а.гт
ро3крива€ться !. реал|3усться через опо)о{вну д1я_пьн1с'гь | спо-
)кива1Фку повед!тлсу, ш1е виступа€ водночас як протиле>лсн!сть [

доповнення до тр}цового потенфа]ц _ одн!е[ з фр*дамен-
та]ьн}о( категорй оофолой праш!.

1[о ж яв-т1яе со6о:о спо>одвнрй потенц!а-г:? 9к! його ск.,1адо-
в|?

€по:к:вн:д? потенц!ал - це сукупн!сть мо;лсгг*востей ! зд!б-
ностей йдтдйа' ш]о забезпечу€ проц9с спохивання певного
як!сного р!вня з наце)кним соц!а:ьништ та |ндтдвйуа.гънггм ефе-
ктом. ?[деться насампер0д про внугр!.:шн1 пдо;л<ливост1 !-т*д:в!да,
1цо визнача|оться р!зноман!тн!стто його ества ! в1!,пива|оть на
його здатн!сть спохс:вати, здйсн]овати споя(ивну дй-гьтт!сть,
досягати з 1! допомого1о певних г{йей. 1{е - спо]кивне став-
лення ! спо>*звна сила йд:вйа.

€по:*отвнс вйно;пення _ первинна форпла акттдноот! спо-
){(ивача. !|е _ ц!-тьове, практичнс вйно:шоння 1нд:вйа до 3а-
собБ ! у]!1ов 3адоволення &'[асних потреб, що передбаяае ви61р
ни!}1 предмет|в, способБ | йри 3адоволення !х. Ё{айтгроот|_ппа
форма спохивного вйно:цення вйб:.вас пря:,пй зв'язок
"потроба - предмет (зас|б) задоволення''. 3вгтна:?то' в сусй-
"гльств| цей зв'язок уск.]|адн6н-тй, оск|-лпь.:сп потреба | преАмет
3а,|1оволення опосоредкову|оться багатьма пром|жн!.{\д{ ланка-
ппт (соц!альн1 [нст:тгути' мо)к.'тивост| блоркету' пропо3],п{й на
рш|к'у та й.).

|[роте в стрроур1 спо:юдвного потенфа'ц ви3нач'ш1ьно|о е
спо)кивна здатн!сть (сила)' яка 3ре1што!о' 3и\,[ов}т}ое | спо;о,вне
вйнотцення' 1 спохсшну д!я.льн|сть, ! спохизацьк'у поведйку.
Разом з робоио*о си]1о1о спо)о{вну с:алу вйносять до головних
супт1сн:о< характористик л1одини. "€по:л(}вна си]|а' _ п!дкре-
сл1ое' наприк.'1ад, [Ф.А.8ас:а.тьчщ' _ в|{к]г1,кае спонтанну на-
пруц !, отх{е, ро3виток в!дпов!дн:ос ф1зи.пптх та ро3у|!{ов1.0(
./1]одськ|,о( зд|бностей до спо'с6но| д!я-ггьност|, що на61ъае
осо6.гшво творчого' активн0го характ9ру в процес| спояо{вання
духовн]о( благ (в:о<овання' навчання, самоосв1та тощо). €по-
)!(ивна с'1![а \ спо)кивна д1я.гън|сть € водн0час дв|й+икапда ! ан-
типодами ро6оно| сттпа 1 трудово1 А]я.,тьност|.'' [33]'
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[1айб|.гьгш сконцентровано спо)|(ивну с:+щ йдпш|да вира-
ха]оть його потреби, йтереси, ба>лсання, установки | ц|л|, що
реа-тп!зу:оться через спо)кивання. |1роте втос!днтл.л, первинни]\,!
визна{|ником спо)кивно] с:дш: | спо:*ошного вйногшення € по-
треби, тому | спо)кивне в|днолшення, ! спо)поавну сигц сл!д
ро3глядати як зпд1нн1 характеристики системи поц:еб, в]1асти_
в:л< |тцивйов1. 1уг !снуе прлтта загтех*т!сть: л<! потреби _ таке
саме спо)кивне в|дношлення | така сама спохивна еила. $ю,цо
потреби пригн!нен|' як' напру{клад, в аскета' то такр{м саме
пр:.шн1нентатл буде р?ого спо){с,ш}{е вйнохцоння ! надто 1\01яво
ви'{вл5!тиме себе спо}о1вна здатн!сть. ! навпа:од, якшцо .]т]одина
мае переб!-гьгшен1, гйертрофован! потре6и, то вони зумов/1ять
надйрне спо)о.{вне вйноцлення | надйрну спох(ивну си.'1у'
внаслйок чого ця л}одина перетвориться !з суб'екта (носй) !
контролера сволх потре6 на |х сл!ту фун;о{!]о.

|сворятпа про спо)ю{вне в!дно:шення | спохивну здатЁсть,
сл|д тортслуту1ся | спояоват_ъкого йтересу як фор:"*т 1хнього
вияв]тенн'1. €по;пс.ваць:сй йтерес нерозривно пов'язантй з
трудовим та розпод|льн*от [нтересаг"пт !нд:твйа, а-ггс предмето]91
сво1м мас забозпечення сло;огвачев1 у!{ов д]тя бозпере-плкод-
ного ро3гортання спо)кивного в!дно:шеньгя та реал1защ1| спо-
>лствно[ си]*1, а такох досягнення спо)|с{вачем бах<аного йсця
у сфер| спо)кив;}нн'1, тоФо спо)кив:!цького статусу' адекват-
ного його позпд-п'!!'на лшка.л:! розподйу. Р1деться про те' що ко_
>лст:д} спо)кивач (!нлгтвй' сй'я) ма€ у сфер1 спо)!о{вання в'1ас-
}л,й статус, яюй ви3нача€ться 6агатьш:а чи}{}[иками'
насамперед еконой*пдтд (доход' вт|асн1сть, володйня кан;ш1а_
]\.{и достуггу до засоб|в задоволешня потреб). 1нтерес кох(ного
спо)кивача по]! |гае в то]!{у' шдоб досягти макси}{€ш1ьно високого
д;тя ее6е статусу в спохиванн! | тим сами]1{ за6езпе.цтти не
.]ти1ше найповн!лше задоволення сволх потро6, а й вйпови}пЁ{
котифорт' зру*тост| для свого !снування.

!{аре:шт|, слй п!дкрее!ш[т14' |цо спо)кивагр:ой йтерес як
форма вира3у спо)кивного вйнош:ення, спо)с,вно{ еи!ш| у
сво€}угу лракти({но]'ду розгортанн| сягас дал1 потреб' що запо-
чаткову!оть собо:о це вйнотшсння ! !цо си/ц. 8й крй того
значно б!лъш:ото йрою, н!;к потре6а, п!ддасться регул)о}очому
втт]тиву як з боку самого сложивача. так | з боку сусп|.лгъства.
[{апрплсггал' його мохна з|став.ггяти з йтерссом й:пого спохи-
вача з мето}о гарштон1зац|| ]х. [{о )к до потре6, то 1х також мо-
)опа з1ставлляти таким самим чином' 

'ш1е 
не 3 мето!о гармон!за-

тдц .пт вирБн:овагп*я' 1цо без нас:шштя над потре6ами принци-
пово неп{о)к.]тиво' Фок|-гь:са потре6и кохного спо)о{вача 1нди-
в1дуал|зовано вира)<а|оть його вкщр1тшн1 3€}п}гти' то з1став'гляти
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|х |з потробагтпт йтшого споя(ив:1ча можна 
'ш{[1пе 

з мето|о вияв-
лення р1зниш! м!:к нгддт. Баланс потреб ц}о( двох спо>кивачБ
навряд чи }у{о)о1ив|й' хоча в!дносна урьновахен|сть 1х 3€| пев-
ну{\ш1 параметрами мох<е бути дооягнуга.

}[астугпттй компонент спо)(ивного потейц!алш йддд|да -осо6ист|сн:а1 р!вень його хара:<теристик' 1цо узага.'1ьн]о€ться
терь*йом -'зага'ьна 

ку.,1ьтура осо6и''. ёерсд 1ро( якостей особ-
ливо в0к,1ив:пл е р*йня користуватися речами | цйностяттшл,
пйготовлгсн|сть до засво€ння вйповйно[ йфорш:ат1||, знань,
культурн}о( цйностей. вй чого з:ш1е)кить реа-тьнлй доступ
спохивача до матер|атгьн|д( { д}ховн}ц 6лаг сусп!;тьства. !|1о
потр!бно мати' шг1ти ! знати кохшо^{у д'1я того' шдоб к}':ътур-
но 1 рац|он,штьно спо)о,(вати суяасн1 рея! 1 цйност1? Ёасатт,пге_
ред сли розбиратися в способах практичного використання 1х,
ушг|ти |{|4}\!||1 волод!ти не .,ти}1!е як в.дпасн1ст|о' а й як засо6апда
задоводення в.]1асн]о( потреб, забезпечеттня комфорту' досяг-
нення цйей, вигод. [{е (.йаркс п|дкрес-гповав вахсливс зна-
ч9ння загалъно? к)'льтури л}сд}{ни у зв'я3ку з розг-цядом |до(
обстави*т: ''...Аля того :цоб користуватися велико]о к!льк|ст:о
ре.лей. .,1|одина повинна бути здатна до користування ни}угу1,
то6то вона повинна бути високо}о йроло ктльтурно]о !11оду1-
ноР.'.'' [34]. €тосовно спохивача' !(е о3нача€ не ш{о йл1|е, як
}ф11}{ня вести дома]1тн€ господарство' справ]'ятиея з по6утовото
техн1ко:о, транспортни1!{ засо6ом, користуватися сг[асниь{и
|*щустр|а-гльнипЁ1 формаг'а; в!дпо:*:ъ*-ч ! дозв!.тьпя та |дт-

Фск!"гь:ст пред}{ети 3адоволення потреб перебуватоть поза
спох<ивачем' то в!н € 3'ш1ех(ним передус!м в!д влластпо< потре6,
але 3на1{но б].тьтшо:о йрото * вй зовн||11нього середови!ща,
соц|а.гтьно_еконойчпло1 с:тгуац|!' яко|о ви3нача}0ться ме>к! його
свободи як спо>л<р1вача' РБень ц|е| сво6оди е одн!сло 3 у'у1ов
реал|за:1|? спо}о1вного потенфащ. Бзаептоза_тте.:л*т!сть |х така,
1|{Ф, 3 одног0 6оку, !лтд:ш!д з лширлпо1о спФ1с{ва|.-Фколо свобо-
до|о ви'{в/ш1с св{й спо:лотвний потенц|а.гг значно д63ц!ттге 1 си-
_г{ьн;|!|е, н!;к спо;ю+вач з обме-:лсеноло свободо:о. 3 |нлшого боку'
потулст1сть спо)кивного потенц1алу безпосередньо не ви3нача-
€ться ]\,1е)ками спо)|о{вацько] свободи.

11]'е од:ш* елемент спох<р1вного потенц|атц !нд:вйа _ його
ц.пьельна спромо;псг1сть (си:па, потенщ|ал)' яко}о обумовлпое-
ться насампсрод }'{ас]'дта6 гро:шового прив.]1аснення матер1а.гь-
ню{ благ, а ц1{м мастштабом - обсяг спо)кив'|ння. |,1деться про
те' що в товарно},гу оусп!.:ьств! !*ц:.ш!дуа"гьне спохивання опо-
с&редковане гро]'}1има, гро[довим способом привг1аснсння ре-
чей як засобБ 3адоволення потреб. [ергш н];к щось спох}1ти'
його слй кут&{ги' тобто прив.,1аснити. 3ага.гпом :ке щгпБе"гьгпл!
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потенц1ал визнача€ться розйром Фо1цов|,о( доходБ спо)кива_
ча' витратно|о .частиното його власного або с]лде&лого б:о_
дхету, р!внсм д|о.по< роздр1бних ц|н. 8заемозв'яз:<}т тут обер-
нено пропорш|онапьн1. €ках<йо, якш{о д!оч| роздр1бн1 шйи
зроста}оть' то за р{ови стаб!.льност! гропшов+о< доходБ зб|-гь:шу-
€ться витратна частина блодясету, а.]1е змен1цу€ться :<упБе.гь-
н:д? потенл{:ал, а ра3ом 3 ни|{ обьте>куеться 1 спо;лсднгй поте_
нц|а''. 1, навпа|оа, пйвтп:дення гро!цов:о< .доходБ з:1 у!{ови
стаб|;ьност| або зн]оксння рБня роздр|бнток цй сприяс з6!ль-
|'шенн1о ку[ье]1ьного потснфалу' а р1вом з ним 3роста€ 1 спо_
>лсвпдй потенфал, тцо роал!зу€ться через б!лгьдш масгптабн:,й
спос|б гро{шового привласненн'1 та б!льшпд1 обсяг спо)о1вання.

Ёаретшт|, слй згадати щё один елемент спо){о{вного потен_
фацу _ дома1|]н€ г0сподарство спо)к|4в€}ча' яким най6|льштото
йрото 1 визначатоться його позтдц|! у спохиванн!, спо){с,{вна
д!я.г:ьн1сть | спо:юваг{ька поведйка, форп'лтт самоо6с;цтоБ}ъан-
ня !" гшо найоловн!-тле. рБень спо)!с.1вання росурсБ сусп|-гъст-
ва. 1,1деться про софа.гьно-еконойчнтЁт ттцгт дома|цнього гос-
подарства, що характер|13усться певно}о виробничо1о потрк-
н!ст*о, вй яко1 безпоссредньо 3алех(ать спо)к!!вацьк1 можливо-
ст1 йдивйа, сй'|.

0оке, спохсдвн*й потенц1ал _ ск.]1адно утворен}ш1. Бй зу-
мов'т]о€ спо)с{вання 'ундутвща вйпов!дно до його внутр|л.шнй 1

зовгг|:шнй у!у{ов. зокро}у{а потреб, йтерес!в, цйей, рБня за-
гапьно| к}шт}Ри, а такох поту;*слост|. дома1шнього господарст-
ва 1 куп|ве.гьно| спромо:лотост|.

€походт*й потен:{|ал характеризу€ться й 1н:шит'дл ознака-
]\,{и' а.,1е т}т }у&1 виокреми]\,{о ли1ше одну з н1,п( * м!л'р (с:атц, по-
цэлст!сть)' яка мае латентн:й характер, ац9 1ио)ке зростати (як
1 зпленшуват*тся) у процес| мо6!л[зац!1. €посо6Б моб]л|зшд!1
спохивного потонфагш 6агато, та чи но на:}оловйш::ай -3ростання й актуа:п|за:{й потреб. 3вгткайно, ко)(ен [з с::особБ
мо6!л1зац!! актт,в!зус спояс.вн_рй потенц|ал п о-р1зн ому, внасл|-
док чого вй неоднаково вияв]1яе сво}о ь.т!гдь,':цо й г:означаеть-
ся' 3р$1што]о, на спо)!о{вацькопгу ефект|,'я]сл1 мохе бути б!.гь-
1пим чи менц1им, позитивним чи ногативнип,[.

€пояо,ватль:отй ефект _ резу]тьтат 3роетання та реал|зац!|
спо'(ивного поте:пд[алу' яки!; з6штехино вй його потуло:ост|
ма6 певне соц|а.гьне значення. Фстаттне мо]{с|а характеризув€}-
ти стосовно самого спо)кивача ! сусп!.тьства. } перлпо}уц ви_
падку спо>лоазатдьк:й ефе:<г е вир:т;кенням йри задоволення
потреб спо)кивача' ступеня реа.лг1заш!| н}(м свого спо)кива|(ь-
кого йтересу, досягнення моти спо)л}{в€1ння. |[ра:сги'пто цей
ступйь мох<е бути повним, частковим, нульови]1-{ (вйсутн|сть
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ефекц), а сам еф9кт бо:<анташ: чи неба)ан!д,{. ви того, який у
даного |ндтв!да спо:повнтл1 потенц|ал | як вй реа.г:|зуеться,
яло,тй ефскг при |Фо}.{у досяга€ться' 3&пехать р|зн| аспекти по_
вед1нки спо)кивача' особлп,во моттшацй до праш!, п|дтрглтш<а
здоров'я' соц1а.у:ьнтй прест}ок.

.} другошту.в}п!адкт спо;ло,ва;.Фтсд1 9фе:сг пов'язан:й 3 на_
сл|дкат.дт реалг!зат{!| спояо!вного потенфагу особи дтя сусп|.гь-
ства' яке мо)ко скористатися ни}{и по-р!знопц: 3 мето|о рец_
л1овання повед!ъпсд тподей, здйснетштя соц1а.тьно! пол|т|{о:,
постановки софа.тьно| }у|ети перед в*тро6гт:.прво]!1' }т!рав"[;ння
сферо:о обслгровувау|т{я' торг!вл:ело тощо'

Ёа гъоргу вичергу€ться на1ша характеристпд<а йдл-вйуа.ггь-
ного опох(ив:|ча як ноой спохивного вйнотшення, спо:цо,:вно|
с\|]|]4' спо)кивного потенш1агу. Ёаголосгт.цо ли1|те на то}у(у, гцо
ф характериети1<и а:таст:ш! й й:шипл типам спо>повачБ у трас-
формованоьгу або с}'кугтнот}{у в:тл_яд!.

.[[к! я< форг*да 1ттдш|дуального спо)о{ваъ1ня та спо::сдвацько]
поведй:о:?

€по:ютват:ня мохливе як аслду*|ляцй, апропр1ацй
(приеднання), вйо6рах(ення (рефлексй), а спо>ктваька пове-
д!нка 6увае прив.]1асн]о}очо}о, обс-тгщовулояо:о, сугштньоо
(супров1дно:о), захисно:о. 1ак, астдут!.гдяцй (засвосння) ознанае
повне зни1цення спо)!Ф{3}{}Ф( вартостой або |:о*ьо[ спо>лсано[
форп,пт. Бона яв-ггяе собо:о спос1б 3адоволенн-'! тло< потреб .гшо-

ду{ну1' вй ялсд< за'!е)!(ить вйтворентля [| безпосереднього )о4ття
(головнипл чином харяов;ах). Апропр|ацй цо 393д!ттгнс
(механ|.*пе, ф1зи'лгте) по€днанн'{ .гподей 1 реней, внаслйок
якого рен| с-ггугрогь спо)кивачев1 як засоби 3адоволення по-
тре6 | пров{дтппол його вол!. Ак прави:то' чер93 апропр1ац|о
спо)о1ва}оться знаряддя побутово| прай, ьгузйструппенти'
одяг, взуття' спорт!ттвснтар' транепортн! засо6и' канце.ттярськ1
предп,{ети' пце6й то!11о. |[ри :роьц }'(о)к}ть вин!{кати р|зн} вар{-
анти: 3н].пцет*тя ревей або 1:стьо! спо:юшно! форттпт; рен| не
3Ё}|(1|91Б. а поступово зно[1гу|оться, дофор*троться; рен1 ла-
ма!оться' вРо(одять |з ш*с:тку. |[овну части}ц 3 н],п( мо:пста в!д-
новити' подов'(ити тим с:1мим терптй фунтсд|онувакня !х у си-
стей ":под;.}та _ речов1й св|т''' €похсшання п!и]тиняеться
тод|, ко'п,{ футлс1|она-гьнтйг' стан реяей роби'|ъ нерац!она.гьнтпа
застосування до н}ж споходно| д!я-лгьност|.

Ас:.птт1-гпяцй ! апропр|ацй яв]1я|оть со6оло процес матер1аль-
ного спо)ср1вання. ?ретй спос|6 з'еднання тподей 1 ретей _
рефлексй _ обуптовлпо€ духовне спо)кивання' коли пред^{ет
спо)кив€}€ться т1|л;ю(ом в!до6рах<сння його форт'пл | п|знання
сутп:ост!. Рефле:сгупоться знаков! систоми' |1роте духовне
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споживання здйсн:осться завдяки не .,ти1ше вйо6ра:*<енн:о' а й
асим!ляц]| (засвоення 3нань' [нформаш1!, духовних ш!нностег?).
Фтже, асуптг!ляцй у спо)киванн1 е матер|а-гънодо | духовно!о.
"5[псцо пер|ша перод6ачае зни1цення прелмет1в спо>псдвання а6о
|хъгьо| спо:по.шно! форп,ш:, то щ)уп1! навпаки' _ нагро]1{адження
|х в йтелекг| -тпод:+т*д (образи, поняття, дут"псд).

[ос1 йшлося про спохивання реней, предптетБ, ц|тшлоотей,
однак спох*|}и}|оться тако)к форпги д1я:льност|, за допо!}{ого|о
як|,о( 3адово.,тьня1оться так зван! фун:с_1!ональн| потреби л|оди_
ни, тобто потреби в активност! (у гр|, прац|, заняттях ф!зку.тть-
туро|о ! спортом, п!лгр;лтланн1 ф!з!олог|'гто1 норми здоров'я
тощо). €пос1б задоволення |х _ безпосередня участь спо)ки-
вача у здйсненн| вйповйно| форлтшд акт:двност! (гри, прац| та
|н.)'

€по>пслвна д!я.ггьн1сть нев!дп,!_тьна вй спо>погваг{ько| повед[н -
:с,т ! навпапол. €утн!сть привт[асн:о:очо! поведй:от п0лягае у
забезпечснн! пр;в:паснення предмета спохивання, тойо пере-
творення його на влласн|сть .шт надбання спохивача. .':'[и':ле за
ц|е1 урцови, як })ке з;}3нач€ц1ося| мох'1иве |ндивйуально спо_
){о{вання. |1|с.гпя здйснення акту прив.'1аснення пред}'етом во_
лод|с спо)о{вач' пйпорядковук)чи його свой вол| ! по€дну|очи
3 тими чи 1н1[1ими потребапшт. 1ака ро.]1ь прив]1асненн'| у спо_
;гованн| о3начае, що воно € А]1я спо)кивача осо6:п':в:пт к;}на_
лом достугц до )о{тт€в}о( 6лаг. |1р:.шлласнення в!дбуваеться не-
рез здйснення покуттки' то]\,{у' ш{об стати в.'1асником' спо)ки_
вач ма€ передусй стати покутп1ем. Фоновн1 форми поведй:от
по!(утп{я спрямован! на забезпечення реал|заш!! його :<упБе"гъ-
ного потенш!ащ 1 виб!р необх!днпок товар!.в д.,1я прив]!аснення.
(я поведйка пов'я3ана з ринко{}{. тому'й мо:*ода назвату1 ру{н-
ково|о повед1*тколо спо)!о{вача. 3овн! вона виглядае як лакц|ог
взплнкБ, дй, акгБ, що |х у{иня6 покуп9ць: вйвйування мага-
з:.:нБ, виб|р потр|бно| рек|' сгглата Ё вартост|', траспорт}ъанн'1
додо}}{у та й. Бнулр!цтгьо купьо]тьна поведйка становить
ск]1адну конструтод|ло, у п!два.трттах яко| 3находяться потреби,
а на верш.тлшг| - т1латоспроьто;пс::,й попит.

Аосл|дх<оння свйчать, шдо цей т*тгг повсд|н-:од пов'язан:д1 з
певно|о системо|о ц|нностей. йоплу влтаст:в1 стратегй 1 такти-
ка-, сти.,1ь' оргаЁзацй, мехаЁзм 1гправ.гтй*гя ' вар'\ант*1 роал|за-
![!|' норми та |н. |з5]. в1н пере6рас пй пост!йним вгш1иво]\4

орггуац;1 на спо)о{вацько}т{у ринку' у сфер1 торг1вл1 та по6уто_
вого обс.гуговування. [снуе к!-гька соц|а'гпьн:ок показник[в' за
якими оцйтое1ься купБе:ьна поведйка: час' 3а як:д1 здйсн:о_
€.ться одна поку]1ка споживача (в середньотиу); рБень зрг{нос-
тей, створен}о( для спох(ивача торг!в]|'ело, 6!знесом, сферо:о
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обс:туговрання; задоволен1сть по1<у]т{я як|стло товарБ 1 по-
с'туг;. ступйь.сво6оди дй поцлпдя. 3а рлов сприятливо| ртст_
ково| с:ттуац|1 ц| показники певним чино]!{ урБновак1ллоть
один одного. 1а ко.,1и [цо стгцац1-по пору|шу|оть деф|лцтги, ах<1о-
топс:*ай попит' бороть6а поцпт.ц!в з.! кан€цти достугу до при-
давку, черги! то рБновага :*|;лс 3а3начени}{и пока3никами по-
ру1шу€ться. 9ас на покуттку з6!ль:шуеться, а мо6|льн|сть по-
кугш{я поси.,т1о€ться. 1епер вй повинен 6|.гь:ше рухатися, щоб
вйтцукати потр|бн:а? товар, | дов:це стояти в чергах. 3розупл!-
ло, рБень 3адоволеност| покупця, наприк.11ад торг!ве-гьн;пт: об-
с'г}товуванням' не може не па1ати. (.уп1ве'гьна поведйка е
чугливим [ндикатором стану побутово| шторал| в сусп|.гьств|,
пока:!ником його реа-тьно! тур6оти про .]т|одину.

1ерйн ''обс.тгров1точа повед|нка'' говорить сам 3€} себе: за-
вдяки цй повед|тпд[ спояс,!вання за6езпетуетьоя всй необх!д-
тшлтя, бэз чого воно не вйбудеться. 1ут 1 пйготовка са}{ого
спохик}ча до спо)по{ван:тя (наприк'{4д' формування певн]л(
сво1х якостей, ознайот}т:1ення 3 рек]1амо|о' вивчення йструтс_цй
щодо сксг1луатац!| побутово| техн!:са тощо), | ознайомлення з
предмета]\{и спо)!&{вання, | орган1зацй спохс':в ання' пйготовка
вйповйнто* у]иов' 3нарядь то|цо. }1ерйко предмети спо)с,{ван-
ня надто стсгпадЁ за конструтс1|сло, багатофун:сд!она-гьн!, !. шдоб
волод|ти }п,&{и' сл!д пройги нав|тъ спец1а-гьнтд? курс навчання
(напр:дслтад' на курсах вод!1в автомоб!лБ, в тиузтт*тй шлкол!).

€похо'ша:_ъка повед!*гка 3авхди так чи йатслло супроводить
процес спо)о{вання, нада|очи йому псвн:л< вйтйкБ, однак'
пщпорядковуло.пт його нор1!1;}м' трад|щ!я}{' зви!{ая1!{. Форм су-
пров!дно1 повед!*пот багато, н'ввемо .}1и|ше к|.гтька: риту,ш1ьна'
де]}{онсц)ативна' прест!окна. оргагт|зац|й*а' наслйува.]тьна, 3'!_
хисна та й. (.оротко про 3ахисну поведйку. {е _ сукугпг!сть
вчинкь, акцй, д!й, тцо вчиня1оться орган|зованими ! неорга-
н|зованрпу:и спохивач€}]'у{и на 3ахист сво|х прав, йтерссБ, ютт-
тя. [р;ша-гшй час 3€}хисна поведйка спохсшачй у на:шй кра!н|
була незна11но!о | стток1:}по:о. .}1и:ше за останн! 6_8 роЁв, ко.гпт
3'яви]ш1ея асоц|ат(!|, тспуби, койтети та 1нш:! самод|я-гьн! орга-
н!зац!1 спо:псшачБ' вона на6ула орган1зованого вигляду. вср-
ховно}о Радо:о 9кра|тли пртйгято спефа-гън*й закон про 3а-
хист спо:*овачБ. |роьтадськ[ орган!зац|1 споя<ивач!з справ-
л-ятоть в{ш!ив на виробн:л<Б ! торг!вгшо' контрол1о}сггь черт?('
розподй товарБ, здйсн:о:отъ окспе|}тизу проду]<1$!, вйстоло-
тоть йтереси скр1.{вдкен1,о( у судах. д1]оть }крайська асоц!ацй
товариств спо>лоавачБ 1 {ерх<авн:с? койтет у справах захисту
прав спо)кива!!1в.

1}8 ||9

$4

,{а.гг! птова п!де про групового спо)кивача не як про статис-
ти!{ну гругц окре]!{!,о( спо)(р{вач|в' як|Ф( розппядак)ть за певно|о
о3нако}о' а як про гругц.гподей, 3 як!о( скт!ада€ться колектив-
н:й сло>псдач. \атогз2 спо)кивач з'яв'[яетъся тод!' ко.гпт мае й-
сце сп!.ггьнтй спос!6 3адоволення потреб' колектив}{е спо)ки-
вання. Ёапртдсгдад' тшк!-гьн:тй к]1ас € колективним спо)1о{вачем
д!я.гьност1 вчителя' т],о( 3нань, що вй 1х повйомляе. 11|о влас-
тиве колективно}уц спо)отвачев1? }[асаг*атгеред наявн1сть !ден-
ти!{них потреб в ус|х членБ гругпп{ 1 сп1.тьнтй спос|б задово-
лення !х. 3розупгйо' при сп!.:тьношгу способов! 3адоволсння не
об!йтися 6сз сп1-гполвання, взаемо обс.тгщовування' вза€модопо -
моги' розподйу ролей, обьтйку досвйом тощ0. €еред колек-
тивн1,п( спохоазачБ !{им€што р!згп:о< ти]!{часов|о( груп (гцбл1ка'
аудттгорй, бол|_тьнпдст футболу на стад!он| та й.)' яких пере-
твор|о|оть на певн:й час у колоктивного споживача 1донтгтнн|
потре6и, уподобання' захотштенн'{ пцаси йд;авиь, як1 з|бра.гпася
разоп{.

Фсоб.;п,ви:1 кодэ:<т:твни:? спо)|*{вач _ с-!ья'я, де задовольн-я-
|оться як сп!;тьн1 для вс!х 'й .штен|в, так 1 !ндивфуальн1 для ко-

'(ного 
з них потреби. €лй п:дкреслити. лцо сй'я _ головний 1

довгостроков:й спо:аоавая, ях*Ё1 л1е у сфер! позавиро6ничого
епо)кивання. }{тшп| вона перетворипася на г1гантського "пог'&{-
нача'' росурсБ сусп|.льства, прогуска|очи чорез се6е такоэк по-
то:са товарБ повсякденного поттиту ! продово.гьства. 9ршиало
способ!в задоводення потреб цей спо>сдач унлф1ку€ щодо
]\{о)к.]1ивостей свого дома|1|нього господарства' нада}очи сво€!\,гу
сг1охиванн1о|о певного оти}т1о' рехи}{у' ста}царту' еталонБ.
€покдвн:д1 поте;д.![ал с"[пд'| сг*лдадаёться !з вйповйн}{{ г!отен-
ц!аль !| чтпенБ, ус1с| сул<]гптост1 сп!.тьн:ос д]1я у[у[х (сйе:?нтос)
потре6, а тако'{ :<}лпБе:тьного потенфагц (бтол:кет) | спо;к;в-
ч1,п( мо'(ливоотей дома1|1нього господарств:!.

!{к в!домо' сучасна сй'я як су6'скт спо)к|1вання мох(е т!{ати

р|зн! тгггша дома[1[нього господарства (за критер1ем його виро-
бнртчо! Финлслн1. |1ерш-тий тип _ щилс|гпшвне еостоо0арстпво с!-
мсй' де май>ке повн1стдо в!дсутне дома1шне виробнгплтво. дру-
пй еосгэо0арспво г0ловним чинот}1 :*т]ськцх с!мей 3

аматорськими, незначними за масп::табом виробн у{{!4м]1 поту -
х<ностями | фщттсд1яг'дд (консервування' приготування варен-
ня, ко]\,{потБ, потш}гггя одяц, виш|ивання тощо). 1ретй _ 0а-
чне 0омасцнс аоспоёарспво' в яко|}{у виро6лясться садово-
городня проду:сд!я головним чином для власного спо)[с1ван}{я.
9етверп.й _ еоспоёарсгпво с!льськшх сйей, у як|о( до}{а1т1н€ го-
сподарство доповтпоеться осо6истлп,т п|дсобнипл (присадиб-
нтл,т), де виробля€ться проду:сдй д:ля потреб сй'| 1 на ринок'
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|['ятрй _ ?поварне еоспоааРс[пво, 1до по€дну€ться з дома:||н1м.
|атотй тип господарства спостер!га€мо в сй'ях фермерБ, од-
ноос|бникь, орендаторБ на сол!. 1{йком очовидно' 1цо виок-
рем.лген! типи дома1шнього господарства сйей зут:овл.:о:оть р|-
зн1 тх спо)кивн! потенц1али.

€по>пс:авагдня в сй'| трад:ац!Ёото виносять до 11 сконойчно]
фунтс{Ё' яка р!зноь*ан1тна за зйстом: г{асть у сусп!льно}у{у ви-
робн:д{тв1' ведення дома11{нього господарства, форпчвання |
витрати сп!-тьного блодясету, |ш!ата 3а пос.тгуги 1о1цо. |[роте
спо)!с.{вання в сй'| мае тгтиршпл::, н!х т1льки еконойчнтй,
зйст' 3окрема, йоргу в;таст*ш| й соц!аъ;т1 характсртастгпо{, та й
п!дпорядкован9 воно хиттсвим ц!лям. Бтоковання д1тей, ком-
форт, зати1цок' 3доров'я' п|астя, засво€ння ку.]тьтурн'о( фннос_
тей, пйтрилаання норм'ш1ьних зносин 3 державо}о' сусп|льст-
вом _ все це так чи йалоше входить до зйс1т цйей сй'|' в
топлу .п:сл! ! спо>юваг1ълод. (по.асдвання в сй'! _ цс також
процес !1 соц1а'ьно! д]-ч.гьност!, за допомого}о _яко! вона за6ез_
печу€ в[дтворення вс!х сво1х соп1!альних характеристгл<. ?огят
сй':о як групового спохи8ача варто характеризувати комтш1ек-
сно, виокре}1,;11о1очи еконойчн1. соц!ъън!, депгограф]'.п*1' на-
ц!оналтьн|, кутьтурн! та !н:ш1 характеристул<!4, ц{о в{ш1ива}оть на
р|зн| параптетри !1 спохиван}{я.

3вина:&то, сй'я _ спо)|Ф{вач неоднорйгп:д?, | ця неоднорй-
н1сть втдзначасться р|зн*гпшт !{ харакгеристиками: скпа_дом' се-
реднй доходом на чш1ена сй'|, к!-тьЁст}о утримацтц!в, прох<и_
вання}.{ у с!-гьськй .шд йськй зон!. наявн!сзто п-|дсобного
господарств€}, розпа!роьс влласност!, володьням а:сдйьди, цй-
ни}{и папера]\.{и, Аост1тгл1ст:о сусп|льного се|:в|су та й. Беручи
до ува1"}4 Ф характеристики' п,1о)|{}|а вид|;гртти р|зн! категорЁ с|-
мей як кол0ктивн]л( спояс,вачБ.

Ёа закйчення к!-гька:.штр:осБ про м'1сового спо)!о1вача. Бй
явля€ собо:о агрегацй |у{но)с/1ни |нд:вщБ | поеднуе у соб| .пт_

сленн1 характеристики 1ндивйуа.гьн-тос |-колективних, орган1_
3ованих ! неорган|зованих спо:ювачБ. }1о:,ду в,тасттав| ст:осй-
н!сть й апторфЁсть. |{о хс до його спо)кивного потенц|ащ' то
вй ак}ггиулпое в соб{ ве.,тичезну к!.гьк|сть потреб, .яка свос|о
спо)(}{вно!о с1,што|о значно перевиш{у€ мо)к.]1ивост1 наявного
виробнташ1тва.

йасоврй спо)кивач в!дповйас масовоп{у виробнгшлтву !

фунтсд!онус в систем] так званого сусп|.гъства спо)кив€}ння, в
яко!у{у сти}у.,1}о€ться розвиток нав!ть !шт}1н}й потреб. €аме х
,'сусп!.тьство спо)с,{в€[ння'' на 3аход| лос| розвпш€ш[ося 1:|_,ш1хом
н9стримного 3ростання потроб, мож.]тивостей 1'хнього задово-
лення нав!ть 3а рахунок йлдток сусп!.гьств. Фднак така ]!{одс.,1ь

розвитку деда:п б!.гьтше вияв''яе сво[ власн! мо>гс! _ еколог!чн!,
ресурсн|, духовн1' генетртчн|. Ёапр:лслпад, вона загостр1о€ еко-
лог|,*т! проблег*п:, 1двидко в!1чергц€ ресурси, 1цтовха€ вироб-
ни1(гво до пору1шення рБноваги м}п< р|знтлт,пт природними ои-
стемами тощо. 9се це говорить про необх!дн1сть розуптгпого
регул|овання масового спо)кив:|нн'| д|я.:ъност| масового спо-
)кивача, системи еконойц*пок вйнос**т, я1<^ е пйва.лв,гхого
" сусп!.льства спохо8ання''.

Фтя<о, спо)1о{вач п< осо6лп,ш:ш? суб'екг еконой+х:о< вйно-
син вза€мод1е з !н||л4}&1 суб'екгап,от еконойчптдок в{дност+т _
виробнтл<ом 1 продавцем' а в дома||1ньо}'у господарств1 ро3в'я-
зу€ по сут1 схохс1 проблел,п:: ттлан}ъання (напр:пслгад, сйе:йт{ого
б:одх<ету), то.пттй облй, економй, рац|онал1зацй. Аомашлне
господарство то}1у ! назтваеться господарством' що його та-
кох слй вести за 32|конам}1 еконот'с!лот.

11!о ;пс до су6'сктБ еконойчних вйнос:дт, то ко:кний 3 н!.п
конкроти3ус ! тип1зуе ц! вйносини' осо6.гп,шим чином реал!зуе
!х .терез власну д|-ътьн1сть. у цй д!_цпьност! суб'скт сконойч-
нтд вйносрп-т з6|гаеться з суб'ектом соц|а:гьн*ок вйносупп. ц[
вйносрпти в3а€]!{но перегшг|та:оться' взас'мно оформлятоть одне
одного. Ёконой.пта д|я.гьн|сть, що вйбуваеться в мехах таких
взаемоофор}1лен}о( вйнос:дт, набувае ! певтпок соц|а.гьнто< рис
(сках<йо, во на п!дпо ряд ко в у€ться соц1а.гьн:.пл ц!ля м, а к}а-{у]тк)€
в соб| нефорпгальн[ соц!агьн| в3ае]|{ини тотцо). [е дае п1дстави
застос)ъатэ; до не! | еоц!а.гь*пд} лих!д, софолоЁ.пте 6ане}пня,
гцо й реал|3уе оконом!.л-та ооц!олог!я.
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Роздй 4
тРудовА поввд|нкА осоБистост|
тА мвхАн1зми 11 рвгуляц![

$1. 1рудова повед|нка як соц|олог!чна проблема

€оц1олог|*ла наука вивчае повед|нку .гподой, !цо виступа-
|оть як предметне втйення 3нань' установок, цйн!сн:о< ор1ен-
тацй. потреб та йтеросБ, заф|ксованттх у св!домост|; упсовгт, в
яких ро3виваеться | здйсн:оеться пов9д!ттка [1]. Аосл|дхсення
ц|е! проблсми перед6ачае з'ясування зйсту пов'язан10( з не|о
понять _ "д|я.тгьн1сть'' | "повед|'нка", "ц)удова д!ял:ьн!сть'' |

"трудова повод!т{ка".
"!,!я.гьн!сть _ спетштф1.*то .гподська фсрма активного став-

лення навколит|{нього св1ту, зьт[ст яко| станов|{ть його доц!-гь-
на зп,:^йа | перетворення'' [2]. *д|я.]ън!сть спряп*ову€ться ме-
то1о' 1цо свйомо реал1зуеться. Фдн|ето з форм д!я;ъност| е
трудова (д!я.гьн|сть у трудов|й сфер| праф). |[оведйка
суб'екттавна сторона д-1я-гьност|, а саме суцггпг1сть вчп-ттк!в |

дй, шдо в|добрахса:оть внугр!:шне став'1е}1ня пратт.!вн:т<Б до
у![ов' зйсту | результатБ трудово! д!я-ггьност1. 1ерп*йом*поведйка'' найчаст!ш-те познача}оть "факти.шу'', "реапьну''
д1ло. |[овед!нку розрл.!лоть як 3овн!|д{ньо спостере)кувану с14с-
тепду дй (в-пшткБ) роб|тгттл<Б, що реал|зуе':хн[ внугр|тшн! спо-
нукання. |(атегорй ',повед|нка'' 3а сво!м обсягом вутсла н|х<
категор|я "д|я'{ьн!стъ'', оск!.]Б1о,! остання мас як ре:!]1ьно- пе-
ретворлолошл?, так ! мора'тьно-поретвор!овазътйт характер, а
тому не зав'(ди досту]тна зовн!!|!ньому спосторехснн:о" [3].

Ана.тгог|.пто ро3р11!0ть повед!нку | санкт- петербурзьк1 соцц-
ологи' вва)ка1очи д!я.гьн|сть вйбрттгяпд сутност1 .гподсько| акти-
вност|, ти1угчасо1\,{ як "поведйка _ ./т!/!-[ше фор:тяа дйпь,т*ост1, [|
зовн|ттгня сторона''. !4]. сли зазначити, гцо термй ',поввдйка"
використову€ться 1 навпаки. |[овед!нка € родовим поняттям
1цодо д|ялъност1. Бапрхо<.г:ад' у праксеолог]1 д!я-гьн1сть харак-
теризу€ться як "св!домо спрямована на досягн9ння будь-яко|
мети повод|+п<а'' [5], тобто д|я.гьн!сть _ це усв|дом;хена або
"дов!/ьна'' повед|нка, в резу.тьтай яко! суб'е:сг здйснтое ви-
б1р' .5{к тти1це 9*т 1[епансь:с&1' дй _ це так1 види повед;н]<!1'
яп<! е навргиснлдпг, усв!допт:тони1!{ комтш1ексом вшдп<Б [6].

Разом з тим' терьтй "поведйка'' ! "д|я-|ьн[сть" в'сша|оться
1 в аналог|.штот"ту знанеъ|н|, ко.,1и остання ро3глядаеться 

'1к"систе]ч{а повед!нтот''. Ёа ду!п<у йтшо< досл|дн:л<1в,
"д!я.:ьн!сть'' 1 "повед!+дка" € складовими б!.ггьтш гпироко| кате-
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гор1| _ "софа./ьно- еконой.д*да активн!сть груп''' при цьому
"д1я'ьн|сть'' ! "повед|нка'' под!ля!оться на безт*!ч окре]\.{]о( ви-
дь [7]. йи х< под|-гляемо б1льц: по|ширену ду!п<у згйно 3 яко!о
поведйка _ ше форма д!я-гьност|, й'зовн!ттгня сторона.

} науковй л!тератур! трудова поведйка нер!дко ототохн]о-
еться з виробнгтноло поведйколо (виробнияо:о д!я.гьн|стпо).
|1ри цьоглу поза ув:!го!о з'шти1ша|оться особист|сн1 харалсгорис-
тики пра:г,!внгп<Б (соц|ально-психолог|т*т|, [ндтдйуа.льно-
псто<олог|.лтт|' пс:о<оф|з[олог1.пл!)' яЁ е сугтевтапл фактороьт |х-
нього трудового потенщ!алу. Адетьс.я про те' :цо сл|д.6рати до
уваги не т!'тьки економ!чн|' а и соща.'тьно_повед!нков1 сторони
трудово; д1я-гьност| працьн]д(а. ?от"ц сутн|сть трулово[ пове-
дй:от прафвгпл<а по.,ш{га€ не .,|и|ше у створонн| сусп!.гьно не-
обхйного прод{кту' а й у вйтворенй ф|зи.плок 1 духовнлок сзал
г1!а:{!вц*:16д, 3ростання його знань' ро3витку нави1[ок' рлйь,
зд!6ностей до саморегуляц!! | твортост!. А.Ф.Рутка !
й.Ф.€акада визнача1отъ трудову поведйку "як спостерехува-
ний дйлънт#л прояв (в айх ! вн:птках) став.пе.нн'! працйнлд<а
до свое1 праш!'' [8|.

€офа-тьно-еконойч+га' поведйка € системо!о взае1!1опов'я-
зан1ж вч:.дткБ | дй' шдо 1х здйснло*оть л}оди в соц|а.гтьнй 1

еконой.птй сферах пй вгшпвом ос-обист:о< | групових й-
тересБ, д-[[я 3адоволення сво1х потреб. Бйобра>ка1очи суб'ек-
тивну сторону еконойчгпо1 д1яльност|. |нд:вйуа-]тьна | колек-
т}{вна поведйка с}пт€во вгш!ива€ на 'Ё резу.]тьтати та
офекгивн1оть [9].

[снуе 6агато в:цБ софа-тьно-оконойщ*о] поведй:о:. йох<-
на говорити про де}'{ограф!.+ту-поведщку, пов'язану !з збере-
)кення1|{ ! в|дтворе*штям )о!ття. й1грац!йно-моб|-гьна повед1нка
ви'{в'| 1€ться у перетп!щенн'1х прат{]*чц66 :и!:п< сферау"пт. за{тутя-
тост|, га'ш3я]\{и' п!дприеплствапшт, профес'я\1и1 реЁонами, на_
селеними щ|нктами. |1овед|ъгка -гподей у гаттуз| осв!ти знахо-
дить свй прояв у вибор! професй' форт,т спефапьного
навчання, т|п( чи йтших засобБ пйвилцення ;сал|ф1каш||' в
якост| навчання' ефекшшност| засвоен]о( знань; це факто1:
ф ор г*луванн я профес|&т о - тоал1фйаш|йн о! структури сусп!_льст_
ва.

|1рофос1Ё*по-трудова повед|-ьпка працБн:д<1в безпосоредньо
на робои:* пц!сгдях характеризус-ться ставленням до прай, ли-
с1цш|]1!но[о, яЁстло праф, вйповйа-тьн1ст:о, старантт|ст:о, твор-
чоло й!фативок). €уб'екгхшну сторону д!я.гтьност| населення у

'1рудова повед!нка в 1цирокому значенн! слова зб1гаеться 3 соц!а-г:ь_
но-сконом|чно:о повед1нкото
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приватно}у{у сектор[ економ1ки в!добрах<ас особиста господар-
ська повед|нка. 8а)*ошаво 3начення д.|ш ро3витку економ|ки
ма€ 1спо)с,шча повед|нка прат{!внуп<Б як у виробничй' так ! в
сйейнй сфер!.

!осл!дкення поведй:<эт працБникБ у сйейнй сфер! на6у-
вас особ:швого 3начення в контскст1 розвитку фермерськ|о(
господарств. |[ри цьо}'{у ол|д враховувати' гцо "проо6ра3ом"
сйеЁтого фермерського господарств€} певноло йроло е особи-
сте пйсобне господарство' в яко}{у повед|нковтд? фактор
(суб'етспвнтл} аспект д!я;гьност! пра1(ьн}д(ь) в1д1грае дух(е ва-
)к'п,ву ролгь' {е пов'я3ано з тим' шдо праця в особисто},{у пи-
со6нотиу господарств!! не 6ула громадянсьтсд: обов'я3ком на-
селення (л< праця в суоп;льно}{у виробн:цггв|), а то}{у
адмй|стратгдн|{^4и орп}нами в],ади но регла}|'снтува-гпася. Бона
рецлюв:}лась опосоредков'}но' 3а допомого}о еконо:уг[,*ттак
ст:д,тулБ.

1рудову поведйку у сфер! особистого пйсобного |'осподар-
ства м0){о{а виз}{а'*{т}{ як с!пс/ттн1сть дй та вчлд*кБ' спрямова-
н]й на й1ц1ативне (добров!-льне, самост[йне) виробнгп:тво
продш<гь харчування й отр:алання при6уткь 3а рахунок в./1ас_
ного господарства' а тако'< на створення необх!дгглл< уълов
його ведетптя.

9 реальному хсггг! не}{а€ хорстк!'( ме)к }!|я( вцдау{и трудо-
во! повед1лд<и, !сгтулоть певЁ комтш1екси |х [10]. Ао тптсла пор|_
в}{'{но ма'|о по1!{ирет*ос вттдБ комг!,пексно! повед!:под на.]1е-
)0,ггь "господарсъ:сй". д}1я нього € характерним не !{7л!1'е
практи({на г{асть працБн:а<Б в управл;}гн| в процес! безпосе-
редньо| трудово[ д|я-гьност1, а *? залуэення [х до розпоряд)кен-
ня фондом ро6оного наоу ! засобами виробцтл.ттва, розподйоь*
матер|а.гтьнуо( 6лаг у виробничих колективах' 1нш-трй комт'1екс
в:,:д!в поведй:от реал|зупоть прадБ:т:л<и, як| ор!снту|оться пе-
рева>!с{о на досят}!ення певно| соц!а.гьно| нор:'шл зароб|тгло1

чати (длля :*о< характерне прагнення до додатково! зайнятос-
т!' соц!'а:ьно невиправдано! моб|-тьноет1;' ёпетпаФ1.пп:й комп-
лекс поведйки скпався у п:олод!, ор!ентовано| на соц|а.гъну
моб|.гьн|сть. [!лком !!1о)кт1иво' що повна категор!я прат{!вц1д1!3
здйсн:ос поведйку, керу!очись г!г|ен!.пт:.п,*т }1отивами, праг-
ненням збврегтла 3доров'я.

3а рлов переходу до еоц!агъно|о 1':1д4ч9вого господарства
а:<гуа.гг!зулоться досл!д:кення п1дприсмницько!'' м|грац|й+о| й

"Браховутони "дом1нуточе'' значення п[дприемницько! повед!нки за
умов переходу до ринку, |й присвячено окремий роздй цього пос|-
6ника.

йновац| йн о| поведйло: працБн:л<Б. 4ослйх<ення . 
м!грац!йн о|поведйки перед6ача€..3нання 

-у!гратпиних процес1в, ц{о про-
\?ди'{у в "дор1&{ковпд?'' час. йдеться про те, !.цо поревахна
6!_тьпц1сть переселень здйсн}ов&/|'аеь в рамках со'озн}.о( респуб_л!к, особ.гпво у ве'!ик}о( | 6агато.лподнБ ;п!]. у й]}6йпу6й-
канськ},п( м!лрацйх останкй часом сталаёя ..змйа {я'"у'' _
ресгубл|:от (шд{' дер]кави снд) чистого пръ11\][14ву населення
ста!|у| ресгубл1кат"*т вйпп:ву, ! навпа:о:. яйщо р'н|тш" основ-
но|о респу6л|кого "донором" 6ула Росй, а €ерйня Азй при-
тятува-,!а наседення ус!х ресгубл1к, то у 80-т| ро:*: Росй мала
саттпш? ве:тл'ютй ,:ът.9тхй м|гра|д|йлй пр:тт.тпв,_а ёерййя дзи
ста!1а головни1!{ районом, тцо в!ддас населення.

|{о х< стосусться зовн]п]ньо| м|грацЁ, то до недавнього ча-су вона з в!доттстх при[{ин не м;ц!а значн:ок розйрБ. скпй-
н1сть ана.гг!з}- ц|о| проблеттш: в тому, шдо вйсугй ]йони, як|
регул]ова.,ти- б ь*!граш|-то населення. 1снуе -гпа:пе безг:!ч пйза-
конн}о( а:<г!в, що рещл]олоть внутр!.:шн:о'! зовн!:цнло м1грац[й-.

{стотно зртй:оеться | характер моб!.:ьност; й}^цБ1'тного
населення. сли вйьл1тити, 1$о до серед|д{и 80-х рокй у бага-
тьох категорй пра: ц|!ттикБ сформува-ттося йструментапьн е ста -влення до пра1ц. 3адово_гьнив:ши одну 3 основних гтотреб
(наприклпад,. у хсггл|), роб|тнгп< починав' р"алзовйй наступ-
ну "макстатт|зуват'и" рйснь свое| зароб!тн}| гшдати. Фсййки донедавнього часу в мехах окре}.1ого п!дприсмства п!дв:лце:пня |1
оуло пов я3анЁ з посадовим просуванняп{' €дино мо)'ст!иво1о
а./1ьтернативо|о для багатьох 6уло зв!-гшне:птя ! перех!д на нову
роботу. Ёа змйу.ттттт' що 3а.'!и!1!!а!и п|дгтриемств1, йй'.'' '1н1ш|.' ор1€нтован1 насамперед на якълай1цЁ1{д1ше 3адоволе!{ня
потреби в )с,тгл|. 1ак у колектив! формувалися дв1 грули пра-г(|вн;дкБ: 1) стаб!гьне ядро (т1, що_в;ке отрип4а.]1и х<итло | ма-
|оть-зар]ш1ату' ви]шу за серсдн|о 1 2) рух.лпша периферй'
. н!д{! ситуа_ц|я радикш'ьно .мь!айася. |["-"Ёрй"' зр'"''нняцй на сполс,твч| товари ! продукти харнуъання пййъоснуло

3а]тити прат{!рц1д1!3 стосовно р!вня заро6|тнол гш1ати. |1о-дрйе,
з'явРш1ась мо>к'гпав].сть пра1цовати за моха}{и дор]{€вного секто-
ра. Б!.гьш:е того, висо:сй р1велъ зароб1тно! гг'.тй й *'Б'"р'''-
вах, сп!./пьн:о< 1 аре*щнлок п|дприеьт|твах псретворився на'фак-тор . сти]!{у]11овання гшшддност1 кад:Б. |1о_трете, серед
г|!ат{гв};;д113 пос|1!п4]|у1ся настро[ "зара3 а6о н|ко;р:'' _ ц!гтн!стьвйстро.нен;,ш благ уп€|ла ло ф_тля. {1рац!вгт:дсд сты||!4 ,й'.,''
вщ кер1вн}п{тва ногайтих зьтй, як! зробл+тпт б мо>кт:т.в*пл зрос-

' (ю про6лсму буде детальн1гце проанат|зовано у роздй|, дс йдеться
про соц!альн| рецлятори трудово! повед!нки.
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тання зароб|тно! ,1лати ! забсзпечення хитлом. Бнасл1док
цього трудов! колективи поч€ш{и под|лятися на безумовно ста_
б|.гьн!, умовно стаб|льн1 ! потенц1йно мо61.гьн!. |[ри:ьому мо-
б|.тьн| прац|вн:до: в цйоР набатато песимести1{н[ше оцй:о-
:оть ситуац|то в коле:<тив!, песл.шь:!оти.{гг!пцо:о стас й оцйка
повед|шс{ йт-:л:дс працБнлд<Б. йоб!.тьн! працБтппоа на6агато
ви1це' оц!;глототь част!(у потегп{!.т}по моб1.тьътло< у колектив!' Бо-
тги вдв!ч| в!,!шде' н}к ста6!-тьн|, оцйло:оть частку кер|втппсБ, що
збиралоться зв!.гьняпдсь з роботи, 1 у п1втора рази _ спефа_гт!с_
тБ 1 рядовто< працБ:лц<Б. ?офо вербапьна поведйка мо6!ль_
нрп< працБгг:д<!в, як свйчать соц!олог|.пп1 досл!дх<ення, на6ага_
то "крити.пп{|:гта''.

[нновац!/пта поведйка пра:{!вн;л<Б являе соболо сиотему
дй та вч;дпкБ, виконуван|о( ними в лРоцес1 впрова]ркення
нововведень | висловпо,лос :х реакц!ло на у!{ови {нновац!йно[
д!яльност|' а тако)к на || р|зн1 склпадов| |12]. з точки зору
втш[иву !+гновац|з&то! повед!н:од на прот|кання !нновац|!дтпо<
прошесБ мояФ|а видвгл+ги таЁ [1 прояви [13]. [о-пор;пе, виб|р
за певни]!{и крпатерйпги (ш{о зале>кать вй ставттення до 

'ннова-ц|;пто| д|я:ьност!) т|о( чи !н:штос нововведень д]1я втйення |х у
виробн*пд1вР ч{.Рймова в1д впровашкення; по-друге' виб!р ва-
р!анту реал|зацЁ нововведення 1 його здйснення; по-трвт€'
демонстрацй того цпа |нц:ого р!вня !н|ц1атл.ви при впрова-
дх<енн| нововведення; по-четверте, здйснення певн1,п( дй |з |х
лан]цоп|' ств0р|о|очого "технолог!-:о впровад>гсення"; по-п'яте'
акпвн!сть або паствн|сть у подоланн1 труднощБ, що виника_
}оть у прошес! впровадхсння'

3ттд]лятоть п'ять основн1,о( стратегй !нновац1йгто| поведй:<р*
1141.

1. €амост1Ё*а розробка нововв9день та актив}1е впрова-
дх(ення [х. {е на&:лца форма йновац|йно1 повед!нлса, ':1 реа-
л!зулоть ]!1ен|ше вйсотка працБн:л<Б, :цо беруть участь у впро-
вадкетпт|. т{астка !х серед керБ*па<Б ! головних спец|ал1стБ
становить 6,з%.

2- €аьтост]:?та акт:авйсть при здйсненн1 нововведе+ть' [|е|
лй]1 йновац|Ёппо] повед!нлот дотр!п\ц|оться близько 20% пра-
т{!внтл<Б, |з н:ос ксрБшл<й | головн:о< спефал!стй блпдзько по-
ловини' кер1вник!.вв 1 спец1€ш11ст|'в середньо! ланки _ чверть'
рядових прап(!гпнпл<Б _ \0%.

3. 9часть у здйсненн! нововведень без вияву саьтост!йно|
а:сг:вност1 (реал!зацй виконавськ}о( фун!сдй при пойрнй ак-
тлавност|, 1цо зникае, як т!-ть1с,| 3'яв]1яться труднощ1)' ?аку
стратег1ло повед|н:са реаг:1зутоть 55% лратФнтп<Б, що ма}оть
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вцно|шення до впроваджоння. !{е 6!.гь:ше половини керБникБ
1 головн:ок спефап|ст1в' ш{о впровад)ку!оть нововведення, 6-гш:-
зько 65/о керБнтл<!в 1 спец1а.гп|ст!в соредньо| лантсс | понад 80%
рядових пра:{!вн:а<Б

4. |!асивне здйсноння нововведень. |[рацБн:а< ун:л<ае дй 1

пргйпяття р!:;т6д5, вфмовгляеться в!д вйпов[да.гпьност!' пов'я-
зано! з нововведеннями' хоч ! не пере1шкод)кае впровадхенн]о
[х. 9астка пасивних прат(!вн:л<Б становить 2|%, це перевакг!о
рядов1 п!а:(!вц1д6ц 1 керБнтлса серед*льо1 ланки.

5. Акт:внтй оп!р нововведенн|о. Бй проявлгя€ться в кри_
тп.п1| корисного д.,ш{ п1дприемства нововведення як непотр!6_
ного' неефективного ! нав|ть ш1к!дливого; у 3винуваченн1 но-
ваторБ в авант1оризй 1 корис;шш:о< йрщлваннях; у в:о<валянй
зви(1ного порядку як такого. !цо ма€ перевац порБнпло з !н-
новафе:о; у при:?тятт| р!тггень, шдо уокладн|о!оть впровадхення
тотцо. Фйр впровад)кенн}о !11ц66атц!| чинять 4% пратц1вн:д<Б,
що беругь г{асть в ньо]!{у. €еред н1ш перева)калоть рядов! пра-
:(!вн;лсд ! корБник;с серсдньо1 ланки.

Разом з ти}{ р|зноман!тн|сть йновац!:}по] повед!нки досить
ловно о'1ису€ б!.гьгш 3аг€ш1ьна типологй, що вид|.лгяе ли1ше три
грш{и працБн:л<|в: актлвн1 новатори' драт{!вгпшот !з серодньоло
активн|ст!о 1 консерватори.

Бзага.гг| в оофолог|*гй наущ[ 1снуе к!-тька пйходБ до ви_
значення типБ трудово| повсд!*ст. ?ак, Б.Ф.(*птрнов у сво6-
плу досл|дхенн! вид|-тпяе три типолоЁцпт1 грутшл працБникБ, ви-
ходячи 1з !*нього став]тен}1я до прат{|; передовики, сореднялоа !
вйсталоч| [15]. Ёа дрп(у Б.!'.|1ро:шкйа, у склга.п| трудового ко_
лективу сл!д вид!.гшти п'ять груп пра:1!вн:д<Б: кра|'(1, добр1, се-
редн1, поган| ! г1ргш! [161. Б.п.кура!'|в!л виокрем.,т1о€ чотири
т:дполой.пт1 щупи: вик.'1}очно сумлйн! прац1вн:л<эг подв1,окни-
ц{ького т,{щ/' д0оить сршг[нн1, недостатньо суьш:!нн! ! несум-
л1нн! працБнуюц \|71.

Ёа дрпсу 1.1.3аславсько|, мо;лс{а говорити про два ти}ти
прац!вн:п<Б. |{ерл.шлл? тип представ.лпентй 6|льгш осв!чен:дчда |
л<ва.г:|ф|кованими !с}драми, 1цо прагнуть до сат}{ореал!зацЁ в
прац1, а тако)к до посадового просування. Б1.тть:п|сть з н}о(
працнть до самост!йтост| у пр:.йлятг[ р!::т9ц6, ву1яБу й!фати-
ви' €амо працБн:лс: 1ъого тигц с ру:ш1йто:о с}1]1о!о удоскона-
лення еконой.*г;л< вйносп.*т {!8]. Арупй пшг працБттикБ
станов]|ять ]!{ен|ш :оал[ф!кован| й йертн1 робон! кадри. Богли
побо:оготьс!, !{Ф уск.]1адненн'{, нов1 тсал1ф!каш1:}г! вимоги, не-
обхйн1сть оволодйня ново}о спефа_ггьн|стло, зм|ни ст}дт}о ро-
боти пог|р:шать 1хне станови|це. ?от'ц вони нс посп!дпаготь
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зт}пн}овати його. А.Ф'Рг{ка ! й.Ф.€акада в сво€му дослихснн|
виокре!у['т]о}оть чотири тигпа працБникБ (в:о<оля1п{ |3 ставг!ен-
ня 'й до впровадх0ння на п!дприемств! нов:о< форм орган|за-
ц|] праф [19]: 1) т|, що схва/!1о}оть | п|дтр:-пттроть нов! форт*да
орган!зацЁ ! сттдуту:повання праф; 2) т1, що схва]|}о:оть нов!
форт,л*: трудово| д|я.гьност! 1 вва:п<атоть |х доц!.гьнут:ушу й ефек-
т|{вну{\4и;3) т|, зо прлйлатоть нов! форг,пд орган!зац!| | стгптгу-
.,т}ованння праш1, а'тте зайцатоть оч!щгва-ггьну поз:пд|ло; 4) т|, що
суттд+йалоться у необхйност| впровадхення нов},'( форм орга-
н|зац!! | ст:оту"шовання прац|.

Ро-гь нероцльов:}ного повед!нкового фактора в еконоьа!д!
неодно3на.пда. Фдн! тигти поведйки пра:1!вникБ спричиня|оть
виникнення диспропорцй, знлокення заг:}'тьного темтту ро3ви -
тку; 1лтш:1 св!дчать про вияв.,1вння творно| йй1аттви | трудово}
акг:.вност! прашйнгл<!в, ![т<гпе прагноння до самост!й+ого по_
шуку ре3ервБ зростагштя ефе:<гивност1 виробництв'}. €аьле то-
гяу рещляц{я трудово[ повед|гглст _ с}ст[адна проблепла. } слс'лад|
|1 *то;лста вид].л:ити лв| п1ддпроблеми: 1) визнанення рафонапь_
но[ з огляду сусп!лън:о< |нтерес!в меж| сво6оди поведйки ро-
б1тнрп<Б в кохснй сфер1 соц|а.гьно-еконой.*то| л!я-гьност1;
2) обгрунтування мо'о1ивостей по6|чп*ого сти}{у]{}овання таких
способй поБе.{|Ё(!{, як1 в!дпов!далоть сусп|_тьн:.птл йтересам.

{плтл суъор!пгге регламенту€ться д!я-льн!сть' т:.дц мен:ш в|_ггь-
но|о € особиста поведйка прац1вн:л<Б. Разом 3 тим :г<орстктл1
контро.'ть виробнгто| д1я;ьност1 прал{!вцрц;;6 нс 3авхд}1 пол|п*
1шуе резу.'1ьтати прац1, 1цо 3умов'1!о€тъся рядом причин.

|[о-пер:ше, адш:!Ёстратл.вне регу.,11овашн'{ економ|.шло| дй-
.гьност! но 3авхди врахову€ конкретн! р[ови [! прот!кання.
|1о-друге, будь-яке поси]1оння адлп!н!страт:.вного управ.гг!:*ля
софа.гьно-еконой.гтоло д|я.тьн!стло зб!:ьпце потробу в конт_
рой | при3водитъ до пог|р:шегшпя 1т резу.гътатй' 1от*ц на прак-
т]4.{] бцъш11сть норм | прав;тл не контро.'1]о1оть, |х дотр:.псулоть-
ся дос}{ть умовно. !к наслйок, реа'тьна свобода йд:шйуа.льно|
поведйлот не т!-:ь:о: но скорочу€ться, а нав!ть ро3.[ширлоеться.
|1о-трете, пере!11код'(а1очи негативним способам повед|лтки,

]корстка регламонтацй д1я-гьност! обмехуе [| творт! елементи,
!н1ц!ат:.шу прат{!вч1д1;3' 1ому суспйьство зайтересоване в рег-
ламентат1!! .'ти1ше к/11очов14( сторй софа.гьно-еконойчгпо1 дй-
.ггьност1 прашБникй. не займатотпт свободи осо6исто1 поведй-
ки в 111ирокому ро3р1!нн|'

Фтл<е, 3авданням софолоЁ*то! наук.лл € розгортання досл|-
д)кень' спрямован1о( на поцтук ефектпвн:о< методБ упрашлйня
суб'елсгивгпштт ставлонням (повед!нколо) працБнлл<!в до соц!-
а'тьно_еконойт*по| д|я.гьност!, стпаптулБ. що вйо6рах<атоть ро-

а-г:ън! потреби .лподей. }правггйня поведйко}о передбачас не
т!-ль:са адекватну ор|енташ!-то йтерес!в ко>гсто| соц!ально1 гру-
ттут, а й погод)ксння сусп!льних' групових | особистто* йтерссБ
"по верт}п<ал!'', йтеграц!:о 1нтересБ груп, 1цо взаемод|-лоть у
" горизонталгьн!й'' пл о:цин].

Рад*п<альн! зм1ни, що вйбува|оться в систей господар!о-
вання, виста&|штъ нов|, пйвтшцен| в:.птлоги до поведйю1 лра-
ш!вник|в, доводять неефектл.:вн!сть адм1н!стративн1Ф( метод|в
управл: !ння трудово!о повсдйко:о.

[|о6 рец.гповати поведйз<у груп в!дпов!дно до соц[а.гьно
схв€ш1}ован|о( норм, слй знати йтереси |[д( груп, а такох спо-
со6и виявггення йтервс!в' я:сстл ф гругпл в;дца|оть перевагу.
1нтереси латентн1 ! ;штлше частково в}#|к'!'1]оться в цйн|сн:о<
су]0кеннях, ьтотг:вац|| !' наретшт!. в поведйц1. |[ершт1 два еле-
менти зазначено[ тр!ади визначаються за допомого!о соц|оло-
г!*штого отт}|т}ъання.

€оц|олог|*пе досл|д.:кення трудово[ повед|нлс: праг(!вц1,д1|д
::оролбанае : | ) урахува'нн'! спе1ц,|ф|.пт:л* софа.гънтос потреб р!з_
г: их со: {| аль! { о _демограф! ян их груп працйникБ; 2)кориг1ъанн я
системи матер1ального стимул}овання з урахуванням особ.грп-
востей групово[ "реалс],!!''' на р|зного роду отимули; 3) прттве-
дення системи стиму.,1|овання у стан' адекв:}тний мопшац1й{й
сфер|; 4) вттвяення особл*:зостей {гщпш|дуа.гьного ! колекг:д-
ного }{атер|аш1ьного сти}|{у.,1|овання з урахув'}нням нов:о< соц!_
а.'тьно _ еконойчт*:л< реалй.

|1роводоння ефокттшгт:ос соц|олог1:пп:дс досл!дкень трудово1
поведй:сд роб!тн:л<Б безпосередньо пов'я3ане з впрова.щ(ен-
ням у наукову | сусп|.гьну св|дойсть нового у'1влення про
"-гподський фактор ро3витк-у еконопа!ки''. Б цьоргу гшган! мо)кна
погодитиоя з 1.|.3аславсько|о та Р.3'Ривк|ноло, як1 в:дд1ля:оть
три с;[ат|и у форпцва+пл! уявттень про роль ]|коди1пи у розвитку
еконо;я}ат {20|. д"1тя пер1шого етапу характсрнс уявпен}{я про
.гподей як спетптф|.ппий вид використовуван]4( сусп!.гьнипт ви-
ро6нтлдгвом ресурсБ' вира)кене поняттями "трудов| ресурси'' !
"робо9а сила". [1 погтяття ви3нача!0ть пихи до .'т}одини як
пасивного об'екта зов#.тшнього управ'1!ння. 1рудов! ресурси не
мо)кугь ставу{ти особисто! моти' мати потрсби, пересл!дувати
певн| йтереси, ви'{в.}ш!ти й1ш!ат:аву' Аруг:й етап пов'язанлд? з
уяв',|енням про .]11одину як про суб'ект сусп!-льного ро3витку'
поняття','подсБ!Фй факгор'' п1дкрес-тпос активну ро.,ть ./1]одини.
Буду.*т 3начним кроком уперед порйняно 3 трудовими росур-
сами' поняття "/подськ}й фактор'' не обме;<ене; в його рам-
ках .'тк)дина ро3гляда€ться не як головна сусп!-гтьна цйн|сть, а
як фактор зовн!:цн!х щодо не| проиесБ ро3витку' €л|д усв!до-

$!
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]![ити, що як головно необхино використовув:}ти поняття
"особист!сть''. у цьо}'ц раз! ,пподина поста€ не як ресурс виро-
бнтд{гва ! не як факгор розв}тп<у сконоги!л<рт. а як 6агатогран-
ний, багаторо-тьов;й су6'е:сл.

3 переходом до гцв!л|зованого (ринкового) господарств;}
ролъ осо6истост| у виро6ни.пошгу прошес| 3ростатимо. ({ас

"автомати.п(ого прогресу'' бсзповоротно в|дходить у минуле.
1сторй € суто .,1тодським п!дприемством. Ёайб!.гьтц яскраву
звернен|сть до.,шодини ! гртан1оти(|н$ звг{ання мае концегш1!я
сусп!-гьства "третъо| )в}{л|'' вйоь*ого а]}{сриканського соц|олога
Ф.?оффлера. 1х показу€ 1оффлер, супер|ндустр!а.гьна праця
"третъо| )@|т]{|" грунцсться на розвиненй те>столог|1, вштйн| 1

лоалг|фйаш!1' в оонов! ятсок ле'(ать серйозно систо]!{ат|т1{не
навчання' рт|п*тя ман|гцлповати символатуш1' ш{о необхйне в
дослйни:{ькй д!я.гьност!' конструлованн!, програт}.'уванн!. €у-
пер!ндустр1алъна праця передбачае трирБневу осв1ту: |) про-
фес|йле навчання; 2) формальне навчання (коледх, лшкола);
3) культурну осв1ту' яка мае с-[ат|1 6азово:о 1 нав'гттрт л]од}тн:{'
адекватно л!яти 1' свосму сош|альноп:у | культурно]\'у ото'ленн|
|2 |!.

