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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Домінантною тенденцією розвитку світового 

господарства і системи міжнародних економічних відносин початку ХХІ століття 

є трансформація та інтенсифікація виробництва і обміну, складне переплетення 

глобалізації та регіоналізації, поява нових форм взаємодії і взаємозалежності 

країн і регіонів у всіх сферах суспільного життя, включаючи соціальну, 

поступовий перехід до постекономічної, постматеріальної стадії розвитку і 

зміщення акцентів із забезпечення індивідуально-егоїстичних потреб та інтересів 

на основі економічного зростання до питань суспільного, соціального характеру, 

задоволення соціально набутих, диференційованих потреб та інтересів, зокрема 

таких, як якість життя, освіти, охорони здоров’я, пенсійного забезпечення і т.п.  

Соціалізація глобальної економіки, її своєрідне «олюднення», орієнтація на 

задоволення не лише економічних, а у все зростаючій мірі, потреб та інтересів 

соціальних, формування і розвиток людини соціальної (“homo socialis”) стає 

визначальним чинником цивілізаційного прогресу, фактором 

конкурентоспроможності країн і регіонів світового господарства. 

Процес глобалізації світогосподарського розвитку на сучасному етапі 

розгортається суперечливо і хвилеподібно, супроводжується міжнародною 

регіональною інтеграцією, посиленням відкритості національних економічних 

систем і моделей та їх автаркічністю, орієнтацією як на традиційні економічні 

параметри, так і на показники соціального характеру. Водночас, під впливом 

глобалізації та інформаційно-технологічної революції зростає рівень 

турбулентності, невизначеності і ризиковості світової економіки, її 

фрагментарність та асиметричність, з’являються нові виклики та загрози, що 

призводять до кількісних і якісних змін у структурі та механізмах 

функціонування її як системи. Проблеми збільшення розриву у доходах між 

багатими і бідними країнами, вичерпання традиційних ресурсів і факторів 

економічного зростання і розвитку, загострення проблем бідності і нерівності, 

соціальні дисбаланси, зміни у географії і масштабах міжнародної міграції робочої 

сили, у тому числі нелегальної, об’єктивно вимагають пошуку нових підходів і 

концептуальних рішень, поглибленого, системного аналізу та теоретичних 

узагальнень процесів соціалізації економіки та відповідної економічної політики 

на національному, регіональному та глобальному рівнях, творчо-критичної 

оцінки досягнень і досвіду соціалізації економічних моделей окремих 

регіональних інтеграційних об’єднань та сегментів світової економіки, 

можливостей імплементації цього досвіду для подальшого розвитку України, 

практичної реалізації її євроінтеграційного курсу.  Все це у сукупності визначає 

актуальність теми дисертаційного дослідження, його теоретичну значимість та 

практичну спрямованість, оскільки саме країни Скандинавського регіону, їхня 

модель соціалізації економіки та економічної політики демонструє високу 

ефективність, є прикладом подолання бідності і нерівності, боротьби з 
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безробіттям, органічного поєднання економічних і соціальних показників 

розвитку. 

Теоретико-методологічні засади глобального розвитку, формування 

світового економічного простору заклали у своїх наукових дослідженнях Р.Арон, 

Д.Белл, Дж.Гелбрейт, А.Дітон, Г.Мюрдаль, Ж.Тіроль, Ф.Хайек. Дослідженням 

проблем розвитку регіональної інтеграції, регіону як системи, присвячено праці 

Р.Ааберга, Р.Анрі, О.Білоруса, О.Булатової, В.Вергуна, І.Ліщинського, 

С.Пирожкова, В.Рокочої, О. Рогача, Е.Харрела, О.Шниркова. Вагомий внесок у 

розвиток концептуальних підходів та парадигмальних засад щодо дослідження 

проблем соціалізації економічних систем і моделей пов’язаний з науковими 

працями таких українських та зарубіжних учених, як А.Гальчинський, А.Колот, 

А.Кредісов, Е.Лібанова, Д.Лук’яненко, Л.Мельник, А.Поручник, О.Пряжникова, 

А.Філіпенко, Ж.Фурастьє, Р.Хейлбронер, та інші. Окремі аспекти соціалізації 

економічних моделей країн Скандинавського регіону досліджуються в роботах 

Ю.Бруса, А.Вільхемссона, С.Джохема, В.Каспрука, О.Шуттера. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано на кафедрі міжнародного бізнесу в рамках 

комплексної науково-дослідної теми Інституту міжнародних відносин Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка "Україна в міжнародних 

інтеграційних процесах" (Державний реєстраційний номер 11БФ048-01) (2011-

2015 рр.) та «Асоціація як новий формат співробітництва України з ЄС: 

політичний, правовий, економічний та інформаційний аспекти» (Державний 

реєстраційний номер 16БФ048-01) з 2016 року, які є складовими комплексної 

наукової програми Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка "Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових 

процесів глобалізації". В межах цих тем автором особисто проаналізовано 

проблеми та перспективи трансформації національної моделі соціальної 

економіки на засадах принципів соціалізації економічної моделі ЄС та держав 

Скандинавського регіону. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

обґрунтування парадигмальних засад формування соціальної економіки, оцінка 

ефективності соціалізації економічної моделі держав Скандинавського регіону 

світового господарства та проектування на цій основі національної превентивної 

моделі соціально-економічного розвитку України.  

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань, які 

визначили структуру роботи та коло питань, що досліджуються: 

 вивчити ґенезу ідеї соціальної економіки та типологізувати наявні 

теоретичні підходи до соціалізації економічної моделі держави; 

 ідентифікувати науковий статус концепцій «соціальної економіки», 

«загального добробуту», «економічної людини» і встановити їхній зв’язок з 

іншими складовими концепції сталого розвитку;  
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 охарактеризувати сучасні моделі переходу економіки від традиційної 

ринкової системи до змішаної, соціально-орієнтованої, солідарної соціальної 

економіки,  окресливши основні вектори її розвитку; 

 визначити функціональний зміст та економічні виміри категорії «соціальна 

модель добробуту» як у аспектах регіональних економік, так і в контексті світової 

господарської системи, встановити рівень взаємозалежностей її компонентів за 

допомогою техніки покрокової регресії; 

 розробити методологію кластеризації країн ЄС, Скандинавського регіону та 

України за економічними моделями їх розвитку; 

 проаналізувати місце, роль і значення національних чинників у розбудові 

економіки країн Скандинавського регіону світового господарства; 

 з’ясувати сутність та особливості Скандинавської моделі загального 

добробуту у контексті механізму соціалізації економіки, визначити міру 

суверенності цієї моделі, а також ступінь її залежності від розвитку світового 

господарства; 

 здійснити компаративістський аналіз форм соціально-економічної політики 

в європейській соціальній моделі (соціальній моделі ЄС), зокрема організаційне і 

управлінське забезпечення державної політики на ринку праці Скандинавського 

регіону; 

 охарактеризувати модель економіки завершеного циклу в умовах 

суспільства споживання та соціалізації економічного життя господарських 

систем; 

 окреслити основні параметри ефективності і результативності превентивної 

моделі соціальної економіки як результату конвергенції соціально-економічної 

політики Скандинавського регіону; 

 довести, що сучасна стратегія і тактика розвитку України, як суб’єкта 

світового господарства, вимагає суттєвих змін, особливо в аспекті соціалізації її 

економічної моделі; 

 змоделювати основні напрями трансформації вітчизняної моделі соціальної 

економіки України з урахуванням досвіду соціалізації економічної моделі держав 

Скандинавського регіону світового господарства. 

         Об’єктом дослідження є процеси соціалізації світогосподарського 

розвитку, соціальна компонента в економічних моделях окремих держав і 

регіональних інтеграційних об’єднань.  

Предметом дослідження виступають умови, механізми та інструменти 

соціалізації економічної моделі держав Скандинавського регіону, специфіка 

форм прояву в окремих країнах, формування конвергентної скандинавської 

моделі соціально-економічного розвитку.  