9 суперйдустр1аъному сусп|льств-[ головними е йформашй
1 творт|сть'' | ч" зм!н;о€ все: зм!нлое ! характер.прац1,.-що ви-
]\,{ага€ зовс1м !г*ш:ого тд.ду працБнтд<Б. |1рацБн:д< "третьо|
хв}411|'' б!-тътш нез:ш1ехФ{ий, винах1д'!ивуй | не е б1-тьгше додат-
ком до ма1шини. Б!н волод!с спефа.льЁстло а6о профес1&{!,п{
3наннят\{.

|1роблема базово| демократ!| у 1оффлера - цо не т|-г:ь:<т:

проблема щаст! роб!тгпд<Б у при|{ттятт| р|ллетъ ! демократиза-
ц& управлгйсько| струлсгуРЁ, |{е | проблема сусп!.гьного ]ш1ану-
вання- €л!д пореосмислити прин1ц{г!и корпоративного !1пану-
в€}ння! яке ран|ш:с 6уло прсрогативо|о адпдй!страцЁ, 1

дозво.,[.{т},{ в ньо.1!{у суспйьну г!асть. "Ёова технолог!я. _ пи-
лше [оффл€Р, _ всде нас не 11ш|'1хом ро6оти3ованого' стандар-
ти3ованого. монотонного сусп!-гъства' перед6аченого Фруел*
лом' а до найб!-льтп дифоренцйованих структур' :цо будь-ко;рт
спостер1гашася в |стор|1' ко)кна 3 як|п( продуку€ своло особисту
п!дсистетшу ц|нностей. 1(орпора;{|1 ста1оть частино|о 1цо( кор0-
ткоотроков:д< субку.тьтур' ко){с{а з як!о( за:&тята пропагагцо:о |

праг}!е зроб:ати сво!о систе|у{у ц|нностей соц1шьно втш1ивово|о.
|1еретинато\|ись' всцпа|очи в конфл[лсг, а йод 1 пйтргьдуло'па
одна одну, ф субкультури створю1оть пореду!(ови ви6ору для
корпорацй' чин'!ть веупцл*й тиск на йтеграц|ло особтаст!сно! !

корпорац!-:};о| йонти'л*ост! |х*л!х ролей [221. Фт>ко, майбутне
сусп!.'1ьства пов'я3:1не не !з зростанням тотал!тариз:"гу ! вйтт-

)!

)кення' а з децентр;ш|!3а1ц€|о' рсг|он'ш113ац1€!о' 13 зростанням
економ!.шпго< | соц1агьних структур, змйоло характеру прац! у
налряй йтелектуал!зац|| ! гуман1зац!!]. з демократизац|ело еко-
нойчного | соц!а.гъного )киття.

[осл!дясення про6лем ату[к14 трудово[ повед|*гто: передбанас
з'ясування зм!сту трудово1. ет74ки' тобто став/|ення лшодей до
00Р0{|' втштеному у категор|.ях 1 зразках культури 1 вирах(ено|9{у
в .гподськ!й повед|кц!, насамп9ред у сфер1 трудово| д1я.гьност|
[23|. Бих!дн:.тпц д.г:я трад:д.ц1йно! в|т*тзняно{ трудово| ет:дот
ста/1о вщч})кення прац1вника' !&Ф, 8 сво|о черц' призвело до
втрати господарсько1 мотрваф| 1 самост|й*ост| праг(|. Б само-
му " усусп!.гъненоп4/'' господарств| поча.::и доьгйувати по3аеко -
ной.пх! ]у{отиви трудово| акт:дност|, таЁ, як ентуз1азь: 1 с-ггух-
нян!сть. страх | пряме при}гу|шення, а спо}гука.'|ьнхй стт,п'гул [!
поступово зру]|{ився у сферу в.'1аци' блорократ!{ | тйьового
розподйу з [хн|ми мож.]1ивостями достугц/ до бдаг.

1радитЁйн1 л|нЁ трудово| повед|нки вйб:ва:оться ! в на:ш
час: за'|е)кн|сть вй ь!1ади, нача.,1ьства перотвор!ш1аея 17а 6ез!+т!-
ц|атив::|с'т'п,, утрима}{ство' ба)<ан}ш! )кити за туэкий рахунок, не
з1ставлгялочи "в|Аникрих<ену'' частку |з сво|шт трудовим вк./1а-
допт, байдул<1сть до чу)(ого мафпа ! заздр|сть до 6!-тьцл зд|бно| |
забозпечено[ .тпод:лти. !{! лломпонсьЁ риси соц1а.гьно| пс:о<о-
лог11 дедалг1 б1.гьгше вияв.,тя!оться в трудовй епдд|. ||ри тдьошгу
головна ку]1ьтуролоЁ*па пробло]\да поляга€ в то]!{у' як вона
спБвйносу1тьея 3 категориц|н:.п,: !-тъ,глсрат:,вом переходу до рин -
ково| еконоти!лол [24). 6стат*+!' |]!Ф б но говори]1ося про зй-
тланий, гшпора.гг|ст:л*т*й характср !1, заснована на лру{ватнй
в:пасност1 | прлватнй !+т!ц!ат:в!, кот:курент ц|1' в|-гьнопту п!дпри-
еттст:.пггв! ! в|-гьнй прац!" €уласна х< в|т.изняна трудова етика,
як вона |снуе в масовй свйомост! | вияв_тпяеться в трудовй
поведйф' погано стику€ться 3 1р(ми основ€}{!{и май*а по вс!х
за3начен}о{ влдце лй1ях.

1ошгу, вр:}хов}'|очи, |.цо багато вгц1в трудово| повед!н:ол
(поведйтол роб!тн:л<Б та .|*тх<енерно-тохн|.пло< працБнтт<Б,
управ'|1нська повед1нка кер1вник1в ус1х р|вн1в' 1Ё}{ФБ3{|йЁа по-
вод!тгка роб|т:лл<Б та !н;л<енорно_техн].п+:о< працБнтп<Б' пово-
дйка у сфер| розпод!.гь.пос в!днослл*, моб|-тьна поведйка то-
що) т1сно пов'язан| з еконойчно]о реформо;о' вва)каемо
доц!.ггьн:дтц хоч би коротко з}т1инитися' на визначенн| п*. |{ро-
тягом останн1х п'яти рокБ у науковй л!тератур| найт:шшдсь
п'ять пйходБ до трактування еконойщ*о! рвфорт'о:.

|. Ёконойнна реформа _ це зп*йа т}[гц еконойчнло< вй-
носин. перех!д в1д повн|стк: одержав]1е}1о| еконоь:!ло: до бага-
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то}'к'1адного господарства' що лоряд 3 державним вюг|!очас та-
кож приватний, кооперативн|п?' акц!0нерн|й та н||1! сектори.
1ут перел6ача!оться "ринков1сть'' ! комллексн1сть _ одночас-
не здйснення рефорт\0,1 в ус1х сферах сусп|-гьного :кг:ття [25].

2' Бконой,*:а реформа _ це удоскон;ш|ення дерхавно! си-
стеми. }т!равлгйня еконопд|коло' господарського (еконо й.*того)
}{ехан|3тугу, переведенням пиприемств на повн:й госпрозраху-
нок' скороч€нням лангцогБ в апарат| управггйня. ?уг
"р|лл{ов1стъ" в|дсщня, ак!{ент ро6иться на подоланн! надйр-
но[ центрап|за;{|!, демократизацЁ }т'рав,1|ння' громадсько|!у
контрол| за б:орократ|€1о' на пйв:аценн! рол1 науюа |26|.

3. |[оеднанття "рт&{ковост|" | дер:кавност1, :1ле радика'|ьно
о.пд:{ено] вй адмй1стративност| дсрх<авно1 сист ет"шт {27 |.

4. пихи до еконой.п*о| рефорп.*: як до впровад)<ення 1 де-
да.гг| акг:вн!тттого по1ширення нов|о( форм господар}овання'
так!д( як бр:,шаднтй п!др':9д' кооперативи то!цо. Ёов! форшти
господар1ованн^ розгляда|оться як додатков! рушл!йгл| си.]ти го-
сподарського механ1зму, ят*гй дос! нохтував |нтереса1!{и трудо*
в!1х колектизБ, стрилтував структурн! зруттення' прагнення
колект:дБ до нововв9день' що неминуче при3води.]1о до 3ни-
)кення якост1 продулсд|| й ефекпвност| виробтличого процесу.
?ошгу тепер головно|о сфероло, де п,!о)кна привести в д|]о д0да_
тков1 рулд|й*1 сус]|и д]\я соц1а'ьно-оконойтптого зростання
кра|ни, повтдл*г| стати трудов1 колет<т:ви п|дприемств | о6'ед-
нань'

5. Бкоцой*па рсформа _ процес норма.гт!зац!1 еконойтп:о!
ситуац1!. !,4/этъся про стаб!л1зац!":о фйансового стану. диштай-
к:у основн}о( економ!чних показник!в. упорядкування цн,
нормал!зац!ло спо)'{о{вчого ринку.

.|[к 6а.пдтцо, останн1 чотири позиц!! мо>к:пш| [ 6ез зь:1:пи ти-
пу'еконой.пп,ж в!днос*тн. |!о сф, ;коде:* !з опд*сан:т< пйхсд!в
до пров9дення ринково| рефорлшт но вйповйае реа.г:йм сього-
дення в|тчизн.ш-то! економ!лот. Ёемас визначеност1 в т{ьотиу пи-
танн| | нтш:1, коли т1и1шуться ф рядки' однак у принлд:.тг| спра-
в9д.,тивим буде творд:кення : сщн!стъ еконойтпп}о( перетворонь
кри€ться в под:ш|ь|шо}{у розвитку приватно| в.,1асност!, удоско-
на-гпенй трудово| повед!:лот .гподей, за:&*яшдк у нов}о( форпдах
господар!овання' 3аснован|,р( на пр|оритет| пр:лватно[ в.ггаснос-
т1. (оц|олой+:е дослйя<е*гня повинно'-простс}о{ти'', як
"прат{по:оть'' класичн! регу.,ш{тори трудово| поведй:сд 3а нов|о(
еконой.п+}1х р{ов' яких зпдй вони 3азна!оть! що спе:*:ф|нне,
осо6-г:иве й нове вносять вони в соц|альний механ1зм рецляш!!
су6' ел<пшного став'/!ення роб1тн:л<!в до трудово1 д|я-гьност!.

$2

$2' €ош|альний механ!зм регу]|яц!! трудово| повед|нки'
Ана-г:1з соц1а.гьного механ|зму рец.ггяц!| трудово! поведй:ст

праць}пл<ь поред6ачае з'ясування зйсту понять " еконойчне''
1 "софальне'', "економ!цдэга сфера'' | "софа-тьна сфера''. €л|д
ска3ати' що най6|ль|ш по1ширени1!{ € трактування соц|а_тьно]
сфери як комгш1ексу сусп!.,1ьного )киття, як1 реа.гт1зулоть функ_
шБ розгширеного в!дтворе*гня ]|!ор},4ь{и як продуктивно| с;дшц !
як особистост!. |1ри 1{ьо}{у софа:ьн| в|днос:д*и розгляда|оться
в !широкот}{у розртйн| _ як синонй сусп|-тьнтд< вйнос;+т, але
тод| соц!а./ьна сфера, п9 сут1, отото)кн|о€ться !з сусп!.тьством у
ц|лошгу,. через це анал!з взаемовйнос**т софа-гъно| сфери 1

економ1ки ста€ немо)о1ивим.
Ёа дуппсу ?.1.3аславсько[ ! Р.в.Р|{вк!но1' анал|з взасмовй-

носин економ|.шгого | софаттьного при з6сро:кенн1 трад*п{й-
ноло уяв'|'ен!{]| про навЁоть рядопо]ст[аден:л< ! порБн.што са-
мост|йп*:ц еконой,што| ! соц|атьно{ сфер сусп|.гьного 

'(иттявзат'агг| немо:ктпдвий. Биокреьллен!{я так}о( сфср вйобра:кае
прап!ен!|я вивчити |хн| сусп|.гльн1 фун:сд'!, здйснттти стру'сгур-
но-фугдкц!огла.тпьний анал|з сусп!_тьства. Фднак при :рому !лно-
ру|оться дв| обставини. |1о-перлше, те' що в ]!{е)ках еконойчно[
сфери в!дбуваеться багато процесБ, яЁ ма:огь соц1а.гьк:,й ха-
рактер (напртастгад, гшпшп*гЁтъ робоно[ си.!{]^' виробн*гна адап-
та1ця працьникь' розподй прибугкь тощо). |[о- щ:уге, !лт+о_

ру€ться той факг, що багато еконопд|тьч:ос процесБ потрат1]!я€
всередину соц!а.тьно| офери (зп:йа системи отш1ати пРа|{!, осо-
бистого спохив:}ння' умов праш! та й.). А.тге >гс базуло.ш:сь н^
уяв| про си]1ьнопсрес|.пт| сфери, анагг[з1вати в3а€!т{озв'язок со-
ц|альп*ого ! еконой.птого не}1о}сциво [28].

Бконой.*ла сфера сусп!.гьства в|дт:овйае за виро6нлп;тво,
розподй. обмй | спо:псшання матер!а-тьнйх 6лаг 1 послуг.
[кгщо еконойчну сферу угвор!ок}ть 6ез-г:|ч часткових по вй-
но1шенн!о до не1 систом (дер:п<авн:й' кооперативнтй, |нд:твйу-
а'гьгшл} сектори виробн:лдгва' д!я.гън|сть сп1-гьн;о<' алс-11онер_
н|д(' . фермерсьтсос| орсндн|о( пйприепдств,- р!зн|
те.рттгор!а.гьно-виробнив! комгш!екси), то соц|а,тъна сфера не е
ц|л[сното систе}{о|о' а то}гу не мо)ке розглядатиоя "|{а р|вн:л<''
з еконойцп*ого або под!тищтоло сфераттпт.

€оц!а;ъЁ винос}{н}{ (у вузькопл1, розу]{1нн|, як винос|&{и,
1цо ви3нача1оться станом .лглодей 1 груп у соц!альнй струлсгур|
сусп|.гьства) "присутгт!'' в ус|х ]|{шд,'х в}щах в!днос:т*
(еконой.плок, пол1ти*|их' ду(овн1,п( тошло)' €ш1е н9 в|,г|ерггуоть
|х. Фстаннй часо]\{ розрс1ння софа-тьно| сфери л< в!дностдти
р|вност1 _ нерБност1 стае досить погшлярни}|{. |[рлдстгадом
"присутл+ост1'' соц1а-тьн:ос вйнос:.** в еконой.птй сфер! е
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1х. 0станнй часом розуштйня соц|а]ь}!от сфери як виносшни
р!вност1 _ нерьност! стае досить лопу.,1ярни}4. [рикладом
"присут|{ост|" соц|а.'ьн}д( в!днос:дп в еконой.дтй сфер! €
форпцвання софа.тьнло< цйей пол|тилст у сфер1 праш.
}{.3.(1ернйа вид|ляе дв| досг:ть самост!:}г| ц!л {29]" |[ерпша _
розвиток демократи!(н|о( перетворе}*ь у сфер! прац! з мето1о
в|,о(овання у трудящ|'( навичок дештократ|| в трудовй д|я-гьно-
ст!. €оц1а.гьна х< пол|ттд<а повинна всйа засо6аг*шт форшувати
у роб!тн:л<а почуття спБгосполаря виробнит{тва, суб'е:сга
управггйня 'грудов}1м *гт!1{,}у; а6о' говорячи словам!.|
}(.йаркса, слрияту1 ''ро3витку !+щтвйБ в ц|л|сних 1*щивйБ''.
€оц1а.:':ъна пол!т:д<а у сфер1 прац1 мае на мет| такояс створення
у!{ов прик.'1адсння прац1 для вс1х бах<шоч;ок прац}овати. йдеть-
ся про отворення двох систем робояпос й"тль: до пер:шо! з н!д'
мо)куть застосов}ъату1ся оконойчн1 критер!!' ефектттвност!
(прод1т<тгвност! прац|, повне викоРистання устатцування),
дрш'а хс оц|нтоеться перев'[(но за критер1ем соц1'а.ггьно| ефек-
ттвност| прац!.

3а утпов вив!,тьнення працБ*т.тткБ | нав|ть ц].г:их "сдабк],|х''
груп великого 3начення набувас мо:кгпш!сть прикладення ни-
:'*т прац! вйпов1дно| якост!. {о рок!, шей вар1ант 3ахисту за
у1|{ов ринку уяв]тяеться 6!-тьгц прл,:т?тятн:тм й ефе:сг:.внтп,п, н!:к
створення системи благод|йност1, засновано[ на оброкало.пок
.,т1одську г!дн|сть грот|1ов!,о( " податп<ах " . сли створ|овати дер _

хавну фйансову та орган1заш!йну хт|дтр:ттл9 "слабтс.!т|'' лра-
:{!вч146ц | колекгт.шам (грщ:ам). нада|очи ]м'птох<.гп.в1сть попо-
внит14 сйеЁллд? б:одх<ет за рахунок додаткового зароб|тку'

Фтх<е, грули ро6!т*тгп<Б, 1цо 3а'ы{а|оть неоднакове соц!а.ггь-
но- еконой*ло ст:}нови1це в сусп!.тльств1, р|зттяться виконува-
но|о ни}{и ро.,ш1ю в гром4дськй орган1зац!1 прац;, став.,1ення]у{
до засобБ виробнл.пщва, .Фкередом | розйром отри},1аного
прибутку'. Бйттос*п*я шг}*< групаттшт'а також ь*!х< грутлатшиу й
окремими ро6!тът:п<атто: становл'!ть софа_гъну сферу. 3 одного
боку, софа-тьн! в!дносини 3начното йро:о 3,ш1е)кать вй в!дно-
оин еконо:и!.т}лих, а з йтдого _ сай вп,1ива1о1ъ на футт:сд!ону-
вання 1 розвиток еконой,+то| сфери, вик./{ика|оть зпдйи в ха-
рактер| функц1онуъання сконом|ки пи безпосередн.!лт вгшгивом
активних : шйеспрямован|о( м|;кгрупових взаемодй.

А!я-гьн1сть 1 поведйка соц1а.,ггьно-еконойчн|о( гру п регу.,1ю-
}оться !хн|м йсцем у систей виро6нич':ок в!днос:агт' потреба_
ттшт, йтересами, а такох( 3овн1]|1н!]\.{и фа:сгора:,п.т' |611Ф8Ё!:1й 3
як!о( е управлг!ння еконопгйо:о. 3 позтшдй соц[ологЁ ро3виток
еконопд[лоа € результатом взаемод|1 оусп!.льгпос груп, 1цо ма|оть
спегпдф|чпт| !нтереси, зултговттен! !:стй статусопп | характером д|-
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ном!чт:тос Ф}п, ям' 3 одного боку, регу-гпоеться соц|а.'|ьними
йститугат,шт, що |стортгтгло ск-'|2штися (сй'я, осв!та, в}о(овання),
а з йпшого _ суть об'ект поточного управ.тг!ння дерхави.

Аослйх<ення проблем соц!ально[ регуляц1| трудово| пове-
д;н}о{ працБн:а<1в ! соц!ально-профес!-т?тгас груп перед6ачае
використання категор|| "софа.ггьн:д1 механ!3м''' оск!-гь}с{ тру-
дова повед1нка е досить складним процссом' на яютй вп!|'{ва€
взасмод|я еконойчно! сфери | .гподського фактору. А ко.гр:
"прелметом вивчення е систе1\{и з гли6око:о внутр|лшньог й-
тоФац|е:о (трггу оргагт|зму) - а({€Ё[ п'{ае ставитися на проб-
лей ц|л|сност1 |[роблемат:о<а зосередху€ться тод! навколо
двох мом9нт|в: полпуку спефф|чн:ос т'техан|зшгБ ! ... визначоння
найсуттев1_:шю( форм взаемодЁ цй|сного об'екта |з сере.[ови-
1цем'' [30]. Б:д<ористання категор!1 "соц[а:ьнтй механ1зм'' не
т!-ть:с,л ор1ентуетъся на вивч9ння софа.гьн|о( рец.,ш{торБ тру-
дово[ поведйлоа, а й передбача€ удоскон;!.пення управлгйня л|-
я.гьн|стло груп та !ндиз!дБ [31].

0оц!альн| мсхан|зми _ слсггадн| соц|а-тгьн1 сис'го\у{уг 1х стано-
в]|ять дв0якого роду суб'екти: 1) принетн| цо управл!ння пев-
ним софа'т:ьним процесом; 2) його учасники. Блол:очон]сть
суб'ектБ, ш]о керу|оть дймтс йтшлд< .гподей, урегульован! ними
процеси' безпосередньо в!дбива€ться на робот! софа;ьгт:д* мс-
хан].зйв [32].

.[1дя соц1шьнг:х мехайзт,гБ характсрне подв|й*е управгг|ння :

внугр!лшне (самоуправлпйня) [ зовн!.ллнс [33!. €орцеви*ту. соц1-
:!]1ьного птехан1зшгу у|вор1о1оть чотири гругш{ елементБ: 1) пев-
н:й склпад сощ|альгпд< йст:.ггутБ сусп!-тьства; 2) уьтови '(итте-д1я-гьност| гругп1; 3) т| ши |кш:! сторог:и :хньо1 свйомост! -цйей, йтереоБ, потреб; 4) форлтпа акт:,:вност1 (д|я.гьност1, по-
вед|н:са) груп. 3серед:д+| ко)кного окремого механ|зпсу ф групи
яви1ц вза6мопов'я3ан1 | створло:оть систе]у(у' здатну до фунтсц1-
он}ъання _ породхення сощ[а.льн!4х процес|в ! управгг!*тня
ни1!{и'

} науковй л|тератур1 дос! немае уст:ш!еного ви3начення со-
ц!апьного птехан!зпц. € .гпдше ви3начоняя частков}о( механ1з-
]\{ь, 1цо вйповйа:оть за певн1 соц|а.гьн! процеси. 1ак.
1..[1.Ба.пдгто' розгляда|очи механ|зм в1дповйальност{ й управ-
лйня, вк,т}очае в нього таЁ елементи: 1) законодавч| органи'
2) суб'с:<ги управ-тт|ння; 3)' суб'ект[, ;]{Ф оц;пю|оть д1я-гьн1сть 1

повод|тп<у останн;х; 4) су6'ет<ти 3 |оридичними повнов€ш|(ення-
т'п{; 5) суб'екти, як| правомочн| о-ц1*повати ефект:вн|оть д1я.гь-
ност! всй утасн:п<Б процесу | забезпенувати зворотн1й зв'я3ок
1з законодав1].я!!{14 для додер)канн'{ норм права' шдо рец]1}о}оть
повед1нку учас}г}п(ь мехаЁзьту вйповйа.гьност! [34].
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ност1 всп учасникь процесу ! забезпстувати 3воротн}й зв'я3ок
|з законодавцями д.г| 1 додерхан}б1 норм лрава' 1цо рецл!о]оть
повед'нку г{асникь механ1з]угу вйповйа-гъност| [ 34].

€оц1апьнтд1 механ1зм ро3витку оконой:са цё система, 1цо
г!о€дну€ частков! по в!днотшенн}о до нс[ ь:ехан|зпд,л двоякого
роду: [) характернлфг д:тя п]|аново!.о улрав::йня еконопц|ко:о
вг!/тив господарського механ|зму ! дср)*авного управлйня на
еконоь:|,л+пу д1яльн|сть пра:{|вцщ1ф; 2) вгшпа3 на розвиток око-
ном|:с,г непфв"гпасн|о( прямо!}{у |1паново1у{у управг:йнто факто-
РФ _ йтересБ ! еконой'.лэпо[ (трудово|) поведй;с* л]одей [з5].
Б.1.|[ереведенцев' вивча}о(|и механ1зм й|грацй, визначае його
як суцггп:!сть еконой.лтпдк, демограф|.пп*о(, ети1!н]о(' поселен -
ськ|,п( ! соц|а.:тьно-пслоколог|тпггок фа:<тор!в, тцо втш!ива!оть на
йтенс;вн|сть ! напряплот переплфення наседення [36]. 1сну-
тоть так| "частков!" софа-гьн1 механ!з:тпа: "софа-гьн:й механ|зьл
удосконалення виробн:ттпос в!днос}л{ " [3 7], "ьлехан1зм сощ!ать-
ного управлгйня'' [38], "плехан|зм саьяоуправггйня демограф1н-
но1 системи " [39],'с96фа,'!БЁ6-оконом!чний механ!зм ст:.п:у-'по-
9ан_ня'' [40], "мсхан!зм формування м1грац]йних ор!ентац!й''
[4|], "механ1зпт комплектування уттравп!нсь:с.:х кадр1в'' [42] та
!н.

[оловн:.пд елементом "ядра'' соц|а-гьного механ1зтшу е Ай.гь-
н|сть ! повед|*тка соц[а.льн:ос груп. саме завдяки д|я-льност| !
поведйц1 щуп фун:од1ону|оть | розв:шалоться соц|а-тьн! йсти_
тупт, форьлроться умови холттед1я:ьност|. ?оплу досл|дх<ення
соц1агльного мехайзпгу трудово| повед!шод прат\!в1дд1$ | соф-
а_гльно_профес|йт:ок груп |}1а6 неа6ияке 3начення д]ля з'ясу.ван-
ня суптост! ]д]о( яви1ц.

€оц|а.гь:пд} механ!зм рец:ляш!! трудово| повед1н:<рг * це си-
стема взаептод|1 соц!алъно_профес|йл:о< груп пра:(|вникБ, як1
справ'1я1оть вйпов1дн:д1 вп,тив потре6и й йтереси цих груп' а
тако)к уътови т?ого фун;о:!о**ування | резу-тш,татгт трудового
процосу. {1я-льн|сть 1 повед|нка соц[а.льн:л< груп € годовни]у1
рутш!ем як софа-г:ьного механ1зплу розвитку ёконопа1лот взагал1,
так | часткового механ|зшгу регуляц!1 трудово| поводй:о:.

Фун:<г:1онування софа.пъного механ!згяу рецляш|1 трудово[
поведй:<зт _ сугь систе]!{а зв'язк|в ьс!хс елементами' що вхо-
дять до його сктладу. !{я система набувае такого вигляду:
1) софа.гльн| [нститути форпгрогь у]!{ови яситтед1я.гъност! соф-
,ш1ьних груп' ви3нача1оть характер | особлпвост1 соц|а.льного
9тарсу. останн!х; 2) уптови ! статус груп детерп:йулоть характ&р
|хтг|х цйей й йтересБ; з)ц]л й йтереси гр1тп 6езпосередньо
втш1ива1оть на поведйку [х; 4) статус фул визначае характер
в|дповйндо< соц!а.гьних процесБ.
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лого ряду факторБ: системи ттланування, фйансування, мате-
р!а.ггьно -тсхн1.п:ого постачання' сти]!{ул1ов€!нАя толцо.

!ентра.ггьне йсце в цй систей посйас трудова повед!нка
груп. 0посерсдкову|очи 3в'язок м!:к еконойчно!о ! соц!а.гьноло
сфера:*пт суспиьства, софа.гльний механ!зм еконо{\,1!ки вйпов|-
да.гьн:й 3а систематичне п|дтягування виробни.пок вйнос:дп
до рБня розвитку продуктив}{|о( сил. €офа-гьнтд} механ1з}т{
еконойки скпада€ться з безгл!ч! хоча 1 пов'язан1о( шг!х< собото,
:ште досить самост!.п&тпо< елементарн!,о( механ|зт}!ь соц|алъно-
еконой.птого в!дтворення. |[ерв;*пгл.пот елементами частко-
в:ос механ!змБ вйтворення 1 зага-гьного соц|ального механ1зму
еконорл.|лод € зв'язки мь( такими парами сойатьно-
еконой.пт:ос яв}пц' як' наприкпад' статус й йтереси соц!а.гъ-
н],о( груп' !тггереси | поведйка, поведйка й ефетст:.вн|сть дй-
.гьност1 та й. [43].

} скглад! софа.ггьного механ!зму еконопс|ки }1охна ъутд1;тутти 1

ряд !н:ш:о< частков]ц механ|змй: соц!а_тгьно-демощаф"[чнрй,
розпод!.гьний, соц|а:ьно-йфраструлсгур:пй. п!длтриел,*пи:_рктл?,
особистогос:тодарсь:<у;й, соц[а.лъно-управ_гтйсьтс6п. |(ох<н*й з
н:ок забезпочуе вйтворення певно1 "проеюд!!''' соц1а.гьно1 | де-
птотраф|тпто| стру:<тур населення' йтерсс!в | форм еконой.пто|
повед]:+лсл груп. Резу.тьтати дЁ софа.гьного механ|зм}, розвитку
еконопл!л*т 1!{а1оть ят< сконопг[чн]д?' так 1 софагьг*;й характер.
,{о особисто соц!а.гьнъо< резу:гьтатБ д!я.гьност| механ!зтлу на-
лех(ать зру|шення в софагьнй струлсгур1 сусп|лъства, з]м1йи си-
стоми софа-тьно-еконойтпт:о< в|дностп:, дом!ниочого софа-:ь-
ного титу прат1!пгпл<а _ су6'екга еконойщто! д!я.гтьност|.

Фднлдс 1з соц!а.гьн:дс механ!зтиБ розвитку еконо{йк}! е соц!-
альн:д? мехак!зм управг!|}гня виробтлпдтвом, суб'скти якого _
соц|а.тьн! грутти, розг":.!лцон| в 1ерарх|| управггйня. ддя по3на-
чення управгтйськ|о( грул' що утвор1олоть соц|альн:й мохан|зпт
утпрашя!ння в;аробн:адгвом, у соц1о-шог!| використову|оть кате-
гор!ло "стратиф1кацй". 3 одного боку' в нй об'ект:вно задан!:
м1сце кохсто! груш1 !срарх1| управл|}*{я сусп!льством; ранг ко-
;псхо[ гругшт; {] посадове полохення' яке ви3нача€' що й роби-
ти "потр|бно", -'}1о)|с[а" | "не мо)с{а". 3 й:шого боку, всере-
дл.:*т| стратиф|каш з€ш1и1шаеться певна о6ласть сво6оди' що дас
зм9ц управлгйським фупам дйщ згйно з! сво!т'да цйн|снтптдтл
ор|енташйми - ц!.пя}{и' лто'гре6ат'шт' установкал/{и' йтерсса-
т'сд[44].

Фп+се' соц!а.гьнтй механ1зм управггйня виро6нтлдтвом _ це
структура, побулована з управллйськ1о( груп' що ма}оть здат-
н1сть до саморегуляцш активност1 п я<[ не знаходяться в об'€к-
тивно задан},о( у]\{овах' що о6ме:к},тоть йнй су6'ект:.вний по-
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н|сть до саморешляц!] акгивност| 1 як1 не знаходяться в об'ек_
тивно заданих р{ов:}х' що обмеж}.|оть ;хнй су6'€ктивни}_,| по-
тенц|ал''. ?ака подв1йна природа цього механ!3му зу'у1ов/1ена
наявн!ст|о в сусп!.гьств! двох "проекцй'' - форма.льнот струк-
тури виробн:д.гва (орган!зацйно_улрав.ттйсько!) ! соц|а_гьно1
структури (сукт7гптост1 софшьнга груп, що вйр!знятоться за
со|'ц'цьно-еконопя|тпт:дтд станом 1 пройма:оть со6о:о вс! фор-
ма.гьн| струкгури сусп!.гьства). } резулътат1 в ус1х софальних
сферах сусп|.тъства (пойпа<а' право. наука' осв|та, ку.,1ьтура
тотцо) утвор!о|оться софатън1 механ!зми, що викону.}оть роль
р}4дшв ро3витку вйповйн:тх сфер.

9правлгйська стратиф[к1цч _ це сущ,т|н!сть 1тправлтйськ|д(
груп, шдо пос!далоть вйповйн1 йсця в об'ет<пшно заданй !е-
рарх|! управлпйня | в!др!знялоться за управттйсьюал,я статусом.
й|сце т!о| .ша й:шо1 упраыпйсько| гругшт в стратиф[ка:{!1 задано
тим поворхом !ерарх|! !пРа&;гйня, на яко!!ц/ ця група розм!_
щена' €ш1е вахливо пам'ятати: матер!ал 3 

'{кого 
побудована 6у-

д]вля ! [| поверхи _ це р!зн| соц|а.гпьн1 реал!] [45].
€оц1альний механ!зп+ у:травлгйня виробн*,п{твом яв.г1я€ со-

бото стратиф|кац|ло управ_ггйських груп. йдеться про те' 1цо
ко)кна окрема група перебувас у систей ! як така посйае пев-
не йсце в |ерарх!1 управ,[;ння. €тратгтф1кацй управ:гйсь:со<
груп тримаеться на трьох основ€}х: |) на встанов/1ено}угу в цй
пол1ти.шлй систей розпод|л! вт1ади у офер! оконоьт!тса; 2) на
пртй*лятй пол1ттт.плй лй1| у сфер| оконом|:са; 3) на технологЁ
р!тшоння конкретн}о( соф.а.лтьно_еконойчнпо< 3аРцань' !цо ви-
ника|оть на р|зних рБнях 1ерарх!1 управ.г:'йня.

!правпйськ1 взаемод1! грунту!отюя на досить стандарти3о-
ваних схемах трудово| поведйки. |-[е орган|заш!я виробництва,
|ш1анування' сти},гу.,пов€}ння, облй 1 контро.'1ь' робота з кадра-
п,*т. Б:д<ону|очи дан1 фунтсд!], суб'екти вт!.гполоть у життя'отри-
ьуван| кома}{д}1. Ёа.зваЁ в}|1це ознак|{ 1тлраьт!нсь!стх вза9}'{о*
дй вйповйа:оть ви3нач9нн1о соц1апьгпо< механ|зп:Б.
0гпасувантй хсе механ!зм с соц|а-гьнилл' оск!-ть:са зв'язло: па|:п<

р|зн:-п.пт його р|внят,па забезпс}т!ються софа_тьнл.опт ц)упа1\{и.
€аме вони визнача|оть фун:сд!онування ! розвиток ус|е| сис-
те]\4и' нада}оть й ц1д[сност| 1 стаб|.тьност1.

А|1 управлгйськ[о( гР[п, лцо ма|оть осо6истий характер' псв-
ним чином вт1'1ива|оть на характер викон}ъано1 нидди улрав-
лйсько1 д!я-лпъност!. €аме завдяки поведБф остання набувае
певно! соц!а.гьно] якост!. Бзаемодй д|яльност! | управ-ггйсько!
поведйтст форт"тус соц|а.гьн1 тг:гш: прат{!вн1п<]в управлг|нсько|
пращ з€ш1е)кно в!д того, якими способатто* вони досяга|оть
сво:х посадовпос цйей.

взаемод!_то як "вза€}"п{оор|ентовану поведйк_у груп на грунт|
сп!.лъно[ л']1я них ги:атформи" {461. ||латформа _ це комплекс
яви1ц, схожих .!ти1ше в одному: вони вик.'1икалоть т*}:срупов!
взаемод!!. 3вйси платформо}о взаемод!! мо:кна вважати т|
сторони виробництва' на яких 3осерод}у1оться йтереси бага-
тьох упраш1йських груп. Фпл<е, зрозрт|ти Ёрироду шт1:лсруло_
в!о( в3а€модй мо;:с:а' вивча|очи дя-льн|сть 1 поведйку окремих
фуп, ана'т|зу!очи т| д!1 | вчинки' в як!о( в3аемна ор|снтован!сть
посла6лена або вйсуптя.

}1а дй.гьн1сть | повед|нку соц|а:ьно-профес1йлсх груп
в]1|!ива|оть полтика, ку]ътура, |деологй, право' сфера у|'|рав-
д!ння сусп!.гьствопл. |[ри 1&о}{у слй пам'ятати, !!{Ф 8 еконойч-
нй сфер! взаептод!-:оть осо6истост1 багатойрн|, як1 так са]!{о
повноцйно фтнлсх!ону[оть 1 в йшпдс софа-тьнгос пйсистемах,
викону|очи адекзатн! гщлл сферам сусп!-гьного орган;3'!ц сош-
а.тьй рол|. Розумйня ж процссу розвитку еконо|!1!ки як про-
шесу сош[а:ьного' грунтусться наса]иперед на тому. шдо функ-
ц1онування сконом1.п:о1 сфер:т в!дбуваст'ься в т!снопгу
[]3а€мо3в'язку з [нш:ими соц1ал ьни}у'и п|дсистсмарги.

€оц!алъна рецляш!я трудово! повед!_птки передбачас
"в|<'шочення'' в робоц соФа-гьно1 фун:сд|| сти}уш.!{}овання прац1
(як правило' вр€[ховук)чи .,1и1||е його еконой.пту функд|)о _
досягнення певн-|о( соц1а.,тьн!'о( цйей). €ттп,тулповання мо)1с{а
ро3ппядати як од}ш{ з метод!в мотгвац!1 праш. Бзаемодй упра-
влйського й 1глдлв!ду€ш1ьно-пс|п(олог1.птого зйсту мот:ава:{!|
грунту€ться на то}ду' цо управ,1!ння л1од{}{о!о техн|.*т:дтда сис_
темами' п:|ст:тть у соб1 як необхй;пс? слемент узгодхсення ф-
лей об'екта | суб'екта управлг!ння' 1аке узгодх(ення мох<е здй-
сн}оватись будь_ялотм чином' а'!е в ньоттлу обов'язково беругь
участь об:адв! сторони. Розулътатом його € певна трудова по_
водйка о6'с:<га управлйня | в кйцевому п|дсуп:ку _ певн*й
рез}'льтат трудово1 д!я;ьност!.

.1к правило, вид1.]1я1оть три в!щи мотивац!!: пряпту' в-]]адну
(прллтсусову) й опосередков;}ну (сттдчгутповання). |{ряп*а моти-
вацй явтляе ооболо бозпосередн€ д!яння на особист|сть працБ-
ника' систему його ц!нностей ;:штлком переконання' нав]:о-
вання' пс;дсолоЁ.тгтого 3арящ(ення. |[р.штла ьтотлшацй Ал+я

досягнення постав.,тен!,п( в управ'||нн1 цйей форт'ше най6!.тьтц
позрггтшн{ в!днос;.ш*и м!:*< кср1вн-:л<опл | п!длеглршд _ дов!ру, д1-
лову над|:}т1сть, в!дкрит|сть, високу в3а6мну вйповйшьн|сть
[47]. .]1*одтдга, вп9вн9на в необкйност| трок .п.{ 1н11]|о( трудов!.'(
дй, вк-гпочало*т |х до су6'ективно| йстанцЁ "мое'' [48]' мак-
сим€}]тьно вйповйальна, не потребус ).(орсткого контрол;о !

додатков},[х сти}.{у'}{}о}очих санкцй. ||ряма мотивацй формуе
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особист|сть зац!кав.]1еного ! не вичу'(еного вй свое[ д!я_гьност!
громадянина.

Разом з тим пряма мот;.шац!я потрсбуе |+цивйуа-гьно[ ро-
боти, проггтлстенн'{ у св|т суб'скттвнро< ц!нностей, вмйня ке-
рБн:л<а переконувати1 вести за собо:о осо6истим прик/[адом.
} б|-тьлшост| в*г:адкБ реа:т|зац|я цього методу в практичнй ви-
робн:ляй д!я;ьност! потребуе багато часу' а в оперативному
управг:!тлп! його завхди брацте.

8ладтта (пр:.льгусова) ь:отлвацй характери3усться 3агро3о}о
пог|рш:сння певн1о( потреб п!д.лтеглого, як|цо в]*т не виконуе
вимог корьника. {я *тот:шацй реал!зуеться у в:лттоз|' ро3по_
рядке*шт|, наказ{, загроз|. Ёайчаст!лше в'1адна мотивацй вико_
ристову€ться в |ерарх1.*по< систем&х в.'тади' де прат(!вллшот по_
в'я3ан! в!дностдгаттд: домйування _ п|дпорядкуванн'1. Бладна
мопавацй 3€} р{ов оперативного управггйня мае ряд по3итив-
н}о( якостей: вона не потрэбу€ гли6окого проникнення в осо-
бист1сть прат(!вн:л<а, використовуе базов|, елементарн! потре-
6и ]подини; максимаг1ьно оперативна' не потребуе
використання будь-як}о( ре.!,[ьн}о( хитт€вих 6лаг (в [| основ!
]ге>пси}ь не об1:дянка винагороди 3а с}ъш1нне виконання 3а-
вдання' а скор|лше зац)о3а втратити в раз| невиконання все те
що вхе е). 8с| ф обстав:дот епру1я]|и 1||ироко}у(у розповс}о-
д)конн1о пр1{\,(усово{ у6ц63ат1|[ в оперативно*гу управ.тл!гпг{.
.. сли ска3ати' 1цо в]1адна м0тиваци ьяае 1 суггев| недол!ки.
Адетьоя про тс' 1цо при &тад|{й пдопвац!| стосш{ки кер!в:::п<а
| п!длеглого характери3у,оться хоретко1о суборд:,тттац1ло, .1|т!с&я

ро3]!|е)кування]|{ цйей | футпслй' безртовно:о п|длегл1стто пра_
:{1вн1т<а, форма"гьно1о дис1ц'{г| 1!но:о. Бладна птот:азацй штучно
"пр}{тг!т}ш!зуе'' працБну|ка' о6ме>лсуе мо)к'{ивост1 його твор-
чого самовирахення' 9 керБн:л<Б в.'1адна мот:,вацй розвивае
звртчайно впевнен1сть у влласнй нопогр|:.:пгост1, ор|ентац1:о на
осо6ист| шй|, уяву про прац!в:**к!в як "гв|длт1{<!в'' у механ|зй
управ'||нн'1.

€ттддутповання як мстод форплування мопшБ передбатае
право ви6ору працБнтл<о}{ чи трудови1!1 кодективом в!дповй-
но! повед|тпст 3а]1о)кно в|д от!куватло< перев:1г. |!ри гъотиу по-
л]гпшет*тя по казникь д1я.льност! егтру15\е повн1лцошгу задо волен -
н1о певн1/п( поц)еб п!длоглого (позитлшне ст||]\ду]11овання),
пог1р:ше**ля х пока:}никь мас сво1п: насл1дком зни)кенн'1 сту-
пеня 3адоволення потреб (негат:шне сттлтцлповангля). Буд,-
яютй вп6|р персдбанас наявн|сть а']1ьтернатив | оц|т*ку [х.

Б:о<орйстову|очи кррггерй потреб йри анал!з| трудово| мо_
т}1вац!|, Б.[.|[одмарков виокрсм.'(}ое три групи мот:.в1в [49]:
за6езпеченн{1 |1Ф1([(}4(8{ня | прсстполсу. йотрдви забезпечення

вй пов'язуе з оцйкою сукут!ност1 пгатер|а.гъних засобй, нсоб-
хйгт:о<, на ду}у|ку працБника, для задоволення ){о{тт€в!,о( по-
треб (матер1алъна за!нтересован!сть пра:1!внтд<а, його ор!6нта_
ци на заро61тну г:лату). йотпви пок'1икання уособ:полоть
прагнення особистост! реалг1зувати в праш| сво| ф1зпт,л*| ! духо-
вн| потен:{||. 3начущ1сть ш€| гру|ти штошвБ пол'[га€ в то1!'у' що
вони ма|оть тенденц|:о до роз|цир9ння' ро-ггь !х перманентно
3роста€. Ёаре:лт|' мотиви прест!оку вира:ка1отъся в прагненн|
працБника реагг|зувати сво:о софа.гьну ро'ь, взяти у{аоть у
сусп!льно-знанутцй д|яльн ост1.

}: соц1а.гьному механ|зй рецляц!1 трудово| повед!нки знач-
ну ро.,1ь в1д1грапотъ осо6ист|Рй р€гу.,1ято!и. А.г.. 3д1эавот'шлслов
в}'(ццним ггу|{ктом мо1}1ва!{|! трудово] д1я.'1ьност1 вв€шка€ п,{ате-
р|а.гъку зайтересован!сть' д1я':ън!сть задля прид6ання певн}ш
житт€в[о( 6лаг [50]. Аруга група моттвБ ви3нача€ться Б-
тересом до зйсту трудово| д!-ътльност!. Ф6'сктом моттаваф! тре-
тього рБня е м!:г<оообист1сн] вйносини, участь в управ.ггйн|.
}{аретшт|,..четвеРта грща мотттвБ гру}1ту€ться на у-св!ломленн|
суспйьп:о| 3начу]'цост| трудово| д1дльност!. Ёа ду\,п<у,
А.|].3дравомислова' саме четверта шупа мотивБ в!д!грае най-
вакгпав!лпу роль у реш]'яц1| повед|нки.

Аешдо йш:у тгш:олог!-:о трулово| мотивац|: запропонувала
Ё.Ф.Ёауппова, виокре]'9{.}т!о!очи три титти мотл.вБ [51]. |1ертплй
тип пов'я3аппй з ор|ентафело працьнш€-на зовн!]1|н[ критерЁ
оцйтод, дос'1гнення певного софа-гьного (матер|а.гьного' прес-
т|окного' профес|Ё[*ого' пов'яза}{ого !з просуват*тя]!{ по с.тух<б!,
та й.) усп|ху. Бизначальн! риси трудово| д!я-тльност1 -гпод:лти,
для яко1 ц| мотрсви е провйнилша' _ продуктивн1сть (як к!-ть_
к!сна характерист:д<а) й й!ц!атгвн1сть' Адя.другого т1тт-у мо-
т:.шБ характерна перввага внутр|т::н!х критер|!в оц!нки д!яль-
ност! (обов'язок, сусп|-гьна користь' моратьн| нор1!{и' йтерес
до зпг1сту_ пра]|1) | як резу,;п,тат 1рого _ ор{ентац!я на яу*1сть
роботи, творче ст€|в'(ення до не|. Бтдсгшд<ана ц1€}о мот|.шафехо
задоволен|сть праце|о * г.тпабока ! ст!йка. Ё{арелпт1, третй тип,
або, як його ще на3ива!оть' "гйей.тг{|й'', об'еднуе мотиви,
пов'язан1 з }ъ.{ов:}ми праф (в ш:ирокотиу розуп:1г*т! слова). |!ра_
ц1вника' якого спонука!оть ц| мотиви' характери3уе' наса1\{пе_
ред' дисцитш1!нован1сть, а_т[е основноло сфероло його саплореатг|-
зат{!{ € не виробнтащво, а дозв!;штя, сй'я, спо)1{иванн'{.
3адоволен|сть :ке ро6ото1о ]у{а€ нест!:&сд1 характер. .{,к свй_
.пггь еп,гг1ри!ш{|д} анал13 ц1 тппшд птотцвБ не вик]т1оча1оть один
одного.

Ёа ду:упсу .{.Ёйде"гьмана' у найзага.гьн!-:шорту в:.гляд1 струк-
тура трудово| п*отт,вац!] ск.,|ада€ться з факторБ еконой.*:ол !
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цйн!сно| рогуляц|] трудово! дй.льност1 ! досягаеться елемен-
тами пр'.пуцсу |52]. €труктурування сусл-!льства на грунт!
"к'|аси.{}!о!'' тр|ади не мо)|(е бути достатньок) осново!о д]1я ви-
яв]!ення структури потре6, а отх(е, ! мотлв1в повед|*глсд.

3гйно з розроб.лпеноло 8.&ови1|{ концегпд!сло диспоз:лд!?: о[
рецл-ш.*|! софа.гьно| а;сплвност!,. потреби людини ктпасиф!кт7ло-
тъся за./.е)!с{о вй !ерарх[.*по суп|дрядн:ок сфер соц|а.гьного се_
редови|ца' в як1 вк]почена л1одина. |[о_пер:ше, це с|м'я, [Ф-
друг9, систома знач-ущ!.о( для особистост| малих груп,_ у то}{у
.п:сй трудов],п( колективБ, по-трете, середовлллде профес!-:?го1
д|яльност! | дозвйля, по-четверте. сфера основн!4( !деолог1н-
н:л< | ку.ггьтурнтос шйностей (нале;пс*1сть до во.гштко! соц1а.гьно]
верстви чи грутти' що ви3нача€ться типом сусп!.лхьства}- 1(о>пста
сфера форг"цс свопо !ерарх|:о потре6.

Фстаннй часом' ,{к справедпиво за3нача€ {.Бйдельман,
цйн1сно-ор|енташ|л&тна с14стема особ:астост| зазнае значн|о(
зп:й. €татус окре]\'},1х софа-тьн:о< ц)уг1 перегл'1да€ться. 0дн|с-
лото !з структуроугвор|о!о|'}.о( основ ста}оть фортъшт в;пасност|:
яЁ дос| не мали будь-яко[ ваги' як наслйок певного одерхав-
лення влтасност1; йра за:'п:ятост|, яка Бля б1.ль:шост! рег|онБ
була суто !.штг{но}о проблепто:о; ооц!оку:гьтурн! характеристи-
юг, д|я як}п( мс!ла дос| латентнгй харатсгер' 3'яв:вся (.шт усв1-
лот*пшся) фактор .лпоп,птен!зац|| певно| част[.[Р{и сусп|-гьства, а з
нип{ виник-г1а потре6а розроблст 1шк;ш1и 1 мвтодик вт,шг|рповання'
1 мо;лста передба.птт[, 1!{Ф за умов пер9ходу до ринковрй вщ-
носин дедал| а;<туал|зуватиметься поб|цгта мот:вацй трудово1
повед!н|с{'

Разоьт 3 тим' як 3азначае }[.Б'9ернйа, нале>лс-ге рец.]1}ован-
ня поведй:от передба{ае, кр|м вивчення ц|лтн!сно! 1 соц1а.гьно-
еконой.*то| св!домост1, зверноння до соц|а_тьнтос йститугБ,
1цо вгг1ива1оть на трудову повед1тп<у. €угн|сть регул.ш{!| п0]шт-
гае в тако]у{у "наш|агод;{е}гн|'' систсп{и ртрав-тт|**;я' ко;п; соф-
альн| й еконой.:тт1 йтореси груп пра:т.|пнтд6в макси^ц1:ш{ьно
в1дповйатпдълугь йтересам сусп!льства [53 ].

А:<гуал1зуеться нео6хййсть досл|д>кення втш1иву на трудову
пове4!}{ку прашБгплсБ окрем|4х сторй господарського механ!-
зшгу. |,1деться про досл!д:кення 0кре]\д,о( аспектБ трудово! по_
ведй:о: прашБнпа<!8 зале)с{о в!д конкретних форм орган!за:г,|!
| оплати прац!. рБня розвитку внутр!-шньо-колективн.!.о( вйно-
сги [54]. €тае очовгцни}{' 1цо заро6|п*а гш]ата не е дог'+йуло-
чи1!{ еле]\1(ентом системи сти|91ул1овання. [к показулоть досл1-
д'(ення. в!дтвор ення ро б|тл*тл.пос. кадрь промисл овост|, 

. 
зр оста е

знанущ1сть негро1|1ов|п( еконопд|.пло< сш,птгулБ (розподй деф|-

|ц,[тн}о( товарь, 
'(итла 

тощо). [ тенденц1я 11я ма€ не рег1о-
на.гънтд1, а загалгьнпй характер.

}1айах<.лшав[ша": фа:стором удосконалення сойального ме-
хан|3му рет'у.ггяц1| трулово| повед!нки е виробнина лемократй.
,{емократизацй >:сдгтед|я.гьност! виробни.по< колект:вБ дае
з|\,{огу акт*лв!зувати .гподськтй фа:<тор еконопг!.:срт, п!двгпцггпа
рБень трудово! в!,г:дач| окремого працьника [ п!дприсмства в
шйому. |[рошес демократизац!! виробн:д_ггва грунту€ться на
таких принципах: 1) пойформован|сть ко)кного працьн}а(а
про все'' шдо робрттьея на пйприемств1; 2) а:сгивна },часть тру-
дового колективу ! його громадськ}о( орган|зацй у виробленн1
на&октпв!шг:ок р[тцень ! контрол| за 1х в:д<онанням; 3) узго-
дження виборност| л1н|йтт:о< корБгпп<Б 1з зберех<енням прин-
1{игц единов][аддя управлг!ттня [55].

}часть колекгтв[в у вироблен| на&ал<.тпш!:ш:лк р1лпень !
контрол1 за в1{конання;д !х потребуе демократи}!н|.|х процедур
розро6:от всй перспективн}п( про!рам 1 гшпан!в, шцо 1н|ц!лолоть
г{астъ у.цьо}"ц максим:[пьно1 к!-гькост1 прат{!внгс<|в, а не т!лъ-
ки спсща'|1ст|в; 1цирокого використання експрес-опит}ъ;[нь
громадсько| (грулово]) думки; прин1!.{г!ово[ зптйи став]1ення
до пропозтддй працБн}п<ь, створенн'1 рад трудов1о( колекти_
вБ з шгиро:одтц обсягом вир!лша.гьн|о( прав.

€офолог!.п*:л?? анал|з процес!в софа_тьно1 рецляцЁ тр удово|
повед!н:од перед6анае розг.]1яд |! з боку д|я:ьност|' йт-ересБ |
взаемод|! р1зтпок софально-профес|й*лос груп, що псре6увалоть
м1х< еобо:о у в1дност.стах керБнигцгва _ п!дпорядк}ватцтя. €пе_
щ{ф;ка посадово[ поведй:от р|знло< соц|а.гьно-профес!г?тгок
груп (наса:'ггеред, управлйсь:сок) | пов'язанток 3 Ёттй}1 вироб-
ни!1}{х р{ов' а такох комгш1ексу отр|п,|'уван1д н|{]\{и соц|а.льнток
благ визнача€ стаьт1ення прац!вн|д<Б 1ц.о( груп до в:л<онувано1
роботи. 3оно вияв;тяеться' по-пер1пе' в то]шу, цйулоть чи не
цй-ткэть прат{!вш.тзс;л сво*о роботу' чи пов'я3},1оть з ноло сво|
особист| тт]|ани й йтереси. |[о-друге' ста&т|'ення до прац1 ви-
яв.,1я€ться в д1л< ! вцпдтках, здйснлован}о( групап{и працБтт:д<Б
у рамках област1 свободи, 1цо надаетъся |м системо:о виробни-
тпос | управ::.йськ[.о( в!днос*дт. €укугп+|сть так!о( дй | в.отнкБ
_ суть управ]11нська повед1нка.

Ё!а:Бах.тпв|лшпдшт компонент€!ми соц|ального пяехан1згиу
рецляцЁ' трудово1 повед!н;сд € ур:}хування особ.гштвостей соф-
а]1ьно-профес!йт:лк груп прат{!вн|дф ! |х взаемод!|, розвиток
де}{ократит{н|о( перетворень у сфер1 прац1, виховання у тру_
дя1ц}о( домократичн|д нав}тчок у трудовй д!]л.гьност!'

€офа_тгьнтй механ1зпт роцли:*!! трудово[ поведйлот .,ти|це
тод| буде ефокттвнгтм' якш{о вй сгг*рат:лттеться на нов1. адек-
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ватн! сьогоденним ви]|{огам до еконо|91!ки стратогЁ соша-льно|
полт|дс.' у сфер! праф [56] :

- компенсац!йну стратег!_}о, ор|ентовану на пом'як1пення
або л1квйац|ло насл_1дкБ стратег1! ефекттвност! 1 якост! прай.
!1 об'ектом е працБники. що вив!льня!оться 1 потребу;оть пе*
реп!дготов:о: ! працев.,1а!штування. ця стратег!я повг*тна вй-
повйати вимогам софально| &}хи|ценоот! трудягц:о< ,

- сти;иул]о}очу. стратег!]о' 1цо. передбанас створення -! реал|-
зац[то такого соц1а":ъного механ|з:'гу, якп}} не т!.гъ:от забезпету-
вав би в1дповйа.лъне, зайтересов:[не ставлення до прац! р|з-
н1о( софа.гьно_профес!:?шос тщ працйгглл<Б, а й
максима./!ьно враховрав р13номан|тн1сть |хн|х установок щодо
трудово| повед!нт<эт (фун:с$ адаггташЁ соц!а:ъного механ|зьту) ;

- стратсг!_:о софа.гьно| адаптац|1, що за6езпечуе гт.,т1орал|зм
зв'язкБ трудового х&|ття'

} е*тгуаи|1' коли поряд 3 трад!д{|й{и]у1и господарськими
форматтшт розвиватитугуться | йгш! (коогхеративн!. фермерськ!.
оренлн!, а:от1онерн! товариства, сп!.гтьн!. пйприсмства. тош1о)'
вс1 ]-ц стратег11 повинн! регу.,1}оватись вщпов.щним сг11ввцно-
||{енням дерхсавно1 реЁона.гьно1 пойт:дсд ! пол1т:дот окрем}о(
п|дприеллств та оргав|зацй.

Фновгхегпля софа-гьно! пол!т|до1, б!гьтп досконатг| стратегЁ
управтп!ння .,1}одъп.{и 3а умов станов]1оння нового господароь-
кого м-ехан!зпгу ал<гуалт1зу|отъ нов| влдтлоги до су6'сл<та 1 зйсту
соц1а_гьно| пол1т:дот. {1 в;лттопа с в|добрах<енням усв|дотиггегпля
зростатояо| цйност! самост!.т]тгтост1 й |н!ц|аттшност! трудово!
поведй:от пра:д!вкпд<Б, гостро| потр-еби сусп1.гьства в. актлв!_
зац|{ д|я^гтьноет| прат(1внтс<1в в розро6ц1 1 впровадхсенн! досл-
нень науково_то>ст!щтого прогресу, ноо6х|дност| гарантй соц!-
;[,1ьно| зах1пд9ност1 .'т1одеи' рса,11зац]1 пр1{нц}1пу соц1а.,тьно1
справед.|1ивост1 в огштат! праш!, створення ефекпавного механ1-
згугу трудово| карь'ери праг{!вц113.

€творити ефе:<гивний соц|а.ггьний механ|зм регуляц!1 трудо-
во! поведйки не мо)кна без урахува*тня реалй сьогодення: ви-
ходу в1т*тзн*то| еконопт|лот на |||}1'п( ринков|о( в!дност+т. | тут,

'{к 
нам ба:{}[ться, най6!-тьцл! пробпет,пт виника|оть у сфер1 сус-

п1лько! пс:лхолог|1. 1{е виявгля€ться у непйготов.ттеност! сусй_
льно| свйомост! до нововведень- Ана.:тог!.+тта ситуалдй виникпа
у повоеннй Ёйеч.пдт| при переход| до концетпд!| софатгьного
ринкового господа-рства [|-7\ 

'!ка 
повинна 6ула о;{о1вити еко-

ноп:1ку' створити нов! робоч| йс:дя, гарантув:}ти певнтд} >потт-
тевуцй рБе+гь, вир1тутууц;(ктлову про6лепту. 9к свйтпттъ !сто-

рй, прихильни-:сд ооц!.апьного ринкового господарства ма.,ти

рац1_то: !ш1анов;| економ]ка вир!_тшити вказан1 проблепшт не
взмоз|. Багато спец1а.г:!ст1в вважали мо)к.'тиво,о свободу погтиту
! лропоз:лдЁ' пророкували, що нйе:_Фка еконот*ц!ка' потрапив-
гши пй лавину в|.гтьнток цй, упод16нгггься смерте]1ьно хворо!угу'
якого кину.,ти до ]тьодяно! води. Фднак |сторй дов9ла правоту
соц!ального ринкового господарства

Адхсс соц!апьне ринкове господарство - це метод со1ца.}ть-
но! пол!тгооп, 1цо по€днус в соб! прин|ц4г1 свободи 3 прин1Р1-
пом соц|а.уьно[ рйност1. йотлваФч прац|, соц|а-тьне ринкове
господарство _ не т!-ть:ст найефет<ттдн!лша з вйот'впс. а й вод-
ночас дйова саморец.,1яц|я недовиробн:л:'{тва .пт перевироб-
ни1{гва. €офа.гьне ринкове господарство _ науково о6грртто*
вангй ! перев{рензй на пра:<ггс_т| синтез рец:ьовано|
йборапьно! системи.

.[[к мо>*п*а подолати уперерл<ен[сть масово| св|домост| 1цодо
риъгку? . Ёасаг'шперед' до св!доптоот| працБгпп<а слй довести
просту !стину: >кодний !нцп:й сконой.пп,й порядок но в зь*оз[
6йьпш рап1[онапьно й ефектпвно, б!.тгь:ш 6ере:к.тштво розпоряди-
тися природними ресурсами' створити висотсй р!ве*ть добро-
буц ! софа.гьно[ захи1ценост1, макс|лт!€цьно|о йрото реал!зува-
ти на п.ракл':лд1 Рр}пчцш! софально| справед.г|ивоот!!, в}о(овати
у працБн:л<а вйпов!дальне й активне став'1ення до прац|'
створити ефектлшн:тй механ|зм кар'€ри.
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Роздй 5
соц1олог|ч ний дндгл г3 п 1дп Ри€мн ицтвА

$ 1. €ош!алпьний портрет пйприемця

Аосл1дл<ення сутност1 п1дприемнтп-ркого феноь:ена ! пй-
при6мн}{цько| повед!*тпс.т вик}{ика|оть йтерес еконойстБ, со-
ц1ологБ, гтсто<ологБ. 3а ртов здйснегптя радика'1ьн|.о( ек0но-
м|тптток рсфорпт в 9кра[н1 науковий ! пра:сгиннпй йтсрес до
п!дприет"ппд_цтва дедал! 3роста€. Ба }са-гь, слй констатува;г14'
що актуа]1ьн| еконойщг1, соц[а-тьно -пс:о<олог|ц*| та софоку:ь-
турн1 проблеппт п|дприе:"п*ил.рко[ д|я-тьност1 ! п!дпристтпт:д:ько|
повед!нки марксист:!'ми не вивча.'|ися" ! в1т'птзнянй соц1олог]!
| пойтеконой! прев'!]1|овало отото)кнення пйприег'пг:а.ько|
фун:сцЁ з кап!тал!стично!о сксгшпуатац|с:о, Ёатбтано|о працо}о,
довод|д1ася неспромолс:|сть гшдприеттп*|{цгва як спешиф|цптого
суб'екта господарсько] д!ялъноот1. .{е, в кйцеворгу п|дсувгку,
при:]вело до 3апсречення рол! пщпри€м]тивост1 в ро3витку
еконойки ! виттучення вйповйно| термйолог!| з науково! л[-
тератури.

} в!т.п*знян|о( словниках "пиприеме1р" тракту6ться 3ви-
ча&то ,{к в'тасник промислового' торгового | под|6ного до
16ого п!дприсьтства, як диок, сприттшл}} орган!.затор вигин1д(
п!дприемств, а "п|,]цлрие]ппш.п.цтво" - як д|яльн!сть п!дпргт€м1{д'
сх*ттльн1сть до налагодркет*тя вигйнгтх п!дприемств, до афер
[1]. сли, однак, з.вначити' що 8.|.Аагь дав б|.гьтш :лироке |

точне ви3начоння "п!дприе}.{.лп{вост|'', н|;ас т1, як[ е у сг{асн}'п(
словниках. Б!дповйно до його трактування "п|дприсмегр"
означае "затйати, 3вахук}тися виконувати якусь нову справу'
пристут{ити до 3вор1ш9нн'1 яого-не6удь 3на'*|ого'', а
"пйприе;ьоп+ят*1 _ с!.и,!|ън.,й, зд|бц:д1 до п!дприе}{ств, ве./ти_

к:о< о6орот!в, спг}плвтй' р!ттт1п*{й, вйвштслит] на справи т'}кого
роду'' [2].

1ерптй "п|лглриемедъ (еп{егргепеаг) _ французького похо-
д)кення' впер1ше був введен1й до наукового обф англйськи]\{
еконойстом Р.|(ант|.тьоном. €аме йоьгу на.'1ехить одне 3 пер-
тлпос кайтштьтпдс досл!'щкень процесу вйтворе+птя _ "Бсе про
природу коь:ерцЁ в3агал!" (1?55р.). Ао числа пйприсрпдБ
Р.&нт!льон зараховував ус!х ос|б з неф|ксоваггл'шса прибутка-
т"от (торгБч, геьт|снтлст 1. селляни), л<1 зайта:отъся еконойя-
ноло д!я.гьн!стто ! в:<.гпочен1 до процесу !(уп!в'ш-прода)ку в сшш-
ац|} нест!-т&ост! 1 непередбатуваност! цй. 1ара:сгерно|о рисо|о
п!дприе:ьп.лд в|н ввах<ав готовЁсть до ризику.
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} той у Фрашш|! п|дприептця|'{!4 на3|{я,а:тът ос|6, як| очолпова_
.гпа орган1зац!ло ! провсдення вйськовло< експедэпд!й' а такох
йтп:тх шлуканй пригод. Ёа поиатку {,91| ст. цей термй поч:ц[и
застосовувати 1 ц{одо урядових контракторБ, яЁ будували до-
роги, мости, портов! ! фортифйац!фт! слоруди. ||альма пер-
тшост! у визиенн| феномена п1дприешг:тигггва на.,1ех€ш1а тод1 ф|-
з|ократи.птй :лкол1, що пок]1'ш1а початок стано&'|енн!о
пол[ти.ппо1 еконопт!!' як науки. Ф|з1ократи.шта теорй п|дприем-
нтддько| д!я_тьност| свого подш1ь!пого ро3витку на6ула в пра_
:"цх фрагтггузького дер)кзвного дйча й еконойста 0.?лорго.Ёа
вймйу вй свой попередникь, яЁ под!-ття.гпл сусп!.тльство на
тр14 кл^су| (пролулсглвллп?, вг1асн]ло: ! безглл|дний), Ф.1;орго
поставив пц сшштБ об'ект:твн!сть гащзевого кр*:тер|-:о у
в:,вченн! ктгасово} стру|сцри сусп|;ьства.

}г схей 1лорго безгтлйн:й кт!ас ро3падаеться н^ два ро3ря-
ди: п!дпри6ц:1]в-мацтфакгурникБ, хазя|в-фабртп<ант|в ! прос-
тло< рейсн:л<Б. |[ертш1 волод1_:оть кайталаддд, др}т; не ]иа}оть
н!ного, крй в.':тасн1о( рух. Бйповйно 1 продуктгвнр,й кдас по_
дйясться на два ро3ряди _ "п!лприепдд'й ша кап!тал|ст!в, що
да}оть аванси. 1 на прост:ос роб|тнтак!в, як| отрт.птпу*оть заро61т-
ну тш!ату'' [3]. ?лорго п-|д|й:шов до-розрцйн'1 того. що усп!1|1на
п1дприеттшг:ська поведйка перед6ача€ не т!.гь:са готовн[сть до
ри3и!(у, а й наявн!сть певн}'( орган!заторськ[1х зд|бностей.

|[редставгл:л< 6рлттансько! клас*тчно! пол|тищто| економ!]
А.€м!т го.,-1овни!!1 ]}1отивом еконойчно! д1я;ъност1 .]т1одини
проголо[||ував еконойнгтгй йтерес. "Бконой.цпа !|1од|т!!а" на-
длтялася ним такими атрибугами, як п!дприеья:шв!стъ у реал|-
зац|!' господарських задрсБ, копгдетентн|сть у ведегшг1 особис-
т1,о( справ, по6днання ризику й обереястост! з п.{ето1о

р{икнення банкрутства, пра1нення до отримання !!1акси^{:ш-1ь_
ного прибутку. Б працях |нтцого !1редставника британсько|
пол1теконот'т|| А.Р!кардо в2)к.]1иве йсце пос|дас п|дприеметр
нового типу - "кайтал1ст, що 1шукас Ёрибуткового застосу-
в:|ння для сво'|х ко]||тБ'' [4]. Бзагал| ж вййтно:о рисоло пй-
при€мництва в Англ!| в епоху промислово| рево.гпот1!| стало
сум|:цення в.]тасне п!дприепгнллр:со< та йх<енерно-
новаторськ|ц фу}']щй в однй.осо6! а6о об'сднання зус}{]ь
пщприем|{я 1 Б[нах]А}{}1к& в реа./ц3а1ц1 ст1ш1ьн|о( проект1в'

|1евну прога]т!.1ну бр:тгансьлсо< пол1текономь у в;вченЁ
п|дприеттл*и:.ъко| повед!тпот }{ового часу заповн*в фран:.узь-
лсай економ1ст ['-Б.€ей. } сво€]{у "1ра:<гат! пол1ти.пто| еко-
но}1Ё'' вй визначао пйприег"пдя як "осо6у, яка береться на
в-гпаснтд? рахунок 1 риз:л< ! на свото користь виробггги будь-
я:сй продукт'' |5]. }|а його дрку. п!дприеме:ль мае бути
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"л]од}п{о}о замо)!с{о|о, в!домо:о сво|м розумом, благородством,
.т::обов':о до порядку, несн1ст|о [6]. €ерел обов'язков}о( мор'!ть-
н!.о( якостей, нео6хйних д.гшп виконання п!дприеп,*пи1_ък1{х
функцй, [._Б.€ей називае здоров:д? ро3ум, пост!й+|сть,
знання лэодей ! розум|ння обстав1&[, упг|ння прави-|тьно оцйго-
вати ва'с'1ив1сть проду:<ту, потреби' як! вй ма€ задово'{ьнити.
Бй ввах<ав, що усп!лдна п!дприет":тл:лдка поведйка ловинна
грунтуватися на "волод|нн1 та.'1анто]\{ управ.тг1ння", "умтйн| до-
лати перо[шкоди'','-пвре:|с,ванн1 6езп|ч1 ттр6от'', "подоланн!
багатьох невда{", "в:*!ах_од1 новртх пр:йопяБ виро6к]{-цва''.
|[ри гьопду особ;пвого 3начення 8._Б.€ей надавав по€днанн1о
теорети1{н*о( 3нань 3 практи({нилл досв!допа.

|[!сля 8.-Б.€ея йтерес до пйприсм1{я як об'скта наукового
дослйхекня вгасае. | .тпд:ле стр|ттлсл? господарсь;са? розвиток
с11|А п!с.ггя |ромадянсько| в!й+и 1861_1865 рокБ став |-т':гпу.гть-
сом до вивчення фенопаена п|дпристтш*и:{ько| д]ялъност!. Ёа
еконой.*пу арену в|о(одить нова п!дпри€мницька сл!та, яку
6уло названо "кап1танаьаэт !:*ду'стр||''. €форпгуъ€!]1'ут€{, д:а:яаот|}
"королБ" стал| ({(арнег|), нафти (Рокфе.тггери)' еле:<тр:лол
(Бандерб|льди), зап|знил_р ([арр!птани), автомоб!лебудування
(Форди) та й.

у |980 Роф вийлл:га друко}"1 1с{ига англйського вчоного
А.йарпша.ги:а "|1ри|пдтпа пойти.*то! еконо]т{!1''. 3гйно з його
концелп{1ело, п!дприемегр викону€ спе:цаф1.*х! фунтсд1]
управлпйня виробнгп_1гвом' а тако;к збут | управтгйня робоно:о
с14по|о. Фт;псе' п|дприеп:етр "пов}.г{ен волод1ти подв|й*оло зд1-
бн1ст:о''. ||ерлша 3 н1'( перед6анае г.гш:6оке знання п|дприсль:-
цем ус!х особт&&востсй галцз1, в якй в1н пра:цос, в!тт|ння псре-
дбачати зага.гьн! 19чд9ч:{]1 розвитку виробн:ат-щва |
спо)|о{ванн'!, здатгг1сть до розйрковувань ! сп:!л:.вого ризику.
Аруга _ вимага€ "6ути природ)кеним керБнлл<ош*.тподей'', вй_
ти прав|д!ьно пй6ирати пой'*л:ткБ. приводити в д|:о 1хшо
п|дприемлпш!сть та й1ц|апвн[сть [7].

Белшдсй в'|т.]!ив на пода.'ть:пгй розвиток уяв'1ень про п!д-
при€мни|цтво | п!дпри€м1дя справ:длпт праф й.8е6ера, де вй
показу€, як рел|г[йн1 погляди ! переконання стимул|о,оть ви-
никнення бур:куазно-протестантського "п1дприег*тицького
луху'', пдо вй!грав вшш1иву роль у становленн| |ндустр|а-льного
кайтал{зшгу'. Ёчешй п|дкресл-:ос, ]цо "кайтал!зм, ялсд? досяг
панування в сучасному господарськопту;лсатт|' в|р{ову€ | ство_
ргос йопгу необхйн| господарсьЁ суб'екти _ п!длриет'п_пБ | ро-
б|тн*п<Б - 1||л'1хом еконой.ш+ого в!д6ору'' [8]. Фднак д.,ш[ того
цдо6 в1д6увся вйповйнлай спсл|иф|тц кап|та.тг1зтш5г "в!дб1р" у
сфер| )китт€вого укт1аду | скт:'алося вйпов!дне ставлення до
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профес!|' тобто, ц{об певний врщ поведйки (пйприсмницько1)
! уяв.ггень здобував перемогу над [нтшипди, вй й|" ".'1й'"у "'-ни]с{ути' | не в окрем}о(' 1зо-тьован*о< одна вй одно| ,"'ой"''_
стей, а як певне св1тоспр+й:яття.гшодей {9]. ||ри ц,'й. як 3а_значае й.Бе6ер, ггверд)кення ..нос!]в ёЁ,,осу рБйБй]"""""'
!ягхсгазного п|дприепдт:а{гва'' було пов'яы; ;-;.;;;нням
6ез"тт[ч! труднотц!в 1 пере111код, недов!р', !йф ;й'Б-'."*
си]1а характеру могла у6ерегпа п!дприеп,пц ..нового ст!!гпо', в!двтраги са|иов'1аданн'!' в!д морального й оконойчптог' кр'ху,;
г!0;.

Б уп.ттекн| й'3ебера "Аеазъктй тлшт. п!дпр|1€уу{1дя 3 яскраво
ви!а)<ени}т0{ -мор:}11ьни}1и якостями зобов'язаний сво[м похо-
/д;кеуняу Реформац!! 1 сфорьцвався в епоху ьдустр|йьного
кайтал!зшгу. |оворя.пл про йотивац1ло пйпрй"й;;й;; прашяк "по]сп{кання'', вй т:с заперечу€ певно1']:ол1 Ё;;' праг-нення до ц'тади ! погшани, яЁ досяга.тоться_багатством.-@днак
п1дприеттсти,{ьку д!яльн!сть } шйому розг.,1'1да€ як спос!б >кит-тя, "ко.:т{ л}оди}|а !снуе для справи, а не справа д.||'! л}од;|н1{,,
[1 1].. БеберБськопту п1дприст'пй ..нового йц'' ту*;-11*.."'
розк!ш | марнотратство ! водночас в.гластиз! струтмг|йть. обач-/шв!сть' р1:шу*!сть, пойркован1сть . завзя||с1!'-йй'';"',
спр€}в1.

_ €конструйовалт:л1 й'9о6ором ''носй е-|ъосу'' рац!она-гьного6ур>куазного п|дприелтплпдва часто виступае в й:стт!ц*тй рол!протестантсько| добротесност|' а то}у б!-ть:ц стурбован:а?
к.]топотами :тт|сцевого населсння' н|;к прагненням отри}у{атиприбуток. ||.ротестантсь:отй пйхй й.Бе6ера д' '"й_"'"'*'"Феномена п.!дприем]1ивост! прив1в до абсо.гпотизац!! рел|г!Ё*:ного фактора в становлленн! .'п|дприемн!д{ького 

духу''; обме-
х(енця 1Фого процесу евроцентристськими рамкап{и' вйпост!:&то п!дкреслт:овав' що рел|г|*:а основа >лйттсд!я.гьност|
л!оди1{и сво€часно виявилася т!.лълоа в 3ахйнй €врой ! :.цо
"3ах!д}та ку]1ьтура в!щ:|зняеться вй будь-яко1 йтло{ !аБн!ст:о
-гподей з рат{!9ц4г5но1о ]\.{ора.'!ьйстпо'' [ 12].

Ёа дрп<у нйегФкого соц!олога Б.3ойбарта' якп{о п1дприе-
}{е].{ь пратн9 досягти успйу, вй пов:+тен етати завойовнтд<ом
- орган1затором _.торгБцем. .{к завойовн:л<у йоплу потр1бн|таЁ якост|, ш< здатн1сть до ск'|адання, зд|йснсйя ! Бтд<Бй'нн'
{т,'1ану, завзят|сть | наполег;пв|сть, р|1дуч!6ть, здатн!сть долатипере1]ш:оди' готовн1сть до ри3ику' духовна еластичн|сть. .[[корган!затор п|дприемець поБине*г вйти правильно оцйтовати!_-чбигати .гподей. рац|ональн' н'л..'д'кувати тхн:о_роботу.
}1к-торгове1р в1н повинен вйти вести переговори' домовл| !ти-ся ! торувати' переконувати покугш{я (йпродавй[/'Би"Б-

,т
!|

Роздй 5

ст1 уклтадання угоди. з6урк1лвати йтерес до товарБ ! бш<ання
пргщбати |1.

Б.3омбарт значну увац пр}ц!;тяв досл1шкснн}о шг!:цансь:сдк
чеснот, тофо комтш1ексу духовних якостей, щ0 характери3у-
1оть порядного громад'{нина | батька сйейства, сол!дяу !
"обач'ш(ву'' дйову ]1|одину. 8 шьому контекст! йопту особл:во
|:'штонувала "схема чеснот'' в!щатного американського вчсного
! гроьталського д!яча Б.Франклйа. ця схейа склада;тася з 13
ггр*тсгБ 1 вкпочала попт1ркован|сть, мовнання' порядок, р[лшу-
ч!сть, невибаг.,:ттв|сть, старанн!сть, справед.гшв|сть, прибор-
кання' .п,тстогшготн1сть, спокй духу. чесноту. т*1:дн!сть. 9 розу-
т*т|нн1 Б-3омбарта, "6уп.{ хоро111о!о дйовото .}шод}*{о]о" для
пйприет*д+к означа€ не т|-гътсд угри!!увати 0вое господарство у
3ра3ковоп{у порядцу, а й волод|ти вйпов!дното дйовото морал_
л1о, яку вй под|ляе на "мора.ль на дй'' ! "мораль д-тля дйа''.
йора;ть на д|й € ск.'!адово1о чаотит{о}о 

-']т{!.щансь'Фо('' чеснот !
означа€ "комерц1]&{у сол|дарн|сть", тобто в!рн1сть домов'1ено-
стям. йора.гь дгля дйа означае "ц!т:1анську благопристой*
н|сть''. €утн|сть ц- зводрггься до необхйност! ;кити "коректно'',
утри|!цватися вй буль-яко| безпутност1, з''1в'|'|тися т|-ггь:о: в
порядному товариств|, ходити до свято] об1дн| .р: нед!_лтьно1
пропов|д!, оск!.ть:ос "та1Ф1й пторальний спос|б )с{ття пйнос*ггь
кредутт'' [ | 3].

|[родов:по.:очи традтдпЁ й.Бебера ! 3.3омбарта у вгшненн1
".г1!одського фактора'' кап1тал|зшгу, 1.|'11упгпетер поставив особу
п|дприет'гця в щентр свое| теор!] сконойч1ного ро3витку. в
п|дприсмцев| [.[1рппотера не т!.ль:оп синтезовано соц1окульту_
рн! цйност! антлт,*лост!, протестантсько[ етики )(91 ст., рац!о-
нал1зтяу [[1[ ст., просв|тнтлдтва {91!1 ст. ! в:д:ахйн:длгва !,1|
ст.' а й втйено нов| п|дприету*тт.ц{ьЁ якост1, 1цо сташти ру:ш!ем
еконойчного 3ростання ! науково_техн!чного прощесу в !,},
ст. Бй ро3глядав л:.!длриер:'тд*п{ьку фун*од!:о як особ'гштву функ-
ц1]о в соц!шьно-еконойнному прот{ес!, ототожн}о|очи !1 з
сконом|чптипт л!дерством ! новаторством. [|упггетерБсь:стй
п!дприеме1& на./1е)китъ до особлпвого типу, вй пр:*ггцапово
вйр!зняеться'."вй прост9 господаря " повед|нколо 1 мотлва}ц|е:о
господарсько1 дшш1ьност1' 1нтелектом | кругозором' |нту!тив-
ним щття},{ | во.гьов:д,лтт 

'!костями- 
|1ортш:ай у свой д!я-гьност!

обирае "крац{тдЁт з мох(.]тив|п( вар!ант!в'', друггй - "найб]-ть:ш
в:ш!дн:д? !з звичшд:о<, в:,шлробуван!п( на практиц|". \{от:.ази пй-
приелпт:о.лрко! д!я.гъност| вар|лолоться }|1упглетером в!д
"задоволення потре6и ш!-'ш1хо|}{ пррщ6ання'' до 6а:кання
"заснувати в.]тасну !ттп1ор!го''. [.{1[упшпотер не ототохсттовав пй-
при€мни1ггво з пост]Ёш:о:о профес!онапьнодо д!я-гьн!ст:о. Ёа
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Ё*ого думку, п|дприемцй мо;лсна згрупув:|ти в окр9му ц|л|сн1сть
ли!ше в дослйнрп_Ф:со< ц!лях' €ш1с вони мо)опь розглядатися !
як соц1а-гьна група, окретъой ктпас.

Ф. Ёайт в о6грр*туванн! особл:вуос хпдприемн!,пдь|<|'( якос-
тей виход:тгь 3 того, що ко)с|а ![1оду{на взагалг| ! дйова л]одина
зокрема е ун!ка-гьною, то},{у д|] [| ва:ю<о поредбатати. \{а влд-
ьтйу вй мснед)кера, ялФЁл викону€ рутинн1 фун:од; 3 }т!рав-
лйня п!дприемслвом, п!дприемс!ъ ст1ира€ться..у сво|й д1япь-
ност! н^ йц[тл.вне передбанення сицат(|[, внрр|:пъгло
впевнен|сть ! Аоп !!льн ост[ прп.&*яття ризикован|,о( р!:ленъ.

1{1рпгетерБська модель пйприеттпц була зна.гно доповне-
1{3, переосмиолена | збагачсна гтредставн-пл<ашги "неавстрй-
сько| тшко.тшт'' Ф.дон}айеком 1 1.(|рценаром. Бони ро3глядали
особу пйприет'пдя як к.]1ючовий елемент у ринковоьгу процес|.
Ёа проттшац {.1{1ргдетеру' яюгй в6ачав у п!дприспдцев! дл<е-
рело економ1чн}о( 3м|н. вони пщкресл1овал14 вфкп'{3|сть сво€-
часного й адел<ватного реагуванн'1 останнього на ко!{,/{вання
поттиц 1 пропозрпдЁ', р*:гтково| кон'1онктури за уп{ов конкурен_
цЁ. в !{ьому контекст! Ф.дон{айек робгв осо6лттв:тй наголос
на необх|'щ+ост| тшироко| екогтойчно{ осв!ти та йформованоо-
т1 п!дприст,пц, зАатност! його до активного по1шукового сти.'11о
д!япьност| [14].

Ёа вймйу вй [|1ушгпетера А'(оул ставив знак рБност! м1;к
п1дприст"ш1ем ! менед)!(ером' при 1{ьому п!дприет**г}п|тво ро3г-
лядав як цйеопрямовану д!яль;*1сть !нд;тв!да а6о гр1тпа асоц!-
йован*п< йдтв!д|в, що ма€ на мет! створення' п!дтр:-плання або
ро31пирення ор|ентованого на одорхання прибуп<у б!з*:есу з
пден}1!ого виробтпдшва чи розпод!лу товар;в | пос.тцт.
"Ёововведення е усп11|1}{1д![ у дйовому св|т! т!л:ь:о: тод1, ко.тшт
1нституг, 1цо впровад)ку6 його, ефективно управ.|ш|.еться ;

}тр|{}'у€ться в доброшту стан|'' |!5].
[{аведен| вище точ]о{ 3ору на соц|апьн:д} портрет п!дприе-

тигц спБ!сну!оть у зах1днй еконой.+тй 1 соц1олог!нн!й науц! |
сьогодн|. |[ринопгу Бтерес ло вебер!всько] та шлумпетерБсько|
моделсй п|дприеттпц п:двищуеться' як прав}!}1о' в пер!оди по-
глиблення кризов]ц яви|ц в еконошт!ц!.

.1,к показала практика техно.,л:ог|*го| перфудови в ро3вине_
нток кра|нах, традтп!Ё+лий йститут менеА;керБ нсдостатньо
пйготовгле:*рй до ро3в'я3анн-ч завцань еконой.пдого зростан-
ня. 9 зв'язку 3 щ,{}{ в)'с{ва]оться р!зн! 3аходи' насамперед щодо
сти1\{ул|овання п|дприе:,сллдького т|1цу поведйлод у менед)ке-
р1в' що спе1дал1зротьоя у п!щз| нововведень.

}{а дут'цт<у 6].гьтцост! захйъгих дослйнтд<Б' характерно|о ри-
со|о сучасного п!дпри€м1.{я е !}1!щ!!ова}{ня |1у{}'/{ 6!знесу' об'ед-

Роздй 5

нання трьох факторБ виро6ништва в €дине цйе для вигуску
товар1в 1 надання послуг 3 м9то}о одерхання лрибутку. [1|д-
присмни1{ька д1я-льн!сть звичайно отото)|{ь1]о€ться з активним
впровад)кенням йновац1й 1 новдд< технологй, по1шуком нов}тх
товарБ | надаттням нов1о( послуг.

|!о >к стосу€ться в!т**зняного п!дприсмництва' то воно в
"застйн1'' ротса 1сгува]!о в сво€му "т!ньово|"{у'' вар[ант1, п!д-
прк€]1{ни1Фка д1я:ьн1сть "прорива!1ася в 

'(иття 
в р|знто< вар1_

антах'' [16]. |1о-пор1це! часто використовува]|ися комсомо'!ь-
сько-молод|хст! ! парт|й*| кан;ш1и' по_друге' йдприет**п:т:'{гво
1снува.г[о по3а рамками дерхавг::о< (оф|ц1:}г:о<) структур ! було
пов'язан9 з "д)уппп,{'' )|с{ття]т{ (др1бна фарцовка' дйстддёнтство,
3ахотш|ення небезпе.г*тим спортом тощо). Разом з тим 6у:шх |
профес|йн! сфери, в ра}{ках як}о( прояв п!дприсм.гшгвост| буъ
мохсгпвгй. {о н}о( 1\{о)кна в!днести матер1аъно-техн!.*ле
постачання, де (хов 1 у в:с<ри.вл:еногиу виглял|) було щось на
зразок р!,{}гков!.о( в!дносин. !правлл1ни| _-гдоди зде6|"гъштого
конта:<ггт1, кош1тгт1ка6е'гън|, кйттпв!, рих-гг:ш|, спритн1. } г:ло<
особ.лпива мова | в3аемопорозу:ийня, конкуренфя | взаемодо-
по]\{ога _ так само' як серед торгБт(!в 1 к'/гп"ф. |[ост[?пе 6а-
дансуванн'т на мех<1 закону привчи.,1о 1х до розумного ризику,
тактики 1|'{видкого реагування, розвкгку оперативно[ пам'ят!.

} сферу б1знесу пра|т{ули вв!йги 1 пратц!й1дд31 торг!вл|, але
в основно}'{у в рамузх коопсративцого громадського хар[цван-
ня 1 коптерц!:}по[ торг!вл|. 9сп|ху доб;ва:пдся одтшиц! з н].о(.
[ 1е пояснло€ться прт.штт1тхшн:,птл, 9}?Ф пара3ит1г{ним характером
|;снього збагачень:я' що г!о розвива€ уяв*а 1 не потребуе оёо6-
.,тивого ри3ику. (.рй того, пост!йне вйчуггя нс6езпеки, страх
перед рев|з|е:о чи рекстирами виробп3 у н14}( звичку "все гф_
гр1бати п1д себе", "гро:ш! ховати до ш}нчою,!", не вводя.шт |х в
об|г. |.{1 звички збер!галоться у торгових працБнэп<Б надовго'
обме>к1лло+т*: |хн1 п|дприст"пгтпъЁ ]'у1о)0тивост1. €еред в!т.лизня_
них б|знесьпенБ р1дко мо)кна зустр!ти гуиан!тар|Б (маеться на
уваз| но р!д профес!йктл< за'}{'(ть' а св|тоспр|!1ь{яття' наприк_
лад' серед репортер!в чи ре)Ф1серБ такохс }ч1о)куть бути добр!
пйприет"пд|). йисленття в|т.птзняпд< б|знесшгенБ концентруе_
тъся скор!:ше на конкретно},{у об'ект|, н!;к на абстра:сд|лк. €о_
ред еконойстБ 6!-ть:цо:о йродо пристосоваЁ дпя 61знесу ф|_
нансисти. н}пс анал1ти:ст, як| знатоться на взае]\,1о3в'язках |

дтдтаьт|ц! процесь, але бозс:дт1, коли потр!бна д1лова порада
ц{одо маркети}ггу. |0ристи. як прав1'!о. досйть легко адаптуо-
ться в б!знес|, оск!_ггь:сл 3на!оть, як "0б}с[{ути'' вйповйн| за_
кони.
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€еред пйприет,пдБ високо цйупоться особист! зв'язки. |[ро
це свйцдгь прг*тай,п:| те' що в нов[ ф!рг.др: досить лсгко в.'1а|ш-
тову|оться ко.тшдцн1 парт|йн1 фунлсд!онери' нав|ть !|, що 3вик-
ли до неробства ! с профес|йни-г'пт нсв!гласат"пд. 1х цйулоть за_
вдяки йерцЁ 3в'язкБ' тшо збер[гаються завдяки пов'язаност!
"п[шу]ш{тл.| щйа}"п,{''. 1{!о х< стосу€ться т,|лановит1'( профес | о -
напБ, то вони мох$ггь зайтт:атися б!знесом, а.]те якшцо ц1 б!зне-
с1!1они ор|снтовай на профес{она-тьк! ц1нност1, то посйати-
}{уть другорядно йсце, [х здеб|-ттьштого використовиоть як
високоогш[ачуван1'(. а-гте "батракБ". |\а перш:! рол| вони в|п(о-
дять .}1и|пе "поховавпр{" в соб| творт[сть, зв1.ттьшавтпи таки]!{
чином в.,1астивост1 операт:шного, лог1.л{ого ]!{ислення' |цо в
пс:о<олоЁ.пгому гштан! мо:ке обер нутис я ду|ш евн о|о трагед|ело.

Бсупорея полширенй дупщ| про "профес1она.гьну непр||'1ат-
н|сть'' в|т.пазнян;о< п!дприемц|в вияв'г1я€ться' що вони досить
легко ада|тг_у!оться на 3аход| ! нерйко роблгять кар'€ру в б!зне-
с!. Б пергшу черц це стосу€ться керБнтос працБн:л<Б, як1
про*}:лл:а сер;?озну 1шко]ц за р1адянсь!с'|х_ у!{ов- Арке шдоб
управ.,|яти в гштанов!й систепт|. |м 'доводилося так
"вивертатися'', 1шо кап|та_гг1зм з його "сттос|ело'' спргйлаеться
ни]ч1и як "рай упорядков:}ност! ! ра;ц!она-[ьност1''. Брак профе-
с|йт:ос 3нань в0.'1ико1о йро:о компенеуеться колос€ш1ьно|о
працездатн!стто дтретсгорБ. } в[тчизн.ште п!дприепл+и1{тво
найб1.ль:п усп!:шно входять молод1 .,т|оди' в л<*1х св|дом!сть не
засйчена цйностя;'дд софап|зпгу", шцо зна!!но полопшуе 'й
входхенн'1 в ринкову екочопл!ку. Ао ре!,- 99Ред в!т,цазняглро<
пйприеттшд1в досвй керБно| роботи уа:шп 75,4%.

9 процес! на1дого досд!д;кегд:+ц мэ: спробуъа]*| виягвити
" соц|а-гьн е о6'Ргччя'' в|т.тизняного пй::риеттпдя. 9 к 3' ясува.'1ося,
оцйтсд п|дприет'гш|в-вгпасн*дсБ .:и управлг1нцБ пйпр}{е!!{ств з
ве.,тики1\,{ прибутком (понад мйьйон за кварта.]1)' тобто т},|х' хто
досяг найб1льтш:ок усп!хБ, пойтно в!д:|зня:оться в!д оцйок
мен1|| уда!пп< колег: виражен!сть нсгативн1,о( характеристу{к у
п!дприешгцБ вони оцйто!оть вище' а б|.гь:шост1 соц|азьно ба_
)кан1,о( л<остей - ни-:кче' н|лс респонде}{ти 3 ни3ьки]}{и прибу-
тка}{и (д:ав.табл.1).

'Аосл!дх<сння проводилось у кв!тн| 1992 р. Респондентами були у*а-
сники конФссу молодих пйприемц|в }крайи. 3астосовувал:ися
тест ц1нн1сних ор!енташ|й й. Рохича, опитува'1ьник р|вня суб'екгив_
ного контролло (Р€|() Р_Ф.Баника, Ф'А.|ол1нЁно{, А.й.ЁтЁнд, Ё-
сон|вський тест. 8иявлялися такох самооц!нки задоволеност! р1з_
ними аспектами пйприемницько[ д]яльност1 ! о.ц1нки осо6ист1сних
якостой пйприемц|в
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Рсспон-
дснти-

п!д-
приемф
з прибу
тком за
останн!й
кваР|'а|
(гьв.)

0ц]пт:ован| якост|

1|ссн !

сть у
спра-

вах

}{аполсг_
лив!сгь
у досяг_

нелдн!

мсти

3арозум1
л1сть'
чван

лив!сть

пи
л!сть

|н1ц|-
атив -

н!сть

3датн1сть
надати
безко-

рисливу
допомоц

3дат-
н1с'гь

до
ри:}ику

,[о 25
тис.

2,75 з'62 2'1.з 2,0 3,5 2,38 3,25

100 250
т|'с.

3,88 4,37 1.99 2,"15 4,\2 2,'15 3,38

2"50-500
тис

3,20 з'б7 2,43 2,24 э'12 2,67 з.94

|[онад |

м.'|н.

2,55 з'02 2,71 2,57 3,5 7 2,42 4,2
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7а6лшца 1

Фц!нка виралсеност! осйист!сних якостей п!дприемц|в,
6алзг

€душла соц|алъно 6а>кана яЁсть, вирах<ен1сть яко| високо
оцйтоеться групо1о пйприет,пд|в, _ "3датн|оть до риз;л<у''" !{ей
розультат пфтвердхсуе досл|дхення 3ах!дн1л( соц!ологБ, як! се_
ред особист!сгпок якостей особ.лг:во в',1д!ля'оть здатн|сть до ри-
3ику як як!стъ, ш{о най6!'ь|ше спр}{я6 успф п!дприоттот:дФко]
д!я:ьност!. Фднак в укра|нськ}'( л!дгприс:"плБ, що досш:па най_
6!.тть:шого усп|ху, ця як1стъ по€днуеться 3 "йзантрой[+!!ли"
спрттйтя:тяпс софагьного оточення' що поро.Ф|{ус в!дповйнтй
характер кзаештод|! 3 ним. Фск|_ть:от п1':цприепл"т!' що досяг.,1и
усп|ху, € транс.]1ятораь.{и цйносте;} д.гья вс|е! соц|а.гьно| гру|1и
пйприепллБ' то мо)кна он|щвати, 1цо яв}пца аноп:'!! в нй по-
11!ир,овати}у{угься.

. €аме та:сй ре3у]1ьтат ми отрима.}ти, досл!д:л$доспт д!я-льн|сть
п|дприелъщБ 3 використанням ]'шкшти сошалъно] потен:{!| Ёсс_

' Респонденти оц|нтова_гти вира:;сен!оть р1зних якостей (моратьних 1

профес1йних) у прсдставниЁв дйового св|ту, з як14мн !м доводи_
лось повсякденно спйкуват|1ся, за п'ятибально|о 1цкало!о 3 такими
3наченнями: 5 _ "яЁсть, в]!астива вс|м (май;ке вс|м) пйприемцям,
яких я знато''; 4 _ "яЁсть притаманна бйьгцосй пйприемц!в''; 3 _
"в!|аетива приблизно половин|''; 2 _ " ьтастива ментдост1''; 1 *
"н|кому (майхе н|кому) не в'!астива''.
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ньського тесту. 1з зростанням софа:ьно| потен:ц!1 оцйка ви_
ропсеност1 у колег | партнерБ соц1алъно бахйн:о< якостсй зк*:-
,(у€ться' а оц|нка вирахеност| негативнр!]ч якостеи в|дповщно
з6!"гьппусться (длв.табл.2).

[а6лшця 2
Фц!нка вирахсеност! особист!сних якоствй п!дприсмш!в р!зних

' 1ест дае 3моц виявити дв1 фупр: респондегтт|в _ групу "сильних''
тцо вйр!знятогься обов'язков|стло, самов!ддаче|о' конкурентн!ст:о,
ро3винсним уяв'[онн'|м' 1 "сла6ких'' (нсконкуронтноздатних), шо
мають незначну зд{6н!стьдо самов|дцач!, нетовариськ! за характв-
ром. 9 цих фупах мох(на видАнти по дв| п!дгрупи: "вироксно си_
льн!'' | "пом!рно сильн1'', а тако)к "вира)ксно сла6Ё'' ! "пом1рно
слабк|''.

1(онкурентн1сть я< осо6ист!сна як{сть € "втор}шштн9}''' !

}{ох(е розвивату!ся т!-ъ:сд на певнй ц|нЁсно-ор|снтац1_:&гй ос-
нов!. 

_} 
конкур9нтн},о( респотщентБ б|-ль:ш, нь( у "сла6|*{х",

вира)кена ор!ентацй на самост]-п}п!сть, отртлтта|{ня ' виоок}о(
прй6щкь, ста6|-гьн|сть гро|91адського стану' мо)о{|'|в1сть вт1]ш['
вати }!а тподей. "€лабтстх'' б1;ь:ше прива6.лшое в пйприет*+т:д{ь-

сойальних груп. середп! балн (п-97
Розходхссння (п1дприемц| "си'гьт:о!'' | "сла6ко{'' груп)

Фц{н:ован] якос-
т!

Бирахссно
"си;гьн|''

|[ом!рко
''си'::ьн|''

|[ом!рно
"с.тпабЁ''

Бира_:л<сно

"сла6к!''
9ссн!сть
у сп!!ам!

2,67 2.62 3,03 з'14

3азнайсгво,
чванлив|сть

3,1 | 2,55 2,1'7 1,7 !

|1!лл1сть 2'зз 2..\2 1,9 1.9

[т:!ц!ативн!сть з'44 з'88 3.86 4.29

|[рацьовийсть 5.22 1'з8 з.,15 3.86

|[шистосуванство 4.0 3. !9 2,9 з-14

|1рагнсння
ппо вл!ш]и

3,0 3, 19 2,16 2'4з

3датш|сть
по пизип

!,22 3.31 з'66 3,42

3датн|сгь 6рати
на ссбо
вйповйа.тьн!еть

2,89 3,32 3,35 3,55

Фр1снтацй на
як!сну оо6оту

2,6'| '){ 2,86 1,4

|60 161

Роздй 5

кй д|я.гьност1 мо>ццтв!.сть за&датися ц1каво:о справо|о (таку
вйпов!дь дазшп 88,7 /о "сла6|о{х'' респо]{денть \ 44,0/о "с'4]ъ-
н'.о{")' мо)иив!сть виявт1ення зд!бностей, 6'+7лл корисни|}{ сус-
п|.гпьству. 0т:л<е, висока конкурентно3датн|сть у п!дприепщБ
формуеться на основ| цйностей 1ндршйуа.тьного усп1ху' само-
ст1!ушост1, прест|оку' в'1ади. }1изька конкурентно3датйсть т!с-
но пов'я3ана з дорг!нуванням цйностей розвитку, соц[оцент-
ри1п1}о( ! аф!л|апвн:ок цйностей (за {.{елосаузеном' 3йст по-
.,ш{га€ у сп!,шо/ванн| з !ш|!!д\м ',т}одь}{и ! такотиу його п!дтр:лтла-
нн|, яке дае задоволення' 3ахогш11ое 1 збагануе о6тцш1 сторот*т).

||ри тъоти} встанов]1снФ, |{@ "слабк|'' б!.ть:шопо йроло 3адо-
волен1 ти]!{' як прот|кае п1дприеп,шгтпдка д1я'ън1сть, ! т!1}{, як
ск]тадаеться |:оле життя в цйому. {!каво' що це ах< н1як не по-
в'язане з р!зн:л.1е:о в приб}тках а6о 3 р|овами ро3витку вир0б-
ни1{тва. €оред аспекг!в п!дприеплтлпрко[ д!я]ьност1, за яким}1
проводипося самооцй|ов;!ння* 3адоволеност!' остання у "си-
.[!Б$!,й'" Ё1,п(9а ли1пе по "мо)к}|_!гвост! бу'ти кор}1сни]!1 ,шодяп,1'' 1

"мохорвост1 пр:.птосити користь стсп1льству'' (дутз' табл. 3).
Фтх<е, саме не3адоволен1сть 1{и]!1и аспектами пйприеряни-

грко| д!я.гьност! зр{овп]о€ ! 6!ль:.ш ни3ьку 3аг€ш1ьну задоводс-
Ёсть ос1б з високо1о софа.тьноло потенц[€}о п|дприет*пти]{ько|
д!я-гьност| )о{ттят{ у шйотиу.

[арс;:гг|, говоря1{и про сучасного в|тчизняного пиприемця'
сл!д звернупт увац на деш{ негат|шй риси у його софатьно-
шту о$пгт.г1' зр!ов]1ен! певното йрото об' ект|1в}пдд}{ обстав:.тта-
г'дд. }{деться про те' що появ'} 3аконодавч!Ф( а:<тБ:цодо ро3ви-
тку ринков|л( в!днос|,1}{ ву{кли{кала п|длриепдлл_ък:ауг йтерес у
багатьох .гподей. 3йбуъся "ек3амен'' на в|дб1р ! в*о|свання, "

що под|л'1в в]т"д{знянс купецтво на дв! категорЁ _ "фарцу" !
"дйов|о{ .гподсй"[17]. "Фарца'' _ це численна категор1я нуво
ри:лБ, !!(о 3|бра.'п4 сво] неве_грт:<| кайта'грп досить логко, д];очи
за в!дпрагьовано}о схемо!о в умовах еконойчного хаосу | гус-
тоти спо)сг1вчого ринку-Ботти 3аполо}${'!и ринки третьосорт-
но:о проду:сд|ето | тр:льта|оться на поверхтг|.]ти1ше завд'{ки "уц|-
ка-гьност!" в|т.пдзгтяного спо)кивчого ринку. Айову )к ]1}одину

- €ам ооц!нловання задоволеност1 зд|йснтовалося 3€! 1шестибатьно то

!цка.'|о|о 3 такими 3начоннями: 5 - "повн1стто задоволений'''.4 _
"3адоволений'' : 3 _ "почасти задоволсний''' 2 - "не задоволений'';
[ _ "абсолтотно не 3адоволений''; 0 _ " д''" монс цс не ма€ 3на-
чення ".



бали
Аст:скги
пйприемни:лько|
п{я пннос:г!

€амоойнка ттйл: риемц|в з р|3нок! соц|аль|{о1о потс!!ц|€ю

Бира:кено
"сш:ьн|''

11ом!рно
"сипьн{''

|[ом1рно
"сла6к!''

Биро:соно
"сла6к!''

1[рибугхи
пиприемста

3,14 2'з7 111 3,0

Фсобист|
ппя6жр:

2,88 2,з\ 2,81 з'29

йо;пс.лпдв!стъ

розвитку
виообнитпва

2,75 )') '2'зз 2,86

йо:лстхив!сть сано-
ст!й*го! д!"*,ъ*:ост|

3,12 з'5 3,10 з,51

йо:л<.лхив!сть
вг[]:ив;1ти
на л!одей

3'4з з'28 3,54 3.33

йохсл:ивгсгь при
носит'и користь
сусп! пьству

2,'15 2,[;в 5, 10

йохлцв1сть вияв-
лсння зд1бностсй

3,0 1,44 з' 10 3, 16

йож.твав1сть бри
кооис}|им .'{к)'!'{м

2,28 3,13 3,11 1.43

!мови прот!кання
пйприсмни:{ько|

2'6з 3,06 3,0 з'29

*иття в цйому 3,0 3.0 3.33 з'2о

$]

7аблиця 3
€амоойнка за1оволеносй п!дприемфв р!знимш аспект!ми

Роздй 5

не д]ш1 того, що6 "нахапати''. а |з почуття о6ов'язку ! потре6и
у високопрофес[она.гпьнй д]ялън ост!, коли сформу1оться в!тчи-
3нян1 фортъпа ринкового еконо!9|-]чного )киття.

$2. йотиви | ц|нност! пфприсмництва

Ё**г| на вс!х рьнях господар|овання спостер!гаеться гостра
нестача пйприе:ьптд_ько| акт!,вност! працьн}лсБ, а п!дприсм-
ни!-ька 1!{отив'1цй трудово; повед;яки досить слабка. 3а :"лскул1
десятип|ття у кра{н1 не просто в!дбувався занепад п|дприепс-
ницгва' було влл<ор(уване самс кор]нн'| його. 1ошгу на су{ас*
но}{у виро6ни1{гв| ма"'1о л1одей внутр!:шньо самост!йних, в!ль-
н|о(' готов}о( до творчо1, р|:пуло| д!я-тьност1, в1дпов|да.ггъноот|
3а г[ резу]ьтати. у3ага,,тьн9ння практи|с{ господар|овання оста-
нн|х рокБ свичить про тс' ]цо стар1|:е покольня пра:{]вникБ,
дл'1 якого € характерну{у'и по6о:овання щодо !\{о)кливост1 са-
мост]й{о1 д!я-льност!, н1 "шгй1ма.льна'' спо)с8ча пс}о(ологй, не
готове до активно1 п!дпр:теь*г1!]_ъко| д!я;ъност!. Ао п!дприем-
ництва потенц|а]ьно б!,ьш сх]4г1ьна молодь з Ё висототлда за-
ттита]!1и ! прагтте:*тя}{ до ]!{аксим?ш1ьно| саь:ореал|3ац|!. так,
зростання кооперативного сектора н]д1! вйбувасться зде6;.,ть-
1пого за р.}хунок працьн}п(ь 28-42 роАв. 6аме у цй в|ковй
категор|| усп'|1!но форптуеться ьтерес до б1знесу, пйприеттшги-
!Фка пс},о(олог1я.

Разор: з т}1м оволодь1и пйпр*тег'пхилрко|о д1яльн1с.т:о - су-
переч]!ив|{й процес. €клпадност1 у ро3в]гку його пов'язан| не
т|ль:*т з еконой!{но:о ситуац1е|о, а й з мора:ьни]\{ станом сус-
п!льства. Ё{епослйовн1сть еконой"птуж перотворень' в|лсут-
н|сть ч!тко вйпра:_ьован!,п( правов}'!х механ|змь, посилен! 6ез-
д!я.гьн1стто чинного законодавства' створ|д1и 1широк| мохливо-
ст| д.,ш| отримання "н9зароблених'' гро]'|1ей. Ак наслиок стрй-
ко по1||ир!оеться практтп<а |гнорува}[ня "]иор'!,тьн|о( перепон''
" робггпт "р'щ'' 

будь_як. |[с:осологй вседо3воленост| особ-'Р{во
негативно д1€ на ]!{олод1о( прашв}пд(ь, форму:о.п,т у н|'( безп-
р:*тц:шшг1сть у сфер! трудово! д!я:ьност|, розпод].пьч1,о( вйно-
син. Безуль{овно' 3 переходоь: еконот'т!лст на ринков! рейса ц1
недол1лса пйприеттшптгдтва ма!оть зни1с{ут|{- Фднак сл!д усв!до-
ттсигги той факл, що в п|дприеп,пт:дФкй д1я-гьност| ву{я3у1тъ се6е
не т!.'тьки в!.тьна конкуренц|-я на р;4ь{ку товар!в 1 послгщ, а й
багаторБнева "т!ньова" еконодд1ка, д|.гп*т яко1 далек| в!д ь*ора-
.,тьн}о( критер||в. €аме вони е серйозно|о небо3пеколо д-гхя гдтв!-
л|зованого п!дприет'лтицтва.

Аля усп|лшного ро3витку п|лприе}{ни1(гва ва)к.]1иво' наса]!{-
перед, вив1{ити досви розвинених кра!н, дс !снуе ! пост!й+о

вйр1зняе вй "фаргца" наса}ш[еред характор використання при-
бу;*у, не ка:ку'па- в)ке про суто зовн|!|тн!' поведйков!' риси' а
са!у{е: байду)к1сть до ро3ко1ш1, ро3умне став.'1ення до одяту' а3а_

ртна працеэдатн1сть^' 6айдгясё с_тав]19ння до ро3ваг'. &1о>;+;а

впевнено прогнозув!ти, тцо май6уп+е в!т'плзняного п!дприем-
ши|цва 3а диовими.,т}одьми ! си-гьнгпци б1знссмснатчшт'- 

|{|дприсмни}{тво _ цо спос!б ;пс:тгя. ?ошгу по:с* псхосологй

у н_аБлёння (на 99% "радяттсР'{ого) за]1и1ша€ться нез]у'нно!о,
6".!''у,д' оч!{увати на "пр!о(и'' рш{ково] еконорг|-:сп. Ртдток
йр!'й{ "о"й*' ли1ше 3а р{ови Р,ьтур]19'1 ] псто<олог1'пто1

готовност1 до в!дповиа'ьного' чосного _ринкового г{|дприе]!1-

ни1(гва' наявност| в ку.ттьтур1 :|н:1логь вебер'зського "оезкори-

".'шйого'' 
кайтал!зпгу''1181. ьа:спе ринок буде дкероло]!{ не

збагачекня народу' а його 3убох{}{ня. Бфетсглштпй ринок }{о'(-

'*"'*а ','''" 
тБд!,-ко_'па сфорпгулоться адокв:!тн! 1 ринков1, | на-

;йь;'р! йойваш!| р:*ткового п|дприет*ппшцтва, ко-тпа вз|р-

ц"* дБ н]слйування 6уде чесний пйприсмегФ, як14й пра|_{|о€

\62 163
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удосконал}о€ться система питримки ..п!дприег:цБ-початкБцБ,
корисна як у {ш1ан1 пщвищення 1хньо! дц|ово! активност!' так 1

для сусп|.тьства в цйошгу. |[йприсг'дти|_(гво як соц|а.гьний 1нс_
титут' шло форргуе нове еконой.гте мислення' нов:й пс}о(оло_
Ёщпуй т:шх прат\!вЁ}{|(а, аде:<ватн1й вимоп!м р:,стково| еконо-
м!лсл, потребуе еконой.+лого | соц|а-гьн ого стит\.{ул}овання.

€тановл:ення п!дприемни]{тва вйбувасться в ситуа:(!] ане-
мЁ, тофо' 3а визначен}{'[м Ё.!лор:сейпса, в такому стан| сусй-
льства' коли 3начна частина його член1в' 3на!очи про 1снуван-
ня певн}о( мора,_1ь1{,о( норм, стаБитъся до н1.п( ногатувгпо або
6айдул<е. (Ёа лщпо от1итан1п п1дприеттпдй, громадсьЁсть 1/к-
ра!**т скор!ш-пе но с)ш:ш11о€ розвиток приватного п!дприет"о+:тп.гг-
ва (35,4%); .,1и!пе |,5% реепо:*дентБ дотр1.л\,{иоться проти.]1е)к-
но! душ:ки; не змогли в1дпов1сти на це 3аг!итання з3'8% п|дп-
рисмц!в). Ёа дрпку Р.{лорлсейпла, аном!я зумов.,1ена перехо-
дом вй традтдд}1но колеи-тлв|стоького сусп!тъства до |:ц:ав1_
дуал|стського, 6ур;куа3ного.

. Розвиток п|дприет'пттд_цтва пов'язанрй з вин}!кненням пове_
д1нково| ){о.{тт€во1 ор|€нтац'1' в рамках яко!. основнии акцент
робиться на сапгоцйност| йдив|да, на його свобод1 1 автоно-

'||,..:'' 
його прав| ! рса.гьнй мо:к.гпвост| самому ву|значати

сво1 1нтереси 1 напрями д[п.'[ьност1' на 3датност1 1ндивщу€штьно|
осо6истост| д!гп4 активно' сап*ост|йно, {н|фатп.вно, п|'щ:риеп,т_
.]1иво' Бтпплстет*тя тако| ор1ента:(![, перетворення [| на масово
ви3нану' та1ц' якя" активно вт1ливае на до.]1|о сусп|-тьства (це
ста./!ося в 3ахйнй €врой | в €111А в Ёов:ай тас), було пов'я_
зано |з скпадно1о 6агатовипд!рно!о сукутш*1отло софапьнтос про_
цес|в.

}сп!:шл*й ро3виток пйприемн*ддва мох<.гпв:й .гпш.:е тод1,
ко-тша !*цт.ш!дуа.гьн1 ц1нност! зб1галоться [з цйностяг*от праш!.
[ндивйуа.гьн:й йтерос, усп!х 1 прсст:лс ма|0ть 6ути п1дс*.:лен!
прагненням забезпешатр: високу як|сть пра1]д' ефект:авн!сть
свое1 д1я-:ьност1, вйчуттям гордост| за зро6лено. [дя 1ъого
слй кард:тна'{ьно переглянути став}!ен}{'! до !лщивйуально|
прат т,!, вйптов*гпдся в|д зобра;кен:тя1титвйуал|зьту як тотально|
протиле>гстост| колекптв|зллу. |{рат<т:л<а св|д*{ть, 1цо
"одно61,*шй ак|{ент на колектив|зм _ тот'ш|ьне па}{ування по-
гляду' згйно з яким 1нд}ви ли1|{е едемент' филсдй' л'}нка в
сот|1а.гьЁй орган1зацЁ: {!шо учасник колективно[ оргаЁзова-
но| ! йст:тцал!зовано| дЁ, тпд::е об'ект централ!'зованого улра-
в'1!}п{я _ спр}.|1е не т].льлод зникненнк) ефет<плвност| | д:тнапс|-
3}|[у в розвитку сусп!.гьства, а й посиленн1о ;1вторитари3му, ут-
верд)!(енн!о адм|н|стративно_командн}о( методБ як допдйу:о-
!|}о(' !цо, сво€|о черго}о. о6ертасться дезорган.|зован|стю ! неке-
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рован!ст:о сусп!_тпьства' колективнипа безвйповйалънипц его[з-
]!{ом' анарх[змом 1 нав1ть 1ррац1онал|змом в!дошт.по<' групов}о(
та !+ц:дйу:ш!ьн},п( йтересБ'' [ 19].

€тае дедал| онев*цн1:пим' що пол!гш-птгпа справи в еконой-
ц!, а такох< зро6ггпл )!с{ття .'1!одини тцав!л|зов|н*гь: не ]!1охна
без акт:.тв|зацЁ механ!змБ |гщивйуального | групового п|дприс-
мництва' 6ез розв:+тенлок форм демократ||, { тако)с св|тогляду
| систепти цйностей' що споЁгу(апоть особист!сть до ;}ктивного
прояву !ншвфа.тьно| й!ц|ативтц | самост|йтост!. Фднак хоча
котъцун!стич*та йеологй 1 не прийта-€ться сьогодн| б|-гьтц|ст*о
населення, !! тр:,вале панування поряд з "актив|змап&1,' об-
|!{инн-о-корлоративно| мора.гг! при3вело до виникнення в сус-
п1-тьнй св!домост1 м!т:::тос "комл|/!ексБ,,, що поре1|!кодха|оть
розвитку п|дприетъшлттдгва. Ао н!п нале)<г{ть непр_:йтяття осо_
бистого успф, понаднорматдавно1 а:сг:лвност|. |(омандно-
адм1н1стративна система 3атвердх<ув'ш1а як нор}[у статусно-
в:тадн| в!днос;агти, в той час як п!дприепл*:лрк;т* д]ядьност|
3начно б!-тьтшото м1роло в.ггаст*ав! в!дпослл*и д1]тового спБроб1т-
1{'{{тва ни конкуренш11.

€оц|альн1 пс}о(ологи вид1ля:оть три основн| ту+тшт п*от.в1в,
]цо регул}о|оть в|днос:.ши особистост| 1з соц|альним оточен_
ням, _ аф!л|ац!1, досягнення \ в:лади. Аосл|дщпочи втт]1ив до_
м1нування певного мотиву на усп|п:н1сть п!длристпд*:д-ъко| д|_
я-гьност!, зару6!:псг1 внен! з'ясув.ш{и' що еконой.шопгу усп[хов|
епр|1я€ висолсй мотив досягнсння (у ксрБн]*сь) | низыогЁт
мотив аф]л[ащ!!, однак вп.]{ив мотиву вллади несфсв:л?. [нтц!
досл]дники вв€::ка!оть оптип{€ш|ьним серед*й рБень мотиву
в'!адт (.*.1,е;о<аузен) або висолсд)т (Р.€трйгор). Разош* 3 ти1'у{
спетца-гл.[ст:,х односта:]пто п!дкрос-тполоть ве.,1ике значснн'| д'1я
усп1лшно| оконой.лто! д|япьност| вирогсеност! плотл.ву доояг-
н9цця у п!дприеплдБ ! його неп}тивну кореляц|ло з мотивом
аф]л!ацЁ. Було тако:< встановпено, що ь сла6орозв;*теъпок
кра!нах прат{!вгпл<гт 3 високим р|внем мотиву досягноння зу-
стр!напоться значно рйш:е, н1:к у розвинен},о(. |[роте якп{о роль
мотиву досягнення српгББ не викг{икае' то роль мотл.вБ вгпа-
ди й аф1л!аш.1! зр{ов/(]о€ться' мабуть, соц!а.гьни]!{и умовами
конкретного сусп!.гьства.

|[!дприеттп11 3 ни3ько}о соц!а'льноло потенц1ело част!::те серсд
негативн1д( сторй пйприела;**п-рко| д!я-тьност| на3ива]оть
"ве]п{с,п? риз|.п{'' та "немож,т{в1сть розвггп<у ! роз:'ширення ви-
робгплд"ггва"' Фт)ке, п!дприеплд1 з вйсокодо конкурент:+;ст1о' 3
дошгйу:очото мот:ваф€1о досягнел*ня | влади 3начно менл'цо|о
йрото, н|;к особи 3 ни3ько|о конкурентгг1ст:о ! оашгоп|дцаче}о.
задоволен! ходом свое| п!дприемн:п{ько| д]я.гьност1' 1цо пов'я_
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3ано з ни3ько|о оц1нко|о соц1а.'1ьно-пс1,о(олог1чно|' мора.,тьно1
атмосфери у сфер1 п!дприеттппи1{гва | навколо не|' [е поясн}о-
еться тим' 1цо висока конкурентк|сть, по€днана з негативнип,1
став.,1енням до пйприемницгва ! анойсго в'сусп!.гьств|, ство-
р:ос сгггуац1ло, ко.]1и конкурентн!, високоактлдн1 п!дприелтад|
вгшгцшен! взаемодйти з соц!альним оточення]9{ за "конфл|кт-
н|&{ сценар|€м".

3овсй |нхша сгпуацй скгла-ггась у ро3винених зах!днллс кра1-
нах' {осл|дкення |.Ба#:ера, й.Ру6йа, [.|итв**та' Р.€трй_
г9ра довсли' що еконоь.!.*:ому усп!.ху ф!рг.сг: сприя1оть висо_
:сй :ттопв досягт1ень 1 незначн:й мотив афй]ац11. !е пде раз
доводить' що софа-тьно-психолог1.гта атмосфера в середовилщ!
п!длриеттп-1!в ! навколо пйприсмни1ггва в на1ш0}угу сусп|льств1
докор|нно р|зняться.

Розвиток п!дприе:"пл:л.хтва в 9кра!н| мае сво1 особ.гргвост!.
3окрема, вй в!дбува€ться у мЁ)ках д9ржавних стр}.ктур, де мо-
тив в,,1ади ма€ д]|я сойапьного просування б!ль:шу знатутц1сть,
н}л< мотттв досягнення. 3а таких у;у!ов рт1ння дйти в ра,:ь1ках
впадних стрц{тур мо)ке статтт в нагод| п!дприемпдо б1.лгьш;оло
йро:о, н}к рт]+гня вести справи 3а "к-г1аси.л{о[о'' 3ахйно:о
схемо}о пйприсг'дт:дщко[ д!я-гьност! (л<о[, зв}плайто, 1 на 3а-
ход| далпеко не 3авжди дотри}уг}'}оться). 1опгу мо)кна передба.пт-
ти' 1цо.висока вир:})кен[сть мотиву влади у в|тчизн'{н}.о( гшд_
приемцБ мати1\,1е б|_гьш:е значення лля усп1ху п|дприеплства,
н|к пдот:в досят}|.ення. !,е **о:а<е створити спе:.цдф|цшт:й ;м_1д}(
софатльного пйприсп.*д!д(гва, т|сно пов'я3аного 3 дсржавним
апаратом, 1]{Ф, сво6}о черго!о' сприятиме пос}!]|енн]о рол
останнього в сусп|-тьноьту :цоггт1.

} п!дприет,шдБ, що дос'гли найб1_ть:штос усп!хБ, "висоЁ
прибуг:сл" в структур1 цйностей пос|да:оть одне з но3начн]'(
йсгъ (.гвпше 28,5% роспондентБ в1дзначигги зна.грц|сть \х цтя
себе), а пер!це йсце пос1дае "стаб!льн!сть соц|альцого стану''
(42,8% опитан1.о( це в!дзнани"гпт) _ ц!глн!сть, б!.ггьцт характерна
д.,ш! предотавникь управггйсью{х структур. при 1ъо1!{у респон-
денти. дом!нупо+папл мотивом п|дприе:*плтп-ъко[ повед|:по: я:со<
€ "}то}('п,|в|сть вгшпвати на .гподей", виц{е за |;ттшо< оц|н:о:сгь
нашн1сть у сво|х колег негативних мора/[ьн]л( якостей 1 н:опс.ле
_ по3итивнРгх' ш|о значнок) йро:о характеризус |хнс ста&т!ен-
ня до софа_тьного оточсння.

{лс:до :а< г0ворити взага-гг! про "цйност! )лс{ття'', то у п|д-
приелпдБ на ;терл|ло}{у йсф сто1ть свобода (оамост!л:|тт!сть, не-
за_гпе;кн|сть у судхеннях | в.*:нках) - на це вказ}'1оть 53'8% ре-
спотцентБ. дал! йдуть так! ц|нност!, як здоров'я (47]%), тлао-
.тг:.ше сйей-пе хиття {46,2%)' наявн|сть добртлк | в|рнлл< друзь

(44,6/о). активне д|я.льнс х(иття (4',5%). ||ро цйност1 6езпосе-
редньо п!дприеттш*:тгтько[ д!яБност| наочнс уяв]1ення даета6л.4-

п

||йприет,сти1_(тво мае 1 свол негативн| сторони (..ант:,пдй-
ност!''). [ак,.- р9спонденти (гфприет'пд11 вв!йтоть,_-_1{Ф до"негат}|ву', в !;хнй д1я.гъност| йо:пс]а вйй".й 

"й"уй1"й "'ш-ш!ьн1Ф( гарантй' велик|д? ри3ик (на це вка3'1]ти ]з,в% 
'гппа-*пок), негаттшне^ставпонн'{ до. пйриет'ддя зна*ло| ,'""',ш*, 

"у-сп!_гъства._9!;?)' 
^ 
вит,тулшеЁсть 

_мати 
справу з нечссни:{и

Рд1щ $6'9?о)' вцсутгт!сть ]\.{о)к.1ивоет| йрйосргш* користь
!}-.-3*"*у свое|о г:!*чприеп*ппрколо д!я.льн|стто (3, \%), нео6-хщн1сть всп1нов.'тоння висок.п( ц!н на проду]с{|!о (30,8), недо-статньо вухеототй рБень прибщку (24,6)' }йёутн;сть йойрво"-
т| розв;вати ! зб!ль:шувай вйроо:)тд.1й 

" 
(4 у, 5 з7"|,- рфйн|сть,"нецйав1сть" самого процеёу п!дприейтдд"'|'йя.льност!

\416!") Ёе бачать негатйних'"''рй'у пййрйе*'йБ[ ,'*'"
| . |ю о(ш1танрок. Ао того ж п!дприепгн1|]_ька д|я-лгьн|сть прот|каене у ващгу|й|, вона певним чином вгш{ивае на .,оточу:оч! сере-
дов|{.|дс". Бгш::в р1зтшо< факгорБ на п!дприет'пттп-шку д|я-тьн1стьвйобрах<ено в табл. 5.

..9явт:яеться' |цо в молод1о(.тлодей, як! пде т|-тгь:от збиратоться
зайтятися 4!дприе:'*п:д-:ьколо д!я-гьйстто, п!д '.'],*'.'' певн].о(
}ъгов соц!ал!за:"ц| (ска:кйо, засоб!в масово| йф'рй,ш;)- птоти_видосягнення вир;}хсн! зна.цто 914;ц5ц|т::9, нь( у .,сйасн}'(',
п!дпри€мц1в' а мотиви в'1ади _ слаб1ше, що вик.'1икас невйпо_

4
(|нн!сть Бага ш|н;постей

!у[0)к]|ив!сть д1яти самост|йио 76.9 |
Бисок! при6угки 36,9 4
Бйтуггя ств6йьной .йБ ""'Ё"л;;;;;Б 9,2 8

1 5,4 6

0 9
йо:кшдв|сть займатцся ц!кйоБ, БйййББББББ 56,9 3
йо:стплв!сть д'помагати}юдям 13,8 1
|{о:лс,:-и в!стъ проявй!й сво;ББ!ББ 6|,-5 2
йо>:стив!сть приносити користь-[ййББ! 18,-5 5
Бйл;осио -цсгка пра1{я 0 9
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;:мка рсспондет:т!в
0гпнюван| факгори Бгштивас

зг:анкопо м|рок.;
Бпдивас

нс3начнок'
м{пою

|{с
вплива€]

Боо<кс;
вйпов!с'ги

|ромадська думка 3|,2 50.0 14,1 4-7
[нформашй у пипри€-
м}'ицьких колах про л|-
яльн|сть |кштих гтйпри-
емств

54,0 40,0 |,6 4,8

Робсга преси,
оап!о-хпе6ачення

50,8 42,9 3.2 з'2

]1&льн|сгь ттялу 88.7 6.5 4.8 0
3аконодавза дйльн!сть
Беоховно1 Рапя

85,9 10.9 3.! 0

]{1*пьн!сть маф!озних
с1!ук!у|)

28.6 52,4 4,8 14,3

7облас4о 5
Роздй 5

нення (у п|дприемн}{_ъкй л|я.гьност|) 3ника€ основа для лро-
тиставлення мотивац[ ! досягнення. тотугу мокна отверд)!$/ва_
ти, що у молод|' яка ор1€нту€ться на п|дприст,пти!'ъку д|я_ль_
н1сть, поряд з мотивац|€|о досягнення досить ро3в|,{нена !
мотиваци аф1л!аш!!.

йот*вацй досяп{ення послабл|о6ться в м!ру ус1ттення пе-
ре1шкод на |1л,1яху здйснення'й. йотпавац!я хс аф|л!ашЁ, навпа-
ки' пос|!т1оеться' 

'1к1цо 
оч!кування усп!ху превал1оё над, оч|ку-

ванн'!м нецдач!' А оск|ль:о: у во.,1икому п!дприештств| нероз
його 6!;тъц: м!!+{1 пози|{!] в|рог|дн|сть неусп1ху значно змен1шу-
еться' то, в]дпов|дно, 3мен1шуеться роль мотивац;1 досягнення
в сти}уту.]|!о&}нн! п|дпгтристтдттпдько[ повед|н:сл' |1ри 1Фо]!{у йсце
останньо;' з:ш1ехно в|д особистого ви6ору п!дприе}'{ця, 3ау'{]\л^-

|оть а6о ш1адна мотив:}ци, а6о мотлавац!я аф!д!ацЁ.
йо;псда розр|зняти мотивац1!о пйприст,пги:.лько| поведйки |

3а |нш|о!о осново!о' а саме: як мотивац!-!о [нтргп*с:,вну 1 екст-
ринсивну. 1нтр:т+с:.вно мотивов;1Ё лратше так1 фор}&1 повед!н-
!о4, як| 3дйсн|оються т!льки 3арад}{ прот|.кання са:тдо1 д!я.'гъно-
ст!. вкстр|{нсивно х мотивовани}1 е все' тцо спрямоване на
досягненн'| бу.ш-яко1 к!нцово] мети. Ёа дутгку !,.!с;осаузена,
йтр;*гстшно ]!{отивов:1но[о € така д!я, ко.,1и 3ас1б (дй) ! його
користь (ме:3 дЁ) теьтати.*{о пов"я3ан| мьк собо!о' так що ди
1 резу.тьтат 1.:. вишлхяпоться .]ти111е 3асо6о}1 на !|штяху до деяко|
темат|+!но вйту:|нно| ви них мет14 |221.1о6то }1охна вид\!г}{т14
два тиг1и п1дприеад*игъко; пов9д!н!с4: ор!снтовано; на зйст
пйпристтшл:дщко| д!я]ьност! (характер виробл1овано[ продукц!!,
|нновац!й*а д1я]ьйсть' створення нов|п( структур, вз,1емоди з
контрагонта};и) ! ор;€нтовано!, передусй, на к|нцеву птету
(отриъаання прибупку) безв!дггосно до способу досяггпення !1-

3вияайно, праг}{ення отрима}ти прибуток ма€ йсце в 06ох
випадках' однак нас б!.гь:ше 1{!кавигь, я]с,|]? само мотив дой-
ну€ при 1ьому. йо;ста припустити поеднання ор!€нтац|; на
3м|стовну сторону д!я:ьност1 з мотивами досягнен-н'{ й аф1л1а-
!\||' а тако;пс перевФпФ|о со1цоцонтрично1 ор1€нтацц 3 ор].€нта-
ц[с:о на оц)имання прибугку 3 прагненн'{м до статусного 3ро-
стання прест.оку, птот:.вафето ы1ади ! досшттення.
1нтр:*лс:'лвно мот:,вован1 п!дприет'пд1 б]-ть:п т|тко уш.ллялоть
сенс |. ц!й свос| д!яльност|, !;кгггтя в цйопду. Б зв'язку з 1ц.{]\{

вони волод1тоть виш{|{]!{ рБнем йтертта-ггьност!. псняття ;нтер-
на'ьност] 0кстерна.,тьн| (контро-г:ьн1) вводен! у науков'4а обь
А.Роггером 1 дос*пъ 1||ироко використову'оться у софа.лгьнй
пс;околог!1. (.._}-|рцзиба€в ви3начас :х так: ".&с_цо л}одина 3де-
б!_ть:шого бере в!дпов!дальн!сть за под!.|' !цо вибувак)ться в ''1

)оггг!, на себе, поясн}о|очи |х в.г:асноло повед;|{ко|о, характо_

3плпв нд ро3вшток п!дпрнемницько[ д!яльност!

вцн1сть па!л< мотлдзаш€ю прсдставнтл<Б тиолодого покол|ння 1

нор]\{ами дйово[ та г,с|;:<осо6ист|сно| взаемод!]. що ск}[:ш1ися в
п1дприепспа:рк}|]х колах. [е, своепо чорго|о' мо>ке зб!-ть1цити
!озрив пд!х< покол!ннями. Ё:.*д| х< конфл|кт ьг!::< поколйндт,.пт
багато в чому ви3начаеться до}1ну|очим типом ку-тьцри. йде-
ться насамперед про ро3мех(ування мь( трьома типа}1и ку.гь-
!ур -: постф|цративно|о' де д1ти навча1оться всь0}|гу у сво1х
баркБ ! старш:лок родишБ, конф1гурат}шно.о' де ! д|ти, | д'р'-
с.,|1 навча!оться у ровеснлл<Б' ! преф!туративно'о' де доросл
н€}вча|отьс1 у сво1х д|тей [20]. €тановттення | розвлтгок мододих
пфприет'пт|в вй6уватт.аьгугься перева){с{о в райах преффрати-
вно| ку.гьтури.

- ){ зч'.язку з в!4п{осказаним виникае проблема рой мотиву
аф|л!атт|| щодо пйпрр:с:т*т:д:.&ко| повод!н:ст. 3а фов анот*[!
значення_ аф!йац!| зростае, оск|.гъпса вона € одним ]з ст:адулБ !
механ|змБ форштування консол!ду:оно| сусп|_тьство системи
ц1*тностей, здатно| вивости його з |{ього стану. Ёереа-тт|зацй
сформоватлос у молод| мопвБ досягнення при3водить до ви_
сунення на перлший гштан аф!л[ат:шн1,п( мотивБ' Ана.ггог1.цла
чрч1ч3 спос_те_р!талася наприкйц! 60-х рокБ } 3ахйн{й €вро-
п!, с}]|А 1?]]. у такй сл+туа::,!1 аф!л|ативн! птотуви спря|у1ов}.]о-
ться на об'сднання певно[ часту{ни сусп!.гъства (н|пр:а<л:ад,
молод!) проти сусп!"гьства в цйо:иу, ро3почина!оться спробй
отворення а.'тьтернативно| систепдтт цйностей' контркультури'
сусп!.гтьство спр:айлаеть ся як безнад1йно реа:од!йне,_ айторита-
рне, рспресивне. 3а щтов реал|зат1!? молодд|о потреби досяг-
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ром, 3д!бностями' то цс сви|[{ть про наявн1сть у не| внутр1!ш-
нього (йтерна-гъного) контро.'1}о. -1*' вона сх],шьна при]тису-
вати вщповща.,тьн|сть за все зовн!:шнй фат<торам., 3находячи
й;ьй " 

;*гш''ц л|одях' в оточу[очому серодов:тл1|, в дол| або
випадц/' то це свйшдть про наявн|сть у не! зовн|:шнього
(екстерншгьного) контро'по"-. - 

[офс контро.тпо ма€ велике значоння шпя форьування 6а-
гатьох 

"соц|ально_пс*шолог|чних рис .гшодей, характеру !хньо!
в''ей'дш з йлцтцтм ]1|одьми. [аракгерл*и]}{и рисами йтерна.г:.|в

с емоц!:ъта стаб!-тьн!сть, моральна нормат1{вн1сть, тов:1рись_
Ёсть, сила вол|. Бкстерна.гтьним 

'(9 
.'т}одям, навпаки' в.,1астив1

п!дозр|л1сть' тртшо:псл [сть' агресивн|сть, кон.форт'лгп|сть, .догма-
ти3м, авторитаризм, безпр:,ш:цигшг1сть, тцдт!зм, сх:дьн!сть до
обману. 1нтерйагьн! кер|вники вваха}оть' 1цо-.на пйлеглпо<
ефекгйн|:пе мо)кна вгштивати 3'} допомого:о зб|льтшення ви-
н'.'р'ди ъ? в:дсоко| оц!нлод профе.с.1й*т:л< якостей, а окстер-
на:гь]т; 3!ддатоть пер9вагу та:ой йр*йоплаьт, як прит{ус й оф|-

ц!йний стат_ус кер1вни}.а-
як св1дчать резу.,1ьтати на!]]ого дослпд)<ення' 1нтерна.]ти

б|.'ьйоййр'* .,д'"олвн! всйа аспектами п1дприет*штицько|

й;я_гьн'сн { т:^,, як скпадаеться !хнс 
'о|ття 

в цио"ш (дР'
;б"._ъ)' шдо свцйтгь про 61льтшу "пристосован!сть" |х до п!д-
при€ мни]Фко1 д1я'тьност1.

ф'1^----- 1
'| ц0].,,щ'1 .)

6амооцйка задоволеност! п!дпршемшБ р!зними аспектами

! йтерналБ б|-тьтш повно пор!вняно з екстсрна''1ами вира_
*"й Бй1'й'й', сво б оду (вйп овйн о . -1в'97" . 

1 

^|2 
^97: 

вил;:шт:шх

с'ме й шйн|сть), упевнен|сть у соб! (38'7/о | 23'8%)' ябезпе_
;;; ;*;' 66:{?" |' 1в'6';|, пр'ду'<тйн0 )киття (26,7 /. о | 

-.19% 
).

громадське ви3начення (9'з% | 9,57о). } екстерна'11в ошь!це
вира)п<ен1 ор:ентацш на ат|т;вну д!я.гьн|сть, тофо повну й емо_

свос! дйльност|' середн! бали
Аспскги
п! п:п;иеьснишько] п|яльноог!

€туп|нь задоволсност1
Бкстсрнати | нтеогта-лгй

||оибугки пйприемсгва 7.з'| .1,06

Бласн1 прибугки 2.11 2.65

!т/путшапо{ по']питш виообни:ггва 2.1 1 2.64
2,8 з'42

йо:кливост| вт'1ивати на л]одси 2.17 3.59

йожливост! прояву зд|бностей 2.1'/ 3. з5

|\:{оупивосп! повно:т!ттного вйпо.ди:тку 2.06 2,26

[рог!кання пцпри9цци[ъЁ9!д!:льн9Ф
ж-итгя в шйому

2.5 3.06
2.8 з.42

г
1

,
['<;зд!-:п 5

ц|л;ну насртчен1сть хс.{ття (вйповйно 47 '6% | 32'2%)' ц!каву ро-
6оту (47,67о 

' 
з2,2%), наявн|сть друзБ (52'4/о 1 з5.4%). саморо-

звиток (33'3/о | |6, |%).
1нтернатьн1сть зростае 1з зб]ль:шенням термйу пйприем-

нпа:ько! д|я.льност1. $:с:до серед пра[0о}оч],0( у сфер! п|дприеьс-
ни1(гв:! мон|ше року 1нтерн€шти станов]1ять 3з,з%' то серод т!о(!
хто зай:птаеться п|дпри€мницькото д!я.гшн1стло 3-4 роки, так|р(
в0%.[[|двтц:лцеться йтерналтън|сть | з в!ком: серед т|о(' хто ||{а€
|8-20 рокБ, йтерна.тпт станов.гш!ть 40%' серед 30-40-л1тн!х -64,3%.

.{тс:ло захйн1 досдйнтд<и п!дкрес.гполоть високу мор€ш!ьну
нормативн|сть йтерна]!!в, то в на!шо}у{-у дослй>лсенн| тъшт отри-
ма!|и' на перлплй погляд, протиле)о{:,й рсзу:ьтат. .}1итшо 4\'7%
екстернал|в за3начили' ш|о |м довод|1,п0ся дуже часто давати
хабар!,. 42,8% - !нко.тр: д0вод|4лось, 52'4/о ,- -н|ко_лги; в-одночас
ссрод йтернал!в с та;оо( вйповйно \8"]%, 62'5 1 !2,5/о. Ари
1Фо}уц 23,3% окстерна.ггБ пйкрес-лпа-тпа, 1цо вони 6у.тпа зшгцшен|
зраджувати сво1м при}{ципам' !з 1нтернад1в таку вщ1]овць дали
.,ти1||е 6,4%. у цьому раз|, на на!шу др(ку, йдеться про те' ш{о
пйприет'лд1-йтерна,та б!льш-т о*о йроло сприйня:ти но рми соф-
;ш1ьшого сородов}{ш{^' д!\я як0го дача хабарБ _ випгулшена т*|ра.

Фт:ке, на основ1 вик.]1аденого {!{о>по[а зро6ити так1 висновлст:
1. Фсновнтд.пт факгоратъатт' що пере1|{код)ка|оть розвитку

пйприепдтлд.цва в 9кра!н|, о несприятлшва }у{ор:ш[ьна атмосфе-
ра у колах п!дприег,п_цБ, неадекватна мотивацй п|дпри€}1}{и]_ь-
ко[ поведйки' аной.ппуй стан суспйъства взага_гг!.

2. {арактер в1т.ттлзняного п!дприемни1ггва найб-гпд*с.пдтда
роками ви3начатиметься 3начно б]-гьшл:дтд, {,& у промислово
розвинен]о( кра!нах, вп,1иво]!1 деря<авн|о( йститутБ, а 

-мотивв}|ади матиме в п|дприеьтн:ддькй повед|нц| порБн-*то б!-гь:шу
вац. за так|'( у${ов висока в|рог|дн|сть конфл|л<ту установок
молод1 '(що входять у п|дприемнлпщку д1я-тьн!сть) | норьт, сте_
реот:пт|в, !цо ск]|,ш1ися в п1дпри€]|{|{итдькощу середов|дц!. це,
сво€|о черго}о' мо'(е призв9сти в нсд:1леко}ду майбутньому д9
кризи соц1а'1ьн}о( ошк}вань молод1' соц1а.'тьно1 д9задапг{1ц1|
знатгрго| частини !1. }/ зв'язку 3 |Р{м необхйно створ:гпа !део-
лог|.:о в|т.:з:зняного п!дприе]у1ни]_глва' яка' на на1цу думку, мае
буги йеолог!е:о "св[тоького лротестанти3|!{у''' що висува€ мо-
ра.)тьно-ет}нн| пр:,тттдигги пок)кання. особистост1' [| незалех<-
ност1' ор|снтац!| на в;:асн! с)улм' п!дприемлпш1сть, благодй-
н|сть.
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3. сли сти]!,{у.,т|овати др!бне пфприепптицтво' сприяти фор-
1\,уванн1о "середнього к/!асу"' розвив:}ти антимонопольне за-
конодавство' створ1овати умови д'я розукруттнення виробниц-
тва.

4. Ёеобхйно вк.]1}очити до стр}ктури еконойчно] осв|ти
"мот:азац!л?г:,й" трен!нг, я:сл? фортяу€ адскватну мотивац|.по
п!дприеттп*:д_Фко[ повед]нлс:. €амо такуй тренйг проводиться
з 1967 р. у слаборозвинених кра|нах посл|довн:д<ам14 а!у1ери-
канського пс}шолога А:к- |йак- (ле';л:а}ца.