Методи дослідження. У дослідженні використана значна 

загальнометодологічна база. Застосовано метод комплексного аналізу з 

елементами компаративістського (розділ 1) і когнітивного (пп.2.3) підходів. Така 
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методологія дозволила створити цілісну картину з поліфонії концепцій соціальної 

економіки, а також виокремити в ній найбільш вагомі і значимі у якості наукових 

надбань (пп.1.1, 1.2). Синергетика як загальнонаукова методологічна програма 

міждисциплінарних досліджень дозволила акцентувати увагу на процесах 

самоорганізації соціального і ринкового в системі державного управління, що й 

привело до необхідності здійснення економічних вимірів соціалізації політики 

держави. 

Феноменологічний підхід як метод дозволив конституювати, завдяки 

пізнанню «життєвого світу» (світу безпосередньо життєвого досвіду) у якості 

соціально-економічної політики такий її вектор як соціальна солідарна економіка 

(пп.2.1). Більше того, у вимірах феноменології як методології пізнання 

безпосереднього життєвого і економічного досвіду сформувалось нове смислове 

відношення до таких понять як капітал і його структура, ринкова економіка і її 

соціальні наслідки, добробут і справедливість тощо. В межах метафізичної 

методологічної програми диференціюється основний понятійно-категоріальний 

апарат дослідження, зокрема, «соціалізація», «економічна політика», «соціальне», 

«ринкове», «глобальне», «регіональне» тощо. В дослідженні широко 

використовується діалектичний метод. Зокрема, у достатній мірі застосовуються 

поняття діалектичної логіки (розділи 3,4) стосовно економічного і політичного 

життя суспільства: суперечність між працею і капіталом, суперечності в 

реалізації державної і інших форм власності, суперечності і кількісно-якісний 

зв’язок світового господарства і його регіональних складових, заперечення 

розвитку бізнесу і соціальної справедливості, сходження від абстрактного до 

конкретного в організації процесу виробництва і споживання тощо.   

Однак найчастіше, особливо на завершальній стадії дослідження 

використовуються методи конкретно-економічного аналізу (пп.5.3) і політ 

економічного моделювання соціальної реальності (пп.5.4). Основним результатом 

використання цих методів є культивування понять «соціально-орієнтована 

модель економічної політики», «соціальна модель добробуту», «превентивна 

модель загального добробуту», «модель сталого соціально-економічного 

розвитку», «національна (українська) модель державної соціально-економічної 

політики» (розділ 5) . Саме в цих поняттях зосереджені основні моменти 

запропонованого дослідження. 

Інформаційну базу дослідження склали: законодавчі, нормативні, офіційні 

та статистичні документи, періодичні звіти та публікації міжнародних 

організацій, іноземних держав та України, її міністерств та відомств, 

монографічні дослідження, наукові публікації у вітчизняних та зарубіжних 

виданнях, матеріали профільних інтернет-ресурсів, спеціальні періодичні 

видання, а також дані власних досліджень автора з проблематики соціалізації 

міжнародних економічних процесів. 
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Наукова новизна отриманих результатів полягає у розробці та 

обґрунтуванні концептуальних засад процесу соціалізації глобального 

економічного розвитку, особливостей механізму і форм його прояву у 

міжнародних регіональних інтеграційних об’єднаннях, специфіки соціалізації 

економічних моделей країн Скандинавського регіону, можливостей реалізації 

превентивної моделі загального добробуту в Україні. Проведене дослідження 

дало змогу отримати такі суттєві результати, які визначають внесок автора у 

розв’язання поставленої проблеми й характеризують наукову новизну роботи: 

уперше: 

- аргументовано, що Скандинавська модель соціальної економіки, загального 

добробуту, яка характеризує господарську структуру групи країн 

північноєвропейського регіону світового господарства, внаслідок турбулентних 

змін зовнішнього і внутрішнього середовища, трансформується у напрямі 

поступового, але неухильного, формування постматеріальних, постекономічних 

структур, гуманізації економічних процесів, зі зміщенням центра ваги із сфери 

матеріального у сферу духовного багатства. Соціальний розвиток у рамках цієї 

моделі призводить до нового кількісного і якісного стану соціальних об’єктів, 

змін у їх структурі та організації, появи нових суспільних відносин, інститутів 

норм і цінностей. Модель охоплює соціалізацію: усього відтворювального циклу 

та його фази (виробництво, розподіл, обмін, споживання); економічних відносин, 

умов та інститутів; економічної політики, як внутрішньої, так і зовнішньої, яка 

реалізується за інституціональним типом, її об’єктом виступають усі верстви 

населення на основі вирівнювання доходів, держава гарантує достатній рівень 

підтримки бідних. Іманентною рисою реалізації Скандинавської моделі 

соціалізації економіки є взаємна довіра: громадянина до держави та державних 

інститутів до громадянського суспільства. У сукупності скандинавська модель 

соціальної економіки забезпечує перехід до сталого економіко-екологічного і 

соціального розвитку і, в кінцевому рахунку, сприяє подальшому розвитку не 

лише «людини економічної» (homo economicus), а й формуванню «людини 

соціальної» (homo socialіs), якісно нової системи соціальних відносин; 

- доведено, що соціалізація, соціальні параметри і формування соціальних 

моделей економіки є об’єктивною закономірністю розвитку світового 

господарства та системи міжнародних економічних відносин, історично тривалим 

і суперечливим процесом, в якому діалектично взаємодіють, переплітаються і 

поєднуються загальне (глобальна економіка як цілісна система і сукупність 

соціально-економічних моделей), особливе (регіональні та субрегіональні моделі 

соціалізації економіки) та одиничне (соціальні моделі економіки окремих країн). 

Така взаємодія має реверсний характер, моделі і форми соціалізації економіки, її 

механізм та інструменти реалізації формувалися впродовж тривалого історичного 

періоду і залежали не лише від загально цивілізаційних тенденцій і факторів 

розвитку світогосподарського процесу, але й особливостей окремих регіонів 
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глобальної економіки, конкретних умов і національної специфіки кожної окремої 

країни, що знаходить свій прояв у широкому розмаїтті економічних моделей із 

різним ступенем зрілості і рівнем їх соціалізації; 

- розроблено на основі комплексної взаємозалежності і взаємодії параметрів 

та складових глобального, регіонального і національного соціально-економічного 

розвитку авторську модель кластеризації країн європейського регіону. На основі 

проведеного аналізу двадцяти (12 економічних та 8 соціальних) ключових 

показників та індикаторів, що достатньо повно і всебічно характеризують 

сучасний стан економічного розвитку та рівень соціалізації національних 

моделей, із застосуванням економіко-математичного моделювання виокремлено 

чотири базові кластери, які об’єднують національні моделі і системи  розвитку 

країн ЄС, і Скандинавського регіону та України. Країни, що входять до одного 

кластеру, характеризуються спільними стратегіями соціалізації, соціальної 

політики, які базуються не лише на економічних передумовах, потенціалі, 

можливостях і показниках, але й враховують і віддзеркалюють особливості 

історико-культурного розвитку, специфіку політичних систем, державного 

устрою, географічне розташування та геополітичні позиції кожної конкретної 

країни. Доведено, що спільна за переважною більшістю визначених показників 

група країн Скандинавського регіону світового господарства хоча і 

репрезентована єдиною конвергентною превентивною моделлю загального 

добробуту, однак, вона є досить неоднорідною за своєю внутрішньою 

структурою та національною специфікою; 

- виявлено економічні та соціальні параметри, які мають найбільший 

коефіцієнт впливу на рівень добробуту населення країни, представлений, 

зокрема, середньозваженим індексом багатства. Із застосуванням моделі 

покрокової лінійної множинної регресії (розрахований коефіцієнт детермінації 
2 0,85R  ) серед максимальної сукупності індикаторів сталого соціального, 

економічного та екологічного розвитку, що здійснюють визначальний, 

безпосередній вплив як на індивіда, так і суспільство загалом, такими найбільш 

вагомими параметрами визначено зовнішньоторговельний оборот, обсяг прямих 

іноземних інвестицій та показник тривалості життя, які впливають на такий 

агрегований соціально-економічний, як  рівень багатства; 

  удосконалено: 

- економічний зміст, спільне та відмінності категорій «соціально-орієнтована 

ринкова економіка», «соціальна економіка», «превентивна  модель соціальної 

економіки», «солідарна  соціальна економічна модель». Поняття «соціальна 

ринкова економіка», або «соціальне ринкове господарство» є найбільш загальною 

характеристикою господарської системи, що переважає у розвинених 

індустріальних країнах світового господарства ХХІ століття, ґрунтується на 

ринкових механізмах, взаємодія і координація діяльності суб’єктів здійснюється 

головним чином інструментами ринку, спонтанно, а не шляхом ієрархії. Дана 
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категорія віддзеркалює загальну закономірність і тенденції глобального розвитку. 