$3. }ъ{одел! пщприемницько| повед!нки

[!йприеп,*с:д.Ёк| 
. 
нам|ри ]!{о)йс{а розглядати як опосвредко -

ву|очу ла}л<у м1х< п!дпри€мцем як особист1ст:о | ''контекстом''
створення п1длриемства. Ао модол! гштаново| А|1 входять р1-|цення (структура яких вкгт}оча€ нас), спрэйнятгя
(перед6анення), гнуп<!сть поведйки, нас6ву рухоп.т!сть, спря_
пцован!сть поведйтоа, ти|*<особист|снуцй вгш{ив' |[1дприеме:-пь
прагне до створення або змйи орган1за:{!? (пйприсптства),
ма'очи на *тет!. прир1ст вартост! !,|ляхом орган!зац11 в!дповй-
гпо< (але:оач!л( цй мет!) засобБ. } п!дприепсгтпдтв1 обов'яз-
ково повинн| впа<онуватися два полохснн'1. [о-пер:ше, п!д-
приеплд| не розпочина}оть сво}о справу випадково (.пт тошгу,
п-то 1м хтось це порадив), вони сай ви6ира]оть 1цо кар'еру з
багатьох !тп:т:л{, т:.гп вироб:повано| прод}тодЁ цп: послуг. [!о-
друге' додана в ре3у.,тьтат[ п!дприс:"тттллтько] д|я_гьност| варт|сть
}{ох(е розг.,тядатись як нова чи краща коптбйац|я ресурсБ |
мож.,тивостей збуг-т.

[{езвах<ато.па на пр}{сутн!сть у цъому процес| ко+т:9рсно!
боротьби, центр п1дприсшт-:*а:лько! д|я.гьност1 зм|:цуеться у
сферу створення вартост!, а не у сферу еконопай'. Барт!сть, до-
дана в резу-гьтат1 п!дприемн:д{ько! д!ялъност!, прояв.'1я€ться у
пйв:д:дедттг| впасн1д( доход|в (додаток до осо6истого { с|штей-
ного достатку), зростанн! гро:шово[ готБ:от (тцо вк-глада€ться в
сферу виробн:а:-щва), новй ,пт кратшй робот! (найптк 1 задово-
лення ро6ото:о) ! нов!й а6о кращй прод}:сдп чи посщтах
(р|зноь:ан!тн!сть д.[!я опо)кивача). сли п|дкрес.гштти. що ви|це-
сказане вик.'1|очае ф!гуру авторитарну' яка часто_густо викори-
стовуеться в еконой*т:ок моде.,ш1х як архетип пйприе;тпця.

[1|дприсмнтд-ъЁ найри поредбана:оть дв1 категорЁ детер-
ш:йант: 1) 1тцивйушти з непевними характерними рисаг'пт. зд[-

бностяттсл, розумйням' як| сам! в}цуяРть:я] 2) сам процос
:т_:!:"'" п|дприемства. ||йприепдд! 

-вйр!знятоться вй ус|х|н1ш|!( прагненням по€днати сво1 осо6ист! ; чгхг1д;оност! змето|о орга*т!затц![ п!дприемства, здатного створити додатковуварт|сть. ! дач;штв1 пйпЁиег-пд! (.р9й'й 
1 ;;.9ь;;.![) 

"ир;.-ня1оться в!д птеншл вда;штх свосБ''"*"мБд;]й';|'й"7*вани_
пст детерйнантами ! прошесом форьцвакня .й"р?й"й'.3адум - це стан св!д.оплост|, }й-",рямовуе }ъагу, навич1<и| д!| на.спегпаф!.птлд} об;с.кг (;;;',;ь" ш:,ш1хи його досягнення(1асо6и). Ёайри .(.залгм) "ь;;ь;;,ъ-";;;;йй/йк'ль,,'(!хсе:?тлс, -}'|евй, йй6р, пр'и?Б.й та й.). Фстаннй часомпс]пологами вироблен! три основк! модел! 

"'д"!йЁйи-!{ьк}о(найрБ: [) моде-гъ ок1кування, 
" !й ''Б"дй"Б{;;ъ;?Ё3у'',1ьтато]\{ осо6истого етав'1ення до софалгь1{,]д( нор]!{; 2) ;;;-бупсвна (функ:д|она.тьна) й'!ББ- "'й.'"' 

_;';;;;р;" 
ем затим' яко!о йро:о рс3у.]тьтати з1ставлхлоться (+шт 

-нЁ_!!"{,Ё'-к,',-
ся) з'пт'ттшлсь особисй;:а*т 

"у"и'',''*,' ; !"Б"}йкой1-й"н^мр'
г-1:{щ*ся \{у1 не у3год)0.!оться 3 .''в"дй*'й й;й,;э
'/1|нгв|сти11на п{одель' що поясн1о€ певни|\,{ чином' як мова по-в'язуе найри ! впшавае на н}о(. т'и йд*ой;;;;;^.;;}у .,р'-рощ{вати спе:щф!ку повед|н:ст' впокодяй ?; ;;;й;;']' 

"'ру*-щри задуълБ.
|[рг.:тлусттпло, п!дприеттпд|, 1цо ма]о.гь на мет1 одерханняприбутку (лодатково| 

_вартост|) 
й;;' створення чи перетво-

1у:у орган|зац!], об|знан| й'д' соц;-ьйй '!",й'"}-'"'""'
пщпри€мництва ! тл:ляхБ досяг1{ення ц:лой сй."рййй."''.'
91ч""'' ц|е| гащз! _пр'йЁл'Б'"й,'пл"''ду фйансувайя). Ра-зом 3 тгтпт' п!дприепдд| можуть керуватися_к;'ък'м, Б!..,'*,тт]!ана]\.{и. лс1 в:.вча.тптся пс!.шологай. д;;;;Бй;;-й'['.у.*,
^щ,'- _1'д''рист'д{! мають 

'д'р'"!;-- поч}лття са}.{оконтрол]о
!1чч9111е|+{я резу.гьтат!в до :х д;ягтьк9"т:|'' 

^;."*ы;;;енц1ло
до ]гнор}ъа:ятяя багатьох хорст|сж со1ца.'1ьн],!( норм.} здйснот*п; млгх.гиеййьЁок-!'ду*ь (наш:!рБ) ве.,1ику
::*--:5'ч19 "й"р. 

31|дери, як| 'всфа{оть у Ё'с'у;;, Бй'в''*",здатн!стъ 3осеродх{рату1 увагу на найсуттсвй"ф с./Бй"к" 
""-редбаненнло), в-:4д!лят:а знафц1сть 1'.''".х при коптун]кац!|, йд-три}увати 4ов|ру, прояв'|!ти себе з позй*.:зно.' о'6. пи-приемц| роблять те ж 'саме' але в поеднал*:+! з додатково'о'пов'я3ано[о уам1роу. об;знаййй, й''.'р',-ляеться в спря^.{о-

::т:]'-1? дйов[ ц!л!, в моб!лъност;, у_Ё"'йй;;;; Ё"!Ё''""-ност1 стру|оурнро( рестрсБ'
[йприепд-д| повязйть.наявн! ресурси (так|, як гроттт!, ви-находу1' пцаця). з майбугн|ми резфтатапл.л_ чере3 орган!зац!ло,спрямоваЁсть 1 оистемати!|не доповнейй ;х йБ-=.йЁ]!{'р'**у

\72
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чи соц'а'тьно; системи. .8,к дндл.вйуатги вони ма|оть значну
свободу в напрям| !х орган1заторськ|о( зус|{]|ь (знаштто 6йьтшу,
н!:лс трад:цд!?г; лйсри) насамперед на ранн!х стад!ях розвитку
п!дприемства. .{к т!.гьлоа напрям вибрано | ресурси враховано'
в $!о вступа}оть пастугп+| ресурси й дх<ерела. Б рсзу.гътат! се-
р1| пол1бнтос р!ллень рссурси розробля:оться по наросталояй.

|[фтриеттпд1 стр}']сгуру1оть ни роблять спробу структурув:!ти
часову послйовн|сть' вк,поча}очи початок д|яльност| вттасного
п1дприемства. }{апр:догад, деяк1 п!дприег*пд| розпо.п,статоть
сво;о д1я.гьн!сть пов|.тьно ! при6уп<ово (лцо, мо)к'1иво' пов'яза-
не з непр:,лй+яттям ''ривка''), насто з пер|одом невизначеност!
_ пра1цо!очи на кого-небудь | водночас розпочина|очи в]1асну
справу у в|-гьтпй час. [н:ц! вйкртшалоть власн1 п!дприемства
1]1в!{д1ше 1 з 6!.гьшт:.ът розмахом, вк.'тада|очи повн|ст:о чиоту вар-
т1сть 1 в;дца}о.{Рт новоп,{у п|дприеп+ству весь свй робо.шп? нас.
1]|.лпсом очев}ц!но, що т|, хто розпоч}пп{а€ пов|-льно, не закй-
чать пер1'{ип,{и або, щонайтцендшс. не з]!1о)к}ть виконувати так
довго ус1 сво1 зо6ов'язання' |[роте деяк1 досл|д*сення показу-
1оть' 1цо' ко.гша в|дкрива€ться нове п!дпри€мотво' воно сприяе
бйъц: 1|_тв}щкому 3ростанн}о 3авдяки прибутковим нововведен-
няьт' б|-ггь:п повно у3год)$еться 3 вигодами приросту для ве./ти-
;оо< орган!зацй у сргцац11 зна.ппо1 неот|л?<ост1.

Аеп<1 п!дприелшд1 роблять спробу стру|сурувати чаеовуй
ро3порядок вк]т4цання коцлт!в й отргплання продукц!| з:} допо-
мого|о розк'1аду' Розклпад звичайло вк'!}оча€ он|куватпгя, фор-
п4;штьно констату|о|!и ]1]1ан веден1{'| справ' як! нефор}'},тьно
ст0су,0ться того' як скоро орган1затор сподБаеться отримати
прототип оя!куваного, знайти спос1б фйансування' здйснити
пер:ш:л? продах то!цо. Розпорядок як зас!б зв'язку рг|:п< слова_
]у{!1 та йеят*ол засновника п!дприемства в[у|14ва€ таким чином,
1цо на|ц досв!д сучасного взаемод!е чи сприя€ здйсненн*о на-
пддтх цйей _ рад!снтгй настрй' я|с1{о п!дприемство знаходить-
ся попереду, пр*птг1нентй - як1цо по3аду. Бгшш:вае тако)к то'
як п|дприепдд; (}щрвйуа-гшт) проводять свй час ! як багато ча-
су вони витрача|оть на роботу. |[йприеппд| пра|.$о|оть пр:.ппай-
},п1| 60 годин на т1окдснь на початку д|я-ггьност| п!дприеьтства,
у пер|оди 111в1т;{кого 3!0с![}ння виробництва 1 криз, а топц от|-
ку!оть !{ього й вй !гттш:ак'

Ба>стпв:.пл аспектом оргаЁзаторського л!дерства в шйотиу |
пйприет,плтдлгва 3окрема € перед6ачення. Аеяк| п|дприет'пд!
навмисно використолутоть нераш|она.ггьн| процеси передбатен -
ня' 1нту1ц1|о' нелопчн| суд)|(ення 1 п0чуття' оскш|ьки вони
спр}{'1}оть форпуванн}о мент€ш!ьно[ карт:,*ти н ового п1дприем -
ництва в д|!, поза рамками часу, це свого роду апробац!] в ду-
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мках. Ба:ктпво уявити, яко|о ма€ бути ф|рма, |.]плтле пот1п'(

мохна "з6ирати у фокус|'' ! "проявл:яти'' нове п|дприепсство,
йр,:т''*'и 5 .,неЁат|ву'' 

4у'ч5 |нцплс, тт]|анувати мохс:птвост|,
структуру | сутн|сть орган|зашЁ. !_{е, звинаЁ*+о, дае пйприет'ддо
мохсгп],в|сть дйти впевнено- |_| оредбачене 3ростання допо|!1агас

йй],""цев{ усп!:шно перебуло вув^1и | переор1снтовувати ф|-
р}у0-

9!тке уяв.,1ення тако)к необх!дне д.лтя усплху- п!дпри€мства.
|[оведйково ч!тк|сть пйприсмни|фкого передбачення прояв-
!\я€/.т'ся в ду!(ках' що пород}(у€ творчу активн!сть' у словах |

;-й' ,й .ой"'у'6ть основну частку прибщкБ. €ловам | дйм
п1дприст,пц сп!ия1отъ чи пере1цко]рка1оть за1нтсресован| осо-
а;;й й 

"'ц!б'вф, 
покугпд|' вкпадники. 51тслдо уяв.тге:*тя н1-

тк6 и нове, вони беругь г{асть у реал[заш!! гшганБ, наприк''1ад'
беругь пай 1 датоть з-обов'язання д-гпя реалп|зац!| проолсг!в'

9!тк!сть уяв'!ення удач.]тиви_т{и п|дприеттпдят,пд приведена у
рБновац !з 

_здатн1стло 
логко зйгповатися, -1цоб 

адат|туъ^т'|ся у
!'Б"й й','*- Ёов| п!д;_гриемства потреброть шснтрал|3ова-
ного управ.[1:ння, осо6.тгиво на ра:*н!х стадйх, ко-гпа пйприс-
й"й о"|" ''* "еб" 

в|дпов!да.ггьн1сть за виконання до дета.:псй
1цоденн1,(х 3€]ход|в так само' як ! за "3ага-г1ъну карти+пу'', 1цо не-

'ойн' д'ш усп!]1'}{|'( в!дносин з 6аглк!раг'шт 1 вк:гаднлд<ат"о'т.

1а:ой .п*порт, йея пйприеплдя "обертаетъоя" м1хс подроб:тгц-
т'пт [ зага.гьно|о картино:о, збер1лалочи в той самтй час ч|тк|стъ'
},дач:п.ш! пйприсйд|, ор|ентован| на 3ростання. виробгпяштва,

у6'т;д''' керфть д*тгтайчноР яч8Р.' коц)а [снуе *г}к сьо-
годн1 та завтра' ь{пк м:}'тим ! ве]ппо'!тл, м|я< в!.ггьноло | стисну-

'й 
-"й"'"м,й. 

|нгшс1сть стратот'|тпто|-о напря}9{у нео6хйна
д''я .'.', :'цоб гарантуват}{, що сьогодн!шн| р!шлення | д|я-гъ-
н|сть зроблшть внёсок у май6утне оргзк[зат1!!

€тр_укгура росурсБ ! гну'д6;"', стратегЁ потребулоть. в!дпо-
вййо1'"д;6Ё'"'; в"йн' пр0суватися до майбутн1х усп1хБ.' йи-
слення' здатне охопити три|,.''ия пер!оп, ва)0тиво л-гпя форшту_
вання довгостроковрш вйносин з банк!рал'па, !ористату1и й
йпш:.ддрт дугя того, щоб ф|рма вийлла на стратег|.*г| поз:,пд!!.

Б'!"_''.| п;дприЁт'дд! _ й '" "б1ту*и на корот:<[ диста}тц!1".
во}й 

''ов:.*,*! 
^п''т" схи.'ън|сть до терпл.йов;ах дй 1 ор1ентац1ло

й, 
-",р'с* 

ц9 сьотодн1", |цоб рухатись вй-уявгптх гшганБ до'**'Ё' здйсненл*я. {асова рухойсть потробуе вивчсн*тя оч!-
кув*й, ко-тшт проблехшт вирйфтьс4 на р|згпок.рБттях' ]'{е ооо-
61дво вок]{иво_для п!дприет'п{я, оск|ль:са в пор1од станов]тення
п|.ш:риемство мае, як прави'1о, к1тьЁсть пост]й*ого персона'ц
6йй обьло:кену, н!:к у ф|рти, що орган|зува']1ися' мене.шкери
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як|о( спец1агт|з}тоться з проблем' що потребують для р|'гшення
р!зно| часово[ протя)с{ост!.

|[йприе:тддо необхйно 6ути здатним само]угу змйповатись {з

змйоло в}ц|у д1я'пьност;, осо6л.ртво в ситуат1!1, коли кйьЁсть
персона'ц' цдо прац!ое повний донь, обштежена. 1оьгу часто
мо)кна зустр1тгт п!дприет"сдБ, як1 вг:аснорут займа:оться рек.,1а-
мо}о для збуц, проекц1|оть проду1с{1}о, пра1цо}оть 6езпосеред-
ньо 3 уст!т|<}ванн'{м, в!дпрашпялоть .11иоти 1 контакгулоть з
вк]14&никами. } ко:пстотиу 3 гРо( видБ д1ятьност| п|дпри€}{е]&
взасмод].с з .тподьми ду;ке р!з:типти | фа:<г*тшто в р1зн:о< ро.]ш{х.
Бо.ть:ше того' з ус!ето очев:4дн!ст!о мо)с{а пригцстити, пдо п!д-
приеме!ъ' ялсй пост!йп:Ф сте)!({1Б за тим' як п|дпрлт€мство
зроста€' набираеться си]| ! зпсйпоеться' проходить нерез р|зн|
змйи. |[йприеттпд| можуть онйувати зштй у !хнй повнов2]хен-
нях | в он|куваннях !+::ших в йру того, як п!дпрр:смство !х зро-
стас ! переходить в|д початково! оргайзац!1 пратц до б|-:гьтш си-
стемати\{но!. Ёа хш1ь' багато п!дприег"щБ не мо)куть чи не
хощть пр*ц!,тят,: }ъац навчанн'о ке9Бьпос к_адрь, необх-:дному
&тпя орган|зац|-:&того удосконалення. 3датн|сть до адагггац1] |

прагнення до навчання характеризу|о'ть' 
'тк 

правипо, пйприе-
тлдБ, як! пода!оть над!_[о на володйня п|дгхриемством, 1цо до-
сягло великРп( усп1хБ.

|[1дприеппд! пов:ат:н| в[1]|!{ват14 один на одного' тпоб реа.гг!-
зувати сво1 найри. ]{о:пс*а в|1А1]ш{!|4 два пара.'1е.,тьн]п( аспекти
й;кособ:;ст!сного вгшдд|ву. 3 одного боку, п!дприет*лд{ }.прав]ш{-
л<уть обставу{на|\{у1, аншп!зом 1 об'ективн:ддл данин{уг 1 втл<орис-
товиоть. переконанн'| д.[ш1 в|1лив9 на 1н:::то<' 3 !гтлшого 6оку,
удан.гпв1 п!дпр:аспш1 залуча|оть багат| церафонапьн! ресурси
("пр*ша6.гп:в|сть" ! "заманл|ш|сть") длля здйснення втт.}1иву на
йтпих. Бони оперу|оть емоц!йт;цдт 1 духовнгт*от ресурсап{!{
орган|за:(!?:'[( ц|гптостя]у{н' обов'язкатчпд ! прагнеъгнями'. 9асто
п!дприемц| д|лоть т]1'|яхом ви3начення видБ д!я.ггьност| 1 цйей
через приз}{у цйноснро< ор1етацй чи нез:ш1ехно вй нгос. 1а-
*тйг вт;зштя б!.гьцл ва>к;штвуфл д_г:я орган!заторБ п1дприсмств, як|
поребратоть у стадЁ отановпенн'1 ф|рм уясе орган!зо-
ваних' оск!-гь:са продупс-цй | орган|зацй без конкретного в|1ра-
)кёння !снулоть 

'!ут]!1е 
як йея.

8т1.тпотошт в 
'(иття 

сво| найри' п1лприсг"пд| ма}оть вик0рис-
товувати :широ:с,гт?? наб!р тала-нть' форшцвати. конструкттвн!.
неупередх(ен! в!дносини як 3середини' так ! поза ра}{ками
орган!зац!|. 3середипли оргак!заФ| форшгроться управл|нськ1
кадр!4 на:уврпцо[ лоал|ф|кац|!' дцо пост1:?по розвив:1}оться1 3а
рахунок за]1учення до роботи.гшодей 3 високо|о лоазт[ф|кац|едо !
досв1дом. 3 татоптт персон'ш1ом сдй прац|овати д"гпя в!дворнен-

ня конфл!ктн:о< ситуацй' що мохуть виникнути як наслйок
розб!;*<ност| в квал|фйац!] ! стил|.

йало.пп на птст! орган|зац!.ло виробн:длгва, п!дпри€1!{е|ъ ви-
користову€ 9!тку а9офацй для тоЁо, ш{об запу.д,'; так[ рссур-с!4, у гро:ш|, досвй, п!дтриг'п<а, йформашй. 1' найблпокч1' .в'".-
ки. 3овн!дцн1 взасьтодЁ мох<уть бупг оцйен1 за к|-гьйБй угод ;
наявн}о( РесурсБ. ?аЁ ресурси набувалоть особ.гп,шого значсн-ня в пер|од високо| нест|й<ос-г! (становленн'!. ро3|]1ирення !
переор|енташ|| вироблпшщва)' Б|ль-шг ва)к,!иво''йо пйриег'пд|
пцтр}&у_|оть висогсд? р|ве-нь конталсг!в |з с!ткатии, ч-гпей япсок
вза€мопов'язай | т{сно взасплод|:отъ' прагнугь мати при6угкове
п!дприемство' нав|ть колпт йопту неп:аё ! трьох р'*ь. йрибут_
ков| ф!рпш: праг}|уть мати п!дприелъддБ ;з йптро[оло1;т{Б'о 1;_лових зв'язкБ. Бп_тшвато.п,: на !н|1|!,о( всередй! чи за й"*'.*,
орган|зац|!, п1дприст"пд! потре6улоть вй сЁо|х пратц!вникй зд1б-
ност1 тактовно кер}ъати. використовувати керБн| стратегЁ,
усв!до м.гполо.па вахопав1сть дйо вр:х взаейовйн осй, .'"й"1'"''^ -вост!' напористост! | |]еров1рки ро6оти п1дприсмс"",._би.'р,{-
сттшд! з таки}{и зд!6ностями йа:оть 6!.льлпе ьто;лоптвостей досягги
успцу н|;п< т!, хто не здатен чи не хоче втштив€!ти на |нлшттх.

Бдвче:л;я б!ль:пост! п!дприемн:д+:сп по:шукБ фокустетьсяна двох категор!ях: пйпр:тспцддх | п!дприепй:ддьйла |тратег!|
створення п!лпРиептства. Аосл|д:кення особистост! п|дприерттдя
передбаиае йту!т:вне слрта]и*лятгя. осо6:п,во ко.'п, 

"Ё|йа "''-су€ться твердого характору .пп своер|дно| д|я_ггьност1 реа_тьногопйпристтпдя. (е{ пихи 
_забезпенуе 

деяку здатн|сй^ п6|едб'-
ч9н+я та !нту|тт|| в д!я-гьност! п|дприем;$в. АльтернаЁвн:л1пихи до ново| п!дприсп.ш:д_ько| стр|тсг1! .1вкох прйскае ь_
ту[ц|ло, €ш|е до 1_ього насу вй грунтувався на вз|рцй*,'й".ру*-
ц|ях ! схемах планук1ння нового п!дприе:,птгпдтва. останн[ до_слцркення вк,т1оча1оть соц|альн:д:т контскст п!дприемства !особ.'дво, п!дприеп.пл*шл'к! кадри. 1**:п! напр''й Ё*йБв|тд:ок
3ахцн!'( досл]д)кень вивча}оть процес (повед1лтку, взаеьтовй-
нослштт) { ор13н!зашй, створон| п!дприст'п_цем, вз!емовйноси-ни орган|зац|| ! п!дприет,пля- Ёа&а:ютп,:в!тшо|о х и,,'''й, 'ц'в74\1]|'{3а€ з нов1,о( напрялтБ у втште**тг| п!дприелтшт},1цтва' € по-треба. створення повед!:тково[ ''дей пйп]и"йпа_цт-
ва,ор|ентовано| на виробниш.тй процес. [1'ять файорь (йБо
нлос було сказ;}но в:лце)' вк/1]очо}1].о{ ! повед|ддо, пйприет,п+ч,
спри'1!оть створенн}о тако[ модел|.
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Роздй 6

Роздй 6
мотиви д!яльност1 тА твоР|1 упРАвл1ння

$1. Форми господар]овання | мотивац|я д|яльност|.
!сторй фйософько[ та соц!олог!ц:о| ду]!по{ е св!д<опт бага-

тьох спроб структурувати ро3виток .,т|одського 
"у.пйст'а. Аонедавнього часу у в!тчизн*гй л|тератур| 6ула досгггь по11]ире-но!о так 3в€!на п'яти}!ленка, теоретийа констру:ол!я, за яко|о

''т]одство у сво€['{у р_озвитку проходить п'ять етапБ, п'ять сусп1-
./тьно - економ!*т*о* формацй : п ерв|сно о6п{инну' ра6овл:асллд_ь-
у; 9."'4*-у та ко|!1у[{1сти.ппу (до софал!зм. ] Ё"рй] о*! {о,
як1 в!др1зня|оться одна вй одно] 3€| типом Ёиробйи.пос вйно-
ст.*л... Фднак п!дхц цей не 6ув едршг:д'л: пропонувалося подй |с-тор!! зд|йсн]овати 3а типами |стор:+лного рс3в|{тку' як просу-
в€.ння вй докгпасового до к-'1асового, а в|ц_ггьо"' 1'до 6езк||а-
сового сусп!-гьства; .1о.дй !: 

' 
на "перед!стор!:о'' та .;Ёпраыпстто

1стоР||о ", " первинну,, .(,.арха|9ну'') | ?,дрщ'!"л"у ; 
фойй_ац!;.3 еконой.птй со1цологц перлодиза1дй ]и'й' .}й"йй','''

використовулочи як кр*ггерй мотиви еконопл|.тгло! д|я_тьност|'
зрловл:он! т141\4 чу{ й:шим визнача.,тьним фактором (продутсгизн1
си,ти' засоби) виро6н|д{тв€1. |[опри всй схоматйй|сй, така
пер!одизацш{ мо){(е сщтувати методолойчним фундап,пентом!!ля класу|ф!кац!| еконой.п*их орган[зацй' з'я"ф'нт,я 1хньо|
структури' прин1д{г!ь орган|за|1!1, методБ управ.ггйня. {е мо_
)0'иве при вр:|хуванн! низк*т обстав:д*.

|[о_пертше' сл1д тг{е р:[3 наголосити' що теорети[{на кон-
струтсд!я € ''!и1ше засо6опт п!знання | не мот<е вйзеркал"повати
повно1о йрото хар:!'ктеристики конкретно| еконоййо! орган! -
3а|(!! кош<ретного суоп!-тьства 3а конкретн]о( у!{ов' |{о-друге,
взаеп:одй сусгг!-гьств, що :_:еребува:о;ь йа р|знй "й'',х1"'"р'-чного розвитку в у!{овах його нер!вноь:|рност1 _ не 1!(ох(е не
привести до |х взасмов|1][иву | в рсзу-гьт{т1 _ до !х трансфор_
мац1|, виникнення р!зного роду- мод.аф!кашй, 

" ц"] " ".':'черц' не мо'{е но позначитися на якост! еконой.пт:ос орган!_
зацй. |1о-трете, 3:|пропонована к|1асиф|кашй н" 

"Ё"т"йуе на
висв|тлення вс|х |титань, що виникало6ь. |[о_четв"$""' й""'''
йро:о вона в3:1е]|{опов'язана з 1+д::пддт точка]!{и 3ору на пер|о_
дизац|ло |сторЁ' використову€ р:х}ом з Ё:,;й[ одну й ту са:иу
термйолог!ло,.перебува:очи по в1днотше**т:о до н}'х у стан| не
проти.'|е)|о{ост|, а в3а€модоповнонн'1' нер|дко ма:ой загагьн|
дхерела похо]ркенн'{.



!|!

€вого насу Ф.[(онт, говорячи про три стани суспйьства, як1
зм!нюва.'1и один одного, ств€рдхував, 1цо кохен 3 них ма€ ви-
значенрй прин1_цп! угворення соФа.тьно! орган|заш[[, якуй
прони3у€ ус1 сторо*пт сусп!.гъного життя. 9 подалъ:пог'{у 1!я

|дея була розвинена, | сьогодн! софологй на 3аход! ствердхуе
|снуват*гя !стори.пто обр:овтпе*т:лс пр1д{'дш!ь орган1зац|! та
фун:сд!онува+гня сусп!.лъства ! його йстптгщй (плопши д|я.гъно-
ст1, за |ел6рейгом). 1(гък!сть та 

-|стори.*ла 
послйовйсть |х ви-

знача!оться по-р|знопц, а.г:е найб1.гь;ш зап!,-ьно}о схе]\,1о|о € та-
ка : псрв|сно сусп!;ьство структуР!ъа.'1ося за пр}{н1+{п а1ул4 су!]ц',,
при]!(усу' наои.]!:,!я, а сучасне суст1штьс'тво _ в основно}уту 3а
пРйн|{ипом зацйавлхеност1, узгодх<енн5|, компройсу' поступо-
во змйтоеться сусп!лъством, що грунту€ться на пР*плдлтг1 пе-
реконання' 3нання' йформатт|[- Ёа пйстав| т{ього говориться
про три етат1и 1сторитп*ого ро3витку' про три тл.тпа софа_гп,но--
еконо;тя1.п{о[ орган!зацЁ су'сл!льства.

!л:в!л!заф!, ни суспйьства 11ершло1 хвил!. Б-тп.лзьк| до -н!о( по-
н'тття "г!дравл1.п{е'', чи "сх!дне", сусп!,ъство, за |(.А.8|т-
фогелем, "азйсь!ой, а*тти9-}1и]!' феода.гьний'' спос!б виробни-
цтва, 3а }(.йарксом, "к|,окацька та :оаз|св1това'' фази розвлттку
л|одства, за 1'Бейеном, та й:ш|. {е х.т:|6оробськ1 сусп!-тьства,
для позначоння я:ол< нерйко використову|оть такох терп'г[ни
"с!-'(ьськогосподарська :"цав|л1зацй'', "аграрне". чи "траА||-
ц|!&1е", сусп!-тпьство. 3е:уцггя у_ ц!4х сусп1-гтьствах-була визнача.]1ь-
ним 1 нав1ть 3агальним засобом виробгпш-цв{' Бтл<ористовуван|
3наряддя праш[ 

'(1р|{воА|1!|!4сь 
у д|-то перев:ш*сь{о },{ускульно|о си-

дою .'т|о.щ{н14' р1д1те * тваринамш[, 
^ 

1нод си]1ами природи _
в1ц>ом, водо!о. [е все _ проду:сгивн1 си]ш|, що виник]ти при-
родно! м!:р я:оо< була о6мсхсона' уривчаста та нерегу]ш!рна.

&|боробство 6уло основни1}{ в|!до}{ прац,' найлер:шото
форьтото виробнтл.цва' яке ви3начало йсце, 3нач9ння та фултк-
цЁ вс!х 

'н]!пц 
вттдБ д!я-гьност! (рейстпа5гва' тварин}ги!г1ва'

торг|в:п!). &|боробство 3води.,1ось до оброблса зем.гг! пр*лт:|т*в-
ними ручними знаряддя},1и лрац|, з6ору вро)!€}о. будБнтлдгва
окре}тпо( !р:шац!йтих споруд та ц|-гпо< систем !х д.ггя рец.]т|ован_
ня теч!1 води. Ро_ть 3нарядь праш1 була дрщоряднодо | ве-гпд<ого
3начення не м'ш1а. 1]о слугува.г:о фу:щамонтом д.г1я прояву
"г1гантизшц'', будБн:д{тва ввличс3них споруд з€1 типом егйет-
ськ1,о( п1гамй. Резу:ътатом виробничо| д|яльност! була в осно-
вно]!{у с1]ъськогосподарська проду]оця.

€тавтпог+тя до землл!, як ! до н€|т1!|ш природних продукгив-
|'[1(м' о|4]''' зар1(ди 6уло пов'язане 3 пр}щбанняпт !х, завойовуван-
н'{}1.{ мирни]!{, а 9аст1]ше нас1'ьн],ш_!ьким 11]'!яхом та пода.}|ь11лим

угри}{ан}т'1^,{ у свое|уц розпоря.:ркетлтг!. |{рт*пдшпопл оргайзац!|

Розлй 6

та фунтсг|онування сусп!.ггьства такого тиггу, мотивом д|я.гьно-
ст! бутпл сила | пр|{\[ус' 3емля та й:ш| виробнин1 суз;ууу 1 засо6и
виробнгп{тва (тварп.пти' наприк.'1ад) ма.гшт природне поход)кен-
ня' пере6ува.!*1 в "готово|т{у'' для початку роб!т в:.гляд!, 3а!(у1-
|палося ли|ше заволод|ти ни}1и' 3 |лтлпого бощг, зети.гпо' знаряд-
дя праф, ре3у.]тьтати 11 мо>п<на було "вй|брати'' без зна*птго<
зб*тгкБ для подаль|'!|ого використання |х. -|[:одину та тварину
мо)|с{а 6уло пр:аплусити прац|овати' скористав111ись др!о}!ко}}{
щт :тл!ткото. 1лп<олшт вислов;!}оеться ду!{ка, шдо в!:}ла в такот*1у
суоп!.тъств1 _ -т!и!ше "гатц3ь виробнтп-1гва''. Бона часто пере-
твор|ов,ш1ась на по]||овання 3а л!одьми' в|дголос:са лсо| про-
яз,!т'|у|ся нав!ть у }{ов;й та Ёов|тнй часи' у пер!од освоення
€вропей_{ями Амертлса та Афри-ло,г'

Американсьтсй еоц!олог та еконойст ?.Беблен у сво|й
прац! "1еорй ц.гьтяйського к-г1асу" |тисав' !цо захогш1она 3до-
6ин, трофе! по.гповання чи наладу бт.гпа вйчугним дока3ом до-
блест|, свйогггвом в:адатно| с\1],у|' вик!\!4ка![]4 повагу й потшану
[1]. |1.€орокй в одяй |з сводх роб|т стверд;ку6, !!{6 на певно-
му етап! ро3витку ./подства в[г":ни в|д!гравали дос}{ть пойтну
ро.'ть в )!с.ггг| сусп!лютв;}. а лозунг розподйу "кохнор1у _ за
йроло його уласт1 в оборон| кра:'гги в1д ворога, в йру його ра-
тно1 с.ту;кби та уяаст1 в управ'!1}гн| но!о'' набувае оф|ц!:?того
визнання [2].

}{а дрп<у 1(.А.Б1тфоге-ггя, "сх|дЁ" сусп!-тгьства заонован{ не
на в!.щтосинах в'1асност| на засоби вироб*ппггва' а т\а !снувагтьг|
по3акласово| деспот;т.п:о[ дорх<ави [3]. 1мов!рно. вй все х пе-
ре6!;ьтшував ро.гь пойтики стосовно еконо]у11]с-{' в дйсност|
вони з.'1ива|оться, яв'|'1|очи со6о:о 

'{кесь 
непод|льне цйе, сд-

н|сть влласност1 та вл^Аи. Блада як лосада' як софа.лтьнуй ста-
тус та втпасн|сть як май но бут*т головнрпи об'е:<го]и успад_
к}ъання ! передава.гштся вй одн|е| особи до й:шо| 3а о3нако|о
к_ров!' ]ч{цдн|сзь еи;лц 1 в'|ади ви3нач€ш1а розм!р вг:асност!. 3ер-
х0вна в.'1ада' дерхава' обгцина, глава сй'| бутпа в:а:л:л.л | за-
г€штьни]!{ в'1аснико]у:' а зем.'ш1 * головни\{ об'ектом волод!ння-
Ёав|ть у Аеьтократт*пй античнй |рец!| верх0вни.!у1 в.]таснико]!{
зем.тт! ввах<ався пол|с, | сарте його оргагшт пр:тб,га.гпт остаточне
р!:шення з ац)арн1'( проблем, ц{о вияв}'1ося' 3окрема' у вве_
дснн| земе']тьь{ого макси]уг}ту{у.

Бласн|сть 1 шпада концонтру!оться. Фстагшгя 3осеред)ку€ться
в руках ос|б, пдо очо.]1}овш1и дер)каву' _ шар!з, королБ, деспо-
т|в. !е приводило до створення 1ерарх1+птих йра:н:.й;!.,тьн]д( си-
стем |з суго вертика]1ьними зв'язка-|!{и п!длеглост! та зале;тспос-
т|, де в>ю{ва.|\ися р|зноман1тн| заходи, яЁ перелшкод)ка]ш| нако-
тти1!енн'!о в;пасност! у приватних ос|б, що не мшти вйнотшення

180 181



г

1

1

$|

до в/1ади. {е виявг:ялося в обмех<еннях торг|вг:1, рем;сш{1{тва,
нБелпова-лштся особист1 3усу{]1ля та й!ц!атива' а осо6.ггиво досяг-
нення усп|ху, накоп}г{ення багатств став€ш1о причино|о роз-
прави та конф|скатдш ма&:а в рахунок дер)кави. 1офо приват-
н1 вгпаснхд<рт, по сут!, не в|дтува.лпл себе у 6езпец!, ш{о було од-
н|с:о з головн]о( пере шкод розвитку п!дприет'*л|,{!.|тва. Фстанне
хоча й |он}ъало, але 6уло ор|ентоване на в1й*у та |1ас|1]1ля'

!ерх<ава орган1зовуе виробнит{тво як окремто< його гапузей,
так | в усьо]чгу господарств1 в цйо:с9. }|ав!ть'у сусп1.гьствах ан-
т}Ф!ного тигц'' ш<1 обра-тпт особ.тпв:тй ц!лях розвитку на зра3ок
сусп!.гьства аз|атського тигш' присугн1сть "пол|ти!с,!" вй.цъа_
лася у нат}лпаб::л:лк еконой.лт:их структурах, наприкпад? у тор-
говельн1л( операц!ях, систе]!{ | кредиту, гро1шово]}{у об1гу. {е
вик.]тик'штося необхйн|стто орган1зац!| б!.тьтших за обсшом х.лг[-

6оробсь:сос роб!т, пов'язан}д !з створеттням 1рл,гаш|йн}г( спо-
руд, як| вимагали ве._|ци!1езних л]одських зус}д|ь. €кг:а.г:ася хсор-
стка центра.тт|зац|я йрашгйалъного характеру 1з значно|о к1.гьк|-
стто рБнБ керБн:лдва, б!.гь:ш*+л* його обеял'ом на верхн!х по-
верхах 

'шрам_(д}-{ 
та м2ц1им на н}!)кн|х.

Фр!.ентован!сть на с!лъськогосподарське виробнгсщво' яке
вимаг:!.по рец.,ш1рного | стаб1лъного повторення одних ! т:лс са-
г.шо< виробнишлс операцй' визначен}о( поро|о року, окреми1!{
йсяцем 1 нав!ть днем, ч!ткого дотримання встанов'|еного при-
родним середовиш{ом граф!ку ро6|т, не могла не вик]Р(кати
прагненн'{ до ст1й<о{ виробнияо! д]я-тьност|, х<орстко1 регла-
ьлентац!! !1, афо:потл*ого та безпосереднього додерхання ви-
]!1ог природи, а потй ! в-гдади, всоохо];]1}о!очого дор)кавного ре-
гул!овання. |(рй того, невисока ефел<тт,вн|сть виробдпдто[ дй-
.ггьност| внаслйок ни3ького рьня розвитку продуктивн1,о( сил'
доситъ вагомо| част}с{ ру*по! праш| вимап}па використання
ь:етод!в позаеконом|.птого примусу. Бсе це ! зупяовгт:о 3начну
цснтрал[зац|-:о та |срарх1зац1:о сусп|.ъства, ви3нач!ц1о як голов-
ну мец |снування його п|дтримання. стаб|-гьност| всього сусп!-
льного )киття' тота'/ьну регдаме нта!.цю вц сш!ьеькогооподарсь-
ко| д|я.ггьност! до прив:!тного )киття |*ц:вйа'

8елштчезна ро'ть пол!т:л.што! влгади, використання не1о засо-
бБ наси:шш не мог]1и не вик,1икати 3аг€штьно| зале:лстост| |ттди-
3|да вй дерх'}ви' тота.гъност1 вйнослд* панув'|ння ! п|длеглос-
т!. Ёаселен|{я вво|и.'1ося "п|д;цсг.,л}1м'', маг{о в|дтовйн1 пов!{н-
ност!, обов'я3}<и, передакшто псвцу частину свое| праф' дава;!о
"дан}ш!у'' цар1о' деспоту' дер:кав1. |роптадягти не 6у;шт осо6ис-
то в!льн:дч*та, а пол|ти.*го та сконой.тгпо зале)ка]{и вй вллади.
|хн1й соц1а.гьнтй статус мало в1др|знявся в!д полох<ення раба,
а)к до в|дсутност! права на ж!,|тгя. Б'Б.€тр}ве ствердхуё, ш{о

Рс:здй 6

давньо€гипетське суст1]-пьств0 не 3н'ш|'о п8вного тер}}{1ну для
по3начення ра6а, а вс! близьк| до нього;ерм1ни визнанагги р!-
зну йру п!длеглост1 лподвй, як| моглр: буги "в!.гьнуцд,|''- ?ака
сттгуаш1я характеризу€ться як "поголовне рабство''. Ёав|ть
представники панБного к'1асу 6у;*т' по суг!, 3ало)кни]!{и'
оск!.тьтот 1хня вл:асн|сть' насамперед 3еь{]ш, соц1а.гьн:й стан 3
деяко!о частко1о вл4д}| та лр:,вйеБ бу:шт !м "дарован!'' верхов-
но1о владото, надай в користування' |х моглпт в|д[брати в будь_
ят*й час. {е св!дшоло про повну п|ддегл1сть' васа-/ъну 3€ш1ех_
н!стъ, строц регламентац|:о' !ерару.!.то та верт:л<а_ггьн!сть взае_
мов]дносин.

€итуацй зага.:тьно| п!д.лпеглост|, а тако)< простота й уста-лте-
н|оть у под|л! пра1ц призвод||[:и до виникнення ч!тко заф!ксо-
вано! софа-тьно| структури при наявност| >корст:оок перегоро-
док шп.|-:к |1 елептента:"пд' усг1адкування соФа-льного статусу (влпа-
ди' в'пасност1), вк.гт:оча!очи профос|ональн| загрттання. €ама
пра1ц 6ула тятарем та прок,ш1ттям' вва)к;ш]ася доле]о
''н1окч;о('', асоц!.:ова..л-:ася |з с:табк1ст;о й за;пе;к-н|ст:о' ро3гдяда_
лася як така' що прин}оку€ г|дн!сть особи. 1уде1 та христи'тни
спр;л?ма-тша 1| я< покарання за гр!хопадйня.

Ао роб!тн:л<а )кодн}о( ви]!1ог. крй володйня великоло ф1зи-
чно|о си.'то|о' не висувалося. }1ого ро]ь у виробнт.пдтв1 часто не
в!щ:|знялася ви рол твари!{и' 1цо с'гуг}ъа.|1о осново:о д.лпя [х
"рйновати", розгляда}*1я 1|1од14ни л< робочо! "хуАоби'', як од_
ного |з знарядь виробни.:дтва. Ёс дивно, що в ц],'( сусп!-гьствах
ро-ггь осо6и 3в0ди'!ася до род| та розйру "кома1ш1с{''. [е ви-
к.г|ик,ш1о у .'поди}*| прагненн'1 мат\4 3ахист, зробити свое |сну-
вання над|Ё{н1.ш1 та уста-[|еним. 8се це вона ! 3находи-]]а в особ|
дер)кави' сусп!.г:ъства' ц!лковито п!дкорято.птсь [хнй вол|, пов-
н|ст:о ви3нача|очи !хнс верховенство. Фсоба ро3чиня.'1ася в со-
шуй.

€успйьства.{руго! хви-ц!. 9асто д./1я лозначент+я !х викорис-
тову|оть введенуй у науковий об1г €ен_€|п:оном терпсй
"!ттдусц>!а:пьне оусп!-гьство ". Бир! :тгаъним видом виробл*ш.щва
е 1тщустрй' промислов1сть, тофо вторинна, третинна та по-
да.]ть1ша обро6ка у велик1,п( розйрах предптетБ пращ з:| допо_
п{ог0!о виробьги.по<' а не природн|,й засоб!в цра1ц. [е стас мо_
ж.'тивим йсля перетворсння знаряддя' ш1о безпосередньо д|с
на ||редмет прац|. на роботу частину матт!{,т{у1, яка вод}{очас
мох(е оперувати к!.гькома знаряддями праф, що приводяться в
д!:о пост|й*охо, безперервн0|о проду'(тивно|о сило1о' яка мае
саьтост1йту фор:"ц. |(.гьк|сть та ш<[сть виробленого продукту'
ефектпавн|оть ус!с! виробнино] д!я.лтьност! в гшд< сусп!.ггьствах
за.}1е)кить б|лъ:ше в1д розвитку ]\{а|11ин' н|:к в!д обсяц викорис-
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тано| )киво[ ф1з;т.пто| прац! безпосереднього виробника. }[а
грунт! використання ма1шин фортиуеться €дина ц|л]сна ма|||ин-
на система' створ|о€ться конвейерне поточне масове виробни-
цгво' засо6и виро6ництва як накогти!{ена минула пра1{я ви1-
ц)а!оть вир!_тша.гьну ро'ь. 8ласн|сть на засоби виро6ництва
(кайтал) на6увае особлп.вого значення ! дае змогу прат{!вц1416-
в| зай*яти пров!дн| позиц!] в еконой+:о}1{у та пол1т:ллълолшу
:тсггг! сусп|.льства.

8тл<ориста|{\1я насус|[|!я' пр|4мусу як мотиву д|я.::ъност! та
визнача]тьного при}г!Рпг}' футт:сцонування сусп!.тьства, йод'о
структурув:}ння вйтепер немохг:цво. Ёе мохна захопити'
прив/1аснити с}{.]1о|о | впл<ористов}ъати аал! !*плустр1а.:ън| ба-
гатства' як цс було ран!:ше |з с!.лъхозр!длят'пт. (.рй того, заво-
|овання [х не лор|вн:ое'йньому освоенн|о, повноцйног}[у ви-
користанн1о. }1етко' наприк}1ад, пртйняти пол!т:д<о-правовс
р!.т.т:ення про наш!она-гЁзац!_+о чи ек-спропР1ац!:о влдасност1. але
як пра|цовати та керувати ни]'у1и, як орган1зовувати виробниш_
тво, п!дтриьувати .лэтсленн| еконойцп*| зЁязкта 1 контакгуп?
йетодапос у|^с\ц1ля |[их питань не вир!ттгити' вони не .'ти|ше
пларн|, а й лпк!д-лпв1. |1ргтгадайлдо, як вй1брана у пог*|:цикБ та
куркуль с!-тьськогосподарська тс:от|ка розб:шалася на част:оц й
розподшшт.'1ася по р13н}о( господарствах' та !!и приво.щ1/{о це до
зб!.гльцлолтня виробтшл.1гва? Б!.гьпле того, мо)о|ив! взагал] катаст-
роф1тпт| насл!дки застосуванн'1 17асу|'у1я в |ндустр|альному суо-
п|.:ьств|, як| пир|ша|оть р(ови сапсо| його ;лоаттед|я-гьност|.
|1р:шшгнення футттсд!онування енергет!,г{но1 систе:тпа' водопо_
стачання' :<ана.гг!зац!|, по6утового о6слуговування' транспорту'
торг!влг1 немину{е вик'ти11е у ве.,тиких йдустр1а-гьн],о( цонтрах
масовтй голод, епйстш!!, стих!йн! бунти, 1цо при3водять до
"в!а,*{рання" йст, "уте.{[" населення до сйьсь:сок район|в,
ру&лування виробн:лдгв, )китдового фонду, 3ни]щ9ння к}]ъц -
рно-йтелект)'ального потенц!алу сусп1-'ъства, його "вйки-
дання" назад, до епохи "аграрн}о{'' цив!л|зацй чи до поро-
.щкення невйопло< ран!.тше модиф1кащй сусп|.льства, як}о(ось
сусп|;ьтпа< "г|6рт4д!в" 1п,[ "}1утантБ'', 3аморо)кених у сво€}(у
розвитков|.

(.р!тт того, пр},п\[усити с}!/!ок) ро6!тн:л<а пра!_цовати на 3асо_
бах виробн:адтва !т*дустр|ального сусп!льства _ 1пкодити само-
:иу соб|, це дов1в и(е рух -тцддит!в" А прлалипуват14 його пра-
1повати п!д защозо|о др|очка ни сморт1 на АБ€ взагал| безг;уз_
до. Ёав|ть використання "загрози голоду'' на такй робот| еко-
ной*то неефект:вне. [ъщустр!альне виробнр*т{гво потребуе в|-
.,1ьного в|д "загрози голоду'', "як|сного'' пра:(!вн:л<а, я:сл} во-
лод1е повно|о сук1тпт1стто знань' необхйн:тпл р|внем ку'гьтури'
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|цо да.,1о б йопгу змоц повн1ст*о зосередитися на виробникй
д!я.гьност1' |{аксима.,тьно використовувати наявнуЁт потенц1ал
техн1лст, розвивати найвлацу продуктивн|сть прац|.

Ёав!ть робота на токарнот"ц верстат| потребус певно1 йте-
л!гентност1' розу'!11ння креслення, вмйня ро6:тпа елементарн!
о6.паслення' а отже' ! деякого бая<ання прац|овати, певно[ за-
йтересованост| в пра1ц. Б:.+тлткас об'екг:.шна потреба не при-
т\,{у|шувати роб!тгг:л<а пращовати ' а ук]1аети з ним трудову }то-
ду, яка задовольн.'1а б обладв! сторони. Фднак зайтересова-
н|сть досяга€ться не т|-гь:са збй.ьгшенням зароб!тно! гшпатн!, а й
перодаче]о ро6|тнтл<ов! частки вйповйалъност| (вгтади. конт-
ро.,т'о та управ,1|ння) як у еконорг[.пгй, так | в соц[а.льнй сфе-
рах життя сусп!.тъства' {е тако'( яв.тш1е собо:о копшпройс.
}згодх<ення йтересБ, цйей та поцтеб вимагае не т!-тгь:от осо-
бисто| свободи роб!тгпл<а, л1л<в!дацй в!днос:+т 3€ш1ехност1' а й
встаков.,1ення прлдтайпдт! форма.тьно| :оррщ:дтпто| р!вност1 вс!х
.тлонБ сусп|льства поред 3€}кон0}у1 { дерт<авото.

Разом з 1им }тдустр1альне виробн}п]тБо роб*лть 1з свого
працБнтп<а "гвинтю(а", як на3'шав його |(..{сперс, _ "ф1гнк-
ш!ону:от_у двта]ть ма1177,\[|4", яка нс над чи]|{ не розйрковуе |

втрача€ своло |тц:д!дуапьн1сть. Автоматизацй прац[ прт,шл-тлшуе
.,т1одину пост|й+о повтор|овати на конвейер|, ял<]лй р1хаеться,
одн| й т1 сашт1 операц]1. Беззпт|стовна праця виклика€ т!-ггь:сд
вто}}'у' а то}|{у € ва{о(им тягарем. [еретвор:ое ,!}одину на дода_
ток до й4[1}1Ё!{ такоя( ! залсж*г!сть [{ в!д !*цустр!а.ъно[ орган|-
за:1!| прац|, всього способу )киття. }1адм|рно| техн1зац|! 3'вна€
не т!.гълот сфера керування вироб:л,лгцвом' а й влтьттлЁт яас,
вйпочтдток' ро3вагй | нав!ть !гри. }1лод:,шта опиня€ться у повнЁт
залеястост! вй заорган1зованост| )киття' його тотально1 регла-
птентащ!], 1цо прояв'ш1€ться у форпцванн| гострого вйчуття ча-
су' рете.'тьно ро3т1исаного т1лану на день' т}о|кдень' м|сятр' рй,
у пост|:&пому напрул(енн!' поспйов|, систепаатичноту{} деф1тдтг|
часу' уривчастому сп!.:пцгванн| [з сво'!т,*т роди(!ами | друзятии. 1

дхередом |рого с в|дтепер не дер'(ава, не пол[тична в]1ада' а
еконопг!ка, саьто виробництво.

Ро.гь пол!тично| влгади вгаса€, пол!ти'+т| в|щноситти зде6!лъ-
!''1ого ста}оть конвенц|йним:а. 3аракен[ духом л|6ерал1зпгу нов|
сусп|.гьно-пол!тит*т! теч1| намага!оться взагал1 вит|снити дер-
:каву |з сфери еконопт]ьэт. Бтц+:акае "правова дер)кава", яу'а на-
магаеться фун:сд|онувати на грунт! законодавчо! 6ази. Бсе це_ прояви в!докрет'дтгенн'1 влади вй ытасност!. €оц!а-тьна стру-
|сура 3]9{|н1о6ться, 11 моб!.тьн|сть стае деда,1| активн|тттото, без_
л[я >п<орсткто< перегородок руйнуеться. Блада ! посада, 3окре-
ма' не переда}оться у спадш{ину. 3ацдялст роз1циронн1о мо)к.'ти-
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востей представникь р!зних сошаттьн}о( груп 3добути бшану
осв|ту виника]оть, хоч | форма-льн|, [ш1е здеб|-пь!пого однаков!
\!!ансц для пивиш{ення статусу.

Р|зн:д.дя, ш!о виникас мь( власн!ст!о.та'в]1адо}о' створ|о€ по_
ред}ъ{ови л-гтя форпування супере:(ност| м|:к влпасн:д<а}тг{ та су-
сп!.гьством, деда.гг1 6|_гълшу час'г',{1ц йтересБ якого уособтпое
дерхава. 3'явттясться 3начна софа-тьна група' !цо зосеред)!(уе в
свой руках вйповйн1 вах<ел1 дер:кавно! впади. Аналог!.лтттй
про{!!арок впну{кае 1 в еконой.гнй сфср!, у велик!,п( п!иват}{|.о{
корпорац!-*{ та ф!рьтах. Бй виконуе фун:сд!! орган|зац11 та ке-
рьн|д.{гва виробн!,т|{твом, а.,1е не е в]1асником засобБ виробни_
цгва' що знаходяться у розпоря]рконн! дер)кави. |]| дв! грутти
управл1нць' одна у сфер! пол|шост (дер:кава), йтпа у сфер!
еконопт|.:от (власн|сть), ор!снтован1 не на йтереси приватного
в/1асника, а на &/!асн! йтерсси. 1хнй матер1а-льний стан 3'ш1о-
)о,!ть передусй в!д усп!.:шного футлсд1онування !нсттгцт|в, ялог-
ми вони кору!оть (дерхсави, !!-органБ, фрт"пт та || ф!лй, в|дд|-
лень, сусп|.гьств€[ в цйо.яу). Ё| .лдловник'{ отри1',{}.!оть посаду !

просува!откя по сцтткб| не за при}{[_ц{г1аь{и си]п,!, поход)кення'
успадкування, багатс1ва' а за сво!1т*т дйовтдц,от якостят.шит. Би-
н\.{1<ае подй фун:оди в,г:асност| та подр!6нення еконой.п*о{
в'|ади. 1{е знавното пт|ро:о аналог|*то процесов1 подр!бнення
пол1тргчл+о[ вл!ади' як:й вй6ува8ся в сусп|,тьствах |1ердшо! хви-
л!, шдо набагато зб!.гьпшуе роль | значення у3год)кення' ко]{про-
йсу.

€успйьства ?регьо| хвшл! часто на3ива1оть "пост|+лдустр!-
а!ьу[14}м", чи "йформац|й{].!]и|4", сусп!лъстваг"па. 0днтдтл з пср-
1ш}п( охарактеризував таке сусп!-тьство амср;,1кансьюй соц|'о-
лог .{ан|ел Бо-тпп' Ёад концелц|е:о тцок сусп!-гьств прац}ова]1и
америка}{оь:огй економ.:.сг ! пол!титптий дйч Ахсон (еннет [ел-
6рейт, американсьтош?? футуролог Ф'гпвй 1оффлер, а тако)!(
французьк| софологи Райшдон Арон, &ен 1урен, [ак Ё:_тпо.гь,
&н Фурастье та й. [.Белшп вид!-тшо п'ять головн]о( о3нак-ви-
йрБ суоп!.гьств |-ього тгтгу: 1) перех!д вй еконой:ст виробни-
цтва товар!в до економ|кла послуг; 2) персвахання кпасу спец|-
а.гг!стБ | техн|кБ; 3) перевага теорети:{н1,п( знань; 4) гшгануван-
ня технолог!.шгого зростання. 5) створення "йтелектуашьно!
технолог!|''.

1*ддустрй перестае бути ос;товн1{!|{ засобом виробн-ицтва.
поступа|очись йсцем н'[ко{1иченн!о та виробнгп{тву йформа-
ц|[ | знань. |[ровигш ро]ь у св|т! по.пана:оть в!д!гравати дер)ка-
ви, здатн| висук1ти 1 реал!зовувати нов1 науков1 та техн!.+п1
йе!, на грунт| 

'1к|о(..мож'{иве 
створення як|сно ново] ! 6!.тьтш

доскон,ш:о! продукц!]' ш{о дас пдох<лив!сть запоб|гги 3начним

витратам енерг![, праш| ! кап|та.гу. !нформац!я та знання ста-
|оть крит}д{ними ресурсами сусп!льства. 1ой факт, шдо влас_
н1сть на кагшт€ш| перестас бутгп фугщамента..1ьнвдъц ! головним
д)керелом одержання прибттку. дав д.Бел,у привй 3аявити:
сьогодн1 клдасн]сть € прост01о [ор!,{дично|о функц!сло. [н:.ш1 до-
слйники вва)ка]оть основно|о формо:о вл:асйост! йформац|ло.

Бконойчна в.'1а,]1а поступово втрачае сво! позй|!', позбав-
ля€ться 1ндвйуа'гьного характеру. Бй6ув а€ться процес дспер -
сонал|зацЁ кайтагц, дедал| бйьлцого значення на6ува:оть йо|о
р1зноман!п*| колоктдвн1 або дер;г-авн1 форттпа. Фдночасно спо-
стер!лалотъся децентра-г:|за:{1я | рег!ойал1зацй виро6н:пдгва,
об'еднан| з леурбан1зафсло: ви+тлд<атоть нов! форттшл_ прац|' за-
:)шлатися якими мо)кна безпосередгьо вдома (вклпокало.п: око_
.:пдд! йста ! нав!ть с!.гьську йсцев1сть), вгл<ористову!очи ком_
п':отерн! комун|кац!|.

|[р*т.шш*оло ! насл!дком !ц{х процесй е дискретн1сть виро6-
ництва та кап1тащ, що деда.лг! 3ростас. }{а зпсйу центразг!зац||
та концентрац{ в !*;дустр!альному сусп|.ггьств| ;-прго<одйть тен-
ден:п1я.|х пол!.лпу. подр1бнення' ! 6агатьох га.]1узях вгтробнтп{тва
мал1 пщпри€мства' що працк)!оть за передово}о технолог|.ело,
рщ1гра:о1ь деда';1 акт:.вн|лшу роль у сусп!-гьногя-т поды праш!.
ма"'шй б!знес ви'{в'ш[е високу виробнищ та коь:ерц!й*у актив-
н1сть 1 поступово влтг!сняс ве.'тике виробни:.цво.

€ере.щтс та маломас1штабне вироб:лп1тво 1швид11|е й ефе:<ги-
вн|:де пристосову€ться до зптй у народно}угу |'осг!одарств1, зда-
тне повн!лше враховувати особливост! ко.гткретн ого п|дприепас -
тва. 9 1ро}у{у його переваги порБняно 3 великомасшлтабн;шт:
виро6н:,пщвом' що ор1снтоване йа ста:тдартизованто? конвейе-
рнгй в:.пшск проду:сд!|' (рй того, останн€ мае "о6мех(ений
р9сурс кер}ъання'': [з з6|.гъ!].|енн'{]\,1 мас:.шт3бБ п|дприсмства
зб!.:ь:шуеться обсяг кср1вн:ос вп.лг*шБ, ]цо на вйповйноплу етай
зроста}{ня пр[{зводить до "проб:*т'' в каналах управ-гт|ння (во-
ни п'ореванта)(у|оться керБгтими вказ|вкат,пт).

йаоове когвейсрне виро6нитдво стар!е- |[ередов| п|дпри_
€мства вх(е не вигцска|оть зна.пто] к!лькост1 ана_т:ог1чгго1 про-
духс:!!, а вироблятоть невел:д<! парт!| товару .шд взагал1 ор|енту-
1оться на виготов.,1е:*:я 1::дд|дуа_тьн:ак 3амод'1ень. -|[одр!бнен_
ня вироб:пагцва, кайтащ, в.гтасност|, еконоь.{|.+{о| в.тиди спри-
я€ то1!{у, ш1о упрая.гтйня дёдш| б!льтшо перетвор}о€ться }{а ко:
локтивну фун:сл1ло спец!ал!ст|в.

3ь:йпоеться сам характер праш, вона потребуе зовсй й:шо-
го тигц роб!тшл<а: н€з;ш1е)с1ого, винах!д./п.1вого, майстра_твор-
ця, який мае висоюй р!вень зага-гьно| та спец|а.тьно| кулъту_
ри, зАатнтй пра|довати без контрол:о' ма€ лраво слова ! м1ру
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вйповйагьност|. 1а:сд1 праг1|вн:л< 3викас до змй, вм|е пере-
будовувати впасну дйльн!сть, вйчувае потре6у у самоосв|т! !

зайлплаетсья нето. Бй в!.льн:#; в!д матер!а.гьн:ок турбот сьогодн!_
1шнього та завтра|шнього дня, по6утов| негаразди не вйвол1ка_
лоть його вй роботи, творхост1, що створ!о6 передумови д]\я
максима'|ьного вияв}!оння ним сво!х зд!бностей [4]'

Б1"гьпша частина роб|тнлд<й ! с.гулсбовшБ затцчалоться до г{а-
ст| в управ'11|*{! пйприемством' [ш1анув€]нн| його д!я.тьност!.
8у*хъжае соц!а.тьн:й феномен, я1о{й б.?оффлср на3в:!в
"леред6аяа}очо1о демократ|ело''. Роб1тнтпоа та сщтэкбовф, по
суг|. ста:оть частко}о техн оструктури' своер|днт.пьс ''продов)кен_
ням'' ||. Фднак Ф.1оффлер за3нача€' 1цо н:ш|ехить ще т!ль:с:
в!днайги методи та йстгатути спраш[с{ьо| передбачувано] де-
мократ||. йаеться на уваз1. що зм|ниться не ,1и1ше зйст, а й
сам характер праф. [!а дрлку Ф.1оффлера' пра|!я' як ро6ота за
наЁдт*ом за в|дповйну винагороду ви{!ерпа€ се6е.
[>т<.1(.|ел6рейт, у сво}о чергу, л1и1де про присутн|сть у прат{!в-
н:д<Б розвинен1!]{ кратн "парадокса гро11|ового мотл.{ву'', я;оай
прояв.,1я€ться в тому, шдо чим вилций рБень от1пати 1хньо| пра*
ф' тим мен1ша знан1тц|сть'й порБняно з |нш.:ил'ги мотивами [5].
[з зростанням при6уп<|в змен{|1у€ться зале:пс*[сть вй конкрет-
ного йсця роботи, конкретного в|{]!у праш1 то1цо. [ротшова
винагорода перестае 6ути головним },1отивом д|япьноот|. у
зв'язку 3 1Р{м великого значенн'{ набуватоть осв|та, систе]\{а
п!.щотов:от висококва.]т1ф1кован:о< спец!ал|стБ. !исло останнй
дос| було не3на!{ним, а стри(тура сусп!"тьства (на грунт| осв1ти
як критер|ло розб1:пспост! м|х< його .гтенатъшт) я&|{я]1а со6оло й-
рам|ду, в йфорш*ац1йлому х сусп!-тъств! _ перевернуту трапе-
ц|ло- .}1лодгпп^ !!,!'я нього _ найвлдца цйн|сть | йра багатства'
6сновн[ !лтвесттдд!] вк.,тада1оться в гагуз!. як! обс-ггщову|оть .,т1о-

дину' передус!тл в осв1ту' !дя того щоб зрозучс1ти. тцо таке й-
формац|йте сусп!.тьство' сл!д переос]!о1сл}тт}т поняття ! пара-
дигми, яЁ використовувштися дос|, таЁ, як "3ай{ят!сть'',
"робо{е м|сце'' та й.

3апропонована ехема ро3витку .]11одства мае певн1 недол|ки:
сусп!-тьства ро3г]1яда|оться по3а [:стй розв:тп<ом' 6ез урахуван-
ня д|| присугъг1х в н1о( проти]1ехн1о( тендегп{й. !(рй того, !г-
нору|оться !хн| р|зноман1тн1 вар1анти' Ёапр:лотад. по сут1, ото-
тох<н1о!оться дул(е несхо>к1 м!:к соболо "азйськ|'' (схйн1) та
"анти.ш|" сусп!.гьства. Фднак попри вс1 недол|лс: 1цо схе}{у
можна 3астосовув^ти як зас!б д.ття йзнагптя та кттасиф!к'ц;{
еконой.пдлк орган!зацй' для характеристики повед|тл:от осо-
би. Ак п!дкрес.гпое Ая<.('.|ел6рейт, мотлви д1я]ъност!, о*|ку-
вання сусп|.льства' орган!зат{!1, особи вза€мопов'язан| | в!длзер-

|'с;'з.дцш: (:

к;ш!}о}оть одне одного, перебув;|!очи у взасмов!дносинах у3го-
д>кеност! ! коордгп.пованост!.

$2. 1еор|| управп|нн'1

.[ля огшпсу п!рамйа.тьно'1 еконой.+то| орган!.зац|!, що яв|тя€
собо:о своер!дн:ай злдйок'(1рддл,[[1*{ого'' оусп|-гъства, розроб-
лено так 3вану теор|ло "{''. Бона в|о(одить 3 того' ш{о .,т1оди не
хочуть пра1цов:!ти, не ма|оть често.тпо6ства 1 |х трсба прш!{ушу-
ватп до працц. [рац|вгпиктл потребулоть. п{об н}{ъ{}{ керува.'1и'
ма|оть потяг до зФс,|ш{еност| в ус1х сферах д|ялъност| (в:<лшона_
ло.пт пол|т;т+ту), [цо означас наявн|сть вйносин за.гте>лсдост!'

Аля орган!зацй т{ього типу харакгерн| 6агаторБнев! структури
з певним обсягом управл!ння в ко>*сгй ланц1, незна.гпо:о й-
ропо вйпов1да_гьност|, концентрац|ело влади на вер1шин[ п1ра-
м!ди, представпено|, 

'1к 
прав}.{ло' €дино|о особоло' |1е фунда-

тор, "ха3я1н'' _ в'[ас[пп( орган1зацй' що сконцентровуе комер_
ш|й*у (п!дприеме:_ъ), управ.г:_:нську (менедпсср), обсллугову:оту
(1ю;сенер) д|я,тьн|сть ! об'еднус вс1 вптди в.]1ади (вгп<онавну, за-
конодавчу' судову). 3ласн!сть 1 втгада в орган|защ1] не т!-гьтсд
непод|.гьн{' а й переда1оться у спадщэшту. Бзаепловйносини
роб!тн:лсБ здйснтототься .,ти1ше по верт:л<ал|, зворотн*й зв'я-
зок май:ке вйсгнй' (.ерБн:а]тво здйсн-тоеться односторонн!-
ми нака3ами, йстру:сдй:'о: (поза правови}9{' }оридичним офор-
м./1снням' 3ворху до низу), обов'язков:дуги А]'я виконання
("нака3'' _ 3акон для п1длеглого).

0рган!зац!1 грунтшоться на 
'1атерна-гг|зй 

| певното йро:о на
б:орократизй. €вобода 1н1фативи, творност| в!дсутня, як | вй-
повйалън!сть. "Б1+|н]о('' | "неспро}(о)с|1о(" призначак)ть на
|нлдлу, 6лштзьку за соц1аутьним стацсом посаду' в !_:тпшо йсце,
що ви3начаеться не професйно:о пртщатн|стло та ко]!{петент-
н|ст:о, а особистоло в|дда+т|ст:о поршлЁт особ!, тобто голов| ор-
ган|зац!!.

Болшгке 3нач9нн'[ ма}оть розйри орган|заш!!. бо вй н|ж 3а-
ле)Ф|ть ро]ь у сусп1-тьств1 як само! орган|зац!1, так 1 в;пасн:дс|в
'Ё. Бе.лпд<! мастштаби означа!оть ведику &|1аду, вг|-}!ив' :_трибуг:от.
?а й всеред:.шт| орган1зац|1 оофа.гьн:о1 статус. т!е| .рт йш:о[ осо-
би зале:ло,ггь вй того, яку посаду вона об!ймас. .{осягнення
певно[ посади означа6 придбання я|тко обуъаов.,1ених атрибутй
в]тади' прлавйеБ (кабйет' сокретар' ма111ина' дача то1'{о), як! е
своер|дн*пл "знаком'' посадового рьня.

Рконой.пта ефел<г:.вн!сть тапсдк орган[зацй н езначна. Бони
йертн1, "н9поворотк|'', слабо ! з зайзненняп: реагу!оть на сиг-
на-тпа софа-тгьного | природного середов!шда- йо>псна о1<а3ат!а,
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що вони пов;-гьно втрача!оть нав|ть почуття "самозбе-
рехення''. .{о них доходить в основно]\,ш т!ль*ст та !нформаш1я,
яку вони хо1г}ть шуги ! яка в|до6ра:куе |хне особисте уявлення
про реа.,тьн|сть' .{асто ду)ке далеке вй ц|е[ само| реальност! !

суттево викрив/|ене' |[ровйну ро'!ь 3:1 ц|.о( умов вй|гра€ пер-
|ша особа' 1| здатн!сть розрг!ти сл.ттуац!ло | пр:атбсати вйповйн!
р!-:пення.

1ак[ орган[3дг(!| ьталоть тенденц|ло до зб1ль:шення сво|х роз-
йр|в, проникнення в ус! сфери сусй.ггьства ! прагнугь нав'яза-
ти всй соц1а]ьн|{п{ групам в':.асн] |нтереси' Бгткористову|очи
верттл<а.тьй 3в'яз]о{' вони намага|оться поренести (! багато в
ногиу 1м це цдаеться) ш! вйносини на все сусп!.л:.ьство, л:ере6у-
дову|очи його за в]1асним зр:вком (за допомого1о наси]1 т'т, пи-
леглост1 низ|в верхам).

[нтша теорй управл1ння _ теорй "у)' _ опису€ еконойчн!
орган!загд11, в яких за вйповйн}1х у]!1ов л]оди 3 творчим потен_
ц1алом пориватимуться до прац|, але !х тре6а за!.нтересувати
матер|а.лгьно|о винагородо!о. |{с тако;к п|ранйа;ън| 1эрарЁ.н!
орган!заш!1' хоча в н!.о( присугнш? значно менлший р!вень упра-
вл1*гня двоб|тпттдт потоком |нфорьтац||, тоФо в н].о( наявний
зворотн:й зв'язок, врахову}оться пог.]1яди "}*1зБ". !правтт!ння
1цд!!}1 оргат*!зац1ят'оа здйснюсться но ст!.тьки у форй наказу__
примусу' ск!.ть:от згйно з йстру:щ!ят'па, певно1о письмово|о
докртентаФ€!о, 1цо обме:куе суб'е:<т:тв!зм кер|внлтщва' !ориди-
чни|!1и н0рмамР[ (законагяи), як| ро6лять натолос на птатер!а.гь-
ну зайтересован1сть. Бластивий [м патернал|зм дедал| б|,ъцле
поступаеться б:орократизмов| _ п,ггу управлгйня. для якого
хара;сгерн1 спефал|зований под|т прац|, правр1ла та стандарт}1'
ч1тк| показн:аст оцйтст прац|, прин1пп{тп,! найтц, що грунту}о_
ткя на коплтетент(|] роб!тника.

8лада в орга:т|за:{!? на1ех(ить скор1:ше не д:птаст|!, а б:орок-
рат|!, в;тасн1сть я<е все ще 3али1л^€тюя в руках "сй'!''. тобто
Би1{'{кае подй вггасност| та вла,ди. Б|д "хазя|на'' наса]ъ[г!еред в1-
докреп8!}о6ться техн|ко*обс;цговулона фун:щй !нх<онера, далп|_ управлгйська фрлсл1я.. менедхера' а]\е зага}1ьне стратег1.тне
кер|внтлщво в орган!за:{!1 цього титц за.'1и!шаетъея в "с|м'|'', як
! комерц|йна д!я-гьн1сть. |1р ести:к орган[зац|! 38.!т€)0{1ъ тако)к
вй розйрБ 1:, а софа.гьнтл} статус особи з || атри6уга:"ли _ вй
]!!осади' якт вона об]:&пе.

1ёор|я "7" от1ису€ оконом|чп*| орган|зай1 3 ада!тгивно]о
структуро}о' що да€ 3моц |нус1ц' рсагувати на зм]_гти в довко-
.]1и1ц}1ьоцу середови|ц1. 9асто вони ма|оть матричну форт'ц з
]1лоско|о структуро|о, тофо незначним числом управ.тгйськ:тх
структур. |[ерсонал п|дпорядковуеться звичайно не одно!угу, а
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к|.ггьком керБнтл<ам. [сну:оть як вертика.'тьн1, так 1 горизон-
талън! 3в'я3!с{. Фстанн! ма|оть здеб!-гьтшого нефорьта;ънтцй ха-
рактер' а.'1е розвиток |х псай:*<е не зустр!ча6 ходн},о( перепон' а
тот\,ту вони б|льшл розв:ат:ен!. н|:к формапьн| та верт:л<а.лгьн1.
}правлйня оргайзац1€}о с.1ира€тьея на ти|:п+| корпоративн| й-
тереси, тцо о6'еднулоть ус!х.

3вокасться, гцо пра:{!вник}.: у сво|й б!.гь:.шост! прашелтобн|
та вйповйа.гьн!, |х .гпдше сл!д заохоиуват\4' 

^ 
головне _ п|д-

тр!0у{ув:}ти. Роботодаве1{ь в!дловйа.тьнрй 3а те. шдоб стосунки
|з пра:(|вгш:ка}8{ скпада]!!,!ся на взаег'*тй дов|р|. 3аволовання
дов|ри _ необхйна р[ова досягнення котъпган1е:о усп!ху. Фсь
чо]!{у таке в€|'0тиве значення ма!оть 3ахист прав 1 г!дност| пра-
т(!вц1д13., гарантй його зах:дценост|, створення у'![ов для твор-
чого зростання особи. {е не а-гтьтру|зм орган1загц![' а суто еко-
нойчнтд? розрахунок' ад)ке, з одного боку, розвиток в!днуття
партнерств3, 1{9 сттира€ться на в3асмну дов1ру' пр:шаб.гпва
робота - }'1!{ови д./!я повно| саплороал|затц!| особи' {!1акси}у{а-]1ь-
}{ого розвитку !] !н!фативи' таланту, профес|йн:о< якостсй та
навичок' творчого потенш1алу. а з |+глшого _ це спр|1'1е гнучко-
ст! в управ.ггйн! та вибору псвно| трудово] мотивац!1.

}!еабияке значення мас ф<.:ршування "духовного'' корпора-
ти3му' ет1,г{н],!{ цйностей, евоср!дно| ку.,1ьтури, яка проймае
собого всло д!я.гтьн|сть коттдглан|1 та мае 6уту осново|о д]я.гьност|
роб1тн:л<а. !! ет:л<а та ку''1ьтура * своер1дн|41} це}{ент ф!рг,па.

|[ол!пд<а "повно| зайлаятост|'', зп{ "дов!.п{ого най{тц'', на
грунт! укпаденн'т договору з пра:1|вт*ш<о]!' зна!{но:о йроло зн|-
ма6 3агро3у безроб|тгя' проте вона но вик,т!очас мохслпшост|
перемфенъ прят{|вц1д1д у мехах ко:тгпан1|, пон!окення у 3а-
йпданй посад|, заргшгат1, в соц1а.гьно]угу статус|. Бин:л<а:оть мо-
>к.уптвост1 д.'!я ро3витку "неспец!ал!зо.вано| " кар'€ри. Бласна си-
стема осв|ти, що ск.,1ада€ться в корпорац!1, дас мож.гплв1сть
оводод|ти к-!ъкот'да р|зними спеф:шгьностя\!1и одночасно. А це,
сво€}о чергою, в!лкр:вас мож-'1ивост! для змйи йсця ро6оти
як овоерйного "3в!-тьнення''.

[1ироко використовуеться непрят*лл1, "прго<ован-|й" конт-
ро.ть. тоФо вймова в!д рстольного нор}1ативного 1т]1анування
виробн:тто| д1я"гьност|' (цо с|1ираеться на хсорстк[ к1-тьЁсн[ по-
казники' "конц>олльн|" пд{фри, т|сно пов'язан! з фйансов:лтпт
йструптентами контро]1к] (зарплатото' тштрафаа,*т топцс). [олов-
на увага пргтд!ляеться стратег|чноь(у т1ла}уванн1о, "к|ш.дев!&1"
результатам д1я.гъност1 ф1рпаи, ро3витку культури корт1ораш|1.
Аомйус консенсуш1ьне при*тяття р!тгт9ц5, працБгт:л< особис-
то бере участь у пртйпятт! р|ш-:онь. Аоеягнутуй консенсус. од_
нак' ма€ неформа-гьнтл1 характер, в!н не набирае си'ти 3акону
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чи нака3у' 1цо сприяс ро3витков| мб:сособист!сного спикуван-
ня' ста€ сво€рино|о !школо}о корпоративно[ культури, сприяе
оволоднню навичками управ.л!ння, передовим досвиом, вихо-
ву€ почуття в!дповйа-льност1.

Блада та ш1асн1сть майо!(е повн|ст!о подиен!: не т|ль|с{ кер|-
вн|, а й комерц1йн| функц|] викону|оться моне,гркерашги' а й-
тёреси атсл|онерБ компан1| пр1ор:тгетЁ щодо 1нтерес!в [1 пра-
ць!и<Б. 3начення в.ттасност1 як володйня певно!о й"гьк!стло
акцй поступово змсн1цу€ться. Б|-гсьш: в;:;к.'1иво!о для особи стас
'й д|-*шьн1сть в сангЁт корпорац11. виконання певн1{к 1лправ-гт|нсь-
:сд< фунтоцй. Фднак посадовкй стан певно[ осо6и у ф|рй за-
лехить не ви прин:ште)кност| до 'сй':" або не вй володйня
к!льк|стто а:с1й, а вй профес!она.гьно1 здатност1 |1. Б!_ть:ше то_
го' при3начення на певну посаду або зв!":тънення 3 нот ста€
вйтепер не правом чи волсв|4'{в]1енням одн|е| особи (нав!ть
на:?витцо| у ф1рй)' це ко-цсктивяе р|_тшенн_я вйповйного кола
працБникй (консенсуальне пр*йляття р!лшення). я|тко регла-
]\{ентоване 1 пщтверд)кене п}{сьмовими доц,т\{ента1|{и.

Бконойчн! орган|заш|! цього типу п9реста!оть буги
"вотчино}о'' !-| "в/1асникБ''' останн| .,ти1ше одер)0/|оть прибуток
на наявн1 в н],о( атсд1!. Розпл|ри ф|рг'ли' софагънуй стан з його
пртлвйеямтт й атрибугами в)ке не ]!1а1оть пер1шорядного значен-
ня. Б|тьгш в:[)с11иво!о е здатн!сть корпорацЁ враховув:!ти змйи
зовн!.ллнього середови1ца' гнучко | своечасно пристосовувати-
ся до н!,о(. Фунпсд|онування цих орган1зацй ви3нача€ться ба-
гато в чоп{у ринков'{\{и в!днос*.плап'са, коли ко)с{а орган1зац!я 1

ко)сшй конкрет*лтй !*щртвй автономн! | незалпе>:сл1 су6'екти, а
вся су!(упн|сть гх _ "хаотичне'' поле економ1.лгто| д!я_лгьност|,
су6'с:сги 

'!]с/о( 
не пов'язан| в]днос.т.птаттда пйлеглосй, де нема€

"верх1в" 1 "}п{з!в" | де вс! ма1оть '-однаков|" стартов[ ргови, р1-
вн| права й обов'язтса, .{!9 |(Ф*н:й суб'елсг "в1.'ьний''. €творен1
в|днос:ан:а та зв'яз!с,1 розта:шован! горизонтально, оск-|:ь:ст ви -
ника}оть не за прш{1-ц,|по,[,!' п!длеглост|, а на основ| взае:'дто{
зайтересованост| су6'ектБ один в одно}[-у та кот,шпройсу.

3а умов рпал<ово| еконодц!ки в!днос:+пи т*|х< суб'сктами не
хаотич}1|. Разом з тим спро!цсно!о с точка 3ору' за 

'1ко|о 
3а

р{ов ринку рщ суб'скгБ упорялкову|оть си.л7\' аналоЁ.п*! по-
л]осам матн!тного поля. €уб'екти в еконойчнй сфер! д]*оть но
просто за сво1м 6а>кання]тл, а так' :цоб {хня д1я.:ьйстъ бутла ра-
ц!она.гьноло, "грани.*{о корисно!о". 1хня д1я.гпьйсть дикту€ться
не начальником' не наказо]!{' }{е статутом орган|заф| 

' 
а мае на

мет| отртш,тання прибуп<у ! спря,у1овуеться ц!ето ]!1ето1о. |1роте
слй пйкрес!ш!ти1 |цо важливими ста|оть не т!.тътот прибуток як
один з "по./пос!в" ! суто еконой*га сфе:сливйсть. а й вйпов|_

дна стаб|льн1сть ! устален!сть. макси][{ально адекватна присто-
сован!сть сконой.лтдо1 орган|зац!|' до зргй навколи1шнього сс-
редови1ца.

1нхц:д'д "по_гшосом" в еконой,*тй систей о культура та ети-
ка орган|зат(!1, пол|т:п<а дер)кав}{ого регу.,1}ов€}ння, '|ка 

м!стить 1

законотворч|сть. } горизонтагьЁ вйнос:дти пт|х< су6'скгаттсл
дер)кава мо'(ё внести момент п]д.гтеглост! (верт:л<а-тьн| 

_ 
зв'яз_

лст), якш(о вона в|дфаватилае ро.]ть €диного економ|тглого
суб'ст<га. [е, своето черго]о, роб*ггь п,{о)кт!ивим нав'язування
с1ое| вол| сво[м партнерам, використову|очи си'ц дер'(авно|
в/[4ди.

€вого роду продоФ[(ення1!1 "теор|! 7" е "[1р|т\1:&м&т -["- Бо-
1114 о|1ис$оть схожу на матри(п{у орган|зац!-:о ''к'11т!&|но-
орган!нну стррсгуру'', в основ! яко| леяотть так 3вана 5онтро-
./тьов€|на анарх.|-я _ надання пра].цвникам максимально! свобо-
ди ! макстап:а.'тьного обсягу повновахень, як! ма}оть стати на
завад1 проявам патернал!зпт-т ! бгорократизт'у- |]я орган|зацй
скпадае{ься 1з саьяост!{трттос 1 ;:овн!стло в!.тпьн:сх "|с'Ёт'&[ок_'', шцс)

ма1оть в]1асне об.гптяяя, _ тобто ро6|тния:о< гртп. "!(л!т\ш\|ю1''
мо)к}ть зб!-тьшуватися або змен1шуватися у сво|х розйрах, з-тпл-

ват14ся, г1одво|оватися, вйргирати ! вд'л*д:д<ати 3нову, зпсйтовати
сво! фут:сд!!, зв'яз|<}1 з |нтшитти "к]1!т}п{ка}'&1''. |оловна харак-
тористика !х, як: орган|за:{!? в цйоплу, _ праг}{енн'| до 6!_ть:л
адекватного та {шв}цкого пристосування до зм!н навко.,1и!!-1-
*"Ё? 

й'']Ё'";?#3;'н|нш*1 структури виника}оть в епоху йфор 
-

пдац!йно_технолог|.*то| рево.ггюц|!, формулоться навколо ьтало|
грут{и прашБн:ткБ, в!.пьно пов'язан:4к т,г!:ас собо;о в загацьнй
ст!уктур!. !|лодулца як ч.'!ен левно| гругР' волод|с свободо:о по-
ведй:са_, вибору виробнито| д!я-гъност! 1 мас ш*охошв|сть керу-
в;}ти свое1о дол9'о. 1на:с:'те ефет<гивне управлт|.гптя еконошг['шголо
орган1зафе|о номо)01иве.

3ага:ьнили фа:<тором, що цс}у!ентуе ф!рму 3а у!у{ов 11!видко-
гтлинн!Ф( зьтй, е д.'1я корпорац|| не те:+тологй ' а ету{1<а та ку.,ть-
тура. }нБерса-тьн|сть та !*щгв!дуа-тьн|сть _ основна ругш!л?ла
си,]1а орган13'1цц. |оловн:.трги у фу*л;сл[онуванн! ф|рм е три
постулатт:: "повага .гпод|&[и'' (йдав!дуал|зпл), "прагнення до
доск'на-ггост|'', "обс/гровування спо){о{в:}ча" (а не трет1х ос!б'
не перекупн'|{ка, не оптовик_а' не т<угпця).

1(адрова пол|т:д<а 1ъого типу орган|зацй спрямована на ре-
азг!зацф переконань |ндив]ду;шт[зп:у' .0"лш грого створ1о}оться
1школи пйвтд:дення :оал|ф!кац1|, де навчання д.лгя працБникБ
орган1зац]1 безгшгатгте. Форму:оться вйнослдти лов|ри ь:}л< пра-
т{!вниками та кер[вником, 1цо унемо)к.]1ив][1ое страйо:. Робоча
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си.'1а використову€ться гнг{ко, ку.,1ьтивуеться горд!сть за осо-
6исту пра1до. |[рат(!вшлст ч1тко усв|домл:о:оть прин|{ип
"заргш|ату с!штачуе :сгг|ент''.

|1ра:{|вн:лса мо)куть подавати анон!лтн1 скарги корБництву
корпорац|1'.!ва рази на рй_ проводиться оттитування п!длеглих
п{одо !'хньо: дрпс{ про керБникБ. {ан| 1цФ( огтитувань врахо-
ву!оть при оц1нц| профес!онально[ здатност| менед:кер!в 1 ста-
ну {!{ора.,1ьно-пс|д(олог|.гпого к.ггйату в колектив|. |1рацБнил<рг
орган!за:{!| можуть зустр!натися з |] керБн:л<ом у вйведентд1
для цього час без будь-я:сос пере1]1код'

€оц|а.ггьн*й стацс прат{!вцц;13 сттира€ться на його автори-
тет' профес|ональну придатн1сть. |[ракгтл9еться 3а;учення до
роботи спец|ал!стБ втдпдо1 ;<за.лг1Фкац|!. } зв'язку з ща,{ духе
рете./тьно пророблятоться питання найтту, не [||коду|очи гро-
:шей для о|ш1ати спец|ал|стБ високого класу. Ёапртлсггад, за-
про:1[ення до роботгт у ф1рь:! добре п!дготов;ген0го ||{енед)кера
розглядаеться як вк.,1адання ресурс|в у розйр| до пт!льйона
фунтБ стсрлйгБ. 3д!бнгпа прашБнип<ам. як! ма}оть орп.г!на,ън|
пропоз:дд!]. нада}оться тпирок, ловнова)кення з мето|о б!ль:п
повного використання |хнього творчого поте*лц!алц.

!'.г:я орган|зац!! характерне м€}кси]!1€штьне делегування пов-
нов;ш(ень працБн:л<аь: ус|х ланок. |1ри :'ропду здйснтоетьоя
пр|4}{1дп! "перевернуто| йрам|ди", !т1енед)кер повинен у мй[_
матьн| строки ! у максл.пл.}.,]ьно.!{у офяз! передати надану йопгу
в!дповйа.гьн|сть свой п!л.тлеглилл, пйтр:.п'уло.*т |хтл:о ]л+!щ1ати-
ву. |1оредава максим€штьн|д повновап:кень ни3ови]!{ працБни_
кам фа:сгтт.+то здйснтоеться 3а раху{ок 3'!н]ок9нн'{ рол! та зна-
чення кср1вник|'в' ставиться пц сш&{1в до|{ш[ьн1сть 1снування
:х. |фй того} рЁц]|ярн| огшатування серсд йдлеглд< став.]1ять
керБнлс<!в пер:.д ттеобх|дн!стю пра|'!овати так, щоб одвр)кати
схв:ш1ення свое{ д|яльност!. .$,'кщо п|длегл| не схва.]т:о1оть [|, вй
отр1{1|{уе "рекопле}цац1]'' зверху з наст!л?то}о ви}у[ого]о пол;ш1|-}1-
т*1 |!{ор:штьно-псто<олог1тпт:,й кг:йат у колектттв!. ?ака
"рско]т{9ндац|я" €, по сут|, 3астсре'(ення}.1 про мох<.тпв1сть зв|-
.'1ьнення керБнтп<а |з за:&ано1 посади.

} грот,ц ттшл! орган!за:ц![ добре ро3винен1 горизонта-гьн!
зв'яз1Ф{. |[ост!й*о в!дб1ъаклться зйни стру'оури орган!зат{![,
переьт1лпення прат(!внтл<[в з одного йсця на й]"!]е, що ма€ на
мет| не дати мо)о1ивост| ск.лпастися ! закр|тптгися бторократия-
ним структур:1м'

€лц пйкрос!!у|ги, що "принц|{ппт ]"* не € )корсткип{и ма_
то}[атични1}{и правипап.{и обов'язкового характеру, вони мо_
х3пь набирати вигпяду будь-як:ок модиф!кац1}тих форм' тл]о

|)озд!.;г (:

3умовлено ступенсм ро3витку еконо]!{|чно| орган!зац!!' !1 гото_
вн|стло до фун:сд]онування на грунт| гцо< пр:.ппцгшгБ.
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Роздй 7
п.|1АнувАння кАР'€Ри сп вц|А.}1!стА

!(риза старого ! зарол:*<ення нового' ринкового механ!зму
мот:двац|| акша.гг!зують проблепту пйвтп:{ення рол1 спефалг!ст!в

у прошес| вдосконш1ення соц1алъного управ}11ння трудово|о
поведйкото працБгт*п<Б, б!-ггь:л повного використання |:спього
профес!:?то-трулового потенц!алц. €оц|а.тьнтй механ|з}1 упра-
вп!ння викону€ таЁ фун:сд|! [|]:

1) орган|заш!йто-пол!ти'*ху, що.-конкрети3уе пол1пл<у ви-
1ц}о( орЁ}нв вг1ади 1 доводить 1| до н1окч1'о( управ.111нських
структур. 8ироб;пя:о'п* власк1 пол]ти'пт! установки' суб' с -
кти со1ц'ш1ьно-управтпйського механ1зпгу дбалоть не ли1[|е
про дерхавЁ | щупов|, а й про особист1 йтереси;

2) господарсько-управ.гпйську' яка формуе основн! уг9{ови
господар!овання;

з) кддрову,.ш*о фортиу9 тРудов1 колективи | оновлпое ск'1ад
кер1вник1в | сг1ец1'|л|стш;

4) технолоЁнну' 3а допомоголо яко! забезпотуеться процес
виро6нтл{тва з огляду його ку.гьтури | застосування суча-
сн;ос технологй;

5) орган1заш!:}ту' я7<А забезлетус орган!зац!ло виробництва !

- яЁсть пра1ц;
6) ст:.ш"ту.гпо:о9}, !!{Ф дае з}у1оц розрооляти 1 з:}стосовувати

дйов1 ст1дщ.,ти' акт:.в1зувати поведйку працьникь;
7) !нновац!йту, [1 розулгьтат0м е вдосконштення вс|х ланок' виробшдцва' впровад)кення софа.гьно-еконой'пт}й но-

вовведень.

€лй пйкреслити' що панук)че в л1тератур| трал<гуватппя си-
сто}{и управл};ня спефа-гьно но в:дд!ляе сощ1альнто< аспеу'т|в

управлйй. !е пов'язано насамперед з директивн1ст:о систо_
!й управлтйня' яка ц!яла протягом дссятил|ть 1 нс 6ула за!нте-
ресована в акг:.в!зац!! л}одського фактора, не враховува][а дум-
й прашБнлака про як|стъ управ]1|ння' 3€|вах(а.'1а розвггп<ов[ й1-
|цативи }т!рав.]1|нськ}д( кадр|в низов]'о( рьнь. } суласкй :ке
сттгуац!|, 

-колп: 
з'яви][ись труднотш!, пов'язан! з непйготов;гейс-

т:о керБнллсБ | спефал|стБ до переведення економ!-л*т на нов|
рей<и^, трад:шд[?пе уявлсння про систе]|{у управ'1|}{ня потребуе
}л"регляду. 3окрома, доц!.тгьно видь['1ти в 'Ё скпад| еконой.г+е
упЁав.'тнй' гоёподарсь:ой механ|зттт | софа.гьне управлг|ння'' _|[ертш*лмт 

на необйн|сть такого п!дбору кер|внлл<Б | спец|а-
л!стБ 3вернув увац |.{.|1опов, як|{й завна!{ив, що нот!{енк/1а_

|'с'::удуг 7

турна систем^ пйбору, висунення й оно&гтення кадрБ госпо-
дарськ||х кер!вникБ ставить |х у ц1.ггковиту за"гпехсг|сть не вй
колектгв|в ) як!.1\{'1 вони керук)ть' а в|д виш]естоя1ц},1х лосадо-
вэо< ос|б, що висуну-гпа 1х. 1!'е зглаъ*толо м!рого ви3начае всло л|-
н1ло повед!н:сд ггих керБник.пв: ор|снтацй ]х на в:дцестоя:.ц!
ланки управл:йня стае деда.лп] а:сттвн|-тшото, н!:к на т! чи й:ш|
категор!1 п!длеглшо*, на керован| :*ллда колективи. &цо ддя
командно-адпс1нЁтратлшно[ систеп,пт така ор|ентацй керБ'*дф
була природно}о, то при переход| на еконой!{не управл;ння
виника€ супсро.лн1сть: ь1етод}1 господар}овання понов.]т1о|оться'
а еистема при3наченн'! "3всрху'' з€ш[и111аеться старо|о. ){' зв'яз-
ку з |п,[]у{ ву|}+у[кше про6лепта приведення управггйського мвха-
н!зг*ц у вйпов!дн1сть !з господарським мехайзьтом, тцо постй-
но зшг|н:оеться. -{:сл|о "сьогодн| взято курс на пос!4/1ення еко_
ной.штт,:х ва:келБ, то цей курс ма€ бути повн|стто реагг|зований
не т|.гьки в господарському механ!зшг[, а й у механ!зй прямого
кер|вн:тдтва' вк'{]оча:о.п: 1 механ!зм п!дбору кадрБ..' 1ро6а
зро6ити так, щоб при3начсння кадр|в {ц,*: було пов'язане 3
нови|{и критер1ями господарк]вання'' [2]. |[рртчот\{-у 3 новит\4и
критерйттст господар1овання мас буги пов'язане не ли1це при-
значення кадрь, а й уся система управл|нсьлошс в1днос:+т: роз-
поРядч| права, характер п!дпорядк1ва}*{я "ни3Б" "верха}{",
отащс керБтплсБ, !>сля ро]ь у ко}.{гш1ектува+*т! сктпаду спец1ад|_
сйв п!дприеплств [3]'

Фдн:ашт |з резервБ п!двтдцення ефект:авност| розщлово| пра-

вання працБн:л<й за фахом. }1а. практ:л1| в розр;|нтг[ того, хто
з прат(!.врц6!3 е !нясенером, керБн:а<оп,1 чи сщл:кбовцем, пануе
неа6ияка т1лутанина' €татистика врахову€ |л;гсенерно-техн]ч-
нго< прашБникБ (1тп) | слу.хсбов:{!в. [1ри |Фому л*одей' як!
профос|т}+о зайъдатоться управ'11нняьл виро6ни.плтл процесом'
частково в!днесе*то до 11|!, а ш'астково _ до с'гцоп<бовт(!в. }{а
на1ш пог']1яд,. цс окре:шд?, самост|1?|рй вид д|я-гьност1. ||гута-
нина в назв[ призвод!{ть до помилок у п!дбор| | розставттонн|
прат\!вгглл<Б, впровадхсе:гн! номенкпацри посад навчання сту-
дент1в, визначет*т| додатково1 потреби в спефалт|стах.

[{апр:дсгпад' преот}окне найпае:лування "11|['', 1цо попервах
познач€ш1о д!я.льЁсть, якок) на виробтп,пщв| зал}ъда:штсь 1ъпп<оне-

ри 1 техн!ст, сьогодн| 3астосовуеться 1цодо перев:шс{о| чаетта*
ни с.ггркбовць | пта:}ке щодо вс!х керБнрп<Б. ||онятгя "1?|['',
нсвиправдано ро311[ир]о]очи свй обсяг' ст€|по майке слдпон|-
мом поняття "прашБник ро3умово[ прац! г*а виро6нгпдтв!''.
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Ёа налшу ду'у(ку! 3а основу тсал1ф!кацЁ груп прац[вн:д<Б
сл!д 6рати спе!ц.|ф!к1 ]хньо| роботи. Биробнина д|яльн!сть пра-
т(|вниЁв розумово| пра1ц скпада€ться з так[,о( видь:

. 1) управггйня виро6ництвом (майстри, нача.,1ьники цех|в !

в1дд1ль, керБнтлса п!дприемства);
2) техн|.п:е забезпечення виробн}{цтва (конструктори' тех-

нологи' |н;конери-досл!днзо<и) ;

3) створення у'!{ов д'ш нормал{ьного фуюс1!онування вироб_
ни1дтва, нагляд 3а пра1по}он;лм;* (охорона, та6е.льнэй контро.;ъ,
частково в1дди пра1ц 1 зароб!тно1 гш:ати (впз)' забезпечення
матер!а-гьн:.шо: | трудовими ресурсами (поставання | в!ддй ка-
дрь)' створення у|у'ов для ефекпшно| д|я.:ьност! вс|х прагцопо-
чих (оекретар|, арх!вар1уси' бтхгаптер!я, еконой.пха слцтсба,
в!ддй *с{тлово _побуговтл?, в]ддй тохгп1чн о го наввання) .

Б!дособлення 1цо( вттд|в д|я.гьност! було пойтно вхе на
рантггх етапах розвитку промисловост[, однак невс.лгтл<! розйри
виробнгтштва приводи.'ти до поеднання |х в осо6| одн1с! -гподи_
ни. Бнаслйок зб]-тьтшення виро6ни.по< колоктив|в 3'хвилаоя
спефагг!зацй: за кожним в}цом д|я.гьност1 закр|гшпова-гшлся
пост!_&п! прац|внилсс. 1а:стп: чином' корБн:лол поч'ш1и зайтхла-
тися 1.правлгйняпс виро6ни!дтва' !нх<енери, в то[|{у цгр:сй ! техн|-
лст, його те>сп1.пп;д; забезпечення]!{' а с;гщ<бовш! _ створ!овати
у!{ови для нор1у{:}]тьного функц1онуван}{я виробництва.

Робота, спр'{]!{ована на л!дви'гцсння ефе:сгт.вност! д1я.гьност|
ко>кно| категор1| пра: ({в1дд1;3' кер.[внтл<Б, |:гх<енерБ | с-ггркбов-
т {!в, дедал! вйр1зняпаметься, оск!.ггь:сл в:дди д|я_гьност1, не3€ште-
:лсго в1д того' викону!оться вони одним пра:{|нрд19м .па закр|-
тш!}о!отъся за р1знтпла працБнтд<аг';тт. тако)1( спец1ал|зулоться
дедал| б!-тьтпе.

Ё{екр*тт*т*пте став]тоння до в1д*г1нноотей пя1х< р!знта'лт вида-
пда д|я-гъност1' прагнення називати май;лсе всй прат(|вн:а<!в ро-
зутпово| пращ |н;кенсрапш: поясн}о€ться насамперед боканняпл
п1дв:шд:тги окпади особам, як1 в:д<отгу*оть в€'к/!иву роботу 1 пла-
р15 3|дпов\ц"у ц" :{!е! роботи осв!ту. Р|з:тлпдя пг|:к !тол<енер-
но:о д1я-ггьн[стпо 1 не|_ьо*сенерно}о досить пойтна. [юпсенер, по
сут|, нерозривно пов'язан:тй з техн!коло' т:!}{' де неп.{а€ техн|_
ки' не]\{а€ | не моя<е бути 1локенерБ. А1я.гьйсть !_н:кенора _
духовна д1я]тьн1сть.

Ба на:д погляд' управгпйня виробнлдшвом, орган!заторську
д|-тшгьн|сть н9 мо)кна зьт!:луватгл з д!я.гьъг|спо |нх<енерното. .{отст
на виро6н:адтв! пратцо|оть л-!оди, а нс роботи, тобто по:от кер|-
вник виробнлдлгва керу€ л!одьми' а не ма!'1|инап,пт, вй 3€|'л}{1ша_
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еться керБником' а не !ня<енером. Розушс1ння нетотояспост!
!+:х<енерно! ! управ.гп[нсько| д!я-льност! привело до того' 1цо у
с1||А керБк:л<аг"от промисловго< ф1рпт ста|отъ звича&то юрис-
тла, еконойсти або б!зносп:ени за осв1то:о. Ёав1ть спец!агльно
пйготошген1 менод:кери не с йхенераьшг. Ах довели досй-
дя(ення теор|! менед)!(монту' навчання менеджер!з ор1ентоване
не на осво€ння !*оп<енернлос дис|цш['1!н ' а на техн|ку управлтй-
ня. Ао програми пйготов:оа |х л< основн| входять так| теми:
"пол!т}д(а б1знесу | 1! ц|л, ов.олодйня лроцесом пр*о}ляття р!-
!цень | процесом коьунгкац||. врахування л!одськ!{х аспелсгБ
упраьтйня, структура | прошес оргайзаш1!, к!лък|сн| аспекти
техн|п*т управлпйня, йформаш[я, гтлануван:*я 1 контро.,ть, а та_
ко'( еконоь{-1чне 1 по.,шти1{не м|сце в сус]11'тьств! пщпри€]\,{ц1в 1

менедя<ерБ'' [4] .

Розглтядаточи д1я.тгьн|сть з управ'|1ння виробнгпдтво1!1' мохяа
видуштти три основн| напрями' з^ якп}1{у1 спофал!зулоться кер|-
вники:

!) л1н1йне ксрБнттцтво (птайстри' нача.,тьники цехБ та |хн[
3аступники' директор п!дприсьсства, с.ггрк6и _ оперативно--
дисп9тчерська' псрспективного 

']ланування). 
/1й|йЁ керБн;а-

|о{' насамперсд ни3ова ланка (майстри 1 нача.гьн:дот цехь),
часто по€дну|оть сво|о основгду д!яльн|сть з орган1зацЁ вироб-
н[д{гва 3 наг.,1ядом 3а прац'}ою!|!{ми. } кйцевому п!дсргку пра_
ця 1г|о( ксрБнтт<Б бсзпосередньо ч}1 споссредковано пов'я3ана
з орган|'зац|ело д1яльност| роб1тн:а<Б ф1зи.гто1 пра1ц;

2) керБн:.пцгво. !н:кенерни.гтша 5о+е.}сРа]!п,! (нана.ггьн:лст
констру:кторськ!Ф( | тохттолог!чн:лс в!д.ц1лБ, }ст! застугп*пса). {!
працБнтлот значно мен1ше забда:сггься наглядом, але багато
часу прид|.г{я!оть управл:.йськй та |тол<енернй праф _ оцйц1
1ттх<енернлл< прое:<т!в, прт.й:яттпо технолог|чп*:о< р|тттонь, про_
дукуванн]о !лей. йайке вс| вони по!{ина.'1и як !н:кенери;
. 3) керБн

дБ кадрБ. пра|ц | зароб1тно1 плати, 6ухгалперсько| с.лу:кби та
!хн1 заст1тш:;лот). Фск!.льки колективи |!д( в!дд!лБ незна.пт| за
.ртсе.лтън!ст:о, :оал|ф|каш!я п!д.:гегллдс невисока, а д|я.льн|сть
пйрозд!лБ _ хо{тт€во вахлива для пйпри€мства (неттоставка
комтт.]1екту|от*о< вироб|в | мат'ер|а.гх|в вик.]тика€ зугпд1ку виро6-
н:л"цтва), керБни:ст п!д:оздй1в багато часу пра|_цо|оть як сщо'(-
бовф, викон},|очи найсктпадн!;д[' вйповйа:ьн[ | нов1 роботи'

1(о;лс*лй керБ+пш< йело або |нц:ото йроло здйснлос фунтслЁ
нагляду 3а пра|'цо|ос{у|},,/{у1. Анал!зу:о.па !стор!ло виникнення пра-
й по нагляду, 1(.йаркс 3а3нача€: "3|*{}д(а€ нов:й подй прац|,



ял*тй вх<е зустр1тасться в рейсни|Фкому виробништв! | в умо-
вах.... ра6сько[ прац1, а сам-е наглядач| 1 вг:аснс ро6!тники. [ей
подй прац! в'{ну{кае з необх!дност! дисцитшгйи | нагляду в ар-
м1ях роб!тн1,к']3...9 дйсност! ц! наглядач| по став.,1снн]о до ро-
б!тникБ представ,1'т]оть кап!тал|стБ... 9 проттп:слового кап!та-
л!ста ця "йог0" праця по нагляду виконусться (спеш!ал|отаттол)
пра:г,!вн:л<ами в якост1 його представнгп<|в. {е унтер-оф!:цери
фабртп<гт. ||о сф справи' саме нагляда'1|' а не кайтал!сти
здйснтототь справ)кн]о пра|_цо по нагляду" [5].

Ёайб1-тьтш ва){ским 3авданням, л<е шост1й*о ма€ вир!тшувати
кадрова слгл<ба п!дприеьтства в ро6от1 з керБнлл<а!',пт, |г0кене-
рат'пт 1 с.гц>лсбовцяпги, е пфготовка керБн:л<Б. |[о суг|' керй-
\'у{к _ це професй' 1 такою р.обуч [! не одна ли1||е фсугк!сть
дитт.'томованих молод}о( спец[:тл|ст!в _ керБнуп<|в. Ааг:еко не
ко:кн:й волод!е зд|6ностям*:, достатн1-ттпт для тако1 роботи.
€праыкнього керБн:т<а потр1бно знайти. в}'п(овати ! вирости-
ти.

9кщо 3ворнутися до заруб|:*сного досвйу' то мо)!(на пом|ти-
ти, 1цо до п!дготовки ксрБн*гк[в ус!х рангБ на промислов]'гх
пйприеплствах став.]1яться ду)ке серйозно. Ёапртд<ггад, у €[1[А
витрати на пйготовку кадр!в управлйцБ ввах(а|оться одни1!{и
|з сат,пах виг!дн|,о(, а о6ов'язком кер1вн:л<Б усй рангБ € 3а-
вдання р0звивати управлгйськ| зд|бност| у сво!х п!длеглпос, ви_
трачак)чи на це не }1ен1]1е половини часу' що його вогги при-
д!-'пя:.т, виро6нищтву. 1снуе д-гмка' тпо виробнит! усп!хи Ё-
гантського кон1{ерну "!хсенсрал }{оторс'' 3начно|о ь*1рото по-
ясн1о!оться систематично:о роботото з управггйськи}у[и кадра-
ми.

€ерйозна пйготовка кер|вник!в здйс*поеться | у виш{]'о(

навч€шьних за|сг!адах с1шА. "9нБероитети, яЁ в неда.'1еко.{у
минуло||ц с|аву|'|у|ся 3 певно]о 3новаго|о до необхйност| готу-
вати к-адри улрав.]]1ння' тепер розппядак)ть управ.гп1ння л< особ-
"гп-:зу профес!.то !з свой предметом 1 теорети'*г:л,шт з€|н'1ттяп4и...
:*:д*; кохстуфх п'ятуй студент колед!(у й унБерситету в с11|А
вивчае "6|знес-ьтенед)тсттонт" [6]. €ьогодн1 в с111А найб!льтш
по|ширено!о форп:оло навчання управлг!нського персона'ц €
плкой б|знесу, що яв]тя1оть собо:о сполу1{ну ланку м!я< теор!ело
| пра:сг:л<о|о .управ"т{}1ня. |[он:ад_ {0.рокБ усп[пно д!е аьтери-
ка}1ська асо1цац[я улрав;тйня (А}{А)' яка € на*1б!-лъ;шдъа цент*
ропт п!дготовки менедхерБ. 9ерез аудрггор]! АйА за р1к про-
ходять б;пдзько 100 тисяч с-г:ухачБ- АйА здйснюе програми
пйв:ш_:дення :оал|ф|каф кер|згт:д<Б у найр1зноман!тних фор-
мах. [е стац1онарн| курси тр.г*вагг|стто до чотирьох тгол+тй, ко-
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роткотрива.'1! ссмйари, конференцЁ, сем!нари для
"внутр|ф|рменого користування'' |7|.

.9 сфер! пйготов:са керБних спец!а.гт|стБ с11]А.збер!галоть
св|тове л!дерство. 3а останн] два десят:тт1ття тут йтенствно
потшир'о€ться навчання персонац' практично вс! ве.гпдс1 ком-
панЁ ма:оть в-гпасн1 навча.гън! курси в галуз| упраьтгйня. Ёа-
прикпад' у серед:*т| 80-х рокБ б'гпазько 90%' ус:х про}{ислов|о(
ф1рм €11|А ма]1и навча.,1ьн1 програг"ш: з п|дготов:о,т кер|вн*т<1в
н}окчого р!вня (6ргтадири, птайстри) ] 7о% _ л]\я ссредньо[ !
врпт{о| ланч (|тп' кер!внгтки ве.,тик|п( пйроздй[в_ффтт,:зт, ли_
ректори п!дприемств). |!ров!дн1 корпора:{!] с1шА (!вм,
"!д<енерал Ёлектрй" та й:ш|) 3 ]!1ото!о прискор9ння терпгйу
пйготов:от керБллп<!в для сво|х п!дприсмотв створ}1]1и вв-гпд<!
центри' в як|'( процес навчан!{я вй6увасться за трьома основ-
ними напряп{ками]

1) програлтп.т адагпацЁ випускникь спефа-тьнтос :"шкй б!знесу
(майстр!в утгравл1ння) до конкротнРй умов д1яльност! ф|рп*с;

2 ) пр о гр апшт п р о фпер епйгото в|с{ дитш| оп{ован:сх с пе ц!ал!ст!в
йтцто< спефа.тьностей (в основно}{у !го+<енер!в, техн|кБ 1 :<ва-
л|ф1кован:о< ро61тник1в) л.гш корБно| роботи;

3) програттпа п!двищення квал|ф1:сац!| управ'ттйського персо-
на.тш ф1рпдл [8].

(ер|в;л:п-пво коплланй вв€}]{(а€ т;}к9 навчання суттеви1!{ олс*
менто1!{ кадрово[ пол|тл,пот, а то}гу вк}т1очае до ск'1аду сво]х ка-
дров].й с.гуя<б профес!йп*о пйготовленлдк працБнтл<|з, як| спе-
ц|а_тьно зайлда:оться |1итання]ии п!двддцсння квал!ф!кацЁ ут'ра-
в.ггйсь:со< кадр1в. } багатьох компан!ях спефа-гьн! п!д:озд|ли
орган|зулоть навчання безпосередньо на ф1рй' ви3нача!оть' ш{о
ма!оть вивчати працБн:дса у '-3овн|шн!х'' уябов:о< центрах' а
тако'х( сте)кать 3а пропесом навчання.

у ФРн добре зарокомендував себе 9нБерситетсь:сд? сей-
нар економ!с4 (усв), я:<ттй с найб!_гьлпт.птт йститутом удоско_
н'ш1енн'{ менедкерБ. Ёавчагьн*й процес у рамках 9€Б ор|ен-
тован:й насамперед на вивчення так|п( те1!{' як глоба-тьна
сц>атегй' те;с*олог!.*т:д} менедхоцент, зайтересован1сть, кер1-
вни]{тво' п!дприепшси:рка д!я.ггьйсть. Бе.тпдсди доеягнення}{
д!я.гьност1 9€Р с орга*т!.лтле по€днан}['1 тоорЁ ! пратсл:ло: 3а ра-
хунок зм!шаного вик.'тада|Фкого ск.]1аду: половина доповйачБ
запро1шу€ться з унБерс:тгетБ' а половина - 3 ф|рьт .*: кон_
су-гътац!з1гл!а( товариств [9].

Ёа дрп<у експертБ }€Б. основним напрямом удоскона-
лення пщготовки менедя(ер!в с пщприемн}пп{ька стратегш| 1 ке-
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рьницгво, оск|.гь!о{ вони ро3ум!-!оть, що но тохнолог|я € най-
б].тъ:ц враз]тиво|о ланк0,о в;тробнттного процесу. а ринкове
осво€ння те)с{олопчного потен1цащ' створенкя конкурентн|о(
переваг' очев}цн1д д'!я спо)кивата. |1ри розро6ц! навч:штьних
курсь експерти }€Б вто<одять з того' що р1зко 3росла необ-
хйн!сть удоскона]1ення управлг1:*ля. Ёав!ть т| ф|рг"шт, шдо не
вк.,|ада.'ти ве.,тик|о( котштБ у розвиток 1\,1енед{с\.{енту' ро3у}1;'оть,
що "ноу-хау'' | здатн1сть керБн:о< кадрБ пристосовуватися до
нов|,п( у'{ов ма}оть дедал1 бйьтше значення за у!{ов конкурен-
ц||.

.[[понсь:о*й менед)кмент Аок]\ада€ значн|о( зус},шь до ство-
рснн'1 3ага.'тьнодерх<авно! систсми навчання управ'гл.йського
псрсонащ ког"гганй. |1чи шьому до системи навчання входять
дорхавн1 орган}{ }л]1рав'|1ння, приватн! !нститути' м|){корпора-
ттшн]. 1 громадськ| асофац1-:, курси, що оргайзову|оться всере-
Агтн! ф!ртли. €еред дерхавних органБ пров1дну роль в!д|грае
:ий!'стерство прац|, 1&пд.' ттитанн'11\,1и заЁплаетъс я блоро розвит-
ку.,т|одськ1о( ресурсБ' !о ск.лпаду остан-гтього входять адьл|н|ст-
рат:твний в!д"пй, видй розвитку .]т1одсь]о{х ресурсБ, пла}цван-
ня пол|тггки, вдоскон€ш!ення трудов!а навтп<Б пратт!вн:л<Б
!101.

|[й егйо:о мй|стерства лрац1 фун:о:!ону€ ряд науково-дос-
лйн:о< оргаЁзацй, 1цо вивчак;ть проблеми розвитку л}одських
ресурсБ, удоскон:1лення управ/!!ння персон€1лом { пйготовки
кадрь у японсь!с4( ког*шпанйх. Р[й!стерство праФ подас кон-
су.гьтац!_т]тпу допомоц приватно{!(у б!знесу в гтитаннях викори-
стання нов|о( метод|в ! засоб|в навчання персона]1у ф!рм' пй-
готовки 1 пйбору рля ну|{ ву:кладачБ, орган!зац|| навчан}1,я
персона'ц в позаробо.пй час. }т1й[стерство праш1 бере уласть
у виро6ленн! | реал|заш!1 пол[тгпот пйготовтст кадр|в, розробтт!
3:|га.'1ьнодерхавн}гх заходБ цодо сти}{у.111овання д!я.гьност1
приватн1о( коттдтан}?. спряг'совано'[ на розвиток систем!{
навчання персонату 6езпосередньо на ф1рй.

} Бе:глп<обрлтлан!! останнй часом спостер|гасться тегщенцй
переходу вй "вйкрргглпк" курсБ удоскона./тення управлйськ!о(
кадрБ до курсБ спсц!а.гьно пристосовануо< д]1я окрем1д( орг'|-
н!зацй, 1цо да€ 3моц 3осеРедити процес навчання на ре€ш[ь-
н}'( ]1итаннях, як| ма}оть безпосереднй влосй у практ:д<у' 9д-
на 1з систем навчання _ д!яльн!сть грули в|дщ]Ф( керБнтл<Б,
ко.гп* з6ира|оться к!лька кер!вн:л<Б в:лдо] л^нки д.г|я групового
обговорення сп!_гьн:о< проблем. |[ри гьопгу вир|лшуъан| з'}вдан-
ня ма!оть стратег1тпттй характер. Б;дстл:д<ас йтерес досв!д тттко-
.гп: б1знесу у |(ранф!.гщ1, де 1975 року перейш.гпл вй коротлсо<
курсь ! курсБ удоскона.]1оння до навчання менедх<ерб протя-
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гом ус|е! 1хньо[ кар'ери. |[рогр;тма навчання вк,1}очас так1 гпа_
тання, як ефел<т:.азне управ.тгйня ринками збугу, п+1:косо6ист|с_
н| контал<ти, ана-г1!з фйанс|в | управлтйня, стратогй виробн:"пд-
тва, вйностдпи ь:}лс прафвни:,сами [11].

Ё:дт| пос:алпоеться йтерес до стратеЁ*лих аолектБ управ-
лйня. Биро6ле*ппя влласно! концетп{|1 розвитку мене.щ|с\{енту
посйае ч!.гьне йсце в д|я-гьност! ф1рм 1 ма€ на мет| зьл!н*ггг:
ус]о ку]ьтуру п!дприсмства_ |!оряд з онов,1енням нор}1 | ц!н_
ностей м9нед)кменту вйбуваеться розвиток навичок упраыг1н -
1-1я.

1та-г:йсь:од? м е н е.гр!с\.{ен т о р ! сн тов ану.й; н а п!д гото вку сп е ц! -
ал!стБ з оконой.птоло осв1тою в гагцз| управггйня | фйаноБ'
еконой*по| кон':онлсгури, законБ фондово! б|р;ки. ! ййансь-
ко]\{у комеРййнопгу р*|верс;:тет! "БФ|(|(он|" пйготовка ме_
недх<орБ ведеться з урахування}{ ро3витку зд!бностей с.гцхачБ
до гну{кого | стратог|чного мисденн.ч. ! студентБ з пер1шого
курсу вихов}'}оть ум1ння пов'язуват1.{ техн!.:гт| проблспатл |з сус-
п!.гьно-пол!ти1!но1о ситуац|сло у кра!н| ! св|т|, понов]1!овати
знання. Базова пйготовка да€ зп{оц форм}ъати спефал:1ста з
високо|о заРш!ьно|о культуро|о, зд1бйстло адатттуватися до р!з-
них у]!{ов виробнттно1 д|я.гтьност1. 1{1кола б|знесу пра].цо€ на ко-
мерц!йл|й основ|: кохен слухач гш1атить за 15_йся.+т:д? курс 3
т|,|)кнево}о прогр:||\{о!о 3анять 10-12 год:дг 18 м-гпл.л1р. Ёезвах<а-
}очи на високу варт|сть навч;1ння' в 1989 роц| на 130 йсгр
претендува.,1о 1800 нолов1к [12].

Розглядаточи структуру йертно| д|яльност1 на виробнрп{тв1,
мохна в:лд!лтгги три основн! |.п фунлсдЁ:

1) реаулювання вшробнццпва, ч|тке визначення форм взас-
штод|].тподей 1 техн1лса щодо виробнтадтва, по€днання ренов:л< |
особист1с;тло< елеметтгБ продуктивн|,п( сил. !то фу:псд1ло вико_
ну|оть 1гпкен ери_те)с{о,-[оги ;

2) за6езпенення вшро6т'ццпва _ .констру,овання йструменту,
ворстатБ, ма111ин ! нов:ос вироб1в, внесенн'! у вироби зшяй
(модерн1зац1я), то6то {1итання. як| вир!тшулоть |н>л<енери-конст-
ру|оори;

3) наукове забезпечегсня вшробншцп'ва _ досл|]ркення, пов'я-
зан1 з виро6н:а:_цвом' експер1,1|иент:штьне розв'язання 1*окенер-
них задач, г{асть у створенн! гтрл,ппг!дтово ново1 тех}||!*{ ! тех-
нолой. |_[г:м за:&а]оться !*окен ери-дослй*п:дод.

}{а нахш погляд' найсутгсв1лл:лшт недолйом |снулоно| систет.пт
роботи з кад)а]}{и 1:оп<енерБ € немокт|ив;сть пост1йного поса-
дового 3ростання |х. €правд1. ятсцо кар'сра вченого .пт керБ-
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ника зале)|ить ви диов!о( як0стей | ;оалт!ф1ка:(!1, то кар'ера 1н-
хенера мас сво!о "сте'по'' _ став1|]и до сорока рокБ констру-
ктором чи тею-{ологом пер|'.(]о1 категор!|, !н;*<енор опиня€ться
перод ви6ором: 3ут1инитися у посадовому 3ростанн! чи стати
адт"гй1стратором _ керБником групи' блоро, в!ддиу. ?ак, до-
свйчен| !*тя<енери ста|оть нач;штьниками * недосвйчениу'л;т |

непйготовлон,4]\{и керБниками. [{е нс мохе не вгш1ивати на
ефекгивн!сть д!я.гьност1 !*окенсрн-тл< п|лрозд!л1в п!дприемства.
9асто йхсенери зай*ят! нетворчо|о' рутинно1о робото:о, яку
ц!лкоьт мог_г!и б в:с<онувати техн!ки ! с.гту:к6овш1. .{осить зна.ггг[
! невиробник| затрати робоного тасу, !:тколпт вони станов]1ять
50% робочого часу [гплсенера.

9сй слгркбовт(!п об'сдну€ те' що вс! вони створк)|оть у]!!ови
д]1 1 норма.}1ьного фунтод1он}ъання виробн:лдлва' обс-тгул'ову|оть
йтш:о< пра:{!в:*лл<Б. 1хня д!ялън1сть ск.,!ада€ться 3 трьох основ-
гг:ос вп{дБ:

!) нагляд за пра:1!ан}!ка,!ц!' япс'тэ1 зд!йсн-}о}оть табе;ън*кт.
спБроб|тнлпст охорони. частково в!ддй!в праш! та зароб!тно|
т[]|ыти:

2) забезпочення виробништва трудовими | матер1а.гьни1\{и
ресурсами (праш!вни:са постача1н}1я, в!д"ц!.гу кадр|в) ;

3) обс.ггщов}ъання всй прац:олочток 1 створенн'1 н-орм:штьн]'(
у{!1ов д_г1я йньо| д|я.:ъност| (секретар1, архБар|уси, брсалтери'
еконойсти' нор]уува.]ть]'{ики' праш!втт:пст в!ддйу техн|.*яого
навнання)'

у йтератур! с,-1у'(бов!{ям пр;ад|ляеться мй1лщъл '!вагА,
оск!.гьп*: вв'ока€ться, що тхня ква:г!ф!кацй невисока. |-[о сут1,
багато 3 н1о( € практиками' оск!-ть:оа для цйого ряду слул<б
(кад:ова, вс1 слулсби нагляду) спец|ал|ст|в взагал| не гот|!оть
або готу:оть у недостатнй к|дькост| (постачання. секретар!).

€.ттркбовц1 звича:?:о ма,оть низьк1 посадов1 окпади. ||раг-
нення кер1вницгва пцви]цити 1х приводить до того' що ц1.'(
працБшл<Б 6ез будр-яко| п1дстави на те йену:оть !*т:кенера|\{и
та те)с{|ками. {е дещо пйвилцуе !хнй профес11*х*й прест}ок,
певно}о ли|роло позбавляе в1д скоротоння, однак така напБйра
не сприяе вдоскон;ш1оннло д!я.гьност| пра|{;вн1д<ь розутгово|
пра:д! | пр*ътутп1'е пр1{значати }{а поса,щ{' з як1!1!д{ ]\{о)ке упора-
тися будь_яка осв1чена.}1!одина, ди}ш1от!{ован|д( |юп<енерБ ! тех-
н|кБ. 3менплет*:тя гптгомо! ваги с.ггрк6овцБ (у 1980 р. 

'!:отя час-
тка ск'1ад;ш1а 3'5 % промислового персоналу), низька ефе:сгив-
н!сть |хньо! роботи призводять до "самообс1гровува:**я" кер!-
внтл<Б ! |нх<енерБ, тойо висококв:1л!ф|кован| | високоогшпату-
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ван! споц!а:пети в:атцшен! сам| в:д<онувату1 прост! ! рут:.*пн!
операцЁ, оск!-ть:от |х н|копяу доручити.

|[родул<т:.шн|сть будь-яко[ д1я-гьност! визначаеться ве]1ико]о
йроло сц/т!енем 1[ лиференц[ац[| й 1нтеграт{!|, спйьно| д|-*шьно-
ст| | розподиу праш м!яс членатъо* колсктиву. Фрган!зацй ко-
лектлшБ розуппово| праш, [хня сп!.гьна д!я-гьн!сть перебува:оть
на досить ни3ькому рБн1. "Б орган|зац|йпо-техн|+хгпопц гшлан|
ро.ть працБгглд<Б у систей управ.п!ння пов'я3ана 3 тим об'ск-
тивним фа:сгором, що сг1асн! органи утпрашгйня орган1зован!
з'} типом мануфактури (п{ просто[ кооперат1![ (-шсгто застосову-
вати до систе}1и управ-ттйня поняття' введене }т{арксом для ха-
рактеристики стадй розвитку виро6нил"1тва)" [13]. Аналог|тну
картину },{о)|с{а спостер|лати ! в д!я-тьност1 |:л:кенерБ: "3а фор_
мам{у1 орган|зацй', за внутр!ттгнй подйом прац! |н:п<енерна л|я-
.гън1сть дос1 за_тпш-тлаетьея ьтануфактурно|о' а за зйстом, за сут-
н]стто свое}о вона ста€ |нлустр1а_гьноло д|я.гьЁст:о'' [14].(онсерват:.;зн|сть орган!зац!-:?*о -техн|чптих вйн осллн € при-
(!ино}о низько| ефекгизност! д|я.гъност! |;-т;кенер!в, а спро5и
опт:ат|зуъати ц| вйносини гр!' }'|ту!оться на безсистспцттло< епшг! -
р1{!тних по1шуках. Ёаприюпад' б],ъп:|сть метод!д( п|дв:,пл{ення
ефекг:,твност| д!я-гьност| прац!вникй розумово1 праш1 спря!у{о-
в€!на на пйв:д:{ення д|я-гьност| окрепто| .,т]одини. €усп|_тьна си-
ла прат(! ппайко не використову€ться.

3мйа розпод|-тц прац| щодо те:столог1.*тго< вйносл*т € дхе-
релом. Ру''тп|:?то;о с}!,по1о розвитк}' технолоЁ'+д:о* вйносрсп е
вироб}{ич1 в!дностдги.
. Фтясе, могуп{|},{ ррш|еьт.розви:|{у й улоскона_глення техноло-

г|ш*:ос в;днос!.п{ розуътово! прац|, а от'(е' ! пйвпд:леттня ефек-
т:вност1 д1яльност! працБ*тик!_в, зайтятих ш|сто праце}о1 е вдо-
сконалення виробнишос вйностд*. €л|д перейти до розпод[тц
праф за зд!бностями' максим2штьно використовувати досяг-
нення на!.ково_техн!цггтого !1рогресу. |1йб1р, ро3ста&пення |

використанн'1 кащ:|в |тп ма|оть спиратися на о6'ектизну
оц1нку 1х.

Ёеоднозна.пг|сть розр[|нн'! кйцевого рс3у.}тьтату д1я.гьн ост|
|нхсенерно_те:ст1.*ллос, ксрБних праць}пл(ь | слуя<бовцБ при-
3водить до того' що до ко){с!ого 3 н],п( славр]тьея рдд вимог'
що стосу|оться пол1тищт|п( перекон€|нь' дйовро< | мора_тьнто<
ялсостей спец1ал1ста. 3'ясува;*ня, як! з |дд( якостер] б!.ггьтп вах<-
-гпв!, не ]\.{а€ сонсу' оск!.гьтоп вйсупт|сть дйов:о< зд!бностей не
компенсу€ться особ.тпшо;о чесн!ст:о, а 6удь-як1' нав1тъ наЁл<ра_
:ц1 дйов1 зд1бност| завда|оть !'шкоди' якш{о працБгг:л< 3тов)ки-
вае сво!м посадовим станоп{.
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9 перпшу чергч' мабуть, сл!д-звсртати увагу на фундамен-
та-льн1 в.,1астивост[ пра: т,! пнпд<а. €апте тут прихован | перспекти-
вн| мохс'п8ост1, зак]!аден1 в ллод:д*!. й:*пу;ша!т досви 1 ко.гпад:-
н1 резу.тьтати нс гаранту!оть усп1хБ у под:|]ть1||й ро6от|. Ёе-
вдач1 свйчать про н|кчет'шт1сть пра:1!3ц1д3' Фцй:оюца якост1
окремо| .,1к)дини' не сл!д забувати, що вс!х [х вона о6'€дку€ в
6дине цйе, тошгу |х | не сл!д вйривати одне в!д одного.

! в1т.птзн*г|, | заруб1хсп| досл!дгппст зверта1оть уваш на ва-
>п0!иву ро]1ь оц!нки у робот| 3 кадрами. 1ак, Ах<.Фбер-!(р1е за-
значас: "ё1{стема оц!дт.,о+ _ це не один з додатк0вих заходБ,
це основна ланка в управ'11нн! персоналом'' [!5]. }{а дрп<у
|.[.|[опова, "оц|нка якостей _ це не./1и1пе метод' нав'язаний
вйсугн]стпо методики в:лт:|р-:овання продуктивност! управлй -
сько! прац|' це необхйнтй 1 самост|йягй тиетод оцйловання
кадРБ управлйня'' [16].

йе-тоди т1рикг1адн}гх соц|олог!.н+*их досл!дх<ень колект:.{вБ
[1|1, слу;*<бовцБ 1 керБнлл<Б строго науков! | досить то.*г!, та
!х практи.*п е 3€!стосування духо часто ви'пв.,1я€ться н9мо)к,-1и -
втш*т. |1рияи1{и !{ього в тоту{у' що таЁ досд|шкен}тя потре6утоть
3Ё2$}!( когштБ, 3а}учення квал1ф|коватпо* кадРй, неоператив-
н| (звгтна&то трива1оть б;пдзько року), резу.т1ьтати [х но рто:лсла
використовув:1ти д'1я перестановки кадр|в' оскштьки цо не пе-
редбачено (3п|1ом.

1оркаготись вимог' .як[гх {1овинно дотр}& "гуватися. досл!-
д'(оння' 1цо {\,(а€ на мот1 оц1ь|и'!'и д!я.'ън|с'ть'пра1д-вни}{в ро3у-
плово[ праш (яке проводу1ться на виро6*тцахгв|), слй па!\ц'ятату{'
що вивчати треба не т!;ь:сл певн| софальн| грутти' а й конкре-
тгпок праш!вн:д<Б. Ёа завсрлшсння бакано даъати рекомендацй'
ц{одо под€шь1шого використання !х' .{осл!дх<ення повинй про-
водитися у розр*г! тер:шйи ! не потребувати зна.ш]д( фйаноо-
в|,0( витрат.

Розг-цянемо "йструмснт14''' 3а допомого1о як}'{ соц|олог|я
вир!лшуе поставттен| завдання. Фдгт:дтд з на:!за:шгргв|тп:д< софо-
лоЁ*тго< штетодБ € спостерехення. €аьле з нього "виросло" ба-
гато методБ соц!олойтпт:о< досл!дкень, Ё!-пе спостере)кення 3а
ко)с|им керйником *т !н:кенером мох(9 вести т1-ль:ст велика
црупа соц1олог!в, ттдтл б|_гь:ше' що орган|зоване мате!\{ати!{не
спостерех(ення ! ч!тка фйсац|я резу.гьтатБ його потробу*оть
вй дос;тйнлд<а високо| къат1фйацЁ. €постере)коння мо}(на до-
повнити експериментом' оц|нколо дй досл1д:лованого у 1]|туч-
но створенй с*ггуашЁ. ",!,йов1 1гри'' керБ*пп<Б ! маневри у
вйськовто<' як!цо вй*сдпути елемент навчання' мо)к-уть розг.]ш{-
датиоя як соц|олог!тптлй експери]!{ент. 1:пгчасове виконання
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спец|а.гт1стом обов'язкБ в!дсутнього керБнла<а мае в соб| деяЁ
елементи ек3амену на право бути кер|вником.

|[ойтн:о< резу.тгьтатБ можна. було б оч1кувати вй тестуван_
ня' однак проведення його повинно мати'ч|тк| критер!| ддя
в!днесення працБтпш<а до т!с1 шт 1нтцо| гру]ти, при :льоргу сл!д
знати' яЁ саме якост| необхйн! йошту для усйш-тно| роботи в
цй груп!' .пшта в!др|знялоться один вй одного ч.'1ени гр}.г(и, т|'
шдо пра1цолоть ефе:<л:'вно ! неефективно. Фтрл.лплаттня тако| й-
формац|] | розро6ка тестБ потре6улоть серйозно! дослйн*д{ь_
ко! роботи, оргайзат{!? ве.]!икомасцттабн:о< досл!д:кень. 3авод-
ськй соц1олог1.лгпй лаборатор1| це не пй сгстц.

Фднипт з еконойчнто< методБ' ц{о поступа€ться за цим по-
ка3ником .]1и1ше тестуванн!о' € опит}ъання. Боно гшироко 3а_
стосову6ться у соц1олой [ дас як[сну ! р|зноман|ттц йформа_
ц|ло' Фд;атт з вл.ц!в о(титуванн:: _ йтерв'|овання _ потре6ус вй
керйник|в досить високо| кв.шп|ф|каш!!. .4осд1д:псення |000 11|1'
тцо передбача€ отримання на ко)кного з н}о( 6_7 йтерв'}о ви
безпосередньоло керйни1{тва | л_;фтед';то<, потребуе вй 7-8 ;ва_
л!фйованто< соц1ологБ роцу напр1т<ено1 роботи. Фдргн - два
соц|ологи пра|"поватип{уть над т;}ко|о темо]о 4-5 рокй, а ре-
3ультати досл!]ркення застар!лоть ран!ттт6, нь( вони будуть
отргш*ан|. |ншлй в},{д ог1итуванн'{ _ анкет)в:1ння - найогши-
ма.гьн!ш:д? за р|ов виробн:шдтва. Роздати а|,{к€ги, пройструк-
тувач' як 3аповн|овати |х, а потй з1брати п,{о)<е будь-хто з
прат{!вц9;1;3' ц9 н9 потрсбуе спец[а;гьнто< 3нань. Розробку ан-
ке.ти мо}с!а дору{ити спейа-гг!сту-соц1олоц високо| :вал|ф|ка -
ц|!'

!осл!д:п<ення офективност| д|я.льност! прашБникБ ро3уп{о*
во| праф потребулоть док'|ад[{}о( в!домостей про ко)!с{ого.
Ёайб1.льгп псрспективним методом е рейт:.плг' ёво| дуп[[с4 у
форй оцйок цйо! гр:зки (30-100) якостей вислов}по|оть ко]\{-
петентн| експерти' яЁ до6ре з}{ак)ть прац!в;+ака. Бисновки та-
кого ог1].гуватдтя набира|оть ви!ляду системи оцйок, дан},п( за
повними якостями. Рейг;дш дае 3}1оц отри}уувати сргу оцйок
| присволовати працБтпд<ов! певгпл? ранг.

€оц!олог1ч+1 досл!дкення ;]це недостатньо використову|оть-
ся д]\я оц|тпса ро6оти керйнил<Б та |н;кенер!в. -[ тдьоплу € пояс-
нення' .{к т!лъ:са ре3ультати соц|олоЁчн:о< досл!дхсе*:ь |1очина-
!оть ви1(ористовувати д-т|я в}1су}1оЁня пра|{|вн}1к1в до р9зерву'
пйвитцення ок-гладБ то;цо' аг:он!-ттол!сть з|брано! йфорп:апт||
стае .серйо3ним недол1ком. ! досл!рп<енн1 соц]а-гьн:дк груп
анон1мне огтитування дае мо)к.'1|{в1сть отримати досить точну
йформац!ло' однак вйсугн1сть вйповйа_гьност! за вислов}т]о-
ванн'| ста€ етично недогцсти-п'.им, тим часом як ре3у.]1ьтати до_
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сл|дл(ення мо)к}ть втт]тинуги на дол| досли)куван|,{х. !н|шим не-
дол1копт софолог|*т:о< досл|д>кень с 1хня дорожнеча, до того х(
ре3у.,тьтати !х трудове законодавство не ви3нае п|дставо}о для
перем1щення прац|вника.

Ауя<е ва)к]тиви1!{ методом вивчення ефекгтвност! прац-1 !1|!
| кер|вникБ е атостацй. Атестац1ло вйр!зняе вй соц1олог|'п*ого
дослйхсення тс' 1цо обов'язков!сть 1 пср!оди.пт|сть цього заходу
встанов/1оно 3аконодавством. Ёа пйстав1 вйсновкБ атестацй-
но] койсЁ пра:{|вцрц4д мо)кна зв!.гьнити з роботи або перовес-
ти на меР.!|! в!дпов!да-цъну. |1роведення. атестац!] не ви]!{ага€
велик!о( 3€}трат насу ! ко:шт1в. } топлу вппляд|, в якому атеста-
шй 1снуе сьогодн1, вона 6агато 8 чо}у{у нагаду€ соц|олог|'*те до-
сл|дкення. йо;псла припустити. що под!}.,|ь[ше вдосконалення |1

пйе :ллляхом дедал1 |шир1шого використання методБ конкрет-
нто< соц|олог|чтпок досл1дкень. Аел<| з 1_ц4х методй атестацй
вже сьогодн! вгткористовуе. Бапр\4клад' спостере)кення 3а ро-
6ото:о атостовуваного здйсню}оть його безпосередн! керБни-
крт, |хня др(ка врахову€ться при ск.г:аданн:" характерис'т\4<м,
заповненн! протоко.лц атестац!|.

{,аракгерис-г*п<а _ невй'еп|на частина 6удь-ятстх атестацй-
н|,п( док}ъ1ентй _ часто м].стр:ть у соб! дРке т{ало корисно| й-
форп,пац!!. Ёа6!р похз€ш1ьних фраз, дивна схохс|сть одна на од-
ну _ риси багатьох атестац!йн!{х характёристик. Ряд методттч-
нго< вказБок ви]!1ага€ зг4дуват}'! нс т1лътс.л позитивн1, а й нега_
т:вн| якост1, 9днак | це не робить хар:}ктеристики б!_л:ь:ш

об'е:слтшн:дтдт. }{аьт 3даеться' що в цьо|тгу дощп:ент| сл!д звер-
нуги увац не ст!-тьтст на негативй риси характеру, ск1.тть:от на
недостатньо вия.влген! атесговув:}ним позргглвй якост[. €ерйо-
3ни]!1 недол!кошт характеристик е також 1 суб'скг:вн;п? пихи
до ск'1адання пх'

9 дея:оо< орган1зацйх }лке сьогодй при проведенн1 атеста-
:{Ё вэс<ористову!оть елеь{енти рейт:*лгу. 9кост!, зд1бност| !

знання працБшл<Б оцйтолоться в балах. Ёа'вйр:йу вй харак_
тсриотики тут досить ск.'1адно обттпспути "гостр| кути", ва)о<о
сховатися за лшаблоннлд:пдд фразаттот. Ёапрллстлад, атестацй п:о-
)ке вк.'т}очати в себе за 5-6-6азгьно!о 1шка.'1оло 7-8 якостей атес-
товуваного. Фск1-гпъ:ст к!.гьк[сть якостей неве.]1ика' оц!:пот не
су!(у'оться. [е дае змоц уни|нути "набору ба[ь'' за рахунок
|{а]1оц|нн!,о( я:<остей | пр:*"ту'ш.т'тс атестац!л?ту койс]ло 3адавати
атестовуваношту б|;тътш конкрстй 3апитан|{я' а також давати
рекоптендац!1, спрлтлован! на виправпенття недол|кБ._ 

|1о-пер1ше, атестаци, нав[ть з 8лемента1\'!и соц|олог|чгпо<
досл|дя<ень' € адресно}о. однак цс компенсуеться в|дповйа.гь-
н|стло керБнтп<Б за сво1 висл0в'т!овання | прин1д{лов!ст:о чле-
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нБ атестац|:?по| койс!]. |1о_друге, на в!дмйу в!д соц1олог|чшло-
го досд!д:п<ення' йформац& вй п1д-лтег.гптх атестованй осо6|
практи!{но не надходить, а йфорь:ацй вй пращ!з:*лл<Б, рБн*о<
|й за пол0женням, обмех<ена. \аюай п|дхи не перед6анае
отримання всеося)кно| оцйки особистост| пра:1!вц1д4д' однак
атестац!я ! не мас ц9 на мет|. !1 головна мета - виявити пра-
цБн:л<Б, я*со< доц!-тьно використов}ъати на цй посад!, ! вка-
3ати' чи ко>лст:д1 з н}о( мохе 3 корист}о проявити себе' [упп<а
керБн:л<Б туг найб1.ть!ш значуща. }(рй того, сл!д з:вначити,
що "найб|.гьцле анон!дд*!сть вгшгд.пва€ на ос|б з ни3ьким стату-
сом у. груп|. Фгптгувай, 1цо входять до групи лйерБ | ьта:оть
висок| статуси' п!дляга.гп-т втш].иву анон!ллтпост1 доскть не3нач-
ноло йро:о" ||71.