Поняття «соціальна економіка», «превентивна модель соціальної економіки» 

більшою мірою зорієнтовані на соціальні параметри економічного розвитку, 

спрямовані на ефективне впровадження принципів солідаризації в економічні 

системи, поєднує і відображає спільні риси та особливості регіональних моделей 

розвитку. Сутність солідарної соціальної економічної моделі, превентивної 

моделі загального добробуту полягає у різнобічній, всеохоплюючій, 

багатовекторній взаємодії публічного і приватного  секторів економіки у кожній 

конкретній, окремо взятій країні певних регіонів світового господарства; 

головною метою моделі є формування високоефективної системи соціальних 

стандартів, високого матеріального добробуту і рівня життя та творчий розвиток 

особистості як уособлення цивілізаційного процесу; 

- теоретичні положення і практичні рекомендації щодо необхідності і 

доцільності створення спеціалізованої регуляторної інституції глобального 

характеру з функціями координації, регулювання і контролю, завдання якої 

зосереджувалися б виключно на соціальних аспектах економічного розвитку як 

світового господарства в цілому, так і окремих його сегментів та різнорівневих 

суб’єктів. Криза існуючої глобальної регуляторної інституційної системи 

кваліфікується не лише як її неспроможність знайти адекватні відповіді на 

сучасні, актуальні виклики і загрози, у тому числі і соціального характеру, але й 

як потенціал та шанс подальшого її вдосконалення, кількісних і, особливо, 

якісних трансформацій. Наявні інституції та інститути, що діють у сфері 

соціально-економічних відносин, виконують певне коло соціальних функцій, 

проте вирішують виключно завдання моніторингу й має декларативний характер 

(наприклад, конвенції, прийняті Міжнародною організацією праці, виявляють, 

але не вирішують нагальні проблеми функціонування ринку праці, регулювання 

міграційних потоків, адаптації експатріантів, забезпечення інклюзивності, тощо, а 

їх діяльність, позбавлена дієвого контролюючого інструментарію впливу, не 

здійснює відчутних якісних перетворень у сфері соціально-економічних, зокрема 

соціально-трудових відносин); 

- систему аргументації щодо можливостей, напрямів, масштабів і проблем 

імплементації принципів, правил Скандинавської моделі соціальної економіки в 

українську модель соціально-економічного розвитку. Показано, що адаптація 

досвіду та імплементація принципів Скандинавської моделі до умов розвитку 

України у повному обсязі неможливі, оскільки за роки незалежності так і не 

вдалося створити власну, повноцінну економічну та соціальну модель, яка б не 

повторювала існуючі у світі (німецьку, південно-корейську, польську, чилійську і 

т.п.), а містила власні науково-теоретичні розробки щодо соціально-орієнтованої 

ринкової економіки, щодо напрямів, форм, механізмів та інструментів подальшої 

соціалізації національної економічної моделі, враховували національні, історичні, 

культурно-ментальні, релігійні та інші традиції та чинники;  
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набули подальшого розвитку: 

- концептуальні засади дослідження процесу соціалізації різноманітних, 

включаючи скандинавську, моделей економіки світового співтовариства в 

цілому, його регіональних інтеграційних об’єднань та окремих країн. 

Аргументовано, що поряд із сукупністю теорій і підходів до соціальних аспектів 

економічної реальності, що сформувалася в рамках таких напрямів і шкіл світової 

економічної науки як неокейнсіанство (макроекономічні аспекти регулярної ролі 

держави у соціально-трудовій сфері), неокласика та неокласичний синтез 

(механізми соціальних відносин державного регулювання інструментами 

грошово-кредитної і фіскальної політики), неоінституціоналізм (акцент на 

визначальній ролі суспільних інституцій у процесі соціалізації світової 

економіки, її регіональних та національних моделей), усе зростаючу роль 

відіграють теорії, які сформувалися у рамках міждисциплінарного підходу, 

містять демографічну, психологічну, соціальну, техніко-технологічну та 

футурологічну компоненту і яким притаманний ефект синергії. Такими теоріями 

виступають теорії бідності і багатства А.Сена, аналізу споживання, бідності та 

добробуту, залежності щастя від заробітку А.Дітона, імпліцитних та 

неокласичних контрактів О.Харта та  Б.Хольмстрема, кліометрії Р.Фогеля та 

Д.Норта, обмеженої раціональності людини та поведінкової економіки Р.Талера, 

взаємозв’язку рівня освіченості населення та конкурентоспроможності країни 

Р.Нордхауса, ринкової влади та її регулювання з боку держави Ж.Тіроля, 

ендогенного економічного зростання П.Ромера; 

- положення щодо непослідовного, суперечливого, інколи навіть 

антагоністичного характеру процесу соціалізації економіки, економічної політики 

держави. Намагання держави та її інститутів підвищити рівень соціальності 

суспільства, економіки, політики, соціалізувати чи «осуспільнити» людину через 

виховання, освіту, медицину, високі зарплати та пенсії, шляхом залучення до 

різноманітних фондів, асоціацій, об’єднань та інших суспільних інститутів 

шляхом більш-менш справедливого розподілу  і перерозподілу благ і послуг на 

певному етапі призводить до порушення співвідношення індивідуально-

егоїстичного та колективно-соціального в людині. Даний феномен знаходить свій 

прояв почасти у неусвідомленому, а нерідко і в усвідомленому несприйнятті або 

протесті проти існуючих соціальних стандартів, норм поведінки і цінностей, 

формами прояву якого є відчуження від людини, замкненість, самотність, 

зростання масштабів алкоголізму і наркоманії, насильства і нетерпимості, стрімке 

поширення різноманітних протестних настроїв і рухів, поява політичних партій, 

об’єднань, ліво- і право радикального спрямування. Впродовж останніх років 

антагоністичний характер процесу соціалізації економіки і суспільства, негативні 

наслідки високих соціальних стандартів знаходить свій прояв у зростанні не 

толерантного ставлення населення високорозвинених економік країн ЄС і 

Скандинавії (і не тільки) до мігрантів, непоодиноких випадках насильства з 
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обидвох сторін, терористичних актів. Соціалізація економіки та економічної 

політики має здійснюватися на чіткій законодавчій базі, носити виважений, 

поступовий і цілеспрямований характер, органічно поєднувати тактичні дії і 

стратегічну перспективу, орієнтуватися як на загальносвітові тенденції 

соціалізації, так і врахувати національні особливості і регіональну специфіку; 

- положення щодо типологізації регіональних вимірів соціалізації 

економічної політики через інституційні ознаки держави. Зокрема, така 

типологізація визначається через пряму залежність соціальної ролі держави від 

принципів функціонування податкової та грошово-кредитної систем. На прикладі 

країн Скандинавського регіону доведено, що ефективна регуляторна роль 

держави в соціалізації можлива лише за рахунок економічного зростання, 

високих ставок податків, зниження яких, в свою чергу, створює штучний 

дефіцит, що змушує скорочувати видатки й знижувати роль держави. Зміцнення 

ролі держави значною мірою залежить від її впливу на банківський сектор 

економіки, зокрема на його спроможність виконувати свою основну функцію – 

кредитування цивілізованого (не спекулятивного) рівня;    

- компаративістський аналіз моделі соціальної економіки та соціально-

економічної політики в Європейському Союзі. Констатовано факт спорідненості 

такої політики із іншими регіонами світового господарства в аспекті соціалізації 

економіки. Водночас виявлено, з одного боку, синергетичний ефект розвитку 

моделі економіки цього регіонального інтеграційного об’єднання завдяки 

розгортанню діяльності соціально-орієнтованих малого і середнього бізнесу, 

підприємництва, кооперативних, корпоративних союзів і асоціацій із високим 

рівнем мережевої системи управління та справедливим розподілом доходів. З 

іншого боку, у цій моделі ефективно і результативно функціонують регуляторні 

державні інститути завдяки чіткій стратегії розвитку соціальної економіки та 

співпраці з управлінськими структурами Європейського Союзу. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що їх 

можуть використовувати державні органи в процесі побудови національної 

моделі соціальної економіки та реалізації стратегії соціально-економічної 

політики держави; дипломатичні установи – для побудови ефективної дво- та 

багатосторонньої співпраці між Україною та країнами Скандинавського регіону; 

бізнес-інституції – для формування соціально-відповідальної корпоративної 

політики та стратегії управління персоналом, а також реалізації в сфері 

корпоративної соціальної відповідальності окремих проекті, пов’язаних із 

екологізацією виробництва, інвестуванням в розвиток людського капіталу, 

соціальним страхуванням, замкненим циклом споживання  і т.п.; приватні особи 

– в процесі реалізації прав та свобод в рамках соціально відповідального 

споживання, суспільного контролю над державною економічною політикою, 

забезпеченням саморозвитку та самозабезпечення як найвищих пріоритетів 

моделі соціальної економіки. Матеріали дисертації також можуть бути 
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використані у викладанні відповідних дисциплін у вищих закладах освіти 

економічного профілю. 

Основні положення, висновки та результати дисертаційного дослідження 

упроваджено у практичну діяльність Міністерства закордонних справ України 

(№201/36-919-1452 від 18.04.2019 р.), Посольства України в Королівстві Норвегія 

(№ 61220/18-830-335 від 16.04.2019 р.), Посольства України в Фінляндській 

Республіці (№61214/19-9100-431 від 16.04.2019 р.), Посольства України в 

Королівстві Данія (№61218/71//19-800-329 від 16.04.2019 р.), Посольства України 

у Королівстві Швеція (№61217/213-914-339 від 22.04.2019 р.), Асоціації 

експортерів і імпортерів «ЗЕД» (№01/04-05 від 24.04.2019 р.), Представництва 

“Abloy Oy” в Україні та інших країнах СНД (Фінляндія) (№59/04 від 15.04.2019 

р.), а також у навчальний процес Інституту міжнародних відносин Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (№048-093 від 18.04.2019 р.) 

та науково-дослідницьку діяльність Всеукраїнської громадської організації 

«Українська асоціація економістів-міжнародників» (№54 від 13.05.2019 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаним 

дослідженням. Подані до захисту наукові положення, висновки, розрахунки та 

рекомендації автор отримав самостійно. Із робіт у співавторстві у дисертації 

використано лише ті матеріали, які є результатом власних досліджень автора.  

Апробація результатів дисертації. Наукові положення й результати 

дослідження доповідалися та обговорювалися на кафедрі міжнародного бізнесу, 

Вченій раді Інституту міжнародних відносин Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, на конференціях, симпозіумах і круглих 

столах міжнародного та національного рівнів: Міжнародна науково-практична 

конференція молодих вчених «Соціально-економічні напрямки розвитку регіонів 

в контексті сучасних процесів міжнародної інтеграції» (м.Херсон, 16-19.09, 2006 

р. – акт про використання результатів науково-дослідної роботи); Міжнародна 

конференція молодих вчених «Актуальні проблеми міжнародних відносин» 

(м.Київ, 18.10.2007 р., 22.10.2009 р.); Науково-практична інтернет-конференція 

«Сучасні національні економічні моделі: проблеми та перспективи розвитку» 

(м.Сімферополь, 13.03.2009 р.); Міжнародна науково-практична конференція 

молодих вчених «Шевченківська весна. Сучасний стан науки: досягнення, 

проблеми та перспективи розвитку» (м.Київ, 26.03.2009 р.); Міжнародна науково-

практична конференція «Стратегії розвитку постсоціалістичних країн в умовах 

європейської економічної інтеграції» (м.Одеса, 2.03.2010 р.); Міжнародна 

науково-практична конференція молодих вчених «Шевченківська весна» (м.Київ, 

23.03.2011 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Социальная 

политика: принципы и методы реализации в контексте мирового и 

отечественного опыта» (м.Сімферополь – Ялта, 3-5.11.2011 р.);  Міжнародна 

науково-теоретична конференція «Україна у міжнародному бізнесі за 20 років 

незалежності: досвід і перспективи» (м.Київ, 28.10.2011р.); Міжнародна науково-
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практична конференція «Актуальні проблеми міжнародних відносин (Світове 

господарство: глобальні і регіональні виклики» (м.Київ, 16.10.2014 р.); 

Міжнародна науково-практична конференція «Геостратегічні пріоритети України 

в політичній, економічній, правовій та інформаційній сферах» (м.Київ, 15.10.2015 

р.); Тренінг «Модель Європейського регіонального розвитку» (м.Київ, 21.06.2015 

р.); Міжнародна наукова конференція «Modern Transformation of Economics and 

Management in the Era of Globalization» (м.Клайпеда, Литва, 29.01.2016 р.); 

Науково-практична конференція «Системні та структурні виклики в сфері 

економіки та права України в умовах європейської інтеграції» (м.Київ, 2.06.2016 

р.);  Міжнародна прикладна та теоретично-дослідна конференція 

«Entrepreneurship Development as a National Economy Growth Factor» (м.Київ, 

16.11.2016 р.); Міжнародний симпозіум «Соціальна та економічна солідарність – 

український вимір» (м.Київ, 28.01.2016 р.); Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування 

суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти» 

(м. Дніпро, 29-30.03.2018 р.); Науково-теоретичний семінар «Суперечності 

структурної трансформації українського суспільства в умовах євроінтеграції та 

глобалізації» (м.Київ, 22.03.2018 р.); Міжнародна та практична конференція 

«Imperatives of Civil Society Development in Promoting National Competitiveness» 

(м.Батумі, Грузія, 13-14.12. 2018 р.). 

Публікації. Основні результати та висновки дисертації опубліковані у 40 

працях загальним обсягом 49,74 а.а.: одноосібна монографія (23,05 а.а.); дві 

колективні монографії (особисто автору належить 1,75 а.а.), серед яких одна – за 

кордоном (0,65 а.а.); 26 наукових статей, із них 15 – у наукових фахових 

виданнях Україні обсягом 8,9 а.а., шість – у наукових фахових виданнях України, 

що входять до міжнародних науко метричних баз даних, обсягом 4,97 а.а., три – у 

зарубіжних фахових виданнях обсягом 1,75 а.а., дві – у наукових виданнях 

України обсягом 0,6 а.а.; два підручники у співавторстві (авторських – 6,5 а.а.) та 

9 тез наукових доповідей обсягом 2,22 а.а.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, п’яти 

розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Основний текст 

дисертації викладено на 407 сторінках, що містять 39 таблиць, 38 рисунків та 2 

формули. Список використаних джерел охоплює 444 найменувань та поданий на 

44 сторінках. Додатки займають 50 сторінок, на яких розміщено, крім текстового 

матеріалу, 27 таблиць. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, висвітлено стан її 

наукової розробки, сформульовано мету, завдання, об’єкт і предмет 

дисертаційної роботи, визначено методологічну основу і методи дослідження, 
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розкрито наукову новизну та практичне значення одержаних результатів, подано 

відомості про особистий внесок здобувача та апробацію. 

У першому розділі – «Теоретико-методологічні основи дослідження 

соціалізації економічних моделей держав» – обгрунтовано закономірність 

феномену соціалізації світового господарства на всіх етапах його розвитку.  

Виявлено основні концепції соціалізації економічних моделей держави, що 

відображають регламентування сфер виробництва та споживання, праці та 

капіталу, вартості, власності на засоби виробництва, системи державного 

управління, тощо з позицій оцінки (або її нехтування) місця людини в даних 

процесах, вартості людського капіталу, розподілу прав та обов’язків окремих 

суб’єктів господарювання, орієнтованості державної економічної політики на 

соціальні сфери та формування рівня добробуту населення.  