Аосвй залровадкено[ повсгодно атестац1!' !тп ! керБн:ок
прат{!вникБ пок:ву€' яке велике значення для п!двт,плдення
якост1 роботи п!дрозд1л|в ! п!дприемства в цйопцу шяас пер1оди-
.тгта оцйка д!я.гьност1 прац|вн:акБ. €права тут не у зв!:гьнегшт1
вй нодбалпо< чшл незд15;*;ос (загроза зв!льноняя не ду'(о реа.]ть-
на. оск!.гь:сд невйповйни]\ш.[ посад| будугь в:тзнан| ол:тгг:п:|) 1

не в топ(у, що прат{!внлдса, як! в!дста.тоть, вивчат|{1\[уть )кур}{а-
ли 1з свое| спец!а-гъност1. Фсобгтстост1 для прави.}1ьно1 поведй-
:са в сусп!"гьств| необхйна соц!а-гьна оцйка [| д!я_ггьност1. |!ри
1{ьо'{у по3итивне чи неп}тивл+е р!лпення' 3аувахення койс!1
звртча&то розгляда}оться прац!вником як така оцйка | завдялст
1Фо!!{у-коригу'1отьса}1ооц1}1ку:осо6истост!,роблять!ладе;сатн!-
1шо|о'

Анал!зуло.пт роль р|:шень атестац!фго[ ког*1с|[, [0..{. (рассов-
сь:сд} 11и1ше: "9 поз?ггл.шн*о< санкц!ях ро3криваеться особист1с-
у+пЁл су'штсл профес!йто! д!я:ъност| л< д!яльност1 колект:.авно|,
спрямовано: на реал1зац|то сусп1.ггьно зна[|у|цих щйей виробни-
но1 орган!затц!?. @ц!тпт| позитивн! оан:сд!] € д.,1я прат(!вн:л<а
критер|еьт його щ!ттност! лк особистост1... Ёегат:вн| ош]ттгг|
оан:сд|! виконулоть спетцаф1ч*:т штоб|л|зу:очу функц]:о т1е:о й-
ро1о' яко}о.-блоцллоть в|дхилення поведйки прашБн:а<!в' ви-
прав]1я}очи [| в резу-гьтат| от|кувано| .пс ре'}.}тьно застосовувано|
я<орстко| оцйно] д1!. Бони сприя1оть вйновг:еннто налс;<но-т
поведйт<рт працБн:д<Б в ана.лгог!чгт*ос ситуафях у майбуггтьо]\,{у,
апел1о1очи до лх потуття обов'язку. Бони мо6|л!зулоть особис-
т!сть на в|дновллення свос[ профес|:удго! регутац!1" [18].

3в|дси вионовок: атестафя не ]!1атиме корист1, ,{кц{о до
проводення 1! ставс:'яться форма.гьно, а ком|сй не волод|е до-
статнй 

'}вторитет0м. 
€тереотгггпт| харатсл еру{стугк<у[ без долсттад-

но| оц!нлот позитивн?п( | негативнлос якостей на вс1х' хто спра-
в'ш16ться з ро6отото | в:га:штовуе адлттй|страц|ло, ! так само схо-



>к| одна на одну нсгаттдн! характеристики на тих' кого хочуть
поз6утися _ о3нака поверхов0го пйходу до атестац||. Бахлгво
пйкрес.гпати' що сутн|сть атестац!1 _ це з'ясування того, на
що 3датна .,т}одина, а не прост:.1 констатацй того' на що вона
не здатна'' {19] .

€оц1а-гьно-пспоколог|.п:гй аспскг проблел,пт оцй:о: [ пй6о-
ру кер|вн:л* кадрБ у процес! атестац!! виникае при з'ясуванн|
поведйковток особ.гп.шостей взаемод|! керБгпл<а 3 виконавця}.{и
| колекпвом у цйопгу. |[ри |Фому вФкг!ивим д.}1я характеру1с-
тики взаемодЁ керБнлл<а з виконавщ|м?1 €, сти,-{ь кер!вн:пп'ва
колективо}1. 11|д-тгегл1 роагу|оть передуой саме на ст}аг!ь керБ-
ни1{тва, вони його безпосередньо спр*тбаа|оть' оц}пототь | на

тна оц|нка сти.'!1о корБн*пдтва в процес| атестац!| спр|!я€
6!лътц яЁснотиу вир!::г9ц1д6 3авдань' пов'я3ан}'( з п!дбором ке-
рБних кадрь. 9ц1гпв:ши стиль взаемод|| керйшл<а з п!д;тег-'р:-
п.{и' 3на|очи особ-тп.вост1 керБн*тка як особи, а також софа;ь-
но -пс}0(олог1чн| характерист}1к}1 колсктиву' яки]\,1 останньощу
довсдеться керувати' мохна зробг:ти певн*д] прогно3 1цодо
спБпрац! кер|зника 3 колективопл [20].

Фб'с:сттвна оц!гтка працьника^д.[ якостей, необх!дних кер|-
вгпт:<ов1, спр],ш1€ форшувантпо у н1о( здатност!' до висш{ення на
кер1вну посаду ос|б, що вйповйа:оть ]дд!{ ви}{ога1\{' у топду чи_
с]1'. 1 з в.'тасного соредов}{ш1а' а отхс _ удоскона.г!енн]о само}т1_
равл|:тня в колектив1. Б соц[а.лгьно-пс|/шолоЁтплопгу гшан| одну
з ва>с!ш{в1Ф( проблем щодо цього мохна сфорщтлповати так'" як
! за ялсл< умов колоктив здатен висунуги керБнтп<а, яктлй у
змоз! офе:<г:твно реал|зувати н;+йоггг:.шта-гьн|пг:й д.]1'! |{ього ко_
лективу ст]4|ть керБництва. Розгляда:отпт дану пробле:иу.
А.]у1.!(йберг як сутт€ву пере:'с1нну, 1цо в]ш!ива€ на здатн!сть
гругп4 (колектл,ву) висувати ефекг:.шного кер!вника' пропонуе
враховувати р!вень ооц1а-тьно-пслосолог:щдого ста}г}' гр},т1}!.
"|рупа високого р!вня розвитку (колекттш), засво[в:лшт | при-
йтшцли сусп!-тьно задан1 ц]л1 д!я-гьност| ц>утпт, найптвидтше
3|!{оя(е адекватно ош}п{ги в.тпасн| характористики | у зв'язку з
постав][еними перед не}о 3авданнями визначити необхйн:д?
дл' досягне+:ня цйей стиль керБгпл-цтва'' |2|]. 9лени гругп,{
порБняно невисокого рБня розвитку при ви3наченн| бах<ано_
го для но] сти-ггя керБгтта.1тва в основнопгу ор|ентувати}'уться
на ]нд*лвйуа.гьн1 йтсреси ! 6озпосередньо емоц]:?г{ м!;кособис-
Ёсн| вйносу[1у!, яЁ ск:падалоться в груй, |цо дае змоц оцйгггг:
катцилат{т у кер1вн:л<э: т!лъки за критер1см еьтоц!л}то-пс}.|холо-
г|чно1 сш!шсност| з групо|о.
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Фцйка трудово| поведйки управлгй:{!в, 1тп ! 9щд11$66г:{!в
"прац!о€'' на п!двтдцення ефект;вност1 !хньо1 д!я.гъност1 лит||е
в рамках ц1л!сно| систсми п!лбору, висув€}ння ! вго<овання |х,
т1ланування кар'€ри' створення резерву. 1обто' не мохста пол1_
|1|пити просте' не покра!цу|очи скпадного'

9 прат<т:.пд| роботи 3 кадрами пра:(!в1дд6!3 управ-ттйня роз-
винен|о( край спостер!га:оться дв1 основн! тендент{!| плану-
вання кар'ери _ в|дкрита' чи американська (характерна д;тя
велик},ш корпорацй с1шА)' ! закрита, що у найб!-гътл яскравй
форй вт!.гпоеться у пракгтад! висунення чиновникь у кра!нах
3ахйно| €врогшт.

|1ередбана}о}!и макси}{а]тьну спефал!зац|ло при п!дготовц1 !
переп!дготовц| спефа.тг|ста' американська моде.,ть, ор1ентована
на пргйтяття прац|внгл<а "з1 сторони" на будь-якутй рБень
керБш.:тггва. |1ри цьо}!ту так са^,1о !!тр].|дко пра:\!внлл< мох(е по-
збугися свое[ посади ! огптнитр:ся "3а вор1тьтчшп''. &орикансь-
лсл:т с.ггух<бове|ъ' як прав}[]|о. протягом свого )!о{ття багатора-
зово змйтое йсце про)п&[ва*1:л | роботу_. |[йврпцоння у посад!,
нав!ть у ||{ежах одн!е1 ф!рпп:' звичайно с}т1ровод)!:уеться пере-
веде}ш{яп{ на |нтше виробни:'цво. !ау*у7т п!дхи до гш[анув:1ння
кар'ери враховуе насамперед дйов| якост! 1 виюгпочае а8то}у1а-
ти!!не пйвттцентля у посад['

. 
1(огтцетпдй "закрито|" кар'€ри передбанае п!дготовку спец!-

ал1стБ максим€ш1ьно 1]]ирокого проф|.гпо, спефа-гьн1 знання ке-
р!внллс отри}лу'е в процес| ро6оти. 3вичайшто працБт:зд< )т!евне:
нлфл в то]иу' 1цо до в}цоду на пенс]то не буде зв|.;ънонлд?. |!е-
рестановка кор!въпл<Б здйсшосться бсз урахуванн'{ спейа.гъ-
них 3на'{ь' отриман'[гх на полередньо!|{у йсц1 роботи, 1 багато
в чому визнача€ться стахем. 3ал'оспоний характер ц!е| модей
осо6ливо яскраво виявляетьс'| в то1|1у, що на висок! посади
признача}оться перева)*но особи, як1 трива;пл? час пра1довали
в цй установ1. 1оча так.рй п!дхй да€ 3ь.{оц !,никнути профе-
с1:}го| вузькост1 ! полегшлуе перестановку кер|внлл<Б' однак
ускпадн}о€ просув:тння талановит|о( ]!1олод}ц прац!вггикБ, во-
ни "т0нуть'' у повсл<деннй рут:.*т|. !(у.ггьттшутощ{ дух корпора_
шавноот|, "3акрита" кар'сра нс догускас працБн:л<Б "з1 сторо-

'{у|".} ро6от1 в|т.птзн*г:ок с.ггркб спостер1гасться певне тяхсйня
до тетценц|! "закр:,гго:'' кар'ери. |!ризнаиел*гпя .гшодсй "31 сто-
рони'' на висок| посади зустр|насться досить р1дко, спефа-гльна
п!дготовка керБн:л<Б-спец|а.л*|ст|в не ведеться. (.ерБхла<ош:
стае зв*тча*по !нхсенер за осв|тодо. я:стй в|{3ч'{в методи керБ-
н}п{тв:| в прошсс| роботи.



&ерлл<анська модс]1ь кар'ери передбачае конкурсне затш[-

1|{ення вакантн|о( посад. |{е дае змогу 3авдяки :широкй рек]1а-
й з|брати значну к1льк1сть протендентБ 1 вибрати сород н1о(
кращ6го. |{ри ;.рому гт:ш.*тн|сть кадрь прат{!внтл<Б розрлово!
пра:ц розглядаеться як по3итивне яви]це' оск!-гь:с'т ро6ота на
кйкох п|дприемствах дае мо>пслш'ш|сть отримати. р1зноб|'п+!
3нання, навики | досв!д, що допомап}€ |'гв|{д1ц9 ор1€нтуватися
в нов!,п{ о6ставтаттах.

Розв'язання супере|{ност| пц|':к "3акр}тто1о'' 1 "в!дкрито|о''
моде.]1'{1,1и гштануъанйя кар'срг;' розробка на нау'|'(овй основ|
систоми роботи з кадрап,{и зро6лять моя(.]тивиь{ |широке вико-
ристанн11д'.б'ру кадрч при при3начегшт! на керБн| та !нх<ене-

рно-те:сг|.пт! посади. €истема роботи 3 кадрами як еле]!{ент
соц|а.гьного управлп|ння суспйьством повинна впрова.ш{о/вати
дос'{г}1ення соц1а.гьно! пс;осолог!!, софолог||, еконог'г|лсл, фйо_
софЁ. !1!ироко в}!кор}1стаР.}#1 даних на}.ков!40( дос./]]д,}кень у ро_
6о|1 з кадраг'*т (! насап,глерод з кадрами розртово! пра!ц) _ ва-
ж';тллзт+]т рёзерв п!дврпдення йтенс:авност! й ефскпвност| ви-
робнтп-цва_ 

Разом з тим пйвтпцення ефе:сг:'гвност1 ро6оти спец1а-лг[стБ
значно}о йроло з'| ]1е}си!Б в!д удоскон а]1ет1ня сощ1а.гьного п,!еха-

н|зт"ц управл;ння. $изька ефекттвн!оть соц1а_тьно-управллйсь-
кого'йех^ан!зму багато в чо|\4у поясн1о€ться тим, :.цо надйрна
в!домча центра'гг|зацй розпорядчо| втгади, в!дсутн!сть еконой-
.пт:ос вп<елБ в[т.ттиву йа працБн:л<!в, ноптенк.глатурнтй пйб|р
керБгт:л<Б' ад'!{!н|страт:шнтй сти]1ь управ''1}ч{я при3ве]ти до
ве;дс{( дисфунгодй | }ттгав.г:йськй систей'. в резу:гьтат|
ск]та.'!ася т€}ка те)о{ологй упра ко]ти вся повнота в,1ади
зос6реджена в руках ви11{}о( управттйськ|о( стру!<гур. €пе:д|ал|с_
ти п|дцтрие|!{ств стали .]ти1ше передатними ланкам}| техн1ко-ко-
нтроБйого проф!-тпо. 1ак ро.гь як основну д-т!я головн1'о( спеф-
ал1}тй раг!оут Бйзнача;оть 89% гол0вн}тх спец|а;:]ст!в госпо-
дарств' котр1' в сво|о черц' е аналог|щто|о ланкок) для б|.тьтшо-

стл 1т с/,1 спефал!стй середньо| ланрт. [22\ -

ёт.новтдц. уск.]1адн}о€ться в|дсутгг|стло в!дповйа-гьност1 ке-
р!внтл<Б п|дприемств 3а викоРистання п0тенц1ащ висококва-
й6к'''нтос кадр!в, !цо дае в!дповйн:пц посадовим особам
шйрок1 шпояс'пшост! в:л<ористовувати пра1цо спец|алг|стБ на
власн:й розсуд. $аявн|сть :ке у керБн:д<а ус|х повновФкень у
вир|лпенн1 кадров}о( 11итань ! под1:ц шгатер|а-тьнрос благ ставить
!пЁц;а-.поть у* зале;пол!сть вй втд:деотояшц'( посадов!,п( ос|б.
ёпофал|ст перестае рец.]1}ов'}ти виробтптя| процсси.

1сн1то.пд} ёоц|а_тьно-управл!ноьтсй птехаЁзпт не т!.гьтот на-
в'я3у€'спец!а:х!стов| певну_ роль, а й вггпшае на форп:уваггня
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його сойа.гъно-профес1й*:тх якостей, оск!.ль:са будь-псй со-
фальн:д1 механ|зм мо;г<е функц1онувати ли1!1е при певн},р( со-
фа_тьнпок типах посадов].о( ос|6. 1оллу в процес| вйбору форг"ц-
!оться т:дгрс спефал|стБ, яЁ за сво!пдд соц!а.пьно-профес!й*па-
}\{и якостя}.{и спри'{ють в|дтворен;ло софа-тьно_профес|Ёптого
механ|зшгу, що ск'[ався. Ёе випадково 74% спефал1стй у сво|й
д1яльност! част!лпе ор1ентроться 11а 6торократи,:тл*й сти/1ь ро-
боти (ро6:,гги те, на що е вказБка "зверху''), а не на те' |'ц0
вимага|оть профсс!йшй обов'язок \ оллка [23]. Ёов| риови го-
сподар|овання потробук}ть ро3робтот | впрова!д)коння к0мплек-
су орган|зац|йно-правов}Ф( заходБ у гшцз1 визначоння посадо-
в}о( прав 1 обов'язкй у систем| управт:йня, прин|Р{г1ь ефекти-
вно! кадрово! пол!тики' систоми о11пати | ст*пгултовання праш!,
кр:тгерЁв оц|тт:от д|я.гьност| груп спец|ал1стБ.
. €лй враховувати як в!тчизня,{и1у1' так | заруб!:п*тий досв|д

пйготовлот упрашг|нсь:отх калрБ, зд!йсн:овати програми кад'
рового забезпечення реформ. |!ри тъоргу сл!д визнати: 6|_ть_
шт!сть кер1вн:л<!в не готов| до роботи 3а }ъ{ов конку'ренщй-,
п-гпорал|зпщ форм власност! | господар|ов€}ння. 1ому найвах<-
-гп,в]:шо:о у!{ово!о, яка полеп1|ить перек|д до 6агатоукладно|
еконопд!ки' с пйготовка нового поколйня керБн*п<Б-]\,1ене-
дхсерБ. А д:хя -{ього сл!д створити 1!|ироку пдере)ку б[знес-лшкй'
шснтрБ п!дготовкза мен ед>керБ.

1(ер1внлпот виробн:лдгва пов-:длн| спря!у1овувати свй твор-
.пл}} потенфал' знання у сфор! маркетингу ! ртенед;лпяенту на
форпування нов}о( господарськ:дс в!днос*тух. А:тя того, :'цоб ро-
бота з пйготовтот та псреп!дготовки кадрового рсзерву була
усп!лпнопо, сл|д орган!зуъати систе'пду- безпоссреднього навчан -
}{.]я' в якй еконоь*1чпле навчання керБн*п<Б ус!х ланок орган1н_
но по€днув€ш1ося б з те:сл1цпхиьц' правовим тощо. €истепла без-
перервного навчання мае вк.]1!очати 3аг:штьну осв|ту; 6азову
профес|*ту п1лготовку; спец!ал!зовану пйготовцт; пйвлашдегпня
:ва_тг|ф!кац!1 ! переп|дготовку; адагггац!ло' пфготовку д0 |ш1ану_
ванн'1 кар'ери.

Фт)<е, йдеться про те' що сд.!д форпувати новл.й тлтг кер!л*
ника' соц|а_тьна ро.,1ь якого' ц|л| д|я.ггьност1 | методи взаемодЁ
з трудовим колективом' структура фунлсд;я | осо6истло< якос-
тей бу.гшт б адетсатгг*д,*: вим0|'а1м системи софа-льного ринко-
р9д9 199!ду/{4Р91ра.
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Роздй 8

!нновАцлйнт Аспвкти
соц|овконом !ч н о| д1яльност1

9досконалення системи управ,1|ння народним господарст-
вом' осво€ння нов}о( орган!зац|.*}тто< форм управ.гг!ння, суттев|
зру|шення в ьтотгшац1йтоьту мехак|зй продул<тл.вно[ д!я.гтьност!
характсризулоть глгтб**тн! псретворсння еконойчно| сфери.
|[ерех!д до нов|о( форм господар|ов:}нн'т, як|сЁ зьт|тпт вироб-
}{зг.[о|, орган!заш|йло[ та управггйсько[ струтсчр вимага!оть но-
вого по|дтовху софа.тьно _ еконойчно| ап<т:авност1, культури (як
характеристики св|домост|) суб'е:стБ розвип(у еконош1!ки' но-
во1 системи управ.]11ння 0(ньо[о д1я]1ьн1ст1о.

€унасна еконой.пл а сутц ацхя характериз у еться незавер|це -
н1стто процесй руйтташ11 адп:й1стратп,вно-командно[ системи,
хоча й п|д1рвано[' .{ер:псавна монопойзована в.,1асн!сть всс ще
заЁтулае ломйулон! позрц!!!' {,она дер;кавнт.тй диктат ''{одо пй-
приемств у сфер! виробн;п{тва (тцодо обсягу. асорти]\{енту
проду|щш, терм1нБ поставки, кооперативнто< зв'язкБ, рБня та
диференц|ацй зароб1тно[ гшгат:а' цй тощо) знанно:о йрото усу-
нен*й, дерхавна бторократ:дчшпа в]тада нав1ть зпт|т+пт;ла сво! по-
зд,ттц1|. {е ста.тло мо)к'|ивим за раху|{ок зап.{!ни функцй розпод!-
.гц платер1ат:ь:по< ц!т*ностей (сировини' штатер!а.тг!в, засо6Б ви-
роб*пд.ггва) фулпсц|-ццдц розцод|'гц котштБ та кред:ттБ' збере-
)кекн'{ у 3в'я3ку 3 1цдп.{ за_ггех<ност! рег|онБ, гагузсй, п!шхри-
емств вй центрагьтлос орган1з &т!ади' а поряд 3 !д.п,{ збер|гае-
ться вйо;уя.пй монопол|зпс та монопол1зм дер>лсавттлос п!лпри-
€1!{ств.

Бсе це га]{ь}1уе пере6удову стрш<тури виро6нгд{гва' еконо-
рт!:с.: в цйотиу в напряй 3адоволення реа.'тьн1д( потре6.ттлодей,
обумовпое !у{онопольно висоЁ ц!ъти на проду:сд!-то 1|1ирокого
попиту' поси.]т}ое йфляц!ф{ г!роцеои. Розпод!.гьна фунлсцй
орга*гБ дсрхсавно! в'1ади ш1одо нвдерхавного сектора часто-гу-
сто ставить його в п0вну економ|.пту, а йко]пи й у правову за-
леясг1сть в!д дерх<авн1о( структур. Бсе це поре]'1[кодхас його
розвитку' га.'|ь]!(уе форьяувагпня 6-агатоу'тстпадно| стру|сгури гос-
подарств€}' оск!-ть:от реатг!зуеться бторократплшлтй вар|аътт !!.

Фтя{е, нео6х1.щло прискорити станов'|ен}ш1 нов!о( ринков1о(
в!д:тос:4т, створення конкурентного еконопт[чного середови-
ща' спромо)кного затцстити ри*ш<овтй господарсьтсй штеха-
н1з:т*' але за тотп<о| сконойчно| рец"тш:*ш його з боку дер;лсави'

Фтя<е, 1**товац!йна творк|сть, персдусй у сфер! еконо]\{!ки'
_ це рулш!йна с||]1а розкв:ту держави та досягнення добробуту
народу. [снулоть дв! а.гьторнат|73]4' ро3витку соц|оеконоп*1чгпот
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д|я.гьност!: захйна модель найт.:ано] колективно| прац1, >кор-
стко ор1ентована на матер!алън| стиму.лпа. ! нац!оналпьно_соц1а-
л|сти.п+а, так звана модель найъдано| праф. й1;кнародго*й до-
св!д дае змоц д1йги де'{к}д( висновк!в. 1ак, еконойнне про-
цв1тання 9понЁ грунтуеться на вймов! вй л|бора.ггьно! модел!
праш| з !1 >корсттсам ак|дентом на 1нд:.:вйа. €истема дов!чного
найъсу, отш1ата зсш1окно вй сталсу, нац|она-ггьнтй ст}шь }}1ен9д)к-
менту _ все це' безумовно, ор_|ентоване на колектив. [от,ц
ва)к.,тиво враховувати конкретно-1стори{{н1 умови трудов}!( вщ-
нос}{н, що ск]иштися в натдй кра|н!, а отх(о, загальнтд? дерхав-
н:д?? найъл ма€ посту'титися йсцем не к]|аси1!нотшу кайталл|змо-
в!, а такй модей, в п<й елементи найпаано| прац! та дер)кав-
ного патернал|зпгу збер|га.тшася б на фу:цамент1 в!.ггъно| асофа-
ц|1 працБникБ.

5ху,ьлм е основн! елементи перспсктивно| модел1 трудових
в|днос:тн? |[еродусй дер)кавна пол|т:д<а прац1 повинна по€д-
нати са]!1обуггт! наф.она.гтьн1 цй:*ост| 3 трудовими цйностяп,гт
ро3винен|о( кра!н. Р1дсться |-|ро ко1{курснц!то _ п0еднання
заохочення з прямо}о економ!.дноло в|дпов|да-гьн!стто. 1нш_гттр:

вахсг|ивим елементом запропоновалто| модел! е самоу'правлй-
ття. €лй вййтити, що еконойчнс зроотання ряду.кра|н та
ф!рм прямо пов'язане 3 активно]о у{аст|о лхн|х пра:(!вникь в
управл:йЁ виро6н*пдгвом | розпод!л1 прибуп<Б. Фсоб.гпшо це
стосуеться .{,пон!|, де г.гшдбока прияетк|сть виробн:д<а до справ
ф1рт.ти € одним з основних одопд'ент!в ус1с! систе}}(и управ'11]|ня.
.[[понськ| корпорац!! прагнугь з}.1[{нк)вати йонтиф!кац}о сво!х
виробъттп<|в з ф!рмоло за допомогото унаст! роб|тнлл<Б та Ф|у>к-
бовцБ у при|&тятг! нело р|ттт91д'.

9 €врой участь слу:кбовцБ в управ.ггйй означае вхо,щкон-
ня де'{к!д( з н1,п( до ви1цого управ'|1нського апарату' вони ста-
!оть членами нафтпцого управгтйського орп}ну, наприк,1ад,
рад!,[ директорь. у .![пон!: це ма-й;ке немо)к.]т-|'(во: [ сщт:кбовй
японсько1 когугпан1! беруть участь у приЁт*тятс| р!-пшень .,1и1]]е на
ни3ово}{у рьн].

[аракгеризу|очц атмосфсру в японсь!со( "гуртках контро.,т1о
.ш<оот|", Б.!ветов за3нача€, що виробник' з:|хотшт}о|о}!ись пер-
спект[!во}о 3адоволення свой потре6 чере3 процв1та:*тя ф!рттп'*,
пра1цое в нй з добров!_ттьно|о установко|о на грани[лне напру-
)(енн'{ свой с:д:л у процес| виро6гг:п.цва й охоче бере утасть у
виявлпенн1 його резерв1в. ?уг пост!йно в!длворлоеться з€!г;ц1ь-
н:.й ку.т:ьт працьовитост|, ратд!она.гльно! соц|а;ъно| повед1н]<р{'
персвага надаеться не !ррац!ональним емоц!ят{, а практи({нот!{у
мисленн]о. !о того >п<, допайу:оть ст|д6й{а непри'{знь до про-
явБ гроптаАсько! недис{иплйованост|, серйозне став.|1ення до
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профес|ональн:ок обов'язк|в на кохно}угу ро6оному йсф, пова-
га до 3ага,тьно.,т}одськ}о( ц1нностей [1].

1(о>гстрй соц!атьн:й суб'ект не3.ш1ех(но в!д статусу пост[й*то
вк'!|очаетьея в р|зн1 сектори господарського та продуктивного
х<иття сусп!льства. 8й е учасником (а:сглсвнт.:пл тпт пасгшнтптт)
процесБ моб!льност| й трансформапл: економ|тгтпос ц1тплостей.
8иробтлл< створ!оо !*, спо:[овае, о6м|нлое' прив.,1асн]ое то1цо.
1п.пу: сапддтт вй отр:а"ту€ конкретну вигоду вйповйно до сво:х
уяв,1ень' зд|6ностей та йтересй. 0т:ке' поведйка !гп.щшйа в
еконойчн1л] сфер| с}с1адаеться 3 тз[ч софацьнттс д1й, в структу-
ру та зйст як[о( вк]||онено прост| | скттадн| елементи народно-
господарського )киття. 0стагшт! ма|оть варт!сний, нтцра;ьний
та комбйованцфл (варт1снгй та натур:1]тьнтй) вираз [2].

! [рост! та скгпадн! елементи господарського х(иття в:<.тпочен!
до системи ринков}'( зв'язкБ 1 в!днос:.ст через конкретн1 пЁ
-тподой, як| пр:,водять ринков1 елементи в акп,лвгпд!! стан, дба-
!очи про осо6ист| йтероси (насто протипохо{| за ртот:.ват"па |
зйстом). €ама природа 1_{Ф( рин|(ов!{х елементБ нор}[у€ та €ш1-

гор;ггпт|зус спе1гиф[}9 ! порядок сойаъно| повед1тпо: углодой,
1цо використову!оть |х. |1овед1*тка ]|}оди}!и з'ш1ехить ви функ-
фона.льного при3начення гих елементБ, структури |хн!х зв'яз-
к!в 1 зале::спостей' конкротн|4х параметрБ ринкового середо_
ви1ца, Р якотиу.функц|онулоть ц! елементи, соц1альнло< механ!з-
пдБ та йст:тгуг|в, що рец.,т1олоть ц>ансформац!:о [х.

Фт:*со, соц!'а.гьна гповсд!нка еконойтптого т!.11ц' гр}'нту€ться
на систей нор]\{ | правътл, яА вА6у,ва:оть функш1она.гтьн1 та й-
:ш| харакгер14сту|ки ринкових елсментБ. [| норг,шт 1 правпа:па
обов'язков| для вс|х лег'шьно д!лочо< суб'ектБ соц|оеконойт-
но| д|я.ггьност|, закр|лшген1 :оррци.пло на дерхавно]!{у рБЁ, в
}тодах пл|яс ллодьт"шт, в трад:д{|ях | стереотгтпах повся}ценного
х<иття, а тако)к у фунтсд|оналънй програпт| сам!,п( ринков|о(
елеплент|з. €уб'е:сгам, як! реа-тл.[зулоть штодел| економ|чно! пове -
д|н:ст, пропо}у|оться фщпс:1он,штьно .[ норпташвно .тг:дпе в:ос!-
дн1 раплст та о6п:ех<ення- Б цих |{ехах вони за.'|е)!с{о вй сво!х
цйей, найрБ, зд|бностей, досвйу 1 котчгпетенцЁ пто>*суть ство-
р|овати р1зноман!тлт| комбйац!! ринков},п( слеьяентБ.

к'}*ч1 суб'ект еконоп:|.л+о1 д!я_гтьност1 (ф1рма, спо}сг{вча
орган1зацй, а:с11онерне товариство, фермерське господарство'
еконойтп;о д!оча особа) прагне забезлет*;т*т автоно;'п+1сть
свого 1снування на основ| оптР{ма.]ъно[ схеп,*: взасмод!] 3 рин_
ковим середов|ш{ем. 3азначипаФ, 11{Ф автонот'*гп1сть розрг!:оть
як природну установку на свободу вибору при по1шуку о|тги_
ма.гьно! комбйацЁ ресурсБ, яка ма6 на мет1 макс;пл|зувати
користь вй 1хнього обФ й використання.
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Будь-яка еконой.+то доц!льна д!я пов'язана з ризиком ви_
робнтп<а, йвестора, покупця, продавця' в.!1асника тощо. Р[а-
в1ть у ста}щартн].о( сгтгуаш|ях мохс:пш:й негат;авн:д? ре3ультат.
[е поясн:оеться суб'е(1[3Ё[йи обмех<енняттлрт ос!б, як1 при-
йплшоть.р!:ш9нн1 (нщгикпад' йньоло некомпетентн|стто) вису-
тн|стло йов!рно[ йфорьтац!| 1цодо параметр!в ринкового серо-
дови!ца' л|й парт*ор!в т1 ко5ктрентБ' дисфун:о_т|он'ш1ьно1о по-
вед!:л<опо в 1\{0!(ах оргаЁзац!! (йдприеь*ства' ф1ртии тощо).

9 п*е:ках еконойчно| повед|ллот !\,{о){с!а видуултти таА -уит*п
г'1
1'-1.

Биробн:.гна поведйка пов'язана 3 нако|ти!19ння]\{, концонт-
рац|е:о матер|а"гьтлл<, технолог111н1о(, йтело:<гуагьн*о<' орган!_
зац!?т:ос та йтшто< ресуреБ, комбйуванням [х 3 мето!о отри-
]{ання бдаг з ф|ксован:лла спо)кив}{ими &т:астивостяъ{и та при-
бутку вй об!гу на ринк}. 3розумйо' це де!цч спро1цене тракту*
вання не розкрива€ всього ком]1лексу фа:<гор!в, як! харал<гери-
3у|оть поведйку товаровиробшд<Б. }{айсуггев1лштлтт е те' |^цо
виробн:ана повед!нка гри{ту€ться передусй на по1пуку та пй-
тргштш! такр',ч копабйацй "витрати _ в!тлуск'', як| да.|0ть змогу
максип:1зувати р1зн:адло пт|'>л< прибугка1\4]4 та витратами [4]. Фт-
)ке' за р[ов ринково[ еконопл|к:т р|лпетштя, птотгвац!| та д!! ви-
робнго<Б спрятиован! насаттггеред на по1шук о!тгимальн}о( ком_
бйац!й варт1с*пос 1 неварт|сшл* факторБ прац|.

!осгггь точна реконструтс.:.|я рат 1!она.ггьн!п( 1!{одолей вироб-
ничо:" поведйки, яка предста8.[1ена в мйроеконойц|, - пря-
плй перектгад ч|ткопо математ}1чно|о мово|о проблеьт вибору
опти.1\{€ш!ьного р!тттетл*я. Фднак вона не поясн1о€ роа.гьно| по-
вед!*глот суб' е;сгБ господар|овання .у стохастичному 1 багатойр-
ношгу софок-у]ьтурно]!{у простор|. !хн! д!] не 3ав)кди 1 зовсй не
обов'язково грунтулоться на рац|она_тънопту вибор| огптдт:а_гь-
н:тс р1тшень. [снулоть обрте;псення об'сктувного 1 суб'ективного
харакеру (сош!а.тьн! стероотитш1 | трад*пд!.:', екстрема-]{ьт+! ситу-
ац|[, особист!сн1 й софоку_тьтурн| фактори тогцо), як1 дефор-
1}у1сггь рафона.гьн| схеми та п:одед| оконойцпго| повед!н:<рт.

Ф6пайна повод|тгка, врахову|очи та пор!вьлтоло*т ц1н+г|сть
еконошт|*г:ос 6лаг, постгщ та йфорштац|1' забезпонус йнй рух
на ринку. й1ра в!дносного деф|лдиц об]гових товарБ ф!ксуеть-
ся в цйах ! стаб|л[зуеться в процес1 в3а€1!{ного пристосування
на ринку. 3она керуе 41яуц су6'екгБ. яЁ виступалоть в!дтепер
як продавц! та поку]!.11. сли 3а3начити! що об!л еконоти!.шдо<
ц|нностей не т!_тьлод 1 не ст!.л:ь:са ф!зи.пт:ай процес' ск!-ть;от
процес перепафоння розсйно| р!знор!дно1 йфоршяац|1, яка
кристал|зуеться в цйах 1 допомагае пртл{+ъгати р!ттг9д11'51 !5]. в
1ро},{у план| мо)с{а взц|лити найб!-тгьтп типов1 модей та }1оди-
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фйац!1 |х, яЁ характеризулоть ф1тт:од|0на]тьну спегдиф|ку та ба-
гатойрн!сть повед|нков1Ф( програм' що реа.гг[зу!оться при обй-
н1 8коном1чними ц|нностями.

&омерц!йна пове01нка пов'яза;;а 3 рухом та лропозлл1|ело р|з-
н:ок благ на грунт! по|пуку йформац|| 1цодо вйносно| цйност|
[х та в:л<ористання Фс| йформац|! д.лтя отримання певно| ко-
рист! вй обф гцок благ. Роз:ширеним вар!антом :отаси*по] ко-
мерц|/пто| повед!+т:са е маркет:инг. Фунтсдй його звод:,ггься до
створсння ушпов.1 ситуашй, як1 вгп.гпава}оть на по3итивну 1!{оти-
вац!ло сполотзачБ ! покугпд1в, на форшгування сприят.,1иво1 |н-
фрастр1т<гури ! кон'тоггктури збуту.

&{онетпарна .пове0]нка за6езпенуе обьтй благаттшл шг1хс суб'ек-
тами на фунт! використан}{'{ л]1о!д[по( засоб1в |||,1яхом порБ-
ття.гьно| оц!тпот д9ф'щ.ггу тцо< благ | перерозпод!.гц втгод. мо-
нетарна поведйка _ своер!днс "змаш1ування'' ринков}о( про-
цосБ, 1цо допомагае мй!лд|зувати операц!!'1й та йтш1 витрати'
пов'язан| з обпл!нопц. €оц!олог!чнтйл ана;цз да€ змогу рафонал:]-
3увати мотлвац|-:1тлу та соц!окулътурну матр:д.ц1 плонетарно| по-
ведй-:са на 1;-пдивйу'ш1ьному' груповому ! масовому р!внях [6].
Ёа грунт! вивчення функцй сипсвол]чн:ас провйнтд<Б софа.гь-
ного обг*йу та вза€мод|!, однилд 3 яких е гро:ш1 [7], в:-*т:л<а:оть
еоц!окууьтурн| трансфор!"Рщ повед|н-:от. .,1}одини. {е допоьта-
гае 3розрпти механ13ми {|нн1сно1 ко|угу!-11кац!1 1!{|'( .,т1одь}{и.

9 пде:ках обшт1ттно1 поведйки Фтнлс-т|онуе ве.,1ика к1-ттьк|сть
порБг:яно самост1ьд( моделей :<уп|во.ттьно| та збутово| пове-
д]тпо:, модол! пропозтшдЁ та попиту економ!чплтос ресурсБ (на-
приклад' робоко| с;а:шт) ]ощо. &1охсна розглядати ьтодел! про-
позлдд!! та поттиту особист1сн_тдк ресурсБ, модел! поведй:<эт
спо;цотвач1в та вгтробг*:л<й (у тоьц :пасл| по:шуц', коорА;+ха:{|'|,
дискргпт*йац!!, черп-{ тотцо). пряпт[ контрактн| ьтодел!, як!
!рунту1оться на взаеттшхй корист1 р1знто< агентБ ринков0го
процесу' та й.

,{шспрш6угпивна (розпо0йьтта) таове0!нка забезпенуе доступ
ринков!о( суб'скгй до еконойчн1.о( ресурс|в, визна'{ае норплу 1

йру привг{аснення корисних в.гпастл.востей та корист| в!д
обертання !х. Р*шток у 1Фо||{у значенн! с носЁнченни]!{ проц9-
сом редистрибуц|1 зна.*то! }{аси еконой*т:ос ресурсБ по с!п.д|
обшгйу та о6сртання, де бездг|ч оу6'ектй псрманентно на6ува-
тоть або втрачак'тъ право контро.]11о над повн'и1!{}{ благапдтт.
€пе:цтф|ка, фу:тлсд!она-тьй та т"тот:шыд|йпг| особлпвост! дистри-
буп.твн:ос моделей з:ште)кать вц й. рч достугц 4о ре-сурсБ ! кон-
тро.'т}о 3а оц)и1!{а-ння}.{ кориот| в]д йт:ього об!гу. йохста вид!-
.]тити три основн1 модиф!кац]! {х: господарськ| (суверенно-дис-
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три6утт+вн1)' фунлсд|он'ш1ьно-дистри6утл,лвн| та койс!йн Ф - \Б:9|-
рибуггшн!.

_[осподарська модель характери3уе соц!а.гпьну повед|нку
су6'екгБ, яЁ матоть абсолпотне чи псреважне право отрип{ання
корист! в!д влл<ористання ресурсБ, як'4},/ги волод|.лоть.

Фун:сл!она.гъно-дистрибут:.шна модель впастива су6'€ктам,
як| на догов|рнй ш: будь-якй ;н|лй основ! ма!оть к1ристь з
корисн|о( в']1астивостей економ!цгпо< ресурсБ, що не е !]стьото
в.гтасн1стпо. 1:,тповтдтл прик[адом еконоййо[ повед!нлст 1дього
т}[п}'€ набдан! роб!тн*а<эа та слркбовц!.

. 
|(ойс!й*о-дистри6щтвна моде.,1ь реа.лг1зуеться суб' ел<гап,*т,

я<! за доручення}{ в.,1асникБ за6езпе.дулоть адт*й|страт;вно_-
правов:л1 та !н:дпй контро.,1ь за д!я:упа ос1б, як| пряпто а6о опо-
середков:}но пов'язан! з пред]\,1етом чгясо| втласност!.

€поэюцвча пове0!нка мас на мет| зацоволенн'1 6агатьох по-
треб, а то}[у спр-!1},{ов:!на на одср)канн_я еконойчггс:ос благ з то-
варного о6ф та привласнення корисн|о( в.]1астивостей |х. Фаза
спо){о,1вання _ ск'!адне спБв!дно1]1ення числснн}о( фалсгорБ'
як| визначадоть динап+йу та вк-/г1оченяя ! вик.]1]очення ёконой*
чн}-1х ресурсБ з товарного об!лу в1дпов!дно до здатност! (або
н€3датност!) суб'екг!в господар1овання 3находити опги]!{альну
р|вноваш з ринковим серсдови]цеьц. Ёони реа'гг|зу:оть ц1-тп.ш}
ряд фунтод:й | повед1нков|'( програй, ].|{Ф да:оть !м змоц з р1з-
но:о ттт1ро:о усп|ху виконувати ш дш' {ей процес коре.]т|о€ться
рйнепл прибугкБ, ста}цартами спо)кивання та йро:о ко^411€-
тонтност| (златност|) п|драховув ат!4 в:,|[р^т14 ! в:.:годй'

! систей спохивчого |д,{кщ софоеконойчпго| д!я-ггьност|
вид'ля]с).гь к|-тька вза€мопов'я3ан].п( рБнБ, ко)с!],|й з як|о{ ма€
конкретно-фунлсд1она-гьну спе:_штф|кя. Ёапр:п<лпад' купье.]тьна
поведйка пов'я3ана 3 по1шуком ! придбанням конкретнпос благ
(товарй) або 1хнй запсйнтд<1в' ш{о дае 3]у1огу 3:!дово.]1ьн'1ти ко-
роткостроков!' с ередньостр оков! та довгостроков| потр еби; по -
ведйка, що ма€ на мет! по1||ук вйпов|дних прибуткБ, як! за-
безпешулоть потр1бний стандарт та як1сть )!о.1ття.

{то коротку характеристику основ}(!о( моделей еконоли|**до|
поведй:от мо'(на ро31ширити. Ёайб|.гь:ц важ.]тивим тут с виок-
рем]1ення в структур| еконойчн|о( процесБ, як{ реа:г[зулоться
по всьому "пер|пт4етру" в!дтвор|ова'[ьного !д.{кщ' софалъного
субстрату, що е сферо:о досл!д-:л<ення софологй.1{я теорети1{на
цроцедура була посл!довно реал|зована ]!1.А. }(онд:атьев:.птт [ 8] .

1(онцептуа.гьшй п1дхи його зро6:в мо)!о!иви]!{ виокре^{]1ення
нееконой.п+},п( с!с1тадов1,п( в.]тас}1е еконой.тггих процесБ. |[ере-
дусй це {гщивйуа;ън|' групов! та масов| а:сти повсд!лдот дтойей
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та |хн! вза€мод!!, завдяки яким стас мож.'!иво}о така порйняно
самост|й*а га-'ц3ь соц|ального хиття' як еконопайа.

3а |(ондрать€ви}.1' це т!-гьк*п (або здеб1.:ьгшого) т| д!1 1 пове_
дйков1 акти, як! реал!зулоть еконойчтий йтерес або опосе_
редковано трансфорптроться в нього. 3 основ1 еконой.*пло<
процесБ та йстгггутБ лехать соц|а]ьй дЁ спотртф|чп+ого хара-
]сгеру. {е акги повед!нлол (ланцло:псок акть), що реал1зу1огьоя в
процео[ 3адоволення.'1!одськ}о( потреб а6о спряьтован| на ство-
рення. умов Р засобБ 3адоволсння :х. €трул<гура ! зпа!ст соц!-
апьно'! повед!н:*; та1кого 1'}{гц/ надзвичафто р!знотт+ан|тл*1. 8она
мохе здйсн-товатися за р|зн:лт,о: схемами мот;шат1!!, в то!у1у чи-
сл1 ути:г|тарно|, годон!стргчно|, емощ1йно|, тралтл!йтгто|, норма-
ттвно - !.тчггоратлазно| та й.

} сво|й б1.гь:шост1 поясн}ова'ьн|, огш{сов! схеп,пт моделей
еконой.п*о! поведй:от фрагментарн1, дискретн1 1 втл<ористо-
в}4!оться лерева)кно для !_тг.пострац11 окрст*шо< п_лотез 1 концеп-
цй. м.д.кондрать€в _ один з небагатьох! хто пр}ц']1яв особ_
ливу увац не окре}{им компонентап{ еконорг1.*го! поведй:о:, а
[! цй|снй софолог1.л*тй концеттц|!. 3а доттомого*о ц|с| концеп-
цЁ тттояста рафона.тъно реконстру1овати будь-як! модей' шцо

реал|зутоться на вс!х фазах в!дтвор:ова:ьного цик/гу фе! пове-
д1нлсл.

Ба;ктшвтй аспект соц|олог|.*того ш*ал|зу еконопт|.*шос про-
цесБ - вивчення взает"пто| детермйацЁ поведй:от соц!а-тгьшо<
груп, р|зн:ок кот"тпонентБ | стру-лстур господарського )!Ф1ття сус-
п].тьства то1цо. }[!ру та йтенс:азн1сть 1ц{х софа-гьгг:ос вза€^/|о-
дй, !'хнй вектор та налру)кен|сть мояс{а от!ттауттла, вивча|очи
акс1олог!чну матри1$о еконойчно| поведйк:а. Фстання да€
у'{в.,1ення про його соц1окультурн| ск:гадов|, яЁ о6'еднулоть в
едуц*туй комгш1екс суб'екти соц|а.гьгт:о< д|й та еконойчк[ ело-
]!{енти' при({о}гу в р|зн:ос копгб!нац1ях. Ф0ке' вивчення еконо-
ья!чно| культури я< найва:к;шаз|:шо| детеръцйанти соц1а-ттьно|
поведйт*т е центральното проблеь:ото еконошг!.*то| соц|олог|_п.

$1. Бконом|чна культ'ура та |нновац1]

Ёконой.пта ку.1тьтура _ це стала оистема цйностей 1 сте-
реот:ппБ поведйлот,' ку. льтурних еталонй, т9аллаххй, соц|а.гьн:о<
3вича|в та р{1нь' як1 вцтвор}о|оть дом|ну'|оч| в сус;1!льств! зр{ш-
ки та модел1 ооц[ооконойчно| д|я-лгьност1. 1ак звана соц[о-
ку.,тьтурна }{атри]]я ц!е| д1я.лпьност|, :шо сформована 3а певн],о(
конкрстно-!стори.*тто< умов' консерву€ться в стереотипах ма-
сово! свйомост1. !я проблсма прив9рта€ гт]'][ьну увагу соц!о-
дог!в [9].



Ак: ж. головн! особ;шавост! еконойчно| культури? |-!ерелусй
вона охо]ш!}ое т1 ц1нност1, норпот ! переваги' як! виний|оть з
потрс6 економ|лот та справ,1я1оть на не[ зна.пттд]] вплптв [|0].

Аруга особ:п,в1стъ еконойчно[ ку.гьтури стосу€ться кан1ль,
чере3 як[ вона вг1тивае на еконопт!ку. |11дкреслйио, ш{о основ-
ним кана.'1ом такого вгш{иву с еконой.п*а поведйка.

1{с одна особ;п.в|сть еконой.*:о[ ку.гьтури по.,1ята6 в то!}{у'
1цо вона ор1ентована значно!о йрото на фравглйня поведй-
коло.гподей. €правд!' ц|нност! та норми як елементи фе! ку.гь_
тури ма!отъ перов:т:кно оргайзац|й*}, спрямован1стъ, тоФго во-
ни повгдтн! спонукати -гподей до певн},о( д!й, пйвгтшувати !хнло
в|д"ца!у.

Ёконойчгта ку/тьтура виконуе таЁ футтлсд!!:

а) виокрепопое ц|нност1 | норпша, необх|дн| для под2ц!ь1шого
розвитку економ!ки;
. 6) накотт],г({уе еталони в|дповйно| еконойщло| д1я-гьност1,
йновац|{|*о| а:<т:шност| (на;зр;лопад, збсрс:ксння трад'дд#
еконопт1чно| в3а€модопомог|,!, освосння кращ}й елемент|в
прогресивн|!х трудов|0( модел9!]' по1!{ирення йновац|:)пло| мо_
т!.вац!! трудово! д1я.гьност1 та й.);

в) передас з минулого в сукасн|сть ц!нност! та нор1!{и' що
ле'(ать в основ| трудового г1роцесу спо)!с.'в'1ння' розпод!_гътлок
та |гпц*ос економ1щт:ос дй 1вйнос:,пт;

г) оно_влпое ц!тптост| та норми' що рецл1о10ть розвиток еко-
нот"с}с.л. Б :-ъопду гц|ан| еконойцта ку]ьтура 6 ре3ервуаро]!{, де
нако!1}{({у|оться нов{ нормативн| уяв-ттення, нов| зр;}зки пове-
д|н1с.{. [е мае безпосередне в|дно:.ценн'{ до нов|о( орган|зацй-
н:о< форм д!ялъност| .гшодей (ф!рм, орендн|о( п!дпрйсштств, ак_
ц1онерн:о< товариств тощо).

Бконот*!'лна щ'льтура ск'11да€ться !з цйностей ! норьа як й-
сттттут0она.гьного' так | особист1сного характеру. Асна р!н, що
вони т1сно взаемопов'язан\, а саме: ку.льтурн! особ:пдвост! еко-
нойчгт:ос йстлтгугБ формутоть ку]ьтурЁ риси населення'
оста-}{н1' в сво|о черц, в{т]1ива}0ть на йстлтгуц1она.,1ьну культу-
ру. 0сь прикг{а,д з на1пого недалекого },{инулого- 3ага.:ъновиз-
нано, що у 80-т| роки став]1енл.ля .тподей до прац! дедал1 пог|р-
1шувалось внаслйок адпгй!страт:свно-ко:\'а}ц!{ого сти,11о управ_
л!н*ля. Фстаннй же _ це продукт не .,ти]||е певно1 орга*г|6а:т!'[
в.'!а44, а й усталенто< ц!нностей та норм софа_гъно! йоведй"под
виробнгп<Б. !Фогмован1 йст:..:туфона.ггьно|о ку.'ьтуро|о риси
пра: (| вцщ1!в,. безртовно' мохуть сугтево з:}1!н;овати :.по ку_'гьту-
ру: .,т|оди' як| малоть певн! ор1ентири (йноватори чи консорва_
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тори). моя(угь а6о зм[д-т:овати [:, або, навпаки, ро3хитувати 1)к
до повно! радикально| зтийи 11.

0т)ке, вза€]ьтозв'я3ок двох гштанБ еконой.пго[ культури
(особист[сного та йстшгуц!она.лъного) нада€ ]й певно! ц|л1сно_
ст!. .[[ка 

'( 
основа фе1 ц|л!сност1? 3 одного бокт, фун:од|онулоч!

у сфер| соц|оеконой.гло| д!яльност| .,т|оди! ма}очи певн1 цйно_
ст1 та нор}{и поведьки' н4да1оть еконойтттаъц йстлсцтам вй-
повиних рис. Адя<е в кйцевому п|дсрш9 ф йст:тгупа створен|
л)одьми' з,ш|е)кать в|д програм | гшпанБ' як1 розробляються ни-
ми. Аналог1.пто :ла господарську д|я"'ьн!стъ'держав, орган!за-
ц|:о нац!она.]1ьн].4( економ!к, прин1д4г!и стимул}овання тоц{о
справ.'1я]оть вел:дсд? вт1'1ив цйност!, характерн| д.гпя пол|ти.п:о!
1 правово1 сфер даного сусп!льства' для його йеолог!|, п*орал|
та й. 3 йш:ого боку, еконойчн! йституги, про|снував(|[и три_
валутй час у данот{у сусп|.гьств1' форпгроть адекватн| |м суб'ек-
ти еконог*|лсд _ ро61тникБ, спефа.тх|стБ, керБнтп<Б.

3ах!дн| софологи активно вивча1оть й ана-гг|зутоть взаемо-
зв'язок еконой.г:_ддх йстит'утБ (монопо':й, ф|рм' б|зносу,
конкуренц!!' нововведень) та повед|тгки персонащ орган|зашй.
!ей анал|з ма€ на мет1 з'ясування в]1|тиву ц!нностей, 1цо ле-
жать в основ! еконой.*пих [нститутй. на трудову мотивац!*о
р!знттх софа-гьн:дс груп та 1*нк: повед1нку. Ёапрупслад' вельми
яскраво цей взаемо3в'я3ок п0к13€}но американськ7\у[и дослй_
никами 1.|[|ттерсом та Р.!отср!у1еном' яЁ огрпса-гп: цйн|сну
систе]иу соц1ального середови|ца крашд!{х ф|рм €|1!А як 3 1н-
ст|{гуц|она./ьного' так | з особист!сного 6оку [11]. !||кав*тй
анал!з зв'я3ку ц|тлт|сного контексту нововведень та поведй:<эт
персонащ знаходи}ч{о в й:ших амориканськ}о( авторь 112].

1|снтай в3€|€1ио3в'язок софальгпо< йст:тгугБ, як! д!_поть в
сфер| еконор:!:ол, та еконойтно| культури населення яскраво
виявився в €Р€Р на початку пере6удови. 1ой фа:сг' 1цо пере-
в'::кна б!ъцг|сть прац!вгг'д<!з но бу.тш: готов| до пра::1 в нов}о(
еконой.пт:ок р{ов€ж' _ результат трив€ш1ого функш1онування
л}одського фактора радянськ'о[ економ!':ст в р{овах адмй!стра-
тивно-комагцно! системи. 9ерез йститути т1]1ануванн]1' сти_
т{у.,т}овання, в!дбору та розстановки кадрБ, розпод|лу вироб-
нит[их ресурсй та !н:л1 чинник}1 ця система сфоршувала у ви-
робшл<Б вйпов!дЁ софа.гьн1 риси.

Адп*й|страттвно_дирсктивн;ай господарсьтой :,теха:т!зпд того
насу в!дторгнув активного' |н1фат:,вного прац1внлл<а, яэФй
спрта:блався часто-цсто як пору|11ник усталеного процесу ви-
ро6тп,пцва. |[онятгя про л1одину _ гвинтика дул(ё точно ви_
б:вало йеолог1-то господар|овання того часу. 3розуптйо, шдо
пра:\|вн}пса, яЁ прагтгутп: зробити виробъпт'пд] процес 6!;ьдц
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рац|он:}.}тьни}.{' вступа.'ти в конфл|]о 3 консервативними по-
рядками' а то}}{у 6у.тпл зайв*:му:. Ёе в|г|адково 3'явився терм!н
"незрулъ!! ]поди''. 9 Ёнцсвому п!дсуртку найактивн1гш! праш!в-
нуки, як! за [н:штх о6ставин ст;ш1и б р1тш!л?тпо!о сило|о науко-
во-тс:сл|тптого та орган!зац1йного прогресу' бу:гт в:д<.гл:очен| з
!нноващ!йтого процесу.

.|[к уя<е п!дкрес.тпов:ш]ося вище' !нновац!йта фунтслй еконо-
й.*то[ культури прояв'ш{€ться чере3 тай йдтл<атори:

. йра йновац[йноет1 (конссрватизтгу');

. мас1штаби запозттчення зразкБ нов1п( технологй, форьт
орган{зац[[ економ[.*пих 1 управтгйсь:с;:< вйносин, моде-
лей групово! повед!:т:*т на ринку праф, товарБ 1 пос-ттщ;

о ц|+гн!сть еконой.ттто[ акт*шнос{ населення д.'|я в]1адн],о(
структур:

з ц!.нн|сть сконопд1.дяо| акт'ивност! для самого населення
1131.

/т[фа 1гс:совац!йт;осгп! (консерватизму) _ це сп|вв|дно1шення
нових цйностей, норм, ета-лпонБ поведйтст | такго{, |цо заста-
р|.гпт, не в{дповйалоть актуа-'1ьни1|{ потребам сусп|-гъства. 1ут
}{ае 3начення ! характер ду:нати!оп еконотчд[.пло! ку.тьтури: спт

онов./{}о€ться воно' чи мас йсце консервашй застар!-тпок фнно-
стей, норм та стппщлБ поведйки.

]-[ей |нд:д<атор € характеристико|о' 
'{ка 

да€ 3моц з!ставртти
ку]ьтуру 3 певним 3:!г'ш1ьноосв!тнй ет'!поном [|, говорити про
пров|дну р0.'1ь певно! еконойчно| культури чи' навпаки, лро
вйставання ![. "8йставання - випере,ц(ення'' - це к!.гьк!сна
!, головне, порБня.гьна характеристика еконой.пто! цу.ттьтури.

1нновац|:?т1 про:{сси в цй сфер1 по3нача}оть термйом
"трансформацй ку]ьтури''. € р1зй виду1 :]: 1) спонтанна
трансфорпгацй, то5то така' де |;лновацй Биникас з:} рах}т{ок
фа*оорБ внутр|тшгтього розвитку ш; 2) ст:дтц.ттьована, яа вибу-
ва€ться п|д опосередков'}ним в]т.}|ивом зовн!тпн1х !:,пу.тьсБ,
а.]|е тут не]\{а€ пря}1ого 3апози[]ення; 3) запозичення - пря.ме
пр:йтяття еталонБ ку.,1ьтуРи ззовъг|. |[о сут|, ф вар!анти _
три р|зн! мохан1з;уст онош1оння сконойчно1 ку.гътури.

}1аслптаби запози(!сння ан;шг|зував у зв'язку з тсор1ето насл!-
дуванн'т вйог"пд? дослйн:д< |.1ард, япоа? виокре}ч{ив ряд 3ако-
ном!рноотей у ;логтт[ нововведснь (зокрема, те' цдо ко;лстгй ви-
нахй чи вйкр:.ггтя мае тенденц|.то до розповс1одхення' та й.)
1141.

}{алша еконо]!!!ка' яка перебува€ в процес! онов;хення' по-
тре6ус з;1позичення передового досвйу з питань таких елс!1ен-
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тБ кулътури, як способи стиму.,т]овання трудово! д|я.льностп та
актгв!зац|] п стб'о:сл!в-, узгодхення йтересБ адь*й!стращ1 щ-
при€мств' орган|зац1и' установ та окрем!о( груп прац]вник1в
то1цо.

Берути 3а основу св!товир] досв|д 1 св|тов| досягнення у
сфор! сконош:1_:ст, м0хс{а зроби'ги висновки 1цодо стратег1| еко-
ной.плого ро3витку 9кра|ни. 0сновн:дп,*л напряма:'ш: |л е:

1) науково_техн1.пптй прогрсс та йтслелсгу€штьна д|я.гън!сть
як головн1 д'(ерола оконог6чного роз:<в!ту;

2) йтенстшт*й ттцул виро6нлдцгва, яхФ#с грунту€ться на |1]и-
рокомасшлтабно}у{у використанн! нов|,п( | найсгласн!!ш|о( висс)-
коефе:<гэтвж|л( те)с{ологй 1 пр:лт:цштово ново! те)о{1ки ;

3) рег!она.тьно_ц|л1снтй пй1щ, тцо передбача€ уявпення пРо
репон як про цшт!сн1сть та сдн!сть иого природного' еконоп,!|ч-
ного середови1ца та со:ц1рту.

|{йн1сть еконойчно| активност1 населення г\]1я в.]!адних
ст1)укту}) у р|знт:х суспйьствах нсоднакова. Б од}-1;о( кра!нах
влад:д| структури на]| усе ста&'|ять арм!_:о, рел|г!ло, в !н:ц:о< _
зовн!ттт}тьопол1ти.пту д|ялън[сть, а 1це в !нлцих _ оконойш{
досягшенн'[. Фднак справхст! крл,ггер!1 не 3ав|(ци пойтн1, вотшт
"латентн1", пр:осован|. 1от'ц для виявлення справ:ппъо| }|оти-
вац!! тих |г1 |н11гих груп в]|а,{и софологапл доводРпься викорис-
товувати метод ви'|в]1ення "латент[[а( переп:|нних'''

{и ь:о:п*та 3 0гляду на "к!нцев! рсзу.т1ьтати'' розвитку еконо_
пд|:от д!йги висновку :цодо ц1нност1 ц|е1 сфери для р|знтос в.гпа-

дн|л( структур? 3 одного боку, так, оск!-/ьки ц}лн|сть розуъг1е-
ться 

'|к реа]ьне сл|дування проголо|шенй стратег1! еконойч-
ног0 розвитку, з !*тцтого 6оку, н1, | за високо| цйност| д]1я \-+4х

струкгур нац|она.гьно| еконол+!ки !':стя д|я.ггьн1сть у шй сфер!
мо)к9 бути неефективно}о вьдць,дйок невисокого р!вня :хньо1
влгасно| еконоь*1рппо| ку.гьтури. БезсумнБно, в|лпов!дь буде на-
уково|о.,ти1ше 3а ш[ови спец|а-лгьного вивчення ц1с[ проблетт*т.

|1!нн!сть еконоЁчно| активност| д!я самопо шаселен!1я. {о6ре
вйот'лп? той фа:<т, що )киттед|я-гьн|сть 6удь-якого народу по-
требус пригтайл+! шг!нйа"гъно[ еконодд|+по| ал<г:.шност|. 0дтак
м1сце' яке вцводиться в|.щ!овцн1и дшшъност1 у св]до}.{ост1 на_
сслення' тм{охе бугг: р!з*пспл: вй головного до другорядного.
й!сце ж _ показгпд< ц|нност! для л:одей певно! акт:.вност|.
3изна.шгги це йсце мохна за допомого|о так1о( показ}г|д<Б, як
ьласцтта6и самороал|зац|1 .гподе*! у соц|оеконой.*гй д|я.лшьност|:
розвл*лен!сть саьлод1я-гън:ок форм ц1е! д]я.гьност| | повед|;г|ст'
по1цук нов|Ф(, прогросивних форм орган|заш|! еконойчн}щ ви-
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носин' лр1оритетн|сть еконо'и!чн}о( цйей у способ! )киття на-
селення. |[йкрес.тшдто' йдеться не про ро3винен|сть певно;
форг-,*т активност1' а про став'1ення населення до фе[ сфери
акг:дност!.

1ак:сп,пт с основн! характеристики сконой.*до! ку.гьтури,
як! по-р|зно}у{у вг1]тив:}|оть на соц[оеконой.шгу д[я.льн|сть насе-
лення (сттлтгулполоть' |н|ц|ло:оть або консерву|оть, |?)1Б|!{}л|0ть
тощо).

|[рацеакг:авне населення о| !ини.}1ося у парадокса-гьнй су{ту -
ац||: ::гвидк1еть соц!а.гьн;тх зм1н потребус не т},ж .гцодей, яу-!
сфорьцва.гвтся в адшгй|отративно-команднй систой, тобто ни*
н| д1лоть йтш| крлггер|! та 3разки. ]|юдутну вйтепер оцйло:оть з
лозттц|й ново! д]тя \цае економ|:с*. 1а:с,тпт чином, т1, хто боп<ае
онов]!ення економ!-:са, сай не готов! до 1ъого.

Фт:кс, вйбуваоться ц1+гн|сний конфл|:<г м1х< реа-гьни]!1и ха-
рактер|{ст|{кап,*: суб'скт!в реально| (адмй!стратгтвно!) сконой-
ки' з одного боку, та ц!.гьовитди ор1ентиратт&т ново!, ргп*ково[
економ!_т<эп 1 потр|6но| для не1 еконоьт!.гто1 ку.тътури _ з й:шо-
го. €итуаш!я не ординарна. {!юди, сформован! певно}о систе-
л":оло вйносин' адскватн| [й ! водночас повинн! ламати тд в!д-
носини. 3аувахоало' ]цо еконопа|тн| в1дносл+п*т !снутоть не т!::ъ-
ки у вигляд! закон|в' програм, гштанБ, йструтоцй тош{о' а й у
тпл< цйностях та нормах повед|нлст, як| набу.гпа 

^]1я 
н1,о( си]{!4

зви1]ки. |н:шит,шт словами' адреснс доведення та виконання
директивн1.0( розпорядкень' директивне {1ланування та !ттп|
елёменти на1цого господарського п.техан|з:иу ув1йтп.;пл як ск/|а-
дова в ку]ьтуру сг{асн1о( виро6т*тс<й, на6у:ти хара:<теру соц|-
а]тьн}{х настанов.

€правд1, у сучасного прац|внтд<а ек!|а.'|ися хсорстк1 ор1енти-
ри на необхйн!сть отриман}{'} директивнттх указйок' на вико-
нання гт.'1анов1,п( з:!вдань тощо. [ хоча вй баттртть основн! дофе-
ктг; ц|е! систем1т, а.'!е це нс зм!+глое його соц1а.ггьного '|'!41ц,'

тобто йновац[йна поведйка 3а.'19)кить вй того, наск!.гьлот г.гпд-
боко тц перетворення торка!оться "особист|сного ядра'', зй-
н]о|оть 6агато в чо}{у деформовай уяв:пення та переконання'

Фснов+ту ро]1ь сер€д оообист!сгпд< рис в!д|гра:оть систеь1а
мотив1в 1 3авдань' 

'|к1 
ставить л1одина' в.,тастивост[ ш хар{!кт9-

ру, пдо роблять |! здатко:о до нов}д форм соц!а.льно-корисно|
д!я.ггьност|.

$2. [нновац!йний потенц1ал особи
Бйступ..в!д пр:алц:.тп{в соц!а.льно| справед;г*твост1, в!дпов|-

да-лъност! й поеднання сусп!льн}о( та осо6истих йтерес1в за-
цда.'ти знашпо| [цкоди розвитков[ алсг:'вност1 особи.

1ак1 харакгеристики' як мотиви, ор1ентацЁ, софа.гьн1 на-
станови' € ви3нач:|]1ьними софа.гьно -пс:осолог|.пт;тппл детерпт!-
нантами !ггновац!*то| повед!нлса . 3нявугтта головн1 ру:ш;:а*{ си-
.гпи йновац1й:тто| повед!+тлот особи ]!{о}с{а ли1ше з'яЁувавш:и со_
ц|а.гьно-пс:осолог|'*т| настанови п { 15].

9.псдо<олой увата а|({ентуеться_ передус|пя на соц!а.гънй де-торр:йацЁ повед|+т:ст ! мо>лсп:авост| прояву активн}'(' творч}.о(
засад при реал!заш!1 потре6 у д|я.гъност1. €.Б.{11ор'х'в. 3вер-
та€ }ъац на те' що осо6-гш+ве йсце в теоретичнй оксперимен-
та.льнй розробт(! концепФ особи !, зокрсма, характерист*дса ||
акгттэност! посйас пстцолог]ч;*а теорй настано|и !. й.}знадзе
[16]. 3гйно з ['й.}знал3е, природу пс:ос!.л+о| актйност; ,по_
дини н{охс!а зрозр":|т}!' враховио.ги законопл[рност! д1| наста-нов. }{астанова е своерфнилт пф!скт.па вц66ра:кенням, на
гр1ттт1 

'1кого 
]!1охе вини1с{}ти споглядально чи ййов" вйобра-

)*(ення. Ёастанова _ це певне настро|ов:|нття суб'етста, його го-
товн|сть до прояву пт< псих|ч+пд<-або дйов'о, '*.й, як{ за-
6езпечать адекватн€ в!до6ролсенггя с:гц,ф

Берупт з:} основу полохення про те' що 3адоволенн'! по-
тро6 о по суг1 прив}[аснення]\{.,11одино!о певн!.ч ф'рпл д!ч:ъно-ст|, сощ[ологи з'ясува.,1и, як потреби ![1од|{нн 

"шЁвйносйться 
3

рБнялтшт 1 ф_ормапоа д!я.лъност1 з урахув€}ння]}.{ меж акт:.вност|
особи [|7]. Бул9 в:тдйено нотл:ри рБн| диспоз-гшдЁд: !) йемен-
тарн! ф1ксован! наста'нови. яЁ виявля]оться в найпрост!:ших
предметн].гх сгггуацйх; 2) настакови, як! форпгуоться йа грунт|
потреби щ9щ*{и у сп'-тп$ва}!н!, тофо .ой"-'гьйо ф|коован}'на-станови; 3) базов! соц!а.тьн| настанови' як1 ф!ксйогь заг[ш1ьну
спрлттовайсть йтерес|в особи конкретно; ёфе6и соц[а,ьно|
а:<пвност! (еко+гой:пта, пойти*та, 1:*говац!&:} ?ощо); 4) цн-н!сй ор1ентац|1 особи, сфорьсован1 загапьтпддл сйалгьнтл'шт
умовами' типо]\,| сусп!'1ьства, його прин1ц,|г!ами; це вттц:тй р[_вень д'{споз:ддй.

€оц1а.гьно_псто<олог!'+г! настанови виника]оть 1цодо 3начу_
ц{;'( для особ:а об'екг1в ! фйсу:оть став'г1енн'1 суб'е:<та до само-
го себе, вйобра;к}поть рБень до]!1?шань особ:т. Фстайй слй
розглядати яд Р!.вень вою<ост! т&о( 3авдань, вир!:тгц1.ц як! праг-
не .'1}од|д|а. |[ри цьо}'ц мох}{а видушпти таке: 1; ступйь ск]1ад-
ност! профес!й+тос завдань' що ставить псред'соболо .,т1одина;
2) сттпйь ро3х0дх(ення м1:лс зацу]11ани}у1 | Ё:д<онанл.шд; з) 

"'*'ступ!:ть склгадност| 3авдань, подолання яко[ дае 
'п"д'*,;'3адо-

!1

1

1
!
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го. Ро3гляда}очи передугу!ови соц1;штьно-еконойчню( процесь'
|Ф. Ф..[1евада ана.,1|3у6 мож.,тивост1 р|зн:о< мотивац!й{}о( механ! -
зптБ [20]. ]{1 механ|зттпт в р1знтл< формах д!:оть у р!зн:о< сусй-
льствах. Ао :ло< "мот!шаторБ'' нале>*сать:

а\ пра0шц!йн! мас.ан!злцц, п{о спрямовай на в!дтворення
"звищ{}о('' зразкБ поведй:са. [оловнтд? мотив туг _ повто-
рення того' 1цо вх<е було, що е непору]шним' а часто й святупьт.
Будь-ялсд1 вйст}| в|д уста_лтсно_го порядку, по1цук нового _
3асуд)ку€ться, нав!ть караеться. [| мохан|зь:;т стЁл<! шдодо зг'т!н,
оск!.гь:са с!тира}оться на спадкост,сьх!сть особист1сн:ок ! т*|_:т<осо-

6ист!сн:о<. настанов. |1оребувалочи в ме)<ах традгпдЁ та звички'
.,т1одська д!я.гьн!сть ор|ентована на само36ере:кення, а.гхе ах< н|-
як но на ро3виток. не на ефоктпдвйсть;

6) егпшнн! мопшвац!йн! сгпрукп;урц' в якуо(. повед!+п<а .}1}одини
* це виконання обов'яз.ку псред сусп!льствоьл, сп|.лл.ьното|о'
Бти.пп] "мот}4затори" вй!гра.готь 3начну ро'гь у ро3витку сусп|-
льства. 8йомо, тцо й.Бе6ер вбачав у "протестантськй етла!1"
необхйн-гй фалсгор початку свропейсько| кайтал!сти*то| т_ц,в! -
л1зацЁ, доки остання ще не виробтл:та в'1асного (еконой.*хого)
механ|зплу моттазац!!. .1,кттм благородн:аа не 6ув би зак.гпд< до
сусп!.льного обов'язку громадянина, в1н вимагае пйкр|лшхення
з боку б!-ггьпл "пр|кладних'' шготивац!йнлтх механ!зм|в' етичн],й
сттлтгулБ б1.гьтш конкретного''.:1о к:ш1ьного'' порядку : роб1тшпно|
.{ест|, профес|л?то| етики, обов'язку перед трудовим колокти-
вом' 3розутгйо, у так| ети.лн1 "]\{отиватори" вк'|1очено | л<1сн1
кр:атер1|, наприк.,|ад, профес!*!но-:са;г|ф1кац[й}'}й рБень пра-
цБн:л<а.