Теоретико-методологічною основою соціалізації визначено концепції 

«соціальної держави» Р.Оуена, А.Сен-Сімона, Ш.Фур’є, С.Сісмонді, К.Маркса, 

Л.Вальраса, Дж.Мілля, К.Поланьї; концепції «загального добробуту» Конфуція, 

Платона, Р.Гасслера, А.Сміта, В.Парето, А.Пігу, О.Бем-Баверка; концепції 

«суспільного розвитку» Т.Веблена, Дж.Коммонса, Р.Арона, Дж.Гелбрейта, 

Й.Шумпетера, Д.Белла, З.Бжезинського, Ж.Фурастьє; концепції  «економічної 

солідарності» А.Філіпенка, «громадівського соціалізму» С.Подолинського та 

«нооеволюційних трансформацій» А.Гальчинського; концепції «людини» в 

економіці – «моральної людини» Т.Гоббса, Ж.Кальвіна; «економічної людини» 

А.Сміта, Дж.Мілля; «соціальної людини» Ф.Ліста, В.Рошера, К.Кніса, М.Вебера; 

«психологічної людини» Т.Саймонса, О.Вільямса; багато численні новітні 

концепції «людських ресурсів» та «людського капіталу».  

Сучасній концепції соціалізації економіки властивий глобальний характер, а в 

її основі покладено цінності та принципи, що відображають потреби народів і 

суспільств загалом. Рівновага між економічною вигодою і соціальною 

справедливістю на всіх рівнях (локальному, регіональному, глобальному) 

досягається в процесі реалізації принципів добровільної участі, самодопомоги та 

самостійності, залучаючи широке коло суб’єктів господарювання – від 

приватного підприємництва до глобальних МНК.  

В сучасному світі концепція соціальної економіки, соціально-орієнтованої 

ринкової економіки, ринкового самоуправлінського соціалізму і т.п. набула рис 

своєрідної філософії державного управління. Побудова соціальної економіки 

передбачає державне управління та суспільно-економічну організацію за 

принципом загального добробуту, економічної активності всіх членів 

суспільства, правової стабільності та соціальної захищеності громадян.  

Теоретичним постулатом доктрин добробуту є об’єктивний характер 

підвищення ролі держави в соціальній сфері індустріального суспільства, метою 

якого виступає не лише боротьба зі злиднями, а й підвищення рівня добробуту 

всього населення. Держава загального добробуту є певним чином теоретичною та 

практичною моделлю соціального порядку, в якому здійснюється широкий 

комплекс програм соціальної допомоги непривілейованим прошаркам населення. 

Державою добробуту є комплекс економічних, фінансових, соціальних інститутів 
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держави, що здійснюють регулювання економічної та соціальної сфер з метою 

забезпечення повної зайнятості, високого рівня доходів та стабільних цін, а також 

реалізують програми соціальної допомоги мало захищених верств населення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Місце категорії «людина» в економічній теорії 
Джерело: складено автором 

Соціалізацію економічних процесів розглянуто через категорію людини як 

рушійної сили розвитку, його мотивуючий фактор та інструментарій. Визначено, 

що категорія «економічної людини» носить глобальний суспільний характер, а 

визначальними мотивуючими факторами формування її економічної поведінки 

виступають інноваційно-інформаційна революція (розширений доступ до 

інформації), технологічний прогрес, наявні матеріально-технічні ресурси та 

конкурентні позиції людини як працівника, дохід якого у вигляді оплати праці 

дозволяє задовільними сформований під впливом зовнішніх факторів його 

споживчий попит.  Кардинально іншим аспектом визначення суті людини в 

економіці та оцінки процесів соціалізації останньої є сприйняття людини в 

категорії людського ресурсу та людського капіталу, що виступає основним 

рушійним фактором виробництва, формування національного багатства та 

підвищення рівня добробуту населення, а, отже, виступає основним об’єктом 

державного та корпоративного менеджменту (рис.1). 

В результаті дослідження системних елементів соціалізації державних 

економічних моделей, що формувались та розвивались на різних етапах розвитку 

світового господарства, було виділено такі категорії, як  «змішана економіка», 

«соціально-орієнтована економіка», «соціальна економіка», «солідарна 

економіка», «держава загального добробуту» тощо. Солідарну соціальну 

економіку визначено як найоптимальніший на сучасному етапі світового 

розвитку цивілізації економічний дискурс, що уособлює конвергенцію 
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соціального та економічного, приватного та суспільного, національного та 

міжнародного, формуючи таку модель, за якої економічний розвиток створює 

необхідні умови для самозабезпечення всіх членів суспільства високим рівнем 

добробуту, а держава, в свою чергу, перебуваючи під суспільним контролем, 

покликана створювати необхідні для сталого економічного  розвитку умови, 

забезпечувати виконання законодавчо закріплених норм та правил 

функціонування вільного ринку, реалізовувати заходи соціального забезпечення 

як засобу антикризового регулювання, сприяти якісному відтворенню людських 

ресурсів, зберігати національні цінності, надбання та довкілля для прийдешніх 

поколінь, формувати засади субсидіарності, відповідальної економічної 

поведінки, національної свідомості своїх громадян, тощо. 

Другий розділ – «Парадигмальні засади моделей соціальної економіки» – 

присвячений виявленню та формулюванню авторського бачення найбільш 

поширених підходів до формування соціальної складової економічної системи 

(рис.2). 

 До структурно утворюючих елементів економічної системи як 

багатогранного явища та такого, що постійно трансформується, в першу чергу 

відносяться соціально-економічні відносини власності на фактори виробництва 

та результати праці. Виходячи з даного розуміння таких її різновидів як 

традиційна, адміністративна, ринкова та змішана, доведено і показано, що 

соціальна складова властива всім різновидам економічних систем, однак її 

інтерпретація та форми прояву є досить відмінними. 

Змішана економічна система передбачає єдність та взаємовизначеність 

економічних і соціальних детермінант, їх функціонування у тісному зв’язку та 

взаємозалежності, реверсний характер впливу на формування конкретних форм 

проявів і практичної реалізації в залежності від еволюційного етапу розвитку, 

наявних ресурсів та визначення стратегічних пріоритетів сталого зростання і 

розвитку. 

Основними економічними детермінантами є матеріально-ресурсна база, 

трудовий потенціал, виробнича інфраструктура, ємність ринку, його кон’юнктура 

та основні макроекономічні показники як визначальний базис розвитку, 

притаманні конкретним національним економікам та регіональним об’єднанням. 

Соціальні виміри економічної системи реалізуються всередині країни в 

конкретних формах за сприяння держави, приватних структур і міжнародних 

організацій та здійснюють вплив як на населення конкретної країни, так і на 

світову спільноту.  

За відсутності чітко сформованої системи якісних та кількісних показників 

соціалізації економіки можливо виділити окремі індикатори даного феномену. 

Зокрема, системоутворюючими детермінантами є основні макроекономічні 

показники, такі як обсяг прямих іноземних інвестицій, зовнішньоторговельний 

оборот, валовий внутрішній продукт та частки відрахувань на соціально-
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орієнтовані сфери охорони здоров’я, екологізації виробництва та охорони 

довкілля, освіти, соціального захисту, тощо.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2  Система соціалізації економіки 
Джерело: складено автором 

Ефективність реалізації концепції соціальної економіки визначається 

отримуваним ефектами, кількісними вимірами яких виступають розміри 

заробітної плати, соціальних допомог, пенсійного забезпечення, рівні зайнятості 

та безробіття, показники відтворення людських ресурсів, а також комплексні 

агреговані індекси, що характеризують якісні перетворення в результаті 

соціалізації економіки, зокрема індекси людського та соціального розвитку, 

якості життя, рівні конкурентоспроможності трудових ресурсів, інклюзивності 

ринку праці та інтелектуалізації економіки, розвитку інфраструктури сфери 

соціальних послуг та рівності доступу до них. 

Комбінація соціальних та економічних вимірів дає можливість виділити 

відмінні за рівнем соціальної орієнтації та економічними ефектами модифікації 

соціалізації економічних систем. Враховуючи існуючі відмінності визначено 

декілька основних моделей побудови та реалізації соціальної політики – 

континентальна, англосаксонська, середземноморська та скандинавська. Серед 

них статус суто соціальних економік отримують країни, що вдало поєднують 

власною соціально-орієнтовною ринковою системою підтримку соціальної 
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сфери, досягнення загального рівня добробуту та високих абсолютних показників 

сталого розвитку, зокрема й рівня доходів на душу населення.  

Разом з тим, модель соціальної економіки передбачає можливість прояву 

соціальних ефектів в умовах досконалої конкуренції  – сукупності соціальних 

результатів, що отримуються від реалізації інвестицій в реальному секторі 

економіки, що проектуються на якість соціального середовища. Ключовими 

показниками соціального ефекту виступають: підвищення рівня зайнятості 

населення; підвищення рівня забезпеченості населення житлом; поліпшення 

стану навколишнього середовища; підвищення доступності та якості послуг 

населенню в сфері транспорту, охорони здоров’я, освіти, фізичної культури та 

спорту, культури, житлово-комунального господарства. 

Ключовою рисою моделі солідарної соціальної економіки як модифікації 

змішаної форми економічної системи є співпраця державного та приватного 

секторів. Форми реалізації основних принципів даної моделі та механізми участі 

держави в даних процесах носять національну ідентичність, зумовлену 

існуванням відмінностей як в самому трактуванні ключових понять (наприклад, 

соціальне підприємництво), так і в реалізації програм подібного курсу соціально-

економічної політики держави через відмінність законодавчої бази, стратегічних 

пріоритетів розвитку національних середовищ,  а також обмеженість в ресурсах 

та пов’язану з цим епізодичність проектів. 

Доцільність побудови соціально-орієнтованої економічної моделі та 

ефективність реалізації цілеспрямованої державної соціально-економічної 

політики оцінено за допомогою цілого ряду показників, зокрема: індексу 

соціального розвитку, індексу якості життя, індексу людського розвитку, індексу 

щастя, індексу соціальної напруженості і т.п. 

Системний підхід (як найбільш розповсюджений на сучасному етапі) реалізує 

процес управління шляхом розробки ефективної цілісної системи управління 

якістю життя, яка наділена якостями адекватності та самоорганізації, здатна 

швидко адаптуватися до змін зовнішнього середовища шляхом перегрупування 

елементів, зміни їх властивостей та інтеграції нових функцій, необхідних для 

відпрацювання зворотньої реакції на вплив зовнішніх факторів; є менш складною 

та структурно обтяжливою порівняно з комплексним підходом. Відповідно, 

доречна в даному випадку феліцитарна політика держави (демографічна, 

соціальна та економічна політика, спрямована на формування щастя) має 

використовувати специфічний інструментарій для коригування цілей розвитку та 

реагування на критичні зміни зовнішнього середовища. 

Окрім того, соціальна економіка обов’язково має передбачати створення та 

ефективне функціонування загальнообов’язкового соціального страхування та 

становлення розвинутого громадянського суспільства. Даний підхід може 

забезпечити вирішення цілого ряду нагальних та гострих питань та шляху 

побудови соціальної економіки та становлення суспільства загального добробуту, 

зокрема: створити міцне підґрунтя соціального захисту працюючих, сприяти 
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підвищенню стабільності в суспільстві та економіці, сприяти гармонізації 

відносин в трудових колективах. Соціальне страхування виступає в даному 

випадку вагомим та впливовим механізмом досягнення соціального миру, 

характеризуючи не лише рівень соціального захисту громадян, а й загальний 

рівень економічного розвитку окремої країни або суспільства та ступінь 

досягнення загального добробуту. 

У третьому розділі – «Особливості соціалізації національних економічних 

моделей європейського регіону» – виявлено особливості соціалізації національних 

економічних моделей держав європейського регіону. 

      Існуючі фінансово-економічні критерії конвергенції ЄС, такі як профіцит 

державного бюджету, стабільність цін та обмінного курсу, регламентація 

процентних ставок та обсягів державного боргу доповнено соціально-правовими 

критеріями, зокрема гармонізація законодавства відповідно до спільної концепції 

загального добробуту, оптимізація державних соціальних видатків, 

єдиновекторність соціальної політики, соціальна інтеграція шляхом відкритої 

координації, реформування системи соціального страхування (пенсійного та по 

безробіттю). 

Ключовими індикаторами соціально-економічного розвитку визначено цілий 

ряд економічних (ВВП, ПІІ, ставки оподаткування, дохідно-видаткова структура 

державного бюджету, зовнішньоторговельний оборот, мінімальний рівень 

заробітної плати та пенсій, рівень багатства і т.д.), соціальних (тривалість життя, 

рівень якості життя) показників та індексів (соціального розвитку, людського 

розвитку, суспільної нерівності, тощо).  

З метою виявлення економічних та соціальних факторів, які мають 

найсильніший вплив на рівень добробуту населення країни побудовано модель 

лінійної множинної регресії. В моделі значущі кореляції (y) окремих показників 

тяжіють до 1. Таким чином, всі взяті в якості базових показники соціально-

економічного розвитку можна розподілити на дві групи: (1) ті, що не впливають 

на середньозважений рівень багатства кожного окремого індивіда суспільства 

(громадянина країни) та (2) ті, що здійснюють опосередкований вплив при 

формуванні такої оцінки, а, отже, повинні виступати основними об’єктами 

державної економічної політики, що формується за принципом соціалізації та з 

стратегічною загальною метою підвищення загального рівня добробуту 

громадян. 

Група (1) включає валовий внутрішній продукт, показник якого, хоча і є 

ключовим індикатором економічних процесів, по суті, мало пов'язаний з рівнем 

добробуту громадян, оскільки за наявності високих темпів росту ВВП за умови 

скорочення видаткової частки на сферу соціальних послуг (її розвиток, 

розширення інфраструктури, підвищення якості, забезпечення широкої 

доступності, тощо) позитивна тенденція росту в соціальній складовій збережена 

не буде; частка багатства країни в загальній структурі світового багатства також 

не є репрезентативною зважаючи на відмінність в абсолютних розмірах країн та 

кількості їх населення; зовнішньоторговельний оборот країни як суто 
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економічний показник, що формує, частково, ВВП, однак не відображає частку з 

цих коштів, спрямованих на соціалізовані напрями економічного розвитку. 

Суперечливим та неоднозначним є потрапляння до даної групи мінімального 

впливу таких визначальних індикаторів ринку праці, зокрема та соціально-

економічного розвитку загалом, як показники безробіття та зайнятості. Даний 

факт можна пояснити збереженням додаткових характеристик багатства у вигляді 

заощаджень, інвестицій та, власне, вартості людського капіталу навіть у випадку 

втрати прямих джерел фінансування та збагачення, як заробітна плата, що, у 

випадку безробіття, частково компенсується іншими видами виплат – соціальних 

гарантій та допомог. 

Група (2) представлена, переважно, соціальними показниками, що 

максимально залежать від економічних (індекс соціального розвитку, який 

поєднує соціальні та екологічні аспекти формування ї реалізації людських 

потреб; індекс людського розвитку, який оцінює людський капітал в сьогоденні 

та перспективі з врахуванням інвестицій в його розвиток; тривалість життя), та 

економічними, що здійснюють безпосередній вплив на соціальну сферу 

(відрахування з державного бюджету на соціальну сферу, зокрема соціальні 

послуги, що  надаються у сфері охорони здоров'я та освіти; мінімальна заробітна 

плата та витрати на пенсійне забезпечення).  

Після застосування процедури покрокової регресії ми отримали набір 

значущих факторів, поданих у таблиці 1. 

Таблиця 1 

Значення факторів впливу на рівень добробуту населення країни 

Фактор Коефіцієнт 
Стандартна 

похибка 

Значення 

статистики t-

критерію 

Досягнутий 

рівень 

значущості  

(p-value) 

Вільний 

коефіцієнт 
-1046208 163524,2 -6,4 0,000001 

Зовнішньо- 

торговельний 

оборот, X1 

410 100,9 4,1 0,000377 

Прямі іноземні 

інвестиції, X2 
-1756 495,4 -3,5 0,001460 

Тривалість життя, 

X3 
15039 2283,6 6,6 0,000000 

Джерело: розраховано та складено автором на основі даних Світового банку 

 

В побудованій економетричній моделі були введені такі позначення: Y– 

залежна змінна – рівень середнього багатства (на людину), що є сумарним 

вираженням наявних фінансових та не фінансових активів на основі їх ринкової 

вартості в національних валютах та подальшій конвертації в долари, оцінених з 

врахуванням середнього рівня інфляції та виражених в абсолютній величині з 

розрахунку на кожного повнолітнього громадянина, виражене в доларах США. 