1ак, за даними соц|олог!чн:дс досл!,Фп<ень трудово| поведй-
:о: праш|в*г:п<!в великого про1\{ислового п!дпри€мства, й]щ1ати-
ъу*#х ту,тт поведйтоа характерний для роб1ттпа<Б високо| :оатг[-
ф|кацп [21]. ?обто 1з зроста,.:няпа :<вал!ф!.коват*ост! лрац| ! ':оа-
л|ф1кац!1 прат(!вгп,:кБ, 1цо ста€ {\,1о'(ливим на грунт| технйо-те-
х:*олог|щп:дк зру{шень у виробн;тцтв!, розв;шатоться так| оооби-
от| риета, як профес|она.гт|зм, самост|л}п]сть, здатн1сть до твор-
чост! тощо. 0днак' 

'1к 
заува)кус Б.Ф.&ов, вир!_тша-гпъне значен-

ня тут м^€ систома соц!а"льно| оргайзац1|, яка неначе перекла-
дае техн1ко-технолоЁ'*гт! вил:огрп пра1ц }у1ово|о ку'ьтури вироб-
ни.1дтв€}, |у1ово}о соц!а.гпьнтах в]днос:,пт ппй .:-глодьт*шх [22] ;

в) йрекгпшсн! ълехайзьти мотл.тваф' що &}сновай на верти-
к.ш!ьно]\{у, !ерарх|тплому розпод!л1 управг:йсь:сл< футлсдй звер _

ху до .низу.,[иретсгп,вно_1ерарх!:пг{ м9;т.ватп:*т|. механ|зпда зда-
вна д1|оть у ск'1адн|о( по.,11т'{({н1л(' в1иськов]о( 1 госп0дарськ[,п(
системах. Фск!.ть:сд ц1 механ!зпци пов'язан| з розподйом вина-

волення. 3 реа:ьнй йновац1-{|нй повсдйц1 характеристики не
зав)кди з6!ла:оться. 3оьпд вк.'11оча}оться в р|.зн| софально-пси-
холог1.лтп1 настанови особи | в!дб:ватоть прагг{ення до р!зного
роду йновацй._ 

9 струкгурно}ду в1днохпенн1, взяз:ди до уваги спегцаф!ку ак-
тпшносй- осо6и |нновац!:;ппого характеру, м0х(на врц|-гпати так!
основн! компоненти соц|а-гьно-пс:околог1'л+о| настанови: 1)

сензитивн:л1, тойо емоц!йно-оцйо'*пу характориетику. |[ей
компонент ви3нач;!€ значугц|сть соц|агьно-псро*олог1.п{о1 на_
станови в гш:ан! смоц!:}того став,1ення особи до !*птовацй, за-
доволен!сть 1:стьоло нови3но}о' впровадхення по3итивних ре-
зу-тьтат!в; 2) йзнава.гьний (когн*гптвний)' я:сай ви3начае э|кти-
в!т|сть осо6и у здобуванн| знань, набувагпг! досв!ду., !|{о вико-
ристову'оть ,!{][я постанови пробло]\,1, по1шуку :шляхБ_ { засоб|в
Бир!лшення |х; 3) плот:вац|:&тий' я:сп} розкртавае г.гптбиштн| сти-
нту-тп+ |ътновац!йно| акгрдзност!; 4) д!йовий (практи+шт:й)' в яко-
му в|до6рмсуеться йра готовност| осо6и до !нновац|&то| по-
вел1н:от [|8].

Аля йновацйно! повсдйк}1 характерни!{и € так1 риси''т. 
[йеспрямован|сть як прагйення до сусп!льно 'знанущо|

мети. 8она задасться соц1умо}и' ялсй справл:яс вир!ш:альнгй
вп]|пв на сп!-ггьну д!я-гън!сть, н|бтгго "пронизу€" ||. 1а:с'дъл 'пт_
ном' у.,тк)дини ви'{в.'ш{1оться деяк| уп9рщкован1 структури !'ц-

лейт'(йапррпсгпад, ..дерева ц!лей') {19]. БйоьгФ, 11{6 повед!+гка
осо6й ви]начаеться мото1о' засобалдт | розу.тгьтатами. 9[--тко ус-
вйоьллена мета у'!в'ш{ечс1 як конкретна' як така' пдо 1| мо)кна
досягти в ме'(ах уявно1 ! зро3!ъ{1лог ситуашЁ. 1 гце л}! 3моц
оцйити усп|лшн!сть руху до не|. заф|ксувати ступ!нь {! досяг-

'й",. Бодночас йнов|ц!йпта ловед!нка не}{о)к.,тива без усв1до-
]!1лення ц!л!, яка ф|ксуе суб'екг*твну корисн1сть та поряд911]9;
реваги' ш1о ск'{ада€ться в процсс! стт]-}1ьно1 дшштьност1 в певн1и
ё,';-'**'-*. 3 [дд{ пов'язана мох<.тпв1сть уст!1ноа'1ення !ерархд-

цш'-#, по6удови !х за ступенем 6ал<аност|' стаб!льност1 (в пев-
нрп( часов}о( та сргцац!йт;л< ме>ках)-

Ёе останнто ро-ть вй|грае те' як мо)с{а |нстрр{онт€ш1ьно
п!дпорядюсвати засоби ц!д1' :цо ор!ентуе осо6у_в св1т! р1знома-
н1т|{и;( прйр'днлок 1 соц!агьних пто>пслпшостей. 3розулгйо, виб|р
засобБ (метолБ | способБ д]]) здйсню€ться ли1ше на основ1
оцй:о: !йьо| ефе;<т:шност1 для досягнення ц!д1. у ]!{ол(ах на-
явйо! пойформ6ваност1 цйес'ттрялтован|сть !нновац!л}го| пове-
дйпс:.рун|у"ть"я ! на розрахунку резулътат!в. наслйкБ'Ё офе-
ктивност1.

2. }мотд.вован|сть як в.лгаст;+в!сть особи за!нтересовано й
активно ставиться до по1шуку нового, удосконадення 1сну!очо-

{!

228 22'



$2

город, 1\,{о)с'1ивостями ви'[в'|ення прест}оку { кар'ерних перей-
|цень' вони передбачалоть |снування особ.гтивих верств та орга-
н1зацй, як| спец|а.гг13у|оться на виконанн1 обл1кових функш|й,
фун:с-*й контро.,т}о та управлгйня.

Будь- яка директивно - | ерарх |.пп а еистема сх}'1ьна д о 6порок -
рати!{ного офорт*:тегхття' загрозливо}у{у' ,{к тщ}<г{ вона претен-
дуватиме на унБерса-лг|зм 1 монопо.]тьн!сть. [ вадо1о € такох
тегценцй до ероз!1 самого механ!зьгу мот;вац]йного контро-
лпо. Фск!.гьгоа спос|б втт]тиву на виконад:{|в $удь-'{кого рБня
т}т зводиться до пореьтфень по с.гу:кб|, дефшдит на н|г}кч},о(
ступен'о( та зроста|оча кругова порука на верхн|х практично
о6озц!*полоть мотт,лвац!?ту систсму ;

т) корпорагпцвн! с'т|ууктури мотхтваф|, яЁ пов'язан1 з пр1'о{-
-'1ьнип.1 ставленн'{1!{ .,1}одини до Фугти' колоктиву' орган-[за|{|!.
|оловн:дт,шт засобапда мотрвац|'йгно| д!! та контрол}о в н]а;( е |!1е-

хан!зпли групово[ сол|дарност| | вйповйальност!. |рупова згур-
тован!сть мо>лсе буги ва)к.]тивим чинником ро3витку еконопд!лст
| сусп|.тгьства. Бйомо, наприк.,1ад' шдо корпорат:.шн1 "]ч{от|вато-
ри" в|д|гратоть пров|пну роль в офекгивнотуу розвитку японсь-
ко| оконойки' а такох( у подоланн! соц|азьнток конфл1ктй;

д) вт:асне економ!чн| мотивац1йн| мохан!зтчшл' |цо перед6ача-
тоть актрвн!сть та зайторесован|сть су6'ектБ господарсько| д1-
я.гьност! на вс!х [[ рБнях, причо}|[у не т!.гьки йд:вйуа.ггь\7уо(' 

^й колект:шних. Ёареш:т|' зламан:д? 6ар'ер улеред){(ень' я1Ф{|{'

прир|кав еконойчлддк ":т:'отива'горБ'' на до,то "пере)пстткБ п,пт-

нулого', в царл,ттт! директивного 1ш1анування. !ой могутг*й мо-
хан1зм повинен стати о6ов'язковим елементом систе1\{и рац1о-
на.]тьного й ефетсгтвного господар}овання на вс!х рБнях сусй-
.гьн о! >ло.гттед|я"гьн ост!.

3' {|йсн|сть, пй якопо розупл!логь повноту особист|сн:о<
в.||аст}!востойт | р:;с, :цо забезпечу}оть здаттт1с'ть особи виступа--
ти в рой суб'е:сга перетвоР|ова_льно| д!я.гьност|. €трулсгура й-
новац!й*о| ап<т:шност| вк,т|очае так| еле]!1енти: профес|йпт|
3нання' вм1ння та нави!(ки; !нтелектуа/ьй, йзнава.гьй зд|6но-
ст! ;креатпвн! зд|бност|; здатн|сть до спБроб!тгт*п{тва, 

_ 
колекти-

вно| орган1зац!] | взасмод!|; ц|нн1сно-рготлваш!йпгу сферу [23].
|1риродно, пдо рйенъ ро3витку ]нновац!:;пто| повед!нки зале-
:лс,тть вй внутр1л_тлньо| зба-пансованост! вс!х олемонтБ, яка дае
нову, додаткову о},[тц' сприя€ розкриттк) йновац|/п*ого потен-
ц1ащ особи

4. 0рган|зац|й*т|сть осо6и розу**|лоть як упорядкован!сть, з|-
бран1сть, пйпорядкован!сть певно}{у порядку в:д<онання дй.
здатгг|оть дйти в!дпов!дно до зазда:псгйь розро6леного та уста-
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новпеного тш[ану. 1ут осо6ливого знач0ння набува:оть два мо-
1\,{енти: здатн|сть су6'екга сприБаатпа зовн1|11н1 орган|зац|#г1 та
упрашгйськ1 настанови 

-(напр:пстхад, 
як1 йугь вй неве-тгрп<о|

3цртов:|но| гругп,т, виро6нгтного колективу, рад'1 яко!сь сп|,ъ-
ноти); здатн1сть особи зорган!зовуват14ся1 спрямовувати сво1о
д1я.гьн]сть згйно з &|1асним пр|}гненням' творчи]\,1и потребат'ш:.

5. Бая<л:во|о в][астив1стдо 1нновац|т?по! поведйки е [: ре-
3у.,тьтативн|сть (продуктт.:вн!сть' фект:.твн1сть). }{оваш|1 як ре-
зу.'|ьтат тако1 повод1+г:са мо;куть буги софа.гтьнлато:, еконойн-
ними' под|тищшпттла, виро6ллитими та орган|зац1_йпл:пп:. Биб1р
еьгп|ри.л:тттх показникь рс3у]1ьтативност! мас враховувати кон-
кретну спеп.гиф!ку д!я.гьност! особи.

Ао реч1, ц1 хараклору1ст']{1{14 р|зноло йроло в.гтастлв| особ1.
1енденц!1 зр!внял!в:от в сойа.гьн!й та еконой*гй пратсгрпц|'
дооить по:ширен1 в 70-х - на початку 80-х рокБ, вйступ в!д
прз*т:_рг:Б софа.тьно! справедл1{вост!, вйповйальност! | посд-
нання сусп1льн:ос та особистих йтерес!в завда]ш1 значно1 :шко-
ди розвитков| актлвност! особрп.

$3. Фрган!зац|йн1 чинники соц!оеконом1чно[ д!яльност!
Б уптовнй |стор|! стиму-}1]ованн'| актт,вност! працБгпл<а мо-

){}|а визначити три стратегц' як[ послщовно вход-{.,пп| до арсе-
нагц },1енед)к1\1енту протягом !,|, ст. |[ершла з н!о( _ "науков!,|й
менед)сттснт", заснован}й на теор!1 Ф.1ейлора. 3г!дно 3 не!о'
ефе:сгл.вн1сть пращ! л1одини ]\[о)кна птак^с:штт|зувати звед9ння|у{
виробниного 3авдання до прост}[( операфй. 1ейлору вдалося
п|двтдлдттги вироб!ток роб!тнлл<!в за допо1!{ого!о по1штг{но1 про_
ц)есивно-прейа.гьно| еи€[ему1 огт.'[ати прац!, де дотийуватги
поз_гттивн| стит{у.]ти праш.

Ёастугптггьт етапом у ро3в|,|тку стратег!| стимул1овання акти-
вност! прашБнго<а ста.,1а теор::: управ;т!ння праце}о' 3аснована
на урахранн| .гподсь:сос в|дносг:ъл. } 30-т| роки дослй)кення
на завод1 коттштан!] "}сстер:-п Ёлектр|к'' (м.[оторн, €1|1А) по-
казш1и' що працБн:дст' ма!оч.и на птет| 3ас'ужити схва||ення
колег, сх:сгьн1 обмех$гвати продукт|вн|сть свое] пра1ц. Ёаста-
ла ера "мен9д)!Ф{енту .,|}одських в!днос1.*['', що }"{ого погш.]1яри-
зував [.йак-|регор через протистав]1енн'{ }т!рав;1йсь:сл< тео-
р!.й "х" та "у" [2{]. трад*дд!йха "теорй х'' перед6ач2ш1а' ш{о 1!1е_

недхер пр}д.{у|]|у€ .тподсй прац'овати п!д загрозо}о нсп!тивн]о(
сан:сдй. 1![енед>лсер, пр!оФ{']тьник "теор!| у'', навпало{, акпав|зуе
прашБникБ свое|о дов!ро:о до н]4х' консультац!я}{и з персона-
лом та 3аггг{енн'{м 31д46цд3:(!н ло прийптяття управлйсь;слк р1-
11|онь. Бй "|грелст:енед>л<ера'' от|щллоть волод]+лня нави1[ка]|{и1

]
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сп;.'ткування та знання пс}о(олог{1 для того, ш{о6
"нап|втерапевтичними метод:тми'' пйв:.п:дити нутл-ттв!сть пра-
цьн}пф до схва]|ення а6о, на8паки' до невизнання з 6оку ко-
лег або керБн:л<Б.

[ нарегшт|, "ситуатгшний менед>лоцент'', поеднав|'ши. елемен-
ти двох попередн1х стратег1и' почав використовув3!г!4 1 |у1атер1-
а-тьн! стп.пчц.тпт, | софалльн! спонука-тьй фа:сгор;л. 8:птагороди
при цьо]\,гу пов'язува'!ись |з досягненням конкретн}гх цйей у
д1я;ьност!' а головно:о турботото менеджера ст.шта оц!+гка ре_
з1':ьтатБ д!я.;тьноот! працьник[1 та "доз3[ванн-я'' матор1а,тьних !
мор:ш1ьн1.{х стт.пцл|в.

3а цтпов трансформац|! соц1оеконом1.*по1 д1яльност1' стано-
в-]1ення р:,птково[ еконоп:!ло;, ко.,1и виника€ супере.п*|сть тиБл<

необхйн|стло оно&ттення соц|;:льн:о< в!днос;лт ! консерватиз_
]![ом еконой.ппо| ку'ьтури, в еконоп*1ц1 в:д*ика:оть ц|гпд1сн!
конфл|тсги [25]. Фсь д-еяк! з н:.ж.

1. |(онфл|лсг ти}п< еконойчнрддт вйнослдтал'от. 1цо грунту!о-
ться на ц!.ъшдостюс адмй1страт'ивно| системи, та в|д}{осинаь{и
ринково[ еконоп.*|ктд. .$дром цього конфл|к1т е несург1сн|сть
ртп*ково| ку"т{ьтури з ад*гй|страт|.вно-централ|зовано:о. 9прав-
л|нсь:сд? апарат прагне зберегти "право вир|:шувати" (головну
ц!ттн|сть ц!е| систет'*т упраы:йня). 1ак виника€ супере.пп|сть
м]л< дй.пдт йститутом дор:л<авно[ в.г:асноот| та лог|ко*о ро3ви-
тку ринковро< вйнослдл.

2. [йн!сний конф.л_т|лсг па1;к норптатвно заданими ет;ш1она-
ми еконо}11чно! культури та реа[|ън|{1у{1| культурни]!1и типаь{и
працБн:а<Б. Ёорматл.внтл? ет€|лон _ це комгт.'|скс рис' як! уо-
собдпо:оть пр|ор:.:тет суслг!.лгьн;ах йтересБ над црш1ови}}{и та
особист!сьгпддт, йентиф|кац1я з декгдароБант{й[ щля\л4 еконо-
йтггпо[ 1 соц].а.гъно| пол!тилсд. €тосовно нглгт!лшнього пер|оду це_ господарська самост!л}п!сть, |н!ц1атива, колег|а-гьйсть при-
й:ятгя р[ш:онь тощо' Реальн! х< ку.л:ътурй тигпа пратт!в'{!-п&
(тобто коп{гт]тскси цйностей та нор]!{' характорню( длгя р!злт:о<
фуп) б|]ь!ш-}1ен1п вйр|зня:оться вй нормативного 6т;ш1ону.
Ёапритстпад' вв:ш(а€тьс{, 1|{Ф гарнлй господарсь:са1 керБник _
це той, хто ма€ 1|!ироку морежу неформа-тън]о( контакт!в; вйе
на}!агодити добр| стосунки з керБництвом; вйе обптинати
правов1 та адмй!страт:вн| заборони, балансувати на птея<! за-
кону' не переходячи !1, вйс за6езпечити пйлег;*пи р{ов}! пра-
ц! 1 >китгя на рБн1 сучасн],о( стандартй. 1ак само добр;д?? фах1-
ве!{ь _ це та;сд?' лсй пйпорядкову€ сво| профес!-:?:! втш*оги
йтересам виробшацгва. Ёапргпсгта"ц' вв€шка€ться, я!сцо адпг|н|с -
трац|я не мае ьто:п<.тпвост! за6езпецптги додерхан}1я технолог!!,
то фахБецъ повинен поступитися профес|она.'1ьними нор]\,[а}1и
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! догустити ту технолог|:о, що пргт&тятна за дан}о( виробни.по<
у!(ов- |1ри цьотиу вй не повинен дотримуватися сво1х обов'яз-
кБ, а погодхуватися на виконання тих' як!о( потре6уе адмй|_ ,

страшй.
3. !{!+гн!снлс? конфл!кт м}л< моральни]\,1и ! профес|й*о-поса-

довими нормами' м!я< еталонапти "порядно|'' та "дйово[ лоди_
ни'', оск!.;ъ:од делс| еконойчн| рол| ув!6ра!{14 в себе дЁ та
вчинки амора]тьного характсру, наприк.]1ад, неяЁсна праця су-
проводх(у€ться пос'|абленням т;}к}о( мора.'тьн!,о( рис' як сов1стъ,
обов'язок, честъ, г!дн!сть.

4. 1{!тпт!сгпй конфл1лсг ти{;л< в:даога!у{и до працБнлл<й. []е
10-12 рок|в то]!гу головними нор{!итивни]!{и вимогами до пра-
цБник!в бу-гшт трудова дис|д{гт 1на, 1дей-га переконан1сть' ста-
ранн|сть, г{асть у р1знток поч.инаннях та |н. } середл.пг| 80-х
рокБ визнаними рисами нормативного ета.]1она еконойчно1
ку.]ьтури ст?шти [нновац!й+г|сть, п|дприсл,:-гшгв!сть, господарське
став.|1сння до справи' порядн!сгь 9 Айовпок стосунках. 3 пози-
цй рл.птков:о< ц!нностей найбшь1ш значу||дими е п1дпргпемли-
в!сть. йновац1&л1сть' готовн-!сть до р}|з}{ку, висоюп1 профес1о_
нал|зм, ртйня ор|ентуватися н& Р]4п{ку прагц ! товарй.

[{орма.гьгшй пере6!г ринков1о( процес1в потребуе, по-пер-
:пе, в|дпов|дного |9]1ьтурного за6езпечен}б!. [е т1 цйност| 1

соц1алгьн! норми' л<| здатгп] акт:-|!.зувати екон-ой.*ту поведйку
самод|я-гьного населення. Актив|зацй - необх!дна у||{ов:} роз-
витку господарськ:ос !н!фатив, зьт}д;ення нов!ф( форм еконо-
пд[.пт*о< та улравлгйсь:слк в!днос-:шл, станов}1ен}1'1 суб'с:<тБ гос-
подар1овання - твор:(!р ! нос|й гцдс форм.

|[о-друге. повг*тн1 сформуватися нов! форг"ла еконопл!чно|
повед!н:оа на грунт! мора.г:ьно| та корпоративно! мотршац!!
трудово! д|я.гьност|. Фсобливо це стосу€ться' останньо|, основ-
н14]у{и в€!)к!олями л<о| с мсхан!зми трупово1 зцртованост| (сол|-
дарност!, уяаст! та |н"). |1ри цьо*гу орган!зацй гругги вй прос-
т:ок форм (брлтада, ферма) п1д!_:?тлаоться до ск.,1адн].о(' хорстко
форма.тг|зован},п( _ за типом японсько! про}{ислово| корпора_
ц1! {26].

Ё:шг! оусп!_тьству потр!бн| п!длриемц!, орган!затори, коь{ер-
санти, посередники тощо' адл<е 6агато нов|.п( форм господа-
р!овання псае знайти свое йсце в господарсько}угу ;подтт| сусй-
льства. Аля тъого потр|бн| ко-&{петонтн| .гподи, здатн! в}{тр;.{ргу-
вати тиск конкуронц|1, леф!циту то}цо.

|[о_тротс' суспйьство вйчувае гостру потребу в талоо< цй-
ностях' як коппгетентн|сть' г':рофес1она-льна самореал!зац!я.
прагнення до виконання профос!л}того о6ов'язку. Фр|ентацй
на максималън! досягнення у свой профес!] мае стати нор_
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мок) для перово[с{о| б1-гьц.пост| виробн:акБ, фах[вш1в | кер|вг*и-
кь.

|[осилення ц1*гност! профес|онал!зплу п|двптцу€ значення
йтолектуа.гтьно| праф та !1 нос1Б _ фахБгшв. Безпоре.п*о, пи_
несення економ!-:оа на як1сно новтд? рйень но}{о)!ст[иве без но_
в|о( еконойтп{*ок' орган|зац|йн|о(' технолоЁ.пл:о< йей та р!-
|цень. |[отр|бно осво[овати та використов}ъати св[товп.й до-
св!д, впровад)ц1вати його в практ}1ку.

Фск!_гь:<*л в на:ш|й еконоптй[ наког1ит1ено.повн:й досвй со-
фоеконойчн1л( трансформацй, звернйося до про6лепдт п|д-
при€}}{ни]{тва.

|[р:.ватизаФ., л< 1 перох!д ви гианово-розпод|лъно| систе-
ми до р:.ппково|, немо)с,тива без футпод|о}ування достатньо|
к|лькост1 продуктив}по( фйансов:о< ! комерц!й*то< кайталБ.
3**тплс;ення верстви п|дприемцй _ це | результат л1бера.тг1за-
:(!| економ!:ст, | гарант& пода.ьтшого пог]тибде:тня рефорпс,
розвитку ринков!,о( в!дностдл.

Ёосприят.лт:лв1 еконой.*т|, пол1тиц{|, правов! | соц!а.гьн!
у!1ови форптування п!дпр:*епш1}1|1тва нерйко нада}оть нев][ас-
тив!о( йопту рис. Ёеправовий характер створснн'1 б!.г:ьшлост1

функш|онуло.пок у кра!н! ве.гштк**х 1 середтл!х кайталБ, корутп1!я
орган!в в/{ади' доп*йування коплорц!_т?ло! та фйансово-
посередн|{_ъко| д|я.гьност1 над виробниното, слабк|сть право-
вого контро.,1|о за господарсько|о д!я,ьйстло, рекет' с*ллов|
розбори й>к групаттшт комерсантБ' терорист},г[н1 алсдЁ при3ве-
]|у1 до того' що п!дприепдгл:д-цтво спрлайлаеться перева;го{о}о
б|.ггьтш!стло насолен}{я як з'|очинна сфера )!(иття' як д)керело
кр;лттйал|зат (!| всього сусп|лъства.

3агалъьгрпии чинниками п!ддриет"птицтв:} с: д|я-тьк1сть у гос-
подароькй сфер! з мстою одор)канн.'{ прибуп{у; еконойц-ла
свобода, а6о нашйсть прав та обов'язкБ, пов'я3ан}о( з само-
ст{йтлллут пр}йн'{тт'[м р1п:ень ! персонагьноло вйпов|дшън1ст:о
з:1 ро3у.,тьтати господар|овання] 1:гновац!п?т:й характер $яль-
ност!.

}!авсдемо основн! йтерлретац!1' пйприсмни1{тва [ 2 7]' |_{-{ одо
першло1, то тут роть базового поняття вфграе заповзяттпв|сть
_ здатн|сть особи досяг€|ти конкретн}п( цйей 3а рахунок вла-
сно1 й!ц!ат:.ши, винах;д.г{ивост|, прхйтяття ноета}цартн:о< р1-
1шень. готовн0ст1 до ризику ! в!.щповйа-тьност!' |1]дприст*о*:пдт-
во ро3глядаетьоя я< спетдаф|чп*ий тпдп д!я-гьност[, пов'язатпд? з
йновац!яттшд ! риз:л<ом, а п!дприе}{е1{ь _ як дйова, 1лт!ц!а_
тивна ! творка л|одина' яка д|с перева>{с{о в господареькй
сфер!.
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Базове поняття друго1 йтерпретац1| * п!лприст'с:ицтво як
еконой.гтгй ! софоку,ътурни*': феномен сунасно| захйно[ гда-
в!л!зац[|' де фун]с{ш нововведення гармон!й+о поеднан| з
"ро6ленням гро1шей''' |[!дприемц! виступа|оть туг у рол| суб'е-
т<тБ, що уосо6.тпо:оть ц1 риси.

Базов:дт поняттям третьо! йтерпретац!! е п!дприеьле1-ъ як
су6'е:<т господар|ова}п[я' що д!е в р!овах еконойщто[ свободи
'" меток) макстдуг!зац1| прибутку. |[й "пйприемництво}{'', 3 од-
ного 6оку, розум1:оть тртп еконойщто! д|я-гьност!, ст*1он!тчт|ч_
н:й поглятпо "613}{сс", а з !ч:дого _ соц!а;ьну верству' яка
реал|зуе цей в:дд д!я.гьност|. 3аповзятлртв1сть (!гт!ц!ат}шн!сть,
новаторство, творн|сть) розг.г:ядаеться як бокана 1 вах<-гпп-:за,

:ш1е не ви3начальна ру{са'
|[оняття "п!лприемн|д{гво'' вх(иваеться в 1пироко}{у ! вузь-

коттсу розупгйн|. |[йпри€мництво у вузько!|{у розупт!*шт1 - це
"ядро'' верстви - гру[1и' яка мае вс| його озцаки. }{айб|льпшоло
йрого таким вимога}{ в1дповйа:оть в.]тасники' як! оообисто ке-
ру[оть сво11\{и {шдприемствами | нце не пра1цо]оть 3а наи]!{ом.

!ля позначе}тня вс!с? п!дпри€мн}д{ько! верстви, вк/11оча}о||и
гр}тР{ ос!б, за*пятто< псвни}\{ в}цом д!я"гьност1, доц1лъно ввес-
ти спец|а:ьтпл? терьтй _ "6|знсс-ворства''. 1]ей термй € родо_
вим пон'1ттям' яке о6'сднуе тподей, що зайп"татоться 6!знесопт _
вй в-гпасн:д<Б волик}о( заводй, балткБ' б!рлс до на:},:агт:ок пра-
:{1вникБ, як| у в!;ьнлтй час на.1!1ага!оться "робити гро:ш|'' на
вгпасний ризик. Б!знес-верства * це су1<шт1|сть су6'ектБ виро-
6гтино!, коптерц]:?то| ! ф!нансово| д!я.ггьност!, пцо мае на мет|
отримання прибугк3 на щунт: автоно}{но лрттйг:зятъо< р!лень 1

пй особисту в1дповйа.льн!сть. 3розуптйо, 1цо ядром ш- е пй-
приеддд|-'влаоники. Бс1 й:ш! _ це особи, за&тят1 !нд:.вйуа-гь-
но|о трудово:о д!я:ьн|стло ("самозайлят|''), над}тлан| ]!{енедкери
господарсько! сфери, керБгтики 6лодхсетн:лк орган|зацй' а та-
кох< прац!внтт:ст, як1 б!знес поедну!оть з праце.!о за найтцодд.

Бшт!ння риз.икувати' прогнозувати зпт1ни.в потребах ринку'
готовн]сть до 1нновац1и * риси сг{асного г|!дпри€мни1_{тва.

Фтясе' станов'!енн'{ ново1 плодел1 економ'ки неьцо>лслпво без
б!ль:ш доскона.]1о'| еконойчно! ку;ътури, нових стереотипь
поведйлоп | критер|1в усп1ху. [ндикаторат,ол |] с так! обставини
!281.

|. Ёезалелсн|сть еконой+п*о1 к1';ътури ви пол!т*-.ьол та !део-
лог]!. Реобх!дна ц!л|сна пероор1внтацй в йтерпротатт']| повно1
за&пятост|' перех1д в!д впевненост{ у безупцовнй корисност|
повно! за&пятост| до ор|ентац!: на еконопт1*ту ефет<т*вн|сть
зай*ятост1.
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2. ||1дврпцення матер1а.гьно| вйповйальност! за пору|цення
виробнияо1 | трудово| дис1ц{г!лни, з]!1!_|_Ё|ення негро|1]ових мо-
тг-шБ трудово1 акпвност|.

3. 3ростання тенденц!1 до еконой.шлого гшпоратг|зпту, пану-
вання р1зн:ок форм цггасност|, еконой.*гпо< в1днос:.шт.

4' Бновац|?т|сть еконойн*со[ ку.г:ътури' перетворення !! на
пост!_п?п-пай фактор, я:сд] стимул]о€ за'цчення працБн:д<Б до
створення п!дприемства нового ти1ту' п{о гр}|нту|оться на р|з-
н:ок формах в.]тасност1' Акгивн|сть у сфер1 |нновацй ма€ стати
цйн|сно:о ск]1адово]о ро3витку р;+яково! еконоту'!ки.

5. Фр|ентац!я управл:!нсьтс.:х структур' виробнгп<!в, всього
наоелен1{я кра1ни на пцп{есення економ1ки.

6. ||ос:шпення ступеня рафона'гьност| оконой'п:о[ ку]!ьту-
ри. Р**п<ова еконопт|ка н9]{о'с]1ив'} без "розрахунково! пс|о(о-
логш", без навддпот оц!гл-говати господарську г1ра|сику з пози-
ц]-й в|ттрат ! результат!в, корисност! 'па з6:тгковост1
здйсн:ованих дй. .}1лоди повигтн1 звикнуги до решг[зат1![ сте-
реот}тпь повед!н:ст, 1цо ма}оть 6!;ътцрй еконой'птп,#т сфект.
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Роздй 9
вкспвРтизА соц|Апьно1 вФвкти вност|
тРудово! поввд|нки

$1. йетодолог[чн! ! методичн! проблеми оц|нки
соц|ально| ефективност!

9 науковй л!торатур1 нема€ €диного пйходу до ви3начення
категор!1 .-' ефекттшн|сть''. 

. .{искус!1 20-х рок!в 3 
-гт1ттань- 

ш{одо
пру1роди !! тр*твалогь | дос!, хоча традиц!йто проблема ефел<ти-
вност1 досл|дкувалася п€ров:!кно в еконойчптогсу аспскг|. Б1т-
.птзнятг! еконойсти остатп*й часом зробтт:пт зна.ппд1 внесок у
розробку теор1! ефект:шност| сусп|.гьного виро6ництва' прил|-
,ш{}очи осо6.тпву увац з'ясуванн1о [! яЁсно| 1 к1лък|сно! харак-
теристик. критер1!в | -[-1оказникь. €ьсгод*х| н9-{[{а€ едтдло[ ду|!{|?!
3 приводу понятгя.."соц!а_гьна ефе:сгпвн|сть''. Ао того х виок-
ре^{.'!ення категор!! софа-гьно1 ефел<гивност| | [- теоретичне
осмислсння ма|оть досить коротку |стор|ло. Багато автор!в
протистав]|я}оть пон'{ття "соц!а.гьна ефективн1сть" понятт|о
"еконой!8[а офектт.вн[сть,' (ни говорять про ефел<г*вн|сть у
невиробнитй сфер1). 1нод! про6лет'гу соц|ально| ефе:<г:вност|
ро3гляда1оть як таку' що мае вщно1цоння .'ти1|{е до вир!т[те1{|{'{
з'!вдань у сфер1 сойа-тьно| пол|т:пот.

Ёконойтта | софа.тъна ефектттвн1сть спБвйносятюя яп( ча-
стка ! цйс, еконой*та д1я-гьн[сть € видо}{ соц|а.:тьно1 д!я-гьно_
ст! (в само]шу |1!ирокому значеьтн1 слова). Рконой.чгла.ефекти-
вн1сть не € вик'1!очнок) характ9ристикото еконоьд|.тно{ сфери.
Бконоти!чно. ефе:слтлвно.}о т{охе бути бу,ль1тка д|яльн|сть: в га-
-тцз| еконошг|;са, у сфер1 осв!ти, !деолог||. 1:ду: часопц соц|а.гьно
ефекттшно1о мо)ке 6ути як д!яльн|сть у гащз| еконоь:!;от, так !
д[я.гьн!сть у нематер1алькй сфер|[ 1 ].({асто говорять про софа.лльно-еконоти|:плу ефекгт:вн|сть.
|ай' п|дхи пов'язатшй з пану]очо}о трлтватштй нас у л!торатур|
то1|ко]о 3ору' з{'щно з яко!о еконой.+та ефективн1сть (тцо
ро3глядаеться в 11[ироко}{у народногосподарсько1иу аспетсг|)
набувае якост! соц|а:ъно[ ефект:шност|. |1равойрн!сть ц|е|
точки зору обгрунтовуеться т|е:о обставино1о' 1цо народногос-
подарська еконой.*га ефотсгивн|сть е засо6ом задоволенн'(
зроста1оч|о{ потреб сусп!.ггьства | всеб1чного ро3витку особис-
тост1' €аме таке розу*:йня ефекпшност| вк::ада.гдося в лоняття
" 99ц[;!1Б}|Ф- еконой.+та ефективн|сть''.

Бод| прагнення дослйити -конойчний прояв софа-гьного
ефекту в|о(одить 3 того' що нема р1зко| ме>к1 м1я< еконопд|чшгим
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! соц|ауън:ли ефекгом' 3вичайно' ]\,1ето!о функш!онування |

ро3витку сусп|.гьного виробництва € не пйврпцення еконорг[ч-
но| сфекггшкост|, а спо]{&{вання створен}о( матер!альн:о< фаг !
посл}т. Ёконой.п:а ефе:<г:вн|сть }{ае безпооередне вйнош:ен-
н'1 до процесу створення матер1агьнта* 6лаг, способБ розпод|-
,ц |х. Разом з ти!у{ (! в пер:шу чврц) софа.льна ефотсглвн|сть
ьтае безпосередн€ в{днодшення до опосо6|в спох(р{вання ! йри
3адоводення потреб сусп!:ьства. 1ог"ц соц!а.тьну ефоктгвн!сть
прав!ш1ьно пов'язув;|ти з удоскона.'1ення}1 соц|а.гьн:д< в|дноо:.сг,
форпувагтьг-штт 1 розвгггком особистост!. ,{осшнення )к 1ц,'( со-
ц!а-гтьн:о< цйей сприяе 3ростанн|о економ|чно} ефетсг:,лвност!.
[ей взает,стт:л? в{штив ви3нача€ться д!алекти.йо}о вза€|!{ообуппо -
вттен[стто еконойщто! 1 соц!а.г:ьг*о| офектт.шност| - дво|!(а сто-
ронами одного цйого' €аме гшляхом досягнення соц!ального
ефе:сгу еконой.дпа ефекттвн1сть набува€ значення, осЁ]ьки в
економ1чн1,о( процесах л!одина вистута€ .;!и1ше моментом пра-
ц|' |, ум0во1о! а в процесах софшьн!,о( перетвор|о6ться на
суб'ект спо)о{ван|б{ створен1о( матер|а_гънгос 6лаг, тоФо соф-
€ш1ьна ефекпвн|сть представг}я€ спо){о1вання'1к спет-птф1чнрй
вид виробнш{гва.

Ба пропвац екояойч.ьгй офективност! соц!'а.гьна ефекти-
вн|сть не 3авхди к!.гьЁсно вишт!ртоеться. Фсоб-гпво ва)кко ви-
йряти тай :] аспекти! як роз.виток осо6истост|, удоскон€|пен-
ня соц1альн:о< в!днос:тн та й. } л!тератур! перева:ка€ так
зван:й затратнтй метод визна(1ення соц|а-гьно| ефектлвност!.,
тофо софа.гьна ефект:свн|сть в1{3начаеться як порБняння
еконойчнрв витрат ! отрилтан:л< еконоьт1чн:лк результат!в'.
|[ри гьому ро3ультати | витрати вира)ка!оться як в одноман|т-
н|а{ одиР^1{цях' так | в р!зноя.к!сн:д<. 9;сдо в пер}дот\,{у раз! л!ле-
ться про ефет<гл.вЁсть витрат' то в друго:м{у * про мо)клив!сть
оц!т*с: ли1ше порБняно! ефект:вност! витрат в однй з облас-
тей за р!зн| пор|оди часу 1 в р!знтд< областл< за певнтй вйр|зок
часу' 06мея<ен1сть такого п!дходу ви'!вт! 1еться г1ри оцй:ц
б!-тъ:д зага.'тьн1д(' з огляду соц|а_тьно-еконой.гглого значоння'
процосБ. А.тте спйставлт€}1}!Ф резу.гьтатй 1 затрат повинно пе-

'} процес! пор|внняня витрат | результат|вв часто пору1шу}оться умо_
ви розрахунку:|) невйпов!дн!сть витрат результатам (витрати з1ста_
вця!оться з ре3ультатами, що нс були викликан| цими витратами;
2)пор1вняння витрат ! результвт|в не 3а правилами (витрати 1 ре-
зультати не мо)кна пор!вняти, наприклад' нееекв{ва-глентн|сть гро_
|дового о6м|ну м1:к двома моментами часу на користь бйьгш близь_
кого май6рнього); 3) перебйьлцення результат!в.

Роздй 9

редувати розимйня мо)01ивост! самого факгт досяг}|ення Ае-
якого резу.,1ьтату' що вйповйае ц!лям сусп|.лгьного прогресу.

Бконой.п*а теорй ефективност|, по сут|. розглядае ефек_
т*вн|сть витрат' а не ре3у.]1ьтати д!я-льност!. 8 гропгу раз| ви-
ь:ога пйвтдцення ефектлвност! зводиться до змен1цення ви_
трат' 1 це законойрно, оск|.гьтот в еконой.**й сфер|
практи!{но €д&{о|о форпто:о вира3у ефел<тлвност! е варт|сн|
(гротшов1) пока3ники' 1|{о да|0ть 3моц як|сно-одномайтно
огтисати як 3атрати праш, так ! отр:шаан:л1 ефе:сг. |1о сут1' дл:я
багатьох вттдБ д1я"гъност| у соц!а-тльнй сфер! показник еконо-
й.пло| сфетсгтвност| взагатг1 непр:йтятн:д?. [е поясн!оеться
ти1!{, ш{о результат (офект) не мае варт1сного вира3у, адрке со-
ц1а.тън| явипца "по сво1й внутр!::*хй су'тност| не волод!лоть
варт|стло, хоча. внас-лгйок ц'1ирокого | тр:.валого ро3повс[о-
дх9ння в сусг1].]1ьств[ товарно-гро1шов|п( вцносин мож}ть на-
6ирати виг"цяду ц1ни"[2]. Разом з ти},1 багато софа_льних захо-
дБ е не т1.гь:с,т неприбуткови]\,1и' а й затратн14\/{у[ в еконой-
чно},{у вйнотшенн|. 1х ефект псае соц[а.гьнгй.харакгер. ",&,о -хз;-

сла таких 3аходш н€[пс)кить пцвиш{ення осв1т}{ прац1вник!'в п0
т'4)( групах професй середньо| 1 низько| квал!фйа:ц!|, де
з6!.тльц-тення строку навчанн'1 но сти]\{ул]о€ покра1цення виро6-
ни!(1о( пок1зникь"[3]. Ао того х софа-гьна ефект*твн[сть не
вичерпу€ться еконой*тото офект:твн1стто | не вк:хадаеться в
показники останньо|. [! показнтасл мо)суть нав!ть суперечити
один одн0}{у'

€офа-гьнтд1 ефекг, як пр:}ви_[1о' прояв]!яеться опосередко-
вано ! часом в настугпг! пер|од,и:, '*т в йлш:ок формах. Ёапргп<-
лад' витрати на удосконаленн'1 умов праш, покра1цення техн|-
:ст бсзпелсл не зав)кди | не одразу вг1'1ива!оть на еконой.лгп1
резу.,1ьтати виро6гли:"щва. 1ак само немо)кливо з!ставити витра-
ти на охорону здоров'я.з чисе]ьн1ст}о хвор},п(, 3мен1шення за-
хъор1ованост| з оконой,атшатъоа ре3ультатами' отриман*ть'*т вА
виро6лено! додатково| продулсд11, | еконойето в б:одх<ет| ко:ш-
ть' спрямован],п( на охорону 3доров'я' хоча у перспект:,в|
ефо:сг }{о)ко ву|'яв|!ту{ся у зб|-тгьтшетпт| серод+ъо| тр:валост! >лсат-
тя чи праце3датного ){с{ття. Фдтак цей поб!*плй резу.'1ьтат
"невп!]&иан\йт.'' при вказанй процедур1 в:пт|ртовання.

|1ри еконой.гпоьту пйход! до природи витрат 1 резу.гьтатБ
виникак)ть труднопд| лх сум!сност|, оск!.гьктт вптрат''4 (вирахсен!
в грошлах) но сп!вставлей з ре3ультата]у1и (сош|а.льн:л1 ефект).
1(рй того, спБв|днотпення "за'гра1и * ре3ультати'' як як!сн:д1
пока3ник еконойщ:о| ефокт;*вност| тто_р!зному ви'1вля€ться в
сфер! матер1а.гьного виробництва | в со'1!а]ьнй 9фер|' Аосить
часто при п:ййа;ьн!,п( вкладенн-'п( у соц!а.:ьну сферу досята€-
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ться ве'п,[ки1а еконойчн}й ефект, 1 навпал<у:, !!РЁЁ 3начних
вк.]тадённях - м|нмальн]й ефокг. } раз1, коли пи затратами
припуска€ться д!я]ън[сть у невиробнш{й сфер!, критер|й соц1-
а.,1ьно; ефе:сп.вност| но мо)ке вирахати сп!ввйнотшенн'| мь(
витратами | резу:ьтатаг,ст, що характеризуеться зворотнок)
пропорш!йт|стю (п( це ма€ йсце при визначенн! еконопг|чно|
ефекг*вност!).

} цьог'ц раз! мвхан!зм вим!р:овання еконой.*до| ефект:ав-
ност1 переноситься на соц|а.лтьн1 явтпдда. Ёаслйком |{ього мо)ке
6ути в:л<р+{вт|ення соц!а'ьно! дйсност! (наприкггад, чдтл 6|.ггь-
:цв лподей отрима.,ти осв!щ' тим ви!ца соц1а-ттьна ефективн!сть).
Разом 3 тим 3а пФвн}о( р{ов (напр1.ж!тад' недодсрхання прави-
.]тьного сп1ввйно:шенн-'{ }у|ь( чисо.гьк|стло пйготов.гпен*о< спефа-
д|стБ ! потребаттша сусп|льства. низька як|сть п|дготовлот) ше
сп!ввйно:шоння мохе свй.птти про низьку соц|алъну ефектив-
н!оть- [:сцо сл!дувати еконоп+|,+лопгу мехайзплу в:аь:!рловання
соц|а_тьно! ефект:вност!, то з^/|ен|шення естетицпто! або соц!-
ашьно1 д!я.гьност! повинно при3вестР! до ве''1}{к1о( розу':ьтатБ в
естетично}'у .п: соц|а.гьному розвтггцт[4] .

3вгтна&то,. ефет<п,вн!сть соц1алъно1 д!*пьн.ост| такох< ви'1в_
1\яетъея у сг1|вв|дно1шенн! витрат | розу.,1ьтат1в. €ш1е витрати с
6езпосер одн!ттол в:тгратат,шт соц!цлъно! дйльност|, як резу''тьтати_ ро3у./тьтатами ц|е| д1ялъност|. &е в!дногшення т*0к затратап.{и
| резу.гьтатат,ш; не повинно характериз}ъатись зворотно!о 3'}-
ле;пс*1стдо. [{с вйнотпення повинно характеризуватись пр-{]\,{о
пропорц!й-то!о 3:ш1е)[с1!стдо - макси]!|у|{у витрат мае в|дпов1да_
ти макси}утум резу.тгьтатй[ 5] .

"3атратно-еконойтглшш1'' пихи незадов1.тьнллй то}(у' цдо
еконойчн1 йтереси обмехсених гооподарськ1о( систем не з€|в-
х<ди зб[гатогься. досить часто праг}{ення досягги ]!1акси]иа/{ь-
ного еконойтпдого ефекту в рамках певно! системи не 3}{!,ок}€
йтересу до цйей б]_гть:ш 3:}пш!ьного характеру, 1цо нё ма]оть
для дано| систом{и безпосереднього сконойцтглого виразу. Ёа-
прик.]1ад' п!дприемству влаг!дно витрачату\ ко1шти на п1двитцен-
ня р{зня осв!ти | :<залг1ф|кац!.: працБник|в ли:шс т|ето йро:о,
яко|о вони задово.]тьн'1}оть сь0{'оденн! в:дтлоги виро6гп:,пцгва, а
сусп|.гьство зайтеросоване у все6!.птому розвитку !х.

Фт:п<е, ви3начення соц|алъно| ефел<тлвност1 потре6уе нового
плетодоло:{.птого п|дходу' врахуванн-'1 скпадного вза€1!9(озв'язку
еконой.гго| ! софа:тьно'| сфер. Бзаептозв'язок ! взае}{оз;ш1е)!(-
н|сть економ|*того | софалъного ефет<гБ ат<гуа-гг!зулоть проб-
ле||'у знахо.щкен}б{ способБ оц!нтот значу|цост| витрат | резу_тть-
татБ. .|[к зазначае |.й.{еркасов[6], в пер1шу черц мо)кна
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говорити про окре]у{у еконойчьту ефекпавн|сть певнло< соц!-
альн}о( досягнень' ]цо вирах(а!оться формулопо :

€оц!апьн| рсзультати
Бфсктивн!сть витрат
на соц!а.лпьн| заходи Рконом!чн1 витрати

Ёконойчна резу.}[ьтативн|сть софштьн|о( витрат для досяг-
н9ння еконойч:лого ре3у]1ьтату в1{р:пкаеться формуло:о:

Бфекгивн!сть соц1альних
витрат д'{я досяп{сння
економ1чного результату

Ёконом|чн! рсзультати

€оц!альн! витрати

|'оловна тР}дйсть туг по]1ягае у в|дсутноот1 к!.тьЁсно: пг!ри
соц|а.гьгп:дс витрат 1 резу.гьтат!в. 3 максиъта-тгьнй йр| шя труд_
н1сть проявтш€тюя в ряд| спроб.в!,!'{в.,1ення ефе;с:вност! соц{-
а.'{ьн их витрат дл'1 досягн сн ня соц1а.гьн:.п р езультатБ.

Б'фскгивн|сть соц|агпьних €оц1альн! результати
витрат дт1я досягненн'!
соц!ального рс3ультату ёоц|алльн! витрати

3вока:ощл на недостатн:о розроблен!сть методологЁ вира-
ження софа.тьтпос витрат у терптйах софа;ьнлл< цйей, йод|
пропону|оть оц!ттловати не софа-ть}{у' а соц[ально-еконойтпту
ефе:<т:авн[стъ' яку розрт1лотъ як в!дноп!ення соц|альнто< ре-
зу.гътатй до еконойчн]о( витрат' Р|деться про "птато1т{{у ва.гу
еконойцгто| ефел<ттавност! п€вн}о( соц1а-гьних досятнень''
(|.й.9еркасов).

$а на:шу' др{ку, в}{3начення (вийр:овання) согц!ально| ефе-
ктивност! мае грунтуватуся на тако]угу сп!ввйно:шенй керова-
нток ]. некеровак1Ф( перем|нних, коли у раз1 |х зада:того сп!ввй-
но|пення вйбуваеться максиьд|зацй значень керован}о( при
константно!уц значенк[ нексроватпос.

Актуа:ъното про6лемопо у гштан| оц!гтлст соц1а.гьно| ефе:сг:в-
ност[ е по{шук !-т кр:тгер1|в, пока3никь. €ьогодй в л|тератур|
|сгцтоть ц>и основн| ви3начоння кр:атер!ло:. як осо6:лва о3нака
оц|нки' тобто ознака' 1цо с'|улить д.гля оц}тки |ттлшо| о3наки 3
огляду адекв:}тност{ 1] певгт:т'д вип:огам[7]; як о3н:}ка п!дходу
до оцйотптого процесу[8]; як +пайзага-гьн!ттга яЁсна характери-
стика | напряпт ро3в!,ггку, :цо к!лъЁсно вираха|оться через сис-
тет{у показн:л<Б[9].
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(р:тгер!| ма1оть вйповйати таким вхалогам[|0]:
о 9!добрал<ати ре3ультати сусп!льного вйтворення:
о ф!ксувати | в:.пт:.1р:овати ступ!нь певн1о( (сформованих)

цйей;
. буги.статист1+[но бездогагг:лдтл | мати тширок! йформа-

тивн1 мож.11ивост1.

€пй зазначити' що ттитання оц!*поп софа-гшно[ ефелсгтшнос-
т| лока:льн;о< заходБ дослй>кув::.гпася перевахно в аспект1 пла-
нування соц1а.гьного ро3витк1у 11ромислового п!дприептства. Р|-
зн1 пйходи, точ]с,[ зору в!тчизнян*ок 1 заруб1;тспих автор|в
досить грунтовно проанал!зован! Ф. !.}1&аратаном[ 1 | ].

Ёа. д}ъгку Ф.1.}&аратана, вити[р1овання софагьно| ефекти-
вноот! повинно грунтув:!тися на двох прин1{ипах. |1ерлш:й _
встанов''1сння компонентБ соц|аъного ефекту в узгодркенн! !х
м!л< собо;о 1 ко:"штонентам}1 екоЁ{ойчного эфекту в|,п{одя!1и з
цйей футп:од!онування колективу п1дприемства. Аругттй _ як|-
сне ви3начення аспектБ соц1а.гьного ефекту' що не п1дда:оть-
ся к]_гьк|снопту виьг1ртова}{н|о. Фбрщва прин[|'}.|'1и припуска}оть
застосув€|}{ня системного п!дходу. !\я з'яс}ъання гртх цйей
слй розглял1ти фун:сд;онуван.}1я | розвиток ко*ткретн:гх 1сто-
ричн|Ф( сусп!-гьств як ц!л|сний процес вйтвороння. |лоба-ггь-
т-:тй. кр:тгерй соп,ц1а.гьно1 ефект:вност| (огггглт.яа'1ьне еконойч-
не ! софа-тьне в1дтворень:я) автор под!ляс на ряд ск'|адов}о(
(лока-льних) критер!|в, " працло*о1п'(" на рБн1 пйпр:14е!у1ства.

|.й_9еркасов пропонуе таку схсму розроблсл пол<аз:птк1в !

критер!Б соц!а-тьно[ ефекплвност|[ 1 2] :

1.8нести ясн!сть в операш!он:1льному гштан! в розупгйня
еконойчн;д< | соц1а.гьнрш в!дносин.

2'|[обудувати "дерево'' соц|а:ьно-економ!чн:д< цйой, в

'1ко!у!у 
окрспг1 сфери 1 налрям софалъттого розв'{тку будуть

представлон| 1 як гло6а-тьн! (на рБн| сусп|.ггьства), 1 ш< частко-
в!, диференцйован! на нрокч|,ш рБггях соц!алъно| орган|зац!1.

3.Розроб*гги систему софа-лдьгпок нор]\{' що грунт}'}отюя на
розгорнугому форшгулпованн1 критер!!'в та емтг!ри.гто вгпъс1рто-
ван],п( показгт:л<Б, л<1 ма:огь не лиш|е як!сну, а й к|льк|сну ви-
значеЁсть.

4.Бивчлгги питання' 1цо стосу|оться ефелсг:вност! руху соц|_
!|}1ьн|п( цйей як безвйносно' так | у зв'язку з еконой.птт.птшт
витратами' 3 мото1о 3наход)кенн'{ методи({н]о( пр:йойв пр1о-
ритетного порБняння економ!+пгого | соц|а.гьного ефекц, по-
реват1,( т}'( чи 1н11]}о( 3аход1в.
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5. !-[роанал|зувати спроби в}13начення сот :,{д.ц6цого ефекту на
рБн1 окреттлд< заходБ. ро6о.пих йсгъ та !н. Форпцвання ло-
к:шпьн!п( кр;лгерЁв, ранхув:}!{ня лх, побудова "АеРева'' цйей
да!оть 3!"1оц розглянути питання оцйл*: соц|а-гьно! ефе;сггв-
ност| трудово! повед|-ттлса. ц! ци | завдання форпгу.гпо:оться 1

ра}'к1/'1оться адм|н|страц|ето |з застосування}{ експертгп:лс оц1-
нок. |[ри 1{ьо}"т соц|а.тьнопо ефел<гл.вн[стло мохе .вва)катися до-
сягнення певн1о( ре3ультат1в' 1цо ощнк)!оться як|сно чи кш[ьк1-
сно 3€} певн:д1 в!д:!зок насу.

[1роблема оцйлст ефекпшност! трудово[ поведй;ст розро6-
ля.[|ася |1ерева)кно у рамках еконойчно\ наул*т- ||ри цьотиу
едт,*тпй п|дхи до г1итан}{я соц!а_тьно| ефект:шност1 трудово!
поведйки вйсутнй, запш|ьн0визнано| системи показнрп<Б
взага.лг| не створено. Брак сггец|ауьттих метод}{к в:,ът!ртовання
соц!а.лтьно! ефекг*вност! трудово! поведй:о лризвБ до того.
що в р!знгок гцбл1кашйх наводились р|зн| 11 кртггор11. 1]е не дае
змоги застосувати :х як 1+а|версальн! 3а !ъ[ов будь-якого кон-
кретного п!лприсмства, конкретного вид-у трулово| д1я:шност|
(звгтнай:тто, враховуло!{и |хндо спещдф|ку) -

1ак, часто в -ш<ост! показнтгк!в ро3гляда}оть ст!йк!сть вико-
нання виробнитпос з:|^вдань; кйьк|сть продут<.11|, ||{о. випускае.-
ться, економне використанн'| сиров}{ни' матер''ц!1в' енерг11'
робояого часу; трудову, виробгпину [ технолог1чну дисцхшшпйу.
,{о рех!, ф псказн:д*д да1оть уяв'!е-ння насамперед про еконо-
йчну ефективн|сть трудово| повед!н.ло: р!зн:,п груп пра (!вчц-
кь. ! якост| показнтш<Б ефектт.вност1, ш[о характери3ук}ть
особист|сн**1 1 хоал|ф|кац!й**:ай потенц[ал прац!вггик|в, в}о<о-

ристовл0ть такох самост!йн|сть' !+г|ц1ативн|сть,'Фа'1;ф|кацй-
не зростання, осво€ння сумь*них професй, участь у рац!она-
л!заторств1 | в:.цдахйгт:д{гв!, унасть в управллйн! вироб*пдгггвом,
громадська акттвн1сть.

€лй зазна.пспд, що р!дко соц1олог|тпт1 досл!дкення бу.гш:
спрямован1 6езпосередньо на вивчення ооц1а-тьно! ефекттшно-
ст| трудово| повед1*пот. 9к прав:лго' феться про втата|рловання
дйов:о< якостей пра.т {!внлл<1в[ 1 3], трудово! актлдност|[ ! 4], ефе-
:спвност1 праф[15]. Бласне трудову повед!+гку досл!дхува]п,1
А.Ф.Ргд<а ! й.Ф.€акада[16]- !^1ри грому ефелсг*лвн|стъ труд0во|
поведй;о,г автори дослй:крс:ть у зв'я3ку з типа]\{и ставлення до
прац|, вид!ляло.пт так| нотири: !н!ц|ат:вний, вгп<онав$лЁт, пасла-
вн*й | таюЁк, що вйхлдгя€тьс'1. €оц!а-гъна ефскггтвн!сть трудо-
во! поведйтот оц|нлоеться ним}{ такох 3але)кно вй розв:.дтено-
ст| особист|сн},о('{костей прац1вн;л<Б.
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|[ракти.пто в ус|х дослй>коннях ефектгвност! трудово[ по-
ведйто: використову|оть показник}' еконойчного | соц!алпь-
ного характору. 1(рй того! вони р1зноман1тн|, р!зн! за як|стпо'
1цо створ,ое очевгтдн!' трудногц1 в гшпан! з|ставлення отриманих
резу-гьтатБ. 1ч-у це т1итання д-'1я свого вир!п,:г6ццд ву{ъ1^га€ ре-
те.,тьного ана-тп!зу |снулоного йе!о,(!{!(}{0го досвйу. }{асаттплерод
йдотъся про показн:аоа, втл,:|р|овання по яким здйснтоеться за
допоп,{ого}о конкретно-соц|;ш1ьн|.о( досл'дхень.

Аосл1д;кулошт ефетст:св:п|сть трудово! поведй:от пра; {! в:пл<Б,
використову|оть анкетне ог1итування, йтерв'ло, ана-г!!з докт-
ьлентБ, соц[а.гьно - п суц олог!чне тестування. соц|оптетр*ттт| тес-
ти та експертизу. Ёайб!-гъш: офекгивп:таш.т, на на1шу дуику' €
метод експертн}о( оцйок.

$2. Форми екопертного оц!}!юван}ш|

Бсло р|зноман|тн1сть метод!в, як| використову}0'|'ь. оцйтоло-
.*т соц|а,ън! проблез'шт' мохн;} умовно 3вести до трьох: сврис-
тргчн1 методи (вй грегьк. "знахо]пку''), метоли строг1'( доказБ
(!х наз:тва|оть також к!льк1снилги, а6о формал|зованипги) та
експерименти.

.{о перлшо| групи на.,1е)кать метод,!, на грунт! ялсо< пр:л??штае-
ться абсо.гпотна б|.гть:п|сть р!-:лень у повся]<денЁй пракпа-1|.
Ботшт виробляоться без 3астосув€]ння скпадк}о( мате]!{ати!{н],о(
засоб|в на основ1 нагро}{ад)кен}!х 3нань, досвй}, й1тйд|1'' зло-
гадБ, 3дорового г'ц3ду. 1{е зртовтгено рядоти пр|{![ин: обьлех<е-
н|ст:о часу на пр:ай*ятгя р!ттт9ц5, неповно|о йформац!е|о про
прсблегяу', вйсут+г!ст:о 3нань 1 техк1.*лих засоб!в, необх!дктд<
д.г1я строгого анал|зу, високо!о трудосттп<!ст:о ! варт|стло суво-
р|,о( пдетод1в

Ёвристи.пт| методи, у свою черц, под!-лтя:оться на 1нту,тив-
но -еттг:|ри.п+! (!гхдлвйуа.гьн!) та експерп*], шдо вироблялотьсл 3а

участ1о к1_гькох чолов!к (екслертБ).. Браховулочи' ш{о над!-т?п|сть
о1_{'нок зна(1но|о т{1ро}о за.'[ехить вй тшироти охо]ш[ен}1я проб-
ле1!{и' анал|зу перспектив розвитку т1е| *дт |н:шо| гатуз! знання'
с[а€ о9ев}1Аним' що одг{а .'1!одина не в зпдоз! урахувати | г:пд-
боко ост'пас!ш[ти всло необхйну для пртл:?пяття р|лшетпгя йфор-
плац|:о. 1ому узага.гьнення суд)кенн'! ! притгрцення спец1ал|стБ
анал|зулоться | узагапьн!о|оться 3а допо]!{ого[о експертн]о( ме-
тодБ.

[йн1сть експертн}ц' метод|в по.,шга€ передусй у то}у{у,. що
з ]:с*ьото допомого}о враховуеться у3агальнена ду|у(ка спшцаш-
стБ, з'ясову!оться особтплвост! завдань, систематизуеться р|з-
ноб!.ппа йформашй, необх1дна д-ггя пр;.тйптяття р!ш_:ень | оцйок'
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3астосування експертн1,о( методБ забезпенуе активну участь
л1одини на вс!х етапах процесу вироблення р!:шення. Ёксперт-
гпл:т мотод використову€ться в р1згтлок формах та модиф!кацйх.

Ёайпрост!:лоло формо1о експертного оц|н|ов^ння € у3го-
дхення проокту р!тттення, о{>орплтгеного у ви|]пяд1 документа
(розпоряд:кення' вказБ:от, йстру:щ|!)' *,он узгод)кення прово-
д!{тьоя з обштех<еним колом спец[агт|стБ 1 керБнхд<Б (як пра-
в}!,}[о, т1о(' кого безпосереднь0 стосу!оться на'слйтот р!:шетгня),
та не3а-пс)с|о ви !ъого в!рог!дн!сть поми,1ки 3мен1шу€ться.
Беобхйно .'ти11|е дотри}{ува1'ися прави,_!а : ус1 заува'(ення ма!оть
6утм вэахладен! гш:сьмово. вймова вй узгодясетд*я без вйпов!-
дного т1ись1!{ового пояснення не припускаеться.

1!е од+п,льт р1зновгиом застосуван!{'{ експертного методу 6
форпування. опец1апьнпа< тип/г!асов},о( !Р}п для вироблення
сп|.гьного р!:шетптя з певно| проблеплгт. !о сктпал9 так|о( груп
входять спец1а.гг|сти з р|зг:*:х п!дрозд!л!в' у тому ч:дсд1 тро(' ц4}_
1нтсреси зачйа:оться. 3авдяки {1|ироко|.{у о6ш:йу йформац|е:о,
зайтересованост| уиаснтл<!л гругти у по1пуку прав!'1ьного р|-
1шення забезпетусться дос}{ть висока ефе:сттвн!сть ро6оти' Ро-
бон| грутп: доц!льно викорис'|'0вуъати у топ{у раз|, ялс-т.то час на
пргйняття р!лтгення достатнь0 во!&1к;гй, оскйьлот .'!и1ше на
форщивання грутти, спов!:::'ен;.:я, йструктах та й:ш! орган1за-
ц|йн[ заходи потр!бно к!.гхька дн1в.

Форь:о:о експертного оц|нюва**тя е такох нарада. Б:л*1дна
пос!4}тка при |_ъот!(у така: колел<гдавн:д? ро3ум "ро3рп1!{ш}Ё["
найрозуппг!:шого серед уяасникБ. }сп|х наради за_тле:поать в!д
колективност[ присуп*й' вй ум!лттля ведуч9го мо6|л1зувапа 1х
на вир!ттт9ння обговор:овано1 пройеп,п:. йдеться, зви9айто,
про д1тову цйеспрямовану нараду.

[снуе к|гька пр0ст}о(' :ш|с вак]|ив!,п( правил' дотри]!{ання
ялсо< обов'язкове {лят дйово; нарашт.

1.[аперододн1 наради сл|д з|брапа максим.ц|ьно мо>ктрв:д?
обсяг йформатц!| з проблепти' 

'ку 
ма|оть обговортовати п1д час

нара!7и.
2.Биходяни з наявно| йформаш1!, сдй накрее!|14т'7 мо:к.ггив!

вар|анти р!лшеьгня (у пертшому наб.лшт:кенн!).
3. |1орядок де+ппй оголо1цу€ться заздалег|дь.
4.}{а нараду не запро|шу|оться пратт,!пники' д|я-гьн].сть ялог:<

не торкаеться про6летгпт, що обговор|о€ться.
5.} ход1 наради спочатку доповйатоть суть проблеми' в ко_

роткй ф'рй надак)ть вс:о йфорпцац!ло, зверта]оть увагу на
пробленгу в |нформац|!, що змусила 3ворнугися до



{

$2

"колективного ро3рш''. 0бговорення ма€ дати нову !нфорьта-
ц!-то, що да€ змоц правильно оц!нити проблемну ситуац|.ло.

6.Ёарада не повинна тривати б!.тьлпе двох годин.

} раз!' коли 6ракус нав1ть найб1.гль:п заг'штьн},п( пйходБ до
проблетлт 1 немас часу д'!я грунтовн1д( дослйхсснь, ефект:в-
ним }1о)ке буги птетод "мозково! ата|Ф{" (брейптстроьсйг). Би-
роблення ц)упового р1:шення в прошес! "мо3ково| ата|од'' здй-
сн!оеться так.

1. ||роблема форму.гг:о€ться узагальнено' при цьог}ц йдкрес-
.,т}о€ться еду*лтай центра]|ьний пу*п<т (ядро про6лешти).

2.Форт*гроться дв| гругп,! учасникь: одна.генеруе йе[, йшла
вй6ирае 3 н}о( ц!нн! 1потр1бн1.

3. Форптуеться група наглядачБ-секретарБ.
4.|[о.дт*паеться "атака'' з 0голо1псння проблог"{и, яка потре-

6ус вир!ттт6ццд.
5.Бс! йо| залтису|оться, ба)к:но так, лл1об ус| вони бу.лпт в по-

й зору у;асникБ.
6.8едушд? п!дтр:.пт,гус ус! висло&}|}ов2!н| йе!' сти}у{ул|о}очи

а3арт розу{!{ового 3}у1агання.
7. |рупа оц!н!с{ вйбирае н:,тйд!кав!:ш1 (перспел<тивн!) пропо -

зшд|! | на повноту|у етай формул1о€ нове, б1-тьтш ву3ьке 3авдан-
ня, б|гь:ц наб:покене до мети. !{тпст: повторю€ться. "йозкову
атац/'' 3уттиня]оть. йсля -одерхання резу.гьтатБ' пр}цатн1д( д.}1'|

практично! порев!рлот. 9спй групового р|тттенн!: багато в чо}угу
3аце)о,1ть вй всдггого, його вм;ння створити творчу обстанов-
ку' розкован|сть 8тул<14, смйив|сть судхень. 1снус дутп<а, що
во€нна рада 1{уцзова у Ф!л_я-ч у |812 р- 6ула с-хо]ка на
"мозкову атаку''.

Бай6!.гьш:ого усп|ху бре1{нсторм1:гг мати1\{е гтри дотр:л'аа;тн!
так|о( умов[17]:

1 . |рупа повинна на.гг!.увати лтриблпазн о десять чолов|к.
2.€офа"тгьнгй статус уласникБ повинен бути приб:штзно р!_

вним.
3'} груп| мае бупа ]1и||1е к1.гъка нолов|к, яЁ водщь пробло-

1у{у' шдо ро3г]1яда€ться, шдоб надати повнзд? прост|р уявпенн'о
учаснш(ь. Фсоби, я<| малоть спефа.тьн| 3нання' об!знан1 з т|ето
або !ттлшоло справо|о' небах<ан|: !!сте прагненн'1 осмис!ту!ту| ви-
словлпован] йе| згйно з !х досвйом мо)|(с 3ковув:|ти уяву.
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4}1арада повинна проход1{ти в комфортнй 1 нев:.спцутшен1й
ситуаш|}. ]1-д" пов:дтн! бутг: в стан1 "релаксац!1''. 1(р1сла по-
в:д;н! буги розтатшован! колом. стй не обов'язковий.

5.Ба:кано, тцоб експерти зн1ши один одного по йсн|. Ёеве-
лика картка з [хн!л,*т йенам-ил допоможе вир!_лшити |до незнач-
ну проблерту.

6.1(ер!вн:л< не повинен тиснут|4 на г!асникь гру|1и' а_гло вй
повинен забдатлд таке полохення' яке дозво.]1ить йот*лу голову-
вати на нарад1. ,[обре, як1цо вй мат:дьае у свос}уц ро3поря-
д:кенн! доцл(у'

7.Батлядаф. ш<| с, по сут1, секретарями' знаходятьоя за ]!{е-
>ка!1{14 гругти. Богпт фйсутоть все' 1цо говоритъся, нав1ть те' ц{о'
на [хтпо др{ку' не ма€ )!(одного значення..3они пов:.штн| 6ути
духе ува)кнуо{1л \3ат1исув;}ти н;!в!ть )1@рти | р13номан1тн1 ка.'1а-
мбури. Баглядач1-секретар! пов*длй под!.ггити м!л< соболо (:лун-
:сд!1: наг..гтядач А загртсу€ все, що говорять !, {, 7: 3 рег|струе
ска3ане ш, Р' к та й. 3они не ловрд*н! ф|ксувати' ко1\{у нЁш!е-
)кить вис,_|ов,_11овання, ! н! в якопа)/' раз! нс братъх уласт1 9 дис-
кус|:.

|[ри проведенн1 "мозкового 1штур}у{у'' сл1д в:дходити 3 того'
що нема€ абсо.употгто абсурднтос йей' ЁавпалФ|, потр|бно
отримати як мо'(на 61лъ:пе будь-лсок йей ! н! в якоплу раз[ не
вислов]1}овати ц!нн1сного оудхеттня ан1 з приводу зроблешло<
гцопоз:п1й, ай з приводу !х авторБ. 1уг к|,:ьк1стъ ва.жлдтв!:л:е
якост|. 9часн:дот не повинн! перергтвати один одного- 1дея,
вислов'|ена одним' ]!!охе навЁсту\ наду]!!ку й:шого'

[!д час наради ва'о1иво' щоб кср|вн:л< (веду*тй) трг''мався
осторонь вй дискус;;. в!н вс'11}!{ов!11о€ фор}'ц зборБ (наради),
3адае 1м вйповйн:ай напря^4, враховуе |де|' висловпен1 гру-
пото. }часники наради пову:ян] мати мо)к}{ив!сть повн1стло |
без пере:шкод в!1'{вити сво! творв| зд|бност{. [нтелектуалъне
збулх<ення супроводжу€ться в данот!{у раз! збуд;кенням ф|згтя_
*т*па' |(рй того, за6орона переб*шати !нлшого продиктов:1на
прав|'тами гри _ хоро1ша вправ€[ д.|{я розвитку вртйгтя с]ухати
партнера.