Дана залежна змінна була обрана як один з показників рівня загального 
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добробуту населення, що включає в себе, окрім кількісних показників доходності 

у вигляді заробітної плати та соціальних виплат (пенсій, гарантій, дотацій, 

допомоги) й, додатково, формування додаткових складових поняття добробуту – 

заощадливості, накопичень, можливості здійснення інвестицій та підвищення 

вартості активів (як самого людського капіталу, так і тих, які перебувають в його 

власності).  

        В результаті розрахунків отримано наступну регресійну модель: 

                                  Y=410 X1-1756 X2+15039 X3-1046208        (1) 

Розрахований коефіцієнт детермінації 2 0,85R   свідчить про адекватність 

математичної моделі. 

Серед найбільш значущих факторів, що впливають на такий соціалізовано-

економічний показник, як рівень багатства кожного окремого індивіду, виявлено 

два економічні показники – зовнішньоторговельний оборот (X1) та прямі іноземні 

інвестиції (X2 ), а також соціальний показник, що характеризує стан трудового 

потенціалу країни – тривалість життя (X3). 

Найвизначнішим індикатором соціальної спрямованості економічної моделі 

розвитку окремих країн та регіонів є співвідношення державних видатків на 

реалізацію традиційних управлінських функцій (підтримка громадського 

порядку, забезпечення національної безпеки, організація судочинства, тощо) з 

витратами на соціальний захист населення, соціальне страхування та розвиток 

(освіта, культура, охорона здоров’я, соціальний захист, тощо). Примітним є той 

факт, що в розвинених країнах світу соціальні видатки  значно перевищують 

видатки на традиційні функції, в той час як в країнах, що розвиваються, 

співвідношення кардинально протилежне. 

З урахуванням національної специфіки за соціальною спрямованістю 

економічної політики країни класифіковано за такими моделями, як шведська 

універсальна модель «народного добробуту», британська універсальна модель, 

корпоративно-консервативна німецька модель, резидентуальна модель 

розвиненого капіталізму. Окрім того, визначено ряд режимів добробуту – 

моделей, що різняться обсягом тих чи інших пільг і обґрунтуванням права на їх 

отримання, фінансуванням і організацією: англосаксонська (ліберальна), 

скандинавська (соціалістична), континентально-європейська (корпоративна) та  

середземноморська (традиційно-корпоративна).  

Скандинавська модель, представлена країнами північного європейського 

субрегіону, характеризується яскраво вираженою соціальною орієнтацією 

економічної системи, реалізацією концепцій «загального добробуту», «соціальної 

відповідальності», «чесного державного управління», інноваційним оновленням  

«технологій добробуту» - технологій, спрямованих на якісне покращення 

вироблених в регіоні та спожитих його громадянами благ, соціальних послуг. 

Практичне впровадження ключових аспектів даних концепцій дозволяє як 

максимізувати економічні показники (рівень доходів населення у вигляді 
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заробітної плати та пенсійного забезпечення, рівень багатства країни та в 

розрахунку на кожного індивіда і т.д.), так і соціальні виміри, такі як тривалість 

життя, індекс щастя, індекс якості життя і т.д. 

Основними засобами провадження подібного курсу соціалізації економічних 

процесів виявлено грошово-кредитну та податкову системи з регіональними 

особливостями їх реалізації, що здійснюють основоположний вплив не лише на 

соціально-орієнтовані сектори: освіти, перекваліфікації, охорони здоров’я, а й на 

всі інші сектори економіки, забезпечуючи належну ефективність їх 

функціонування, продуктивність праці, а також кількість та якість вироблених в 

їх рамках благ. 

Четвертий розділ – «Конвергенція національних моделей соціалізації 

економічної політики у Скандинавському європейському субрегіоні» – містить 

дослідження спільного та індивідуального в регіональній превентивній моделі 

загального добробуту Скандинавського регіону.  

Ресурсно-матеріальна база реалізації національних моделей соціалізації 

економічної політики окремих країн Скандинавського регіону є досить 

відмінною, як і спеціалізація та орієнтація експортного потенціалу та 

пріоритетних сфер економічного розвитку. Однак, географічна близькість, 

спільність історичних передумов  розвитку та подібність культурних 

особливостей стали основою конвергенції національних соціально-економічних 

моделей, єдино направленість та спільність стратегічних пріоритетів розвитку 

яких стали актуальними характерними рисами їх існування.  

Спільна регіональна превентивна модель загального добробуту 

Скандинавського регіону представлена єдиними формами реалізації комунітарної 

соціально-економічної політики держав, діяльністю єдиних або об’єднаних в 

спільну систему координаційних органів управління, тісне функціонування 

національних ринків праці, загальним вектором соціалізації економічних 

процесів. 

В той же час, національні моделі представлені цілим рядом особливостей, 

існування яких пояснюється відмінними проблемами розвитку, а, отже, й 

шляхами їх подолання. Так, за загальних сталих темпів зростання валового 

внутрішнього продукту, рівнів зайнятості, експорту та іноземних інвестицій, 

подолання безробіття та підвищення середньозважених абсолютних показників 

добробуту, багатства та соціального забезпечення, стабільно високих показниках 

фінансування соціальної сфери, існують певні відмінності в обсягах та формах 

прояву соціалізації економіки. Так, у Фінляндії спостерігається скорочення 

соціальних програм на фоні їх збільшення у Швеції. Ісландія та Швеція 

проявляють підвищений рівень лояльності до біженців та мігрантів, в той час як 

ринок праці Норвегії дестабілізується внутрішніми факторами, такими як 

добровільне безробіття молоді та незадоволений попит на робочу силу на ринку 

праці. 
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Загалом, такі соціально-орієнтовані сфери діяльності та ринки, як ринок 

праці, сфера соціальних послуг є досить універсалізованими в рамках 

конкретного європейського субрегіону – Скандинавського. Зокрема, ринок праці 

характеризується лояльністю до мігрантів, існуванням цілої системи 

адаптаційних програм (мовних, культурних, матеріального забезпечення, 

асиміляції), низьким рівнем внутрішньо регіональної мобільності, високим 

рівнем доходів громадян на фоні високих ставок податків та значних соціальних 

гарантій. Однак, процеси соціалізації економіки і, зокрема, соціально-

орієнтований ринок праці, здійснює як позитивний вплив на специфіку його 

функціонування на сучасному етапі, так і додає ряд негативних його рис. 

Новітніми позитивними рисами є: інклюзивність (як по відношенню до мігрантів, 

так і по відношенню до традиційно економічно пасивного населення – людей з 

певними вадами, які, наразі, мають змогу самореалізовуватись, працювати та 

отримувати доходи, виробляти національних продукт, а не отримувати соціальну 

допомогу), відкритість та адаптивність (навіть за умов важкості мов спілкування 

та існування крос культурних с особливостей національних бізнес-середовищ 

існуючі програми асиміляції дозволяють мігрантам з зовнішніх регіонів повністю 

адаптуватись в середньому за 3-5 років). До негативних рис можна віднести: 

низький рівень конкурентоспроможності вітчизняних трудових ресурсів (навіть 

за умови високого рівня освіти корінного населення мігранти часто виявляються 

більш гнучкими та лояльними до змін зовнішнього середовища), зниження рівня 

мотивації працівників (за умови наявності досить високого порогу соціального 

забезпечення знижується рівень задоволення працівників оплатою праці, розмір 

якої не суттєво відрізняється від соціальних виплат по безробіттю), тощо.  

Сучасною рисою конвергентної еволюції регіональної скандинавської моделі 

соціалізації економіки визначено реалізацію концепції замкнутого циклу 

споживання, яка максимально наближена до загально світової глобальної 

концепції сталого розвитку. Принцип трипаратизму реалізації даної концепції 

дозволяє мінімізувати видатки та максимізувати її ефективність за рахунок 

залучення всіх сторін господарських взаємовідносин – бізнес, держава, індивід. 

Так, редистриб’юція продуктових запасів сприймається як безпрограшний для 

всіх учасників процесу сценарій, що забезпечує одночасне ефективне 

використання надлишку ресурсів, переробку харчових відходів, налагодження 

ланцюгів перерозподілу продуктів харчування, підтримку соціально незахищених 

верств населення, подолання структурної бідності, отримання додаткових 

економічних ефектів, тощо. 