Фдгтим з найефектт.лвн|:ших експертн1д( методБ с метод .{е-
-гьФ. €вото на3ву вй д|став вй грст&кого йста.{е-тльф|, де хи-
ли орак}ли 1''удцпет+)' що пророкув'ш1и розв1{ток май61т*гй ло-
дй. |[ророгцва де.гъфйсь;оок оракул!в прин1!/г!ово
вйр|з:тя.гртсь вй пророцтв звргчайт*ок в!:цун!в, оск!-гьлст о6на*
родув.},|ись .,ти1ше п!сля рете']!ьного обговорення на рад1 ! до_
окон;ш1ьного ознайо'{.'1ення вс1х членй ради 3 обстав:,:тгатши
справи.
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€упасн! спец!ал1сти вйрод:а.гшл | ста;шл використовувати
принци]ти колективного обговорення 1 узгодх<ення р|зних Ау-
мок д.|ш оцй:са перспектив ро3витку як наук'1 | техн!лод. так !
софа.:тьно1 сфери. 3багачений сг{асни}{и знаннями старовин-
нтт} метод оц!*пст ста]1и називати методом Аельф|.

€угь ц!е| форлл,п експертного оц!*г:овання по'ш{га€ у прове_
денн! ряду послфовн|ш анон|мнток огт}.{цлвань групи екслерт!в
з досл|.щ*сувано1 проблетаэк. Фпитування проводи[[ься в гтисьмо-
вй форм! у к!-тька тур!в. ! ко;спот'ту тур! вислов.,т}о'оться ду}{-
ки {{и да€ться оцйка т}о( ч11 ]'-.лшло< !!{сж.,п{в!.о( подй. [1ри :5о-
п,ту експерти не вст}г{а}оть у контакт й:гс соболо. Бони мо)суть
нав1ть не знати один одного. |[с.л:.я чергового туру от1итування
група ана.гт|тдд<|в обробляе !нфорптац|по, отр:отайу в!д експер-
тБ. за спец!ально|о мстодико!о, яка да€ з]\,{огу виявъгтп най-
крашдий йтервал оцйок. РкспертБ, .па оц1л*лс* лсх(ать 3а ме-
}ч]\.'р{. дан-ого !нтерващ, просять обгрунтувати сво!о точку зору.
з1:с*|м о6грунтуванн:пт* (не вказ}.!о!{и' вй кого воно отримайё)
ознар]ом;по1оть ре1цту експертБ. {с робиться ф_ля того, пцо6 ус!
експерти м:ш1и мо)<.г{ив1сть глргйняти Ао в[дома уггухцен! ни]\{и
обстав:дти ни т|, якими вонР| 3нехтува]ги. |[1с.пя цього прово-
д14ться друпй тур о|1итування 1 оброб:са отриман1'( данга><. Ак
прав1т1о, при 1ьо]}{у ро3к14д оц!нок стае 3начно мен1шим.

9 третьо;:гу | тетвертопту турах все повторк)€ться в тй :ке
послйовност1. Фтр:лттан:с1 резу:гьтат прлл)пласться 3€1 узага'!ь-
нену думку. |!ракптка п0ка3ус, що необов'язково проводити
ус! тотири тури огтитуванн'!. "{:слло експерти д1!а]! п{ 3годи у
дру{'о}ш тур|, то о|тит)вання ]|1о){с|а пр'{ли'114ту1.

Фсновьшд,п: ре3у.]1ьтатами використанн'1 мстоду {е-гьф! е
так!. Аля пер1шого туру оттитуванн'1 € типовим роз1<ид !гщй;-
душ1ьн],!( вйповйей. 1з застосранням |терац[1 | зворотгтого
зв'язку зб!г !*ддувйуальн].о( вйповйой зб!-ть:пусться. 9 6йь:шо-
ст| вя:ладк!в групова в1дпов]дь стас точн1:'дото. [терац[я досяга-
€ться 3а рахунок так!,ш двох !1рипущень[!8]:

1) оксперти, |цо не 3м!}11,|ли сво] оцй:сл' да|сть 6].ть:ц точну
в|дповйь,.

2) у процес| |терац!! соредня оцйок експертБ, яЁ змй:али
сво!о ду!у(ку' раху€тъся у напрямку середньо[ оц[тлса гру-
пи.

1{пд< двох при!ту1цень достатньо' що6 в шйошгу проход],| 1о
покращен]{я середнъо1 оцйкг: гругш,|' |1рттгтускасться. ш]о п!сля
пер1||ого туру оп'{гуванн'1 у гру{ти експертБ 1снуе ще деяка
"3ал]дпкова'' йформац1я. 1нфорьлац1я | зворотнгй 3в'язок
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"зшгцшу':оть'' експертБ враховувати ц}о йформац|:о, 1цо, в
сво1о черц' покращу€ групову оц1нку.

Ае.гьфйська процедура, в'|користову[очи яку експерти не
ма|оть контакту один з одним | вислов_гпо!оть неза.'1е;*ст! су-
дхення' усувае ряд недол1кБ' &пастив}о( таким групови]}{ ме-
тодам' як нарада' робона Фула 1 нав!ть "мо3кова атака" ' !е-
льфйсь:сй метод осо6лрво п!дходг:ть до ситуаг{!!| коли терртй
прп&тяття р1шлення.}(орстко не л!йтуеться | експерти згодн|
давати вцпов]дь у к[,тька етаг|!в' ма|очи мох.'1ив1сть 3м1н1овати
в}{слов'!ену ран!лше точку зору.

Анон!т*,:гп1сть де-ггьфйсько| лтрошеА}ри € протид!сто вт1ливу
окрем!'о( "доп:й1тошо<'' ексллертБ' а рецльований зворотн:о?
зв'я3ок да€ 3моц 3низити "[шуми'', пй я;са*па ро3уш{]огь вгш!ив
!нд:.шйуа.тьн}о( груповго< йтересБ, не пов'яз€|н1'( з вир|;пува-
ними проблептап,гт. |(р1м т0го. введення зворотного 3в'я3ку
вноситъ елемент о6'€кгивност1 ! робгггь прогнозован! оцйкрт
над!-&т|шл:.пдл. |1роведення от1итування в к1лька тур|в дае зм0гу
змен1шити ко',1ив€}ння в !ндивйуальн}'{ вйпов!дях, обтиеж-ъ'е
внутр1групов1 ко-тп'шання ! мае назаперечну перевагу порБняно
3 лростим статист1{1{ним о6'една*цтятт |л*дт,:зйуагьн]о( думок за
допомого|о середн1х.

Б оенову ле.гъфйсько! процедури експертного оцй:овання
покпаден| так1 персдутлови[19]: поставлен( 3апитання пов;.+тн|
догускати мож.лшв1сть в!дпов]д! у виг.,ш1д! числа' експерти по-
в:сгн1 ма1и достатнло |нформатц1ло д.лтя того, щоб даттт оц!нку.
в1дпов!дь на ко)кне !з загпатань (оц1нка) мае бути обгрунтована
експертом.

€уггевт.п,:зт нодол!кат.шт де.,:тъфйськогс методу с його виоока
трудом1стк1сть 1 трива]шсть процедур: для завер1пенн,! повного
1п{ош операцй потр|6но кйька десяткБ дн|в. |!об позбутиоя
:_{:ос нсдол1кБ' збер!га:очи ло3итивЁ якост| мотоду Ае.ттьф1,
ви!.цуку!оться його модифйац1!' Фдн1сто з н}о( е дельфйська
нарада. йетодолойя к/!асичного де.гъфйського процесу тут
з€ш|и1ша€ться' однак ивдяч в}'1користаннло ЁФй | вйеотедгй-
на:гБ перед дослйнтлсом вйкривалоться нов| мо>с.гп.твост1. Ёкс-
перти, не ма|очи безпосередг:!х контакть п.1ьк соболо' вислов-
.,1}о!оть сво!о думку, вводяч}! до БФй в|Аповйну йформац1-:о за
допомого!о терплйа-гпБ' |1рацюго.п: в реа.]тьному мас:штаб1 насу,
1{а111ина 1,{иттево з6ираа !**див1дуальн| д)ъякят' опрагровус |х !
в||да€ групове р1:шетгня. Бс1 етаглл, необх|дн| д.г!я отриманн'!
остаточного у3год)кеного р|.лцеьштя' викону}оться протягом од-
ного дня. Ае:ьфйська нарада сьогодн! використову€ться при
довгостроково}гу прог1{о3уванн1 в еконойч:лй 1 соц1а.гьнй
сферах. |!ерспс:<тшн|сть г1ього методу для отриман1{'{ групо-

2-;0
2-; |
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во[ експертно| оц'н1о| ! поглтсбленого анал!зу подй у ситуацйх
неви3наченост!, особлш,во у по€днанн! з й:шит,оа анал|т:,пгпитии
методами. не вик.'1икае суштн!в|в.

|!ри вир|лпенн! зацдань, пов'язан}о( з вл.птт|р:ованням соц|-
а.гьно| ефект:.вност| (незалежно вй форпдт експертного ош-
нтовання), найб!.гьгц застосовуваними ! "зр1^д11д9ц4'' процеду_
ра]!{и € ранжув.|ння ! безпосерсдня оц|нка.

Рагок1лвання по'[я|ае у розм[ценн| п-факгорь у порядку
3ростання (тп,п знтопсення) яко|сь втластизо| |м характеристики.
|[ри ранхс:лват*т| кохопй експерт повинсн розйстгттпт фат<тори
у порядку, ятсл?? уяв]ш{€ться йошгу най6!.гть1ш прав1{.'{ьним' ;

пр|{!(1{сати ко'(ному з н}о( ч'{сла нацра.,1ьного ряду _ ранги.
||ри:_1ьот*у ранг 1 отримае найб!.гьпл вахс:п,втй фактор, а ранг
}.,| _ найплен!ш в:)кпив:л1, тобто порядкова }шк;ш1а' отри}ч{ана в
рсзу'гпьтат! ран)кування' пов}1нна 3адовольн}{т*т уптов! рБност!
числа }:{ рангБ 'п{слу п ран)киР0ван]4( фактор1в.

.$[тс.тдо експерт не в змоз| 3а3начити порядок слйувалтня для
двох або б!,ъ:ше фа:сгорБ, тс) до3во]1'{еться присво:овати р|з-
ним факторам однаковий ранг (стагиартизовантл?), рБнрй се-
редньоп-{у ранц. }{априк.л:ал, с[эакторам, 1цо под;л}'.]1и пт!л< со-
бодо 4' 5 ! 6_е йс:и, повине}1 6ути пр:шштсаний ранг

4+5+6
= 5. €ушпа ранг|в 5;-п, отртлт1ана в результат1 ра*шст-

рування факторБ, мас дор1внк)вати супг! .птсел натур:штьного

ряду: 5 =2,,=!|(п+ } ,^" {, _ ранг!-го фактора; п _ ч},!-
|.-| /.

сло факторБ; $ _ м€|кси}{.€ш1ьн:л} ранг.
.1:стцо ран.х(ируванн'! проводиться |п експертами' то споча_

тку л\ля ко;к}(ого фа:сгора а!' | : !, '.. п слй п!драхувати суму
п

рангБ .у = | {ф ' отрп:с'ану в!д ус!х експертБ (туг !-рагг,
1-\

присвоснтл? !_м експертом !-му фактору), а потй вст.1новити
резу-гьтулоцпд1 ранг для ко)кного фат<гора. |1ерш::й ранг при-
свок)пэ,ть фатсору, яс41 отримав наф'те;т:пу сряу рангБ. Регшту

фа:<горБ упорядкову|оть вйповйно до зростання ср{и рангБ.
?о.пт|сть | над1йт1сть проц9дури ран)кирування 3начноло й-

ро|о 3але)кить вй к{.гькост| факторБ. 9исдо [х не пов;дгно пе-
реви1цувати 20. !'освА 3астосування методу пока3у€' |цо ця
пр0цедура найб!^ть:п над!_т}ла, коли ,, < 8 .
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Ёайчаст!_тпе виника€ потреба визначити чисельну характе*
ристику певного показника соц!ально| ефективност!. } топлу
раз|, ко.лшт не вистачас вгос|днгтх статистичних дан}'(' звича:ус*о
використову|оть т\,{етод 6езпосередньо1 оцйки. €утн|сть !_ього
методу по.,1яга€ у настугтному.

|1рл'тгустгпаФ, |(Ф потр!6но визна1|ити чисельне значення
деякого показника 1, я:стй мае в!рогй:лш! характср. 3 пев-
ним стут1ене]\{ то[[ност[ мо>пс*а використати }{етод трьох оцйок
для 3наход)кення основн]о( пара}{етрБ розпод!.гу вггпадковтос
3начснь 1"ъого показника: мате{|{ати(!ного оч.|:<ування 3 диспор-сЁ. ?а:сддрт оц!н:<аттшт €: м|нйа.,1ьно 1!{о)с]1иве значення пока3-
н:д<а [тп1п' максим€штьно мо)к.'1иве значен1{я пока3ника 1тпах |
найб!.гьтш в!рог!дне 3начоння ?н.в. йатематичне чекат*ня 1чек
3начоння пока3ника 1 оцйлосться за форпгулоло:

т гпй * 21н.в. * 1п:тах
1чек =

4

!исперсй оц|н}оеться за формулото: б :
4

*, в_тщ'!_дан1, необхйк{ д.лпя ви3начон|{я значень показнтт<!в
_]-" |', ,,. |" отри}уу'оть в ре3-ультат! експертного оттитува}1ня.
5шчи1 експерт дае безпосерелгпо ошнку в";*т.п*л т 

"'].':!пи.х'' 1н.в. для кохного показника т /|: \,2...\/.
Результати експертного оц! нловання опра1дьову!оться у такй

послйовност|:
.. 1)_ р9зр?.хунок величин 1.{ск', б' д" [ - номер показника
(|:^'|, 2... 1), ! _ номер експерта (.| : 1, 2...).

-?) об*тслення серсдньозр;афпяеттт',плого"б! значень о!],б12'... б[гп.
3начення 1чех| ввокатоть остаточними ре3у.]1ьтатами оц!н:о_

вання, точшл|сть ! над|йт1сть резу.]тьтатБ йир!лшапъним чино'{
за-]1е)кать вй .ш<|сно пй1брано| гр}т!и експертй.

$3. йетоди форшування експертних груп
Фдн:':пл з на:&ахопв!лших стапБ експерти3и' самим пер.|]и}{

кроком до проведення !] с в:аб1р гру|ти екслорт|в. €понатку
слщ визнач}'][тися: використовуьату1 експертБ |з свос| орган|за-
ц!] чи "з! сторогли''. Б пер!шо^{у випадку 6;.'гьл.ш легко вйр|:шуло-

/ 1:':тах _ т гпи /2
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ться орган!зац!йд| ттитання, але на екслертн1 оц1нки мо)о/ть
вгт'!ивати погляди, панудоч| в шй орган!зац1], слу:кбове стано-
ви1це експертБ. 9 другоргу ви|1адку у мехах групи експерт|в
}|{о)кугь ст}о{й{о виникати п1дгругшт, що представ.,ш!!оть собото
р!зй орган!заш||, ! це мо)ке пойр:шгп'и соц1а-гьно-психо-
лог1.штпй кдйат у колекгив|.

3раховуло'пт' |цо прогноз | оц}п<и соц!а-тьно! ефе:сгт,вност1
трудово| повед]:пот праш!вн:л<Б вимага|оть гтпд6окого знання
п!дприемства' то у'1в'|'{еться доц!.гьним використовувати екс-
перт!в !з само{ орга-н1за:л!!

в 1ьо}{у раз1 процедура форптування скспертно! трул}4
спрош{у6тъся. 3ву'*хайно керу]оться досить 3ага.'!ьними йрку-
вання1у{14 про те' 1цо "сгш1сок" спефал|ст!в штае с!о[адатися 3

компетентн]о( працБн*т<1в, не повинен 6ути н1 ду]ке мали}{
(гплтання рвпрезентативност!), н| дуя<е ве.,1иким (у гъотиу раз!
в,пкко досягти у3годя(еност| дуьсок експерт!в)'-,{о того х у ве_
лик1о( експертн],о( групах можс зни3ит1,1сь як1сть колективно1
оц|нлсд 3:1вдя]с[ змен]|!енн}с ваги "€реп'{нн}о{'' дутт{ок окрем|'о(
спец!а-тг!стБ, як! вйр|3ня|оться вй дуитот 6|лхьплост! (цдо не
3авжди о3начае !х неправттлън1сть). |рупа повинна ск'!адатися
з такого числа експерт!з, щоб була упевнен|сть у тому, що во-
ни об!знан1 з ус!х ттитань, як! розгляАати}{уться в процес| екс-
п9рти3и. [нтш:д:и словами' потр|бна вйпов1дн!сть-^с_утпарно|
компетентност1 групи оксперт|в досд!дхсуванй галуз1[20].

$к правпло' до окспертно| гр!т!и входять спефац!сти, шдо

о6!-:;пла:оть вйповйальй адм!н1стратртвн| ти 1н:кенерЁ посади !

ма[оть сол!д*шд] ста:к роботи в цй орган[заш|!. 1(ошгпетентн!сть
кандидатБ до експерт|в мох<'е бутг; з'ясова}!а такох 1з розьтови
з пра:1!вгпп<ат"шт в1ддйу кадр1в, зв|т!в про просу}1ення по с,грк-
б!, п|двтдлдень зароб1тно? гтлати 1ощ9.-. Р1нод| досить скориста-
т!{ся структурно!о схе1|{о}о орган1зацц' де т1]}ану€ться проводи-
ти експертищ. 9:оцо в орган!зац1] с спсфа-г:|сти з дослй;к}лва-
но| проблел,тгт, то |х мо)|сна 3апросити для ск]1адання с11иску
експерт!в.

|!ри форшгуваггн! експертг:о| грутти у ]|1е)€х орган|зат(!| ви-
користов}'|оть спос1б призначенн'1 (екслерти признача}оться
вйповйальнодо особо1о, яка ксру€ експерти3оло). 3аотосува*гтя
!'Фого ]у{етоду да€ змоц п!д|брати спец1алг|стБ, по-пср|||е, за|н-
тересован}* у проведе*т+*[ експертизи' а по-дру{'е, схильн1'о( до
колективного обговорення. [(рй того, р]л.дення авторитетн!'(
спец|ал!ст!'в, призначен:о< керБнлл<ом, не викг!икати]!{е си!|ъ-
н].о( 3аперечень в |нтшос сп|зроб|тн:д<Б. €пос1б призначення
найдоц!-гьн1ц::й у топту раз|, ко.г&{ щупова 6ксперти3а прово-
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дитюя впер1це [ орган|затору необх|дно 3€[хистити 11 резулъпа-
ти вй критики з 6оку авторитетн|о( ос|б[21].

8исувати спсц!ал!ст!в до ск'!аду експертно| гругва мох(уть
колективи п1дрозд|лБ оргайзац11 вйкругплм чи таемним годо_
с}ъання^.{' що дае змоц вй|брати експертБ' що користу|оться
загацьно|о дов!ро:о не&ш!е)|с{о вй |:отього становиш{а|221. ! ра-
з1 х< в*л<ор'4ста1]ня спец1ал|ст1в "з1 сторони" процедура вйбору
сутт€во уск.]1адн|о€ться. Ёа пра:<ттлд! 3астосову1оться чотири
основн! ]!{етоди ви6ору експортБ: на основ1 самооц!+тлсд, оцй-
|(и ре3у]тьтатБ попередньо| д!я-гьноет! катщидат|в до окспертБ,
визначення |>с*ьо| компетентност1 |, нарепшт|, оц|нк}[ групо1о
ко'о{ого ка}цидата.

йетод самооц|:пст пригцскас оц!нку кохс{им з кандт,(датБ
в експерти свое| коп'гпетентност1 (як правитго, за 5-6а"гьноло
:пка.гполо), вкг{|оча|очи персдусй показники' що характсризу_
тоть пя!ру уяаст| його в дослй;кегтн! певного л-итання. Ана-г:|з
самооц1нто1 дае 3моц зро6ити висновок 3 приводу вк,11очення
1ъого спец|ал!ста до експортно| гр:тпл б1.гь:.ц обгрунтованиъл.
(.рй того, 3а ре3ультат€ш{и са.|}''оофнки мо)с{а судтт|14 не ли1пе
про знання експерта в досл|д;лсуванй галуз|' а й про його зда-
тн1сть крит|д[но (об'ективно) оц!ттловати влтасн1 мо)сг|ивос-
т1[23]. .1,к св|дчгать досвй численних експерти3! гругп{ з висо-
ко!о оамооцйколо пос}'|а|оться у сво!х су'щксннях на досвй
|н:цртх значно мен1це. [снус :*ав|ть обернена зале:пст!сть р:-|*<

групово|о самооц|*п<о:о 1 середньо1о гр}т1ово!о пом}1'1кок) екс-
пертБ: чим середня самооцйка виш{а, тим мен1ц мо)с'{ива
фупова помк'!ка. €амооц!тлку ба:л<ано здйсн:овати 3а 1|'!к'ш1ами
з яЁснтпдт гРаАац!ят'дд.

Б:асористання 1|{кал, оцйка 3а яки]\{и пов'язана з епцоцй_
ни}{ ставленн'п\,{ експерта до об'екта оцйкта, звргчайно призво-
дитъ до нерецл'1рност1 подйу експертнто< оц|нок [241, яку
ва{<ко пояснити.

[нод| самооц1нку сксперта поедну]оть з ана-тг1зом структури
аргр*ентБ. Ёксперту пропону|оть заповнити анкету (дуцв.
та6л. !)[25], зрозртйо, без простав'1ен}{х у кт:!тл+тках коеф|ц!е-
нтй, з тгпл, щоб вй познач:ш "хрес1тком'' йру впливу наве-
ден1п( дхерел на фортяуваьпня його думки з оц|*ттовано[ проб-
леми.
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1(оеф|фонти з пойчегпдс "хрест|ш{ом'' к::.1ттд{ок ск]1адатоть-
ся, | розрахову€ться коеф|фснт аргу^,{ент0ваност1 (ка). Аал;
експерт за 111ка.11о}о ви 0, 1 до 1,0 вка3у€ пт1ру знайо|\,!ства з
пробле;тяо:о, :цо представ.г!-я-с собо:о коеф!ц!е*+т з:тайомства
(!&). |(оеф!т{!ент компетонтност| (|&) розрахову€ться за фор-
[ч{улок):

1(а * (з
|(ц:-

2

ь!ш}д? спос1б вй6ору канд4дать до 9копертно| щугпт пере_
д6аяае оц|нку резутпьтатБ !;-:оъо| попередньо1 д|я'г:ьност!, що,
по сут|'' € розрахунком достов1рност| 1 то.л+ост| 1хн1х оц1_
нок[26]. Ёад1йт1сть (&) експерта ро3раховусться за форптулоло

шь
к_-'

ш

де шь _ число вгттадк|в, у як1Ф{ експерт дав тотппл1 про-
гноз (точну оц]нку), }.[ _ число випадкь утаст| в експертиз1.

Фцйка комп9т9нтност! (|€а'1|6каФ) спефа-гг[стБ проводи_
ться такох 3а допо]!{ого1о притягнення ]х д.ггя вир|ш:ення за-
вцань' ш{о допускалоть об'екттвне р|шлення. )/ т_гьошгу раз! мохс-
н^ говорити про аделоатк[сть дан}{х оксперто1!1 оц!нок
"|ст1дш}пи"' 1цод! застосову|оть тестов1 завдання' у раз1 не|1ра_
в|штьного вир!шегптя як}л( канд|4дат в експерти доводить сво|о
неко}у{петонтн|сть. 3астосуваглня тестБ доц!-гьно у топту раз!'
ко'грт вй|6раним експертам доводетьоя багато разБ вир!;шуъати
однот:.шпл| вузькоспец|агьн| завдання.

7айшця |
к:ш!а а щ|

.(хсрсло й!ра вг:ливу на думку
Бисока Ёизька €соепня

|! оовсдсд: ий тсошсти.:ний анал]з 0.3 о.2 0,1
8иообничий лосв!п 0.5 0.4 0.1
9загальнсння прагф в|т:итняних автор|в 0.05 0.05 0,05
9зага.льнсн+ля прашь эаоуб|к*дих автоо|в 0.05 0.05 0.05
Фообистс знайомство з пра1!ями
заоуб!;*сних акгт;:;!в 0.05 0.05 0,05

[:тттл!;т|я 0.05 0.05 0.05
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Аля оц|гт:оа компотент}{ост, експерть застосову!отъ тако)к
анкетне о]1итуванн'1 . Ро6у+гьея це' однак' р!дко чере3 труднощ!
у констру:ованн! су|сте\|{у! в!дповйей (гшо 

-потребуе 
г.тп;6окого

розуптйня наведек'о( в отт}4ггукшь}{ику проблем)' а тако)к чере3
непридатн|сть анкетного о{1итування у ра3! оц|н|<}{ суб'ектив-
н].о( парам9трь[27].

йохста тако)|( використовувати р|зн| дов!лники тигц "хто е
хто'', сгР1ски члень профес1йн*ок товариств тощо' [е допо_
ма|?€ визначити' де прац]овав канд}цат' навчався, хто 6ув
його науков*пи кер1вн*ко}'{ та 1н.!28]. (ритер|ягяи вйбору спе_
гца-тп|стБ до експертно| груг{и мож}ть бути такох< число отцб-
л1кованих пра1р' отриманих патонть на винаходи, частота 1Р[-
тування огшбл!коватт:ос пра]{ь[29]. €лй 3азна|{иги' цдо
кореляц'йн|й зв'язок м!:к здатн1стк) експерта давати оцй:от,
бтшдзьк1 до 1н1|л|о(, | показнрп<ами наукового авторитоту не з:]в-
жд14 явний.

9.ктцо кандид^ти 3на|оть один одного, ефективним мо)ке
буги мстод колективно| оц[нк*а кохного з них ре1што!о учас-
н*+к!в' АеяЁ автори[30], однак, вваха}оть' 1цо колективн1
оцйки мен!11 точн|' н}к самооцй1о1. Ра3ом з ти^'{ саме ана}1|з

роз6|;кностей 
'у{ь( 

колекти-внодо оцйко*о ! салтооцйкою да€
змогу б|-гьтп обц>унтовано г:|д1 [рд1ц експерт1в.

Ёайефе:слтшн!ш1д{ методом групово1 оц|н:от кохного кан-
[р|дата в експерти' на на|пу ду1{ку' е софометричне о|1итуван_
ня' застосува}*{я соц|оптетрлтчного методу да€ 3моту |стотт*о
пйвупцргги п<|стпш! ск]1ад групи експертБ, що форгиуеться-

Ёасаплтперед 1|],ш1хом 1терацй ск.,тада€ться попередн!й с{ти_
сок експерть. д1\я 1Фого 1\{о)кна використовувату1 метод
"сн|;лс*ого 1цару"'. Бй|бран] на.пер:шй 1терац1| експерти нази-
ва[оть компетентн},п( спе1ца]!1ст|в, 

'гк!' 
в сво|о чеР|}' в|о1}оча!о-

ться у лроцес вйбору. Аал| експерти, вй|бран!.в резу.тьтат| на-
стутьхо| 

_|терацй, 
тако)к реко^4е.нду1оть спец[ал|ст|в та .!н- [ей

процес ввахаеться завер1|1евим'.ко.]1и с{1исок експерт1в пере-
ста€ поповн'ов€}тися новими пр!звллцами. ||рошел}ру в|д6ору
мо)с{а прит1инити | ран|:ше, ко.гги накот1и11иться 6штя 90% по-
втор[в. ^{к. свйцптть практика пРоведення екоперти3' пом}1}тка у
1&о|угу раз1 е несугтево}о дт|я г!ода]1ь1шо| оц1гпоа.

|1{сй скпадання попереднього (вгп<1дного) сгптску експертБ
виника€ проблеьта оцйтса кохного |з спефал|ст]в, ш{о потра-

' €л!д зазначити, що метод "сн};<ного !цару'' застосову€ться ! як са_

мост!йний т\,1етод формування окспертних груп.
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|ш1!|и до с{тиску' , ро6иться це 3а дог1омого|о соц;ометрично!
процедури' ко.,ти з€} критерй 0ц1нр| слешал]ста править те,
наск!'ь|о1 згаду!оть його |н:д! експерти. }1кщо приттустити' на-
прик'!ад' 1цо ми ма€мо с!тисок спец!ал1ст1в 3 десяти експертБ,
софометри.пта процедура вибору здйснловатт.плсться 3а допо-
могок) настугшто| табтпдд! (табл.2).

3а пйс}ъп<аттш: соФометри*лого от1итування ск.]тадаеться
матр|{ця, ! ве|т|с{кА]ън1 лшпа.'гьти яко1 вцосяться |-1р|звд[!а
(номери) т}о{' "хто вибрав"' а до гори3онта]1ьн1,п( рядкБ _
тих, "кого ви6ра;ш1" - Разот,т 3 тим к]-тьЁсть отриманих ви6орБ
не завхди 3датна дати об'ектршну оцйл9 3начу!цост1, автори-
тет:+ост! окспортБ. |[о-першле, ,1к пок:::}у€ сош|оматрллдя, одра-
зу к!.гька екопсртБ отрит{али однакову кшьк|сть виборБ. |1о-
друге' не вс| перев'}]и мак}ть однакову ц1нн|сть. |[р:тпустл.птто,
спец[а:т!ст, позначсцдд? ли м 3, отр:аълав три ви6ори, а спе:{!-
а-гг!ст }х[р 8 _ 4 вибори. |[роте трое екопертБ, л<| вибратшт $е 3,
ма1оть срц виборь 20, а четверо спец|ал1стй. як| ви6ра.гшт }х[я

8, _ 17 ви6орБ, тобто йдеться про авт0ритетн|сть т}.п(' хто
"оцй!ое''. Брахування "ваг14" експертБ дас 3моц зробити
оцйку, цдо трунтуеться на частот1 виборБ, б!.г:ьтп то.пго:о. Аля
'{ього' поставив|''1и числа' 1цо о3началоть к|лък|сть ви6орБ, за_
йсть одтл*ич.ок у вйпов1дн| 1|1п;штьти' отриь{а€]йо нову }9{атри-

'Фсобливо якщо вихйний спиоок виявився завсликим 1 е потрсба
вй|брати компстентних експерй в.
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гцо (табл.3). 1епер (як вилно з таблиц1) ко>кний з експертБ
зайг:яв свое й"це_з' р.нгом'.

йояспа вдатися | до 6!.ть:ш сю:адно[ процедури' ко.,ти екс-
перти не т!ль:о: о6иралогь певну к!-тьк|сть спейа_тг|стБ ' а й ра-
н)о{ру}оть тх за йроло авторитет}{ост1 або х< оцй:олоть автори-
тетн1сть ь за допомого|о к!.г:ьк!с:п:ос показн:л<Б. 1од1 до
соц!оьтетри.п+о| п:атртал| зайсть "одини9ок" ("виборБ") пи-
став,т'(1оться певн! коеф!ц!енти (ба-тшт, проценти тотцо). [{а
на|1|у ду}д$/, метод соц!оьаетричного опитування при форму-
ванн! експертн}п( груп гаранту€ повноту охотш1оння канд:ддатБ
в експерти | за.гцчегпгя д,]тя екслерт[43и авторитетн!д( спец|ал!с-
ть.

}{еза:пе>псто вй методу, яу*тйт використовуеться л.тпя пй6ору
групи експертБ, виникае [ту{та\1ня про ск]1ад |{. Бволсаеться,
що в групах, од}|ор!дних 3а ск'1адо:!; (за посадов}{т{, в|ковшьт,
осв1тнй, профес!йт:лт,т статуоопл), роз6!хстостей шт!:к експерта-
г,па !снуе мен1це' р!:пвг:ня у3год)ку10ться групо|о ::видште. |'{е,
мабугь, в!дбуваеться тому' гцо однорфн1 за зйстом експертя1
грутт}1 волод]доть | одноман!тн|стпо знань. Б р|зних за ск.'1адом
групах експерти пр!,о{одять до узгод)кено! дуг,п<р: не так 1]]ви,!-

*} перш:!й матриц1 деяким експортам було присвоено однаков!
( стагцартизован|) ранги'

7а6лшця 1
Ранг ! 'вага' ка

7айцця 2
ш{па . ш|1||'! п!п{'('ш

[(ого

в*т6рали

[то вибрав (йьх!сть

о'щиманих
вибо;:|в

Рахг

окспсрта! 1 з 4 5 6 1 в 9 10

1 ! 1 ! 4 4

2 1 1 3 5

-) .3 5

4 1 1 1 [ ! 8 !

5 1 1 ! ! 3
6 1 1 1 1 ! 6 3
7 1 | 1 ] 7 2
8 ! | [ 4 4
9 ! ! 1 ! 1 6 э
10 1 ! ! 3 5

Бсього 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
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ко' 3ате напра1Фову|оть 1пирший д!апазон альтернатив | знач-
но рйтше вдаються помипок.

.{о експертл*о[ гругп: малоть входити спец1ал|сти, здатн|
проводити €кспертизу з урахуванням р|зноман|тнго< характе-
ристик досл!д:кувано: пробломи. 1от"ц до гру{ти окспертБ ба-
хано вк}11очаттт спефа"тг|стБ р|знгн наукових напрштсБ | дшкй.
Без переб!-ть:пення мо)1(на ска3ати' гцо форпування експертно{
групи. € д]оке ск]1адним 3авданням, яке вир!лшуеться в процес!
орган1за:ц!1 1 проведення експертизи' | т1 3уси]\],я, якРо( док'1а-
да|оть ло пйбору як[сного ск.лтаА} експертно| гру{ти' ц1'гп<опт
виправдову:оть себе виробленням у процес! експертизи най-
б|гьгш ефект:внто< р|лшень дос.:т|дх<рано| проблет,от,

|1]сля того як гругц експертБ в основно]!гу сфорштовано,
ва)ст1ивого 3начення набувае |{ п!дготовка. сли ска3ати' шдо
практично 1{ьо}яу ттитаннк) прттд!лясться м€ш1о уваги' автори
ли1||е констату|оть необхйн|сть п|дготовно| ро6оти, в той час
як саме на стад11 пщготовки споц1а.,шст1в до проведення екс-
перти3и вир!.ш}тот,ся завдання' в!д ,шс;.ч значно:о йро;о зале-
х<ать ефект:шн|сть ! як|сть !1 рсзу-тьтатБ.

€пе;.ртф!ка 1 р|зноман!тн!сть проблем утрудн|о}оть мохли-
в1сть створення сдиних (унБерса.льн*ос) прав!ш1 ! моделей про-
ведення експортизи. 1ому в г:роцес| пйготовки в1д1браггток
експерт[в. 1х знайомлять з особ;швостя]у{и проведенн'1 експер-
тизи з оц1н}овано1 проблошги. Бксперти пов:дтн! отримати мак-
сим€ш!ьно ]у1о)к]1иву к!-тьЁсть об'с:<трвьхто< дан]4х' що ма]оть
6езпосередне вйношхегптя до анал|зовано! про6лем|, бути по-
йформован; пР.о д'(ерела виникнення пр_облелшт | луляхуп ви-
р!тшетптя ана-гдог1чнлах про6лепт у пд*'тлопау'[31].

! процес1 п!дготовчого пвр|оду :<вал|ф]кацй експертБ п!д-
ви1цу€ться. } грот"у гшган! процос п!дготовки експертй с л|шше
ланко}о у вир!_тшенн| проблет"ш: форшування експертно! групи,
т:апд 6!_гь;гтс |т(о в процес! вибору експертБ !нкот:и врахову|оть-
ся тйьтот окрей в'1астивост| (напрглсггад, койлетентн!сть)'

|[роблема п!дготов:са' експсрт!в дос1 не 
'вир|т::ена' 

| одн|е*о з
при1{ин тть0го € вщсуп!1сть систе]}{ного пцходу до вир11шення
'п. .!1к прав}ш|о' в л!тератур| наз:тва:оться .,ти1ше окром| якост!
(необхйн! експерту) без усякого о6ц>унтування !х. Ёайчаст1:ше
це ко]\{петентн1сть, неупередхен|сть, об'ектдвн|сть [32], |нко.г:и
ли;|:е компстентг{|сть ! неупередке-н|сть[33] , значно р|д]тт9 -
]ти1шо коргпетентгт|сть[34]. йабуть' найб].гьтш повгтий псрсл1к
в'|астивостей, необх!дгтро< експертов|' запропонува]1и Б. ||. Рай-
:шлан | [.[.Азгандов[35!. Ёа |хнло дрп(у, це.компетентн1сть |

зайтересовак!стъ у результатах сксперти3и, дйоврдт|сть ! об'ек-
тттвн!сть (неупередхсен!сть). |]'ри грому експерт птае 6уги ком-
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петентнип{ як щодо об'екта оцй:от (профос1й+а компетент_
н|сть), так | методолог1| оцйтса (тсатгйетрична компетент-
н1сть).

..' |1рофес|:?та коттдпетенттт1сть_перед6ача€ тако)к знання !сто-
р;| досл|;ркегтня проблст'лг:. !Фалйетр\+{на коргпетенттт!сть
свй.пцтъ про н|тке розум!ння спефа.::1стом експертн!о( методБ
оцйтовання. вмйня користуватися р|зн:.шла типа}{и оцйто-
ва.'тьн]о( !|1кш|' розр|зняти при цьо]1,{у досить ве.]тике .птсло ]хгг1х
градафй. Бсто :.по йформац!о 1 пов:.лтпен засво1ти спейад|ст у
процес! пйготов:<ут до скспертизи.

8о.тпл<у увац слй прид|.гтяти п|дв:плдонн:о зайтересованост1
екоперта в ре3у.]|ьтатах експертизи. 3айтсресован!сть 3а.'1е}кить
вй багатьох фа:<торБ: ступеня 3аванта)|(9ност| експерта основ-
но:о робот9]о (з яко|о, як правило' по€дну€ться експерттлза),
пцохсгпвост! використання отриман]'( у процес! експерти3и ре-
зу.тгътатБ, характеру висновк!в, як| ьто:суть буги зроблен| за ре-
3у.'тьтатами експерти3и, йд*лвйуа-тьгпос особтп,востей експер-
та[з6]. } процес| пйготовлст роботи мо)[(уть бути виявз-ген|
]нд:двйуалън! пслоко-ф|з!олог1чн! осо6-тптвост1 спец|а-гг1ста. вй
як1.о{ 3начноло йро:о $ш1е)кить у'сп!ллна д|я_пьн!сть його як екс-
перта. ||й час пйготов:сл мо)кна тако)к подолати психолог!нну
непйготовлген!сть спец!ал1ста до утаст1 в експертиз[.(рй того' в процео! п1дготов:са можуть 6ути з'ясован1 по-
тенц!й*о мо>гстггв! ц|л! спец!а:т1стБ, яЁ суперсчать ц!.]1ям екс-
пертизи, тобто наявн|сть причин, що вгш1инугь на свйоме
формувагптя групово| оц|н:сд у напрлт:1, бах<анотиу для експер-
та або гру|1и' ||ри п!дготовц1 до експ9ртизи мо)кугъ 6ут*т ви-
юшочен! 3 ро3гляду т! под]1 (проблепши), в якпок сксперти осо_
бисто зац1кашген|'

9 процес! п!]цотовлса експерт|в ]\{ожна використовувати д|-
лов|, сх.ггуативно-ро.]1ьов! ..!гри, де спец1ап|сти "програ|оть"
окреь+! 9,119!у191{?}! настугш*о| екеперт!''эи' 3 пцетодо контро.]т1о 3а
ефективн|ст}о процесу пйготовки експертБ мо)кна на початку
пйготов:от сфоршувати дв! гру11и: експериме}{т€ш1ь_
ну(кандгцати в експерти) | контро.,тьну (особи пойформован1
1цодо про6лег.шт). |!орБнякня оцйок, отрит\.1ан}гх в!д ко>лс*ого
учасника (кохсгло| групи), допомо){(уть з'ясувати йру готовнос-
т1 спеща.]11ста до участ1 в експерти3!.

} к|нцевотшу п!дсумку, усп1-111}1[сть провсдення п!дготовчого
пер!оду п€вно|о йроло 3у]!{ов.,т}о€ться тим! наск!.гъ:ст спец|ал|с_
ти "на6'!и3141у[ся" до "!деа:ъного'' оксп9рта, ялсл? волод1е та_
к|{}у|'1. якостятги[37] ' як креативн!сть (здатн!сть вир|_тшувати
творя| зацдання' ]{етод як|,п( частково чи повн|ст:о нев!до:тш6т),
евристи.пт|сть (6а.псги чи створ}овати неочевидн! проблелто:),
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йту|'цй (робгги висновки про дослижуван|й об'ект без усв|-
домлсння 1!]л'{ху рщу до цих висновкБ), предикаторн!сть
(пророцгвати чи передбатуват*: майбщнй стан досл!дя<1ваного
об'скта)' нозале>лсд|сть (протистав'! |ти уперед)кенрптц 1 масовим
думкам влпасну)' всеб|.гд!сть (баяити проблеллу з р1знто< точок
3ору).

3вина&по, п!дготрати групу експерт!в, як1 волод|лоть усйа
от|щва:лпшт по3итивними якостя},{и' ск'|адно' та чим ефекти-
вк|:шото с робота 3 пиготов!с,| сксперть, т:.пц як1сть оц|нок
ви]ща.

$4. Формування Фупового р|11|ення в процес! експерти3и

[рупове р!лшекня пр:.л::пласться на основ1 !т*дх,вйуальнло<
думок експертБ. } стгцац1] гр_уповоло вибору остато.*яе р!_
т1|енн-я з'!дс)кить вй багатьох фактор|в р!зного гатунку
(наприк-ггал, в|д особ.гптвостей характеРу. тсмлераменту, емо-
ц!/*лого ста!{у експерт!в у |"1о}'1ент пр:&т-яття р!:лення та |н).
}[ав|ть нергов!сть виступБ у дискус!! мохе певним чином
в]штинути на процес вироблсння гру|1ового р1-:лення. €л!д ска-
3ати, що й доо| немае ед:а*:о! точки зору на те' як вйбуваеться
процес групового вибору.

Райчаст|лпе досл1дку€ться н9 сам процес форттщвання Фу_
пово1 др{к}{' а правоп:|рн|сть резулътату цього процесу' тобто
розгляда€1'ься' чи еправе.ф'тив:л1 ви61р, :ш: н|, о6'ектт,вттуй .тут

необ'ект:твнтй тощо. $к правило' у цьо}?{у раз| групове р|лшен-
ня 

'{в.]ш!е 
со6ото середньоарифьтетиш*е 1*тдш|дуальн:ос оцйок.

|{ртлсгпадом такого оцй:овання мо)ке с.ггугувати процес визна-
чення перемо:по-(Б у ряд! видй спортт (спорттшна | худохо*я
г1пдтастлд<а, ф1гурне катання' аъкробатика)' ко;пт у3а!:!-'тьнена
оцйка яыляе собо*о середньоарифпсети.пле оцйок судЁлв (кр1т,л

двох крайн|-х). Фднак тут застосран}1я йе!оду у3го.шкення й-
дивиуа.т!ь}гих дуиок визначено тим' пдо експерти (судд1) кори-
сту|оться рете.,тьно в{дпрацьовано|о системото "шлтраф!в'' за р|-
зн1 по}{и]1ки' неточност1 у вправах спортсмен!в' що' в сво}о
черщ, забезпе.гуе "стандартизац1-!о'' процесу оц!нловання, стй-
к1сть 1над!-:Ё!тт!сть його резу.гьтату. (о_тпа х рете.,1ьно в!.пг:рагъо-
вана система оц!н1овання в!дсутня, 3астосування методу сере-
д*ъоарифмет!.г!1}1ого но 3€}в}кд},{ виправдане (напртдсттад, три
експсрти' оц!;тлопощс об'екти А, в, с, постав}1,ти 1м в!дповйно
оц1:лса: пер:ш:л1 _ 5,4, 1; щ>угий _ з' з,3; а третй _ 1, 4, 5.
9 тъот'ц раз! перевац отриму€ об'е:сг Б' ял*г|т в сулл! набрав ! 1

ба]1ь. тод! як вс! йпш! по 9 6алБ, але об'екг Б >кодного ра3у не
6ув названтй перпгл,пл' 1ому форпування групово| оцй:сд за

"середнй 6алом'', мабуть' вилрацдане у то]шу раз|, ко-гпа про-
цес оцйловання грунцеться на'вйпр,ц|'в.нй ё'й!'"й Ёцнй'наявност1 ед1,&1\Ф< "ета'|онних'' норм нарахування батпБ д.гпявс!х спец1ш:|стй, шдо 3а.]1у{а!оться до €кспертизи.

0днак не 3авхди 3астосування "еталп6нн}о('' норм оцйто-вання приводитъ до усп|ху, оск|-гъ:са оцйка за середнй 6алом*чу}йо,' 
реагуе на порядок розгляду д'"ли".у''_*й_ 6о'.кть.|[р:.ттустимо, оц|тловайня здйс*дое|ь"я за :о-ба-гть*ой шлка-

ло|о.' коли кРащтд? 9б'е5г отри'у{уе 10 6ал1в, а г!рл:пй _ 1 бал.1о41прч оц!нф А, Б, €_пеРтли\мдвома експертами однаково_ 10, 9 | 1, а тротч _ 5, 19,' ! поревац повинен отртпаати 8,
яу*тй мае на&тдцпй-9ереднй бал -- 9, 

_3. 
&е якц; ъйй*у'и

оц|нку най|рлшого об'е:сга €' то об'екти д; Ё 'БЁ*уй :о ; :
у пер!ших /1вох експе]тБ та [ [ 10 _ у третього. [епер перев;|ц
отр-и}гу€ з середнй 6алом 7'0 проти 4.}у Б.

} пралсг:.тд| проведення екс|1ерти3 часто 3астосову]оть та:сд1метод фор-ьуван+*я.._ щипово| д}ъпс,1, ,{к узгодхенн'! 3
"правило м 6йь:шост!''. |[роте т"ю$'а суто лог!ко ]маййайчгдии
пихи до у3го]ркення !н,гпв-йуа_.}|ьн1,о( думок. експертБ не 3ав-хди приводить до усп|ху. 1{е ч|тко просте)ку€ться на приклал!''парадоксу'' голосувангля. |[рилпустйо, д}ъ,{ки гр}т'и 3 трьохекспертБ при вибор| а.тьтерн}т:в под!.п|дйся ',к:" 

-^ -

1-й експер'_ '] краще а2; а2 краще а3, тод| а! краще а3;2-й експор'- ,? кр. т!{е а3; а3 кра:ц" а;, то[! 'а "Б!й. 
,:;

3-й експерт _ а3 краще а|; а1 краще а2', той 'з кЁ,й" ,а.

-. Би;содить, ]до дпя двох екс,1ерт!з а1 кра]це' нуя< а2 (виб|р
б|лътшост|), €г1е )к дво€ _експерт!в вва:л<*''й й 

"р,йй' Ёорь_
няно 3 а3' 1офо 6!.гьш:|сть ек1:лсрт1в ввахас' що а1 кратце а3.
Разом- 3 тим це др{ка ли1!|е одного 

"к"п"рт{, 
а ь;.лгьй[сй вва-хае а3 кра1цим' н}к. а!. 9к бачилто' в 

'.1ьо1угу 
раз1 зас!ос1Б'"''"

"прав|а1а 6!-тьгцост|'' нс да€ вйпов!д1 на постав'1ене в експер-
тиз! загрттання. [о того_х при голос}ъанн{ за .,''р'"йй б1'*-
|пост1''. оц1нка р!знток об'ектБ (виб!р- а''""-рн,*й) ч!!й" з"л"-
хотгь вй порядсу |х проведенгтя.

-' _€во-го часу сцефал!ст т галцз| математргч*то| еконо}{|ки
5-.4*: вррчу спро6ував сфорптултто!ати 3аг;штьн; ушт'"й застосу-
вання лог1ко-1иатс]!{ати1|ногс мстоду для перетворення сукуп-
ност1 1л*дт'в!дуа.гьн:ос оцйок на узЁодкену групову ду'*уг!в:'1(.Брроу сфортиу:шовав п'ять так:ос у:иов.

26з
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|.|[равило у3годження думок повинно 3:}стосовуватися до
6удь-я:оо* с${[!тЁостей 1нд:.в!дуа.льних оцйок' тобто е уньер-
с'шьним.

2.*с:до вс1 експорти вв,п!а}оть одп*т об'екг кращи1!1 за й-
цл:й, то така перевага ма€ буги вислов']|она в груповому р!-
:шснн|'

3.Б:допоченн'| одного .л:т к!-лькох о6'ектБ з процедури екс-
п€рти3и не повинно вт1}1ивати на порядок групов|Ф( оцйок
об'скт|в, що з:|ли||!1{|ись.

4'€еред експертБ не повинно буги "дш(татора'' - спец!алг|-
ста' чия ду[.[<а про леревагу об'сктБ мо>ке вир1:лальним чином
по3начитися |1а виробленъг1 групового р!:пення, нав!ть як1цо
перев:}ги вс!х останнй член|в протттле>кн1.

5.[епртатцстлаш:|сть "нав'я3ування" окспертам порядку пе-
р9ваг у вибор| об'екгБ (а_гьтернатив).

Б:дстгавп-ти назван| ви1це уп1ови у математичпгй форй, Бр-
роу довБ, 1цо прав}|.]!а узгодркення !нд:.шйуальн}']]ч ду!!{ок 9к_с-
пертБ, 

'(ке 
3адово.,тьняе всйа умовам, не |снуе. Р{а прат<ттатл|

"параАок9.."Брроу'' "долаеться" а6о ш1пяхом коректного вир!-
11лення ш!е[ супере**:ост1 (що пов'язане з посла6ле:д:ям обме-
:кень), або цлляхом змйи вимог до остаточного гр}т1ового р!-
т]|ення. $к встанов'1ено експертами' над1й*|сть групового
р|тпення пйв:д:дуеться ''1кш{о дотри}угу|оться такРп( вллттог[39] :

а) "тггад*зцй" розподй оцйок експертБ, ц{о 8ка_зуе на неза-
лс;псг1сть |:ст!х судкень. |-[ри наявност1 багатомода-ггьного роз-
подйу слй встановити причину, внасл!док л<о! експерти по-
р!зноргу- йтерпрет'уютъ одну й ту саь*у проблеьгу;

6) групова над!л?п1сть, яка гаранту€, ц{о дв! групов| оц1нлса з
одн|е'| про6ле:'па подай дво]иа однаковим}[ п1дгр}тлаттсл
(вибран:а;зт випад(овим тпстоьт) коре-'11овати]!гугь на зна!{но!у{у
р1вн!.

9сп|тшгш.штд процес форпування групового р!-:шення буде то-
д1, ко_грт прави]тьно ви6рана форма суд)кення. [йсичпса еко-
перти3и мо)куть яв]ш1ти собого р!тттоцчд, рекомендац]-ло, пере-
л;к оцйок (азгьтернатив), г:срел!к в.гтаст:.востой чи о3нак.
Ёайб!-тътш "хорст!о,0{" вар!антом групово| дрц:са е р!тш9цц9
експерт|в про проводення в )киття тих чи !нтших заходБ. |[ро-
те така форь:а в}1ражоння групово| д}ъ{ки мо)к]тива ]ти1ше у раз|
надання груп| певн:о< повнова)кень' що лглсе Р!лко зустр!нас-
ться у практтад1 провед9ння експертизи. .{,к правг.тло, р|:шет:ня
експертн}о( груп мак)ть дорадчий характер' {ло:до х грула екс-
пертй ! правоьто.пла пр:&ляти р!:тт9цчд, то' як прав!'ь1о' воно
ма€ нетативнтй хара:сгер (в:л<ористатптя за6орони). Ёайб!-тьшл
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поц]ирено|о формодо гр}т!ового суд)кення с рекомсндац!я, в
якй зазначак)ться 6а.х<ан!, на дуь{ку експерт1в. риси ь:айбут*
нього р!ттгоння. 6лй пйкрес]1у1т14' шо ви6!р фор:тст групового
р|т|тен.|{я з€ште)о{ть вщ завданн'1' постав]!еного перед експерта-
!у{11' а тако)к вй трад:ддй пртЁт*+яття р|лшення у цй сфср| для-
.гьност1.

Бфетсгтвн1стъ процесу пр:йгяття групового р|гшегптя знач-
ноло йроло 3а.}!сх},!ть вй форьо: висло&т1ен}{ 1 йд:ш!дуа.гьно!
дрпо{. йо;ьгпв! прт+лайп,сп| три способи вислов.]1ення експер-
тами думок. 9цйка вс|х об'елсгБ (шътернат:в), попарне пор|-
вняння з вказБко:о найб!.ль:ц вйповйного 1' наре:шт|, виб|р
единого' найб]-ть:ц придатного з ус1х. } раз| застосув2[ння тре-
тього |з зазначентос способБ експерти не оцйло:оть ре1шту ва-
р!антБ, то6то значна частина йформац|! не враховусться' 3а-
стосування пер||,ог0 методу (ош1*п<а ус1х вар|антБ) дас 3могу
позбавитися !ъого недо#:9, €ш1е в с*ъ':у багато.{исленност! ва_
р|антй ви6ору процес оц!н}овання ускпадн|о€ться. Разом з ти}'1
його в:л<ору|ста|{}1я йод| приводить до нетран3итивност! пере-
ваг (А г!рлше Б, Б кратце €, а ( краш{е А)' Биб1р форт"рт висло-
в'|}овання йдив|дуа-тьнпо< думок 3:у1ехитъ вй та:со< фа:сгорБ,
як к!льЁсть оцй:ован;о< варйнтБ, форп:а гр}ттового судх(ення
та й. Ёа практтпд! найчаст!ше використову|оть два тлшшт оц1-
нок _ оцйку всй вар|антБ 1 показно порБняння.

.[[;< прав;опо, вислов'1ення оцйок у 6а-тъ:тй форй супрово-
дхуеться використання1\{ числових операцй. Р{аса:'тхеред о1ц-
н]оеться м!ра узгодкеност! !гцивйуа-тьн],ш ду!у{ок експертБ. }1а
прато:пх! найчаст!цте використовук}ть пока3ники тиггу коеф1ф-
ента конкордац;![40]. } раз1 узгодкеност| оцйок в якост! гру-
пово1 пргйтсаеться [х середньоарифмоти1|на.

у йтечатур! зустр.[наеться твердхсння, згйно 3 ,1ким,
оскштьки кш!ьк1сн€ вим1р|ованн,1 пригущень не]\{о)0{иве, то]\,(у
дофън|пле говорити г1'л17е лро }т!орядк}ъан}{'! об'ект!в
(суд:кень) за переваголо. 1ака точка зору, мабуть, в!добрахуе
проблепау, я}(у 1!.1о)кна визначити як проблепту однознатппост!
"ц|ни баль" в експертн!о( опитуваннях, пов'язану з певни1у{и
трудно!цами врщйення маслштабу | точки вйрахунку в число-
в;о< оцйках.

$к правило' оцйлса пр}шгуска!оться об'ектам зг|дно |х йсця
в упорядц/ванн|' ко.гпа однаков}1м переваг€}]у{ вйповйа:оть од-
наков1 6а:пк. ! |ъо|'ц раз| перевагу отри]![уе експерт, як*й
6!-тьц_т тонко в1др|зняе вйт|нлот | крашл| о6'екти (а-гьтернат;ви).

Бир}шити ьцло проблему допомагае певно,о йроло 3астосу-
вання рангових оцйок. {е досить зру.*т:й | ефе:<т:шк:й апа-
рат визначення по1<'}зника узаг:}льноно! дупплс,т ! йри у3год)|(е-

265



$4 Розд|-п 9

ност1 ду!у(ок експе|}т,в. 3вртчайпто, раю!с'рування € мен1|| точ_
ним способом виразу упорядкованого виноц|ення ч.,тень су-
цлгпгост!, оск!.,1ьки не дае вйопцостей про тс' наск!.гль:от б.лпазь-
ко од}1н ви одного розта:.д:ован! на 1шкал! р1зн1 ч'1ени
сукугтност|. @днак, втрача!очи в то:ггост{. ран)кируван||я ви-
гра€ у сп!.ггьност!, так як' якш{о ро3тягнути чи стиснути |1[к:!'лу,
раьгхотровка вй г{ього не зпг|ниться, тобто ран)кировка йвар1-
антна ш{одо ро3тягування (стискання) :шкатшт[4 1]. €аме ця
впасттв!сть рангово[ оцй:ог 1 допомагае певно!о йрото вир1_
1[]ити проблешту однозна1|ного розр[|ння всйа експертами
"цйи 6ала" - 3ведення ба-гьн:д оц!нок (як! в р|згтгок експерт!в
]{о)куть буги не повн!стпо з|ставллент.пчтгт) до ранг]в зацдяки в,1а_
сп.шост! йвар!антност| ра}0кировки в|дносно ро3тягув:1ння
(стискання) ш:кали дае 3моц поз6утися цього недол]ку[42].

.|!"гтя вйобра;кення факттл.пго| "нерБност|'' експертй' :цо
виника€ 3 пр}г{ин}1 !хгтьо! р1з:;о: по!нфорьтованост! { об'сктт.в-
ност|, використов}'}отъся показни]с,1 компетентност!-. ?ому
групова оц|нка яв'ш!€ собо:о середн}о помножених оцйок екс_
перт|в на показники !хгтьо| к0млетентност!. 9:длц показник
коп,{петентност! мен:дгй, тим мен1||0 його ощ!нка вгш1ива€ на
групову. [снус лв[ групи мстодБ ви3начення компетент:тост!.
|!ертпа група методБ. (апр!орн1 методи) ма€ сво€|о осново}о
о]днку компет9нтност1 експорт1в 1н}11ими спец1€шцстами' щ)уга
(апостор1орй методи) _ р93ультати екопертизи. &остер!орн1
методи грунту!оться на прилгу!цетгн|, що коттшгетентн[сть екс-
перта пов'язана з то.п+|етло його судхсенъ, що розу^{1|оть або як
в!дповйн|сть 1цФ( судкень наст}т[ним под|яп;, або як зб!г його
суд)кень з групово|о дрко!о. €лй зазначити' що судити про
ко]\{петентн1сть екоперта за м1роло зб!гу його суджень з групо-
ви]\,{и доситъ ризиков:1но, оскйькг* у такоп{у раз! гтол, з одного
боку, отртагуемо пор|вня.'1ьну оцйку копшгётентност|, а з й-
1шого _ оцйлоемо 1швРщ[[|е пл|ру конформ|3]'"{у, а !{е ко]\{петен_
тност| експерта. {осгггь часто нав|ть спец|ал|сти одн|е| вузько!
гагцз! ]\.{охуть не дйти 3годи. особтргво при оц|нц! нових
об'ектБ чи яви!ц' 9 гьотшу гцдан1 процсдура усереднення пев_
ното йроло "зглад)ку€'' в|дм1нн|сть у'дщ{ках експертб, оск|-гь-
л<гт середй оц1нки скор1лпе вир:т;ка|0ть те 3аг€ш1ьн6, 1{Ф ьт|сти-

'.{к правило, способи оц!нки компетентност! експерт|в аналоЁчн!
тим, що 3астосовуються дг|я формування експертно1 групи. 1нол!
оц!нка компстентност[ експеуга р(а€ на мет| визначсння "ваги''
експертних судхень. йабщь. доц[льн|:.ше питання про компотент-
н1сть експерта вир1гшити ли1це ра3 - при формуванн1 групи, а в по_
даль1шому вва)кати думки вс|х спе ц [ац|ст| в однакови м т'г.

ться в йдивйуальн].{х сцнках, а от осо6.лшшс (отргатсане з й-
дивцуа.,тьного досв!ду), :.цо, 

'1о 
с}т!; ! ро6:тгь експерта спец|а-

л1стом з. певно| про6лег'ла, "зглад>куеться''. !середн_еЁ о|дйлс,:
часто вйбгтватоть тртвал|сть дум6к (слй пикрсс.лити, 1]{Ф
"одностай{1сть'' експерт!в не з{вхци ё гарант!сБ над|:!исст|
групового р|лшення, оск1:ть:*т оцйтот :х ь:о;кугь "зпт!лш$атися''
чере3 |гцивйуальн|. особ.лшлвост! спец1а;г|стй ни в резу.гьтат!групово! взаемодЁ), нео6хйно ро3глядати точки 3ору кохного
з експерт1в

Бфективш.шл у 1ъому-вино:шенн! с (як це мае йсце у раз;3астосування методу !ерФ|) проведення к|-:тькох !тер!цй
у3годхсння (екслертБ йфорп:у:оть про ре3у.]1ьтати експерти3и
| пропоггроть о6грунтувати сво|о ду1!{ку), й' л," "й'ц 

змен-
|11||гу! розб!:кност! в оцйках експертБ !'мас вйчут+ц й"р""'"у
пор!вняно 3 усеред{ення]!1 ;л*д.шйуа'льн:ос оц!нок. -{,й прБ:а.гго,
процес вироблоння групового р!;лення завер11]у€ться з,}суван-
ням то(!ок 3ору експертй 1 усерод1{енням о:цйок по ко:пс:й з
н}о(.

. |!роцес форпування групо80го р!.гшення 3'ш1ехить певно]о
йро:о вй форт'пх експертного оцй:овання, тобто кохс*ий р1з-новид експертного методу ]\,1а€ спе1_р{ф|эпт| вллттоги до процеду-
ри узгод)кення ц)упово! дупл<и. 8апрпосгтад, при проведенн1
експерти3и ти[д[асовими (робон]лп,*т) група:"сгт з мето|о сп-!ль-
ного_ вир!тттення певно| проблеп.пл в одн]о( випадках ду]|д€
спетц!ап1стБ у3го.прку€ться в процес! усно1 дискусй з обговор:о-
вано[.про6леми' з вик.,тадснн'{м узгодкено[ дуг'к,' у гплсьмовй
форьл|, а в |нтшоплу _-цроцес роботгл гругп,| }{о)!(е ро3виватися утакй послйовност!' Ра перйо^ту етай ко:лстдй ёксперт ||у{сь-
мово пропонуе св|й вар!ант 3ир!т:г9цц9 проблеми. }{а_д1эугошгу
етай вйбува€тьея попередтй в!л6|р | скл:адаггпя 3ведсного пе-
рел!ку :шляхБ вир!лпення проблет'пт. 1ротй етап передбачас
поперодн€ го,-1осув!}ння' _в процес1 якого ко:пс:г*? з експертБ
оц1н1о€ ко)кну пропозтлдй за п'яти6а.гьно|о 1цк€ш1ого. 9етвер-
т:д? етап _ це обговорення' 1' наре:'шт|, на п'ято|{у здйснюе-
ться пйсупп<овий виб|р, ко.гп: ко;пот:д? |з сЁец!ал|ст!в ви6ирас
|з 3аг:цтьного ст1иску п'ять найдоц!.гън!:ш:ос, на його ду]\,{ку'
пропозладй. ||ропоз:л11я' що отримала найб|;:ь1шс число голо-
с|в, подаетьоя йсля в!дповйного доопратдованн'{' деталп|зац|1)
як групове р!:шетггтя.

Бахоп.:в:лм етапом експертизи з ог.'1яду достов1рност| отри-
ман}п( результатБ € статистична обро6ка | анал!з якост! отри-
1!1ан!,п( експсртн1'( оцйок. .[к в!домо, достов|рн:апда вваха!оть-
ся резу.,1ьтати, як! задово.|1ьня]оть лотреби в то*пост| !
повторлованост!.
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.[к1сн:д? анад!з матер!алБ окспертн0го ог1итування вк,т}оча€:
оцйку ступсня у3годхеност! д-умок скслортБ; в!4диення груп
скспсртБ з "6]Р:зько|о'' др{ко|о у раз! наявност! сутт€в}о( роз-
6|х<ностей у |хн|х вйповйях, з'ясування розк|4ду ду]![ок, вгт'тиву
характеристик експертБ на зйст вйпов!дей, ра}пкирування
вйповйей в однор|д}т1о( гРупах' форпування "об'еднан}о(''
вйповйей' яким присво|о€ться один | той са:'лд1 порядковта1
но}{ер.

€лй' пйкрес!ту[г:!4' цдо у3годхен!сть експертн|.о( 'оцйок тце
не е свйог{гвом !сп.дгтност! 1х. .{о того ж. узгод)кен|стъ оцйок
не завхди 3{ш1е){(ить вй ког'шпетентност! експертБ. Ёа узгод>ке-
н1сть експертн}о( оцйок вппива}€ не т|льдо: рБень спсц|а_гън*тх
знань сксперт1в а6о |хня слу:к6ова посада' а й !нлш! фактори,
так|, як робота в одно}у{у в!дд!л (ла6оратор|1), вйв!л}вання од-
н-:ос | тлах самих лело1й, сеш:йарБ то[цо. Бйойсть, вгпзнан1сть
спефал|ста не обов'язково ви3началоть б!-ть:ш високу достов1р-
н1сть отрлат*ано1 в|д нього експортно1 оц]нтот. 1ак, Фарадей на
зат1итанн'1 про практ}{чне 3начен}{я в!дкррттого ни}{ явипда
електромагъ{|тгто| 1*тдулс.с!! в1дповБ: "8 одного. йо>клпиво, мохс-
на буде робтгги ц|кав| дитяч| !лралш:оа''[43]. до того ж' споц|а-
л|сти мо;кугь вислов'!|овати доситъ достов!рн| судкення, 1цо
1у{а|оть в!дноште*лня до гащз!. в якй вони пра1{|о!оть' а.;!е сутте-
во пом},1т! !тися у вир|тшенн! |н:лпо< екслертован],{х проблем.

йохцть бути розрахован| р!зн! йри узгодя(еност| оцйок
експертБ., о4}п| ? п!дход|в грунту€ться на обрахува*тн! коеф!.ш|-
ентБ вар[а:\!1, яЁсн:ок парап*отр|в' ко]1и факгинне число р1знго<
пар подй порБнто:оть 3 макси|у|:.ш|ьно мо)о{ивил{[{+] . [е метод
пристосованто? до анал|зу вар!аФ як|снрск ознак' при ро3ра-
хунку {! не береться до уваги йформац1я про посл|довн|сть
п:1с:ъ. Розб|;д<ност| у вйповйях на одне йсце }у1а'оть таку сатугу

"вац", як 1 роз6|:лст|сть у к!-тъкох йстцх. Адя рантов}о( ознак
використовуеться м'ра в€|р|а]|!!' 11{о враховуе вщстань !у10к

окремими о!цнками.
Розрахрток кооф!ц|.ентй вар1аш!1 використову€ться на на-

ступн1о( стад!ях анал|зу _ при в:ддйенн! однорйних груп екс-
пертБ. |[ри под!л1 скспертБ на гру{ти врахову|оть наса|\.{перед
фа:<гори (ознатол) з велико!о вар|ац|ело оцйок.

!нод1 под1бн1сть оцйок (дупсок г1ари експерт!в) розг.,1яда€-
ться за допо}{ого!о коеф!ц|ент!в асоц|ацЁ, як! вра.хов1тоть ли1шо
число спБпада:очпо< ! нсспБпада1оч}о( вйповйсй, 2ш|е не вра-
хову|оть 1хнто послйовн1сть[45] . фпя оцй:са ступеня б-гртзькос-
т1 в!дпов!дсй двох окспертБ використов}'|оть модифйац1ло йри
б;птзькост| двох розбтвань. 1цо врахову€ упорядковаЁсть к'1а-
сБ 1 розрахову€ться по таб:п,:ц1 взает"цпо| спо]гуч9ност! експер-

Роз;дй 9

тн|о( ду]!{ок. ! раз1 )к використання 1широкого ран_)кирування в
якост| м|ри б.тп:зькост| вйповйей двох експертБ мох(е вико-
ристов}ъатись коефФент кореляцЁ рангБ. €тупйь я(е у3го-
д:кеност| оцйок ус1х експертй мохо*а в:лтс|ряти за допомого|о
коеф1ш1ента конкордац!!. 3нанушдлл?? коеф1ц|ент конкорла:1![
свйтг:тъ про невипадковгй характер узгодх(еност! думок екс-
пертБ, а його ве!ш7|{]4на да€ змогу оцйити ступйь фе| узго-
дх<еност1.

Ёезапе;гспо вй використан}{х коеф|ц|ентБ, у резулътат|
отр}дщемо квадратну матр}пдо йр б.тп,тзькост| експертБ за ха-
рактором вйпов!дей. |[ри цьому || мо;л<тта под|.:тргги на дв! од_
ноРйн! гругти одним з алгоритшгБ таксоношг|| (багатойрно|
:стпасиф!катц!1). Резу.ттьтатоь{ таксонортЁ мох<е 6ути одна 3 так1,о(
с:тшацй.

1.Б!дловй1 6!ль:шост1 експертБ утвор!о!оть ко]\,{пактну групу
|з стаб!.гьним ск.]1адом при р1знлах подйах'

2.} процос! под!:ш утворюк)ться к!..лтька. стабйьнюс, н|тко
ро3ме)кован}гх груп.

3.Бйповй! експерт1в рБнойрно розпт|:цен! у простор1
ознак' €ц|с на р|згло< етапах под!_тц утвор}о|оться неота6!-глън|
гр}тР1.

} пер:цоьту випадку дрпс{ б!.гьцлост! експертБ досить узго-
д;кен1. 9 другопау мож.}тиве.висунвння г!потози ш{одо ноодно-
родност1 колективу експортБ, що передбачае необх!дгт|сть 3'я_
сування набору об'скт:вних характориотик експертБ, як!
вик'!ика!оть |цо неоднор!дн1сть' ! по6удову упорядковано| по-
сл|довност1 ознак для кохно! в*цйено| гругшш1 експертБ. 1ре-
тй виладок е або резу.,тьтатом побудови о!титувальника з ог.,ш!-
ду набору ознак (а.гьтернаттш) ! .плсла градацй шлка-тп,п, або
наотйком с}4тьно в:лрок.ено| неоднородност| 1 некомпетентно-
ст| експерттто! гругп:. ]!1охсгпвий вп]1ив [ обох при'дцп. 1од1
переходять до 6|-ль:п дет'штьного досл1д>псе:тня в!дповйей за
окромими ознаками. [ я:оцо ступ!тть вар!ац]1 за окре}{ими
о3нака}{и р|дко в!др|зняеться' мо)с,1ив1 два р1лшвггня: або пере-
робити о1титув:|..]тьник, або хс ра}0кирувати ли!ше т| озна:от' по
яки1!1 € достатньо висока узгод;сеш|сть окспертй.

Б]д якост1 конкретн1о( ексгпе|)[Ё}[( оцйок з,ш!с)о|ть над!й-
н!сть р|лшеЁБ' 1|{Ф пртйтла:оться на !хнй основ!. [ вир!:шення
з€}вдання ц!дв:л:1ет*ля точност! ! над!йдост1 оцйок 3начно|о
йрохо за.]1ех(ить вй яЁсного, до6ре п!д|6раного ск.,|аду експер-
тБ, рете.ггьност| розроб|с,| процедури експортизи, рБня прове-
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дсння оттитування й опра1{|ованн'п його резу.гьтатБ, вй 3мен-
|шення числа фат<торБ. 1цо не п!ддатоться в:.птт1р:ованню.
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