Розробка спільних програм розвитку та створення єдиних координаційних 

регіональних центрів, спільність напрямів та методів реалізації національних 

стратегій соціально-економічного розвитку дозволяє отримати ефект масштабу 

на засадах партнерської реалізації окремих проектів. Успіх та висока 

ефективність імплементації ключових принципів превентивної моделі загального 
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добробуту країнами Скандинавського регіону популяризує напрям соціалізації 

економіки й серед інших окремих країн світу та регіональних об’єднань, зокрема 

ЄС. 

В той же час, скандинавська регіональна модель розвитку характеризується 

певною неоднорідністю рис та напрямків соціально-економічних моделей та 

політики окремих країн субрегіону. Зокрема, у Фінляндії відбувається помірне 

скорочення соціальних програм, що, на фоні загальних темпів росту експорту 

призводить до скорочення попиту на внутрішньому ринку (знижується 

споживчий попит, обсяги будівництва житла, внутрішні інвестиції, тощо), хоча 

рівень добробуту населення при цьому зберігається досить високим. Швеція, 

навпаки, розширює спектр соціальних програм, більшість з яких, наразі, 

зорієнтовані на інтеграцію біженців на внутрішній ринок праці. Данія демонструє 

стабільність. Членство даних країн в ЄС уточнює основні принципи їх соціально-

економічної моделі з врахуванням необхідності адаптації їх локальних та 

національних стратегій розвитку до загально регіональних, прийнятих в рамках 

об’єднання. 

Норвегія, реалізуючи національну модель соціальної економіки, безумовно, 

перебуває під впливом внутрішньо регіональних тенденцій (Скандинавського 

регіону), однак не обмежена членством в ЄС. Окрім того, занадто сильна 

орієнтація країни на нафтовій галузі визначає специфіку побудови національної 

моделі на засадах скоріше не солідарності, прийнятого країнами 

Скандинавського регіону за визначальний принцип, а соціальної держави, що, 

використовує національні природні ресурси на користь громадян з метою 

підвищення рівня їх добробуту. Ісландія, що також не є членом ЄС, є найменшою 

країною Скандинавського регіону з найвищими показниками багатства на душу 

населення, найнижчим рівнем розшарування суспільства та безробіття, сталим 

зростанням доходів населення та внутрішньої купівельної спроможності. 

Тенденції соціалізації економіки Ісландії поєднані з її екологізацією. 

Спеціалізуючись на сфері туризму, Ісландія підвищує рівень конкурентоздатності 

даних послуг як всередині країни, так і на рівні всього регіону; є ініціатором 

реалізації більшості програм в сфері охорони довкілля, ощадливого використання 

природних ресурсів, запровадження альтернативних відновлювальних джерел 

енергії.  

Дана неоднорідність підтверджується проведеною кластеризацією країн 

Скандинавського регіону за ключовими соціально-економічними показниками 

розвитку. Спільна за більшістю визначених показників група країн 

Скандинавського регіону, репрезентована загальною превентивною моделлю 

соціально-економічного розвитку, є, так само, досить неоднорідною за своєю 

структурою (рис.3). Це пов’язано, в першу чергу, з відмінністю у структурі 

доходної частини бюджету та джерел його наповнення. Однак, єдність принципів 

соціального спрямування, підвищеного рівня соціального забезпечення, 
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державних інвестицій в сфери соціальних послуг, інклюзивності ринку праці, 

тощо, залишаються ключовими визначальними рисами моделі соціально-

економічного розвитку скандинаського субрегіону. 

Результати кластерного аналізу демонструють можливість виокремити 

наступні групи країн Скандинавського регіону: 

1. Швеція, Данія, Фінляндія 

2. Норвегія 

3. Ісландія 

Основні принципи і напрями соціально-економічної політики країн регіону 

є узгодженими та єдиними. Загалом, економіка країн Скандинавського регіону 

демонструє такі позитивні тенденції розвитку, як зниження рівня безробіття, 

збільшення доходів громадян та зростання споживчого попиту, посилення 

позицій національних підприємств в сфері виробництва, експорту, інвестицій, 

реалізація широкого спектру соціально-економічних програм розвитку. Однак, 

відмінності у вихідній ресурсно-матеріальній базі та спеціалізації країн (Ісландія 

– сфера туризму, Норвегія – нафтова галузь, інші країни регіону мають 

диверсифіковану структуру експорту) є причиною існування певних 

національних відмінностей в рамках спільної регіональної соціально-економічної 

моделі розвитку.  

 

Рис. 3. Дендрограма для країн Скандинавського регіону 
Джерело: складено автором за допомогою комп’ютерної програми STATISTICA, на основі даних The World 

Bank. URL: https://data.worldbank.org/indicator/ny.gdp.mktp.cd, The Social Progress Imperative. URL: 

https://www.socialprogress.org/assets/downloads/resources/2018/2018-Social-Progress-Index-Exec-Summary.pdf (дата 

звернення 01.03.2019). 

Об’єднаними між собою виявились Швеція, Данія та Фінляндія, спільні 

економічні тенденції розвитку яких характеризуються сталими темпами 

зростання ВВП, рівнів зайнятості, експорту та іноземних інвестицій. Соціалізація 

економіки проявляється в стабільно високих абсолютних показниках обсягів 

державного фінансування та інвестицій у сферу соціальних послуг (зокрема, 

відрахування на сферу освіти становлять в середньому 7,5%, охорони здоров’я – 
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10% від ВВП). Хоча й існують певні відмінності в окремих аспектах соціально-

економічної політики та напрямах їх вирішення.  

Загалом, проведена кластеризація та отримане групування країн 

Скандинавського регіону за ключовими соціальними та економічними 

показниками розвитку свідчить про існуючі відмінності в наявних можливостях 

країн, а також оперативних завданнях, принципах та методах реалізації спільної 

моделі соціальної економіки – превентивної моделі загального добробуту, що є 

єдиним стратегічним напрямом із загальною метою підвищення рівня добробуту 

населення та соціалізації економічних процесів. 

Однак, більшість проектів соціально-екологічного та соціально-

економічного спрямування є спільними й характеризують єдиний вектор 

реалізації превентивної моделі загального добробуту Скандинавського регіону. 

Наприклад, розробка та активне впровадження інноваційної концепції 

замкненого економічного циклу, що активно реалізується як спільна програма 

всіма країнами Скандинавського регіону з 2015 року, дозволяє оптимізувати 

процеси виробництва, перерозподілу, споживання та утилізації продуктів 

харчування, отримати окрім скорочення видатків й додаткові соціальні та 

екологічні ефекти – зниження рівня забруднення довкілля та забезпечення 

належного рівня задоволення попиту та споживання соціально незахищеними 

верствами населення. 

У п’ятому розділі – «Соціалізація української моделі економічного 

розвитку в контексті європейської інтеграції» – на основі дослідження сучасного 

етапу соціалізації спільної економічної моделі ЄС, вивчення загальної 

превентивної соціально-економічної моделі Скандинавського субрегіону та 

існуючих передумов й сформованих рис соціалізації державної економічної 

моделі України проведена оцінка й змодельовано напрями подальшої 

реструктуризації вітчизняної національної соціально-економічної моделі з 

урахуванням загально обраного євро інтеграційного курсу України та 

позитивного досвіду соціального спрямування економічної політики країн 

Скандинавського регіону. 

Соціалізацію суті економічних моделей країн Європейського Союзу 

визначено нагальною тенденцією розвитку та трансформації державних систем 

соціально-економічного розвитку більшості країн світу. Паралельними 

об’єктивними умовами розвитку виявлено як спільність стратегії та соціальної 

спрямованості національних моделей розвитку країн ЄС, так і наявні відмінності 

їх макроекономічних показників, зумовлених різною кон’юнктурою окремих 

національних ринків, зовнішньоторговельною структурою, наявним ресурсним 

потенціалом, стилем державного менеджменту, тощо. 

Існуюче розмаїття класифікацій моделей економічного розвитку та соціальної 

політики не дає змогу дати комплексну оцінку соціально-економічного розвитку, 

виходячи з існуючої взаємозалежності окремих її складових. На основі 
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проведеного аналізу ключових показників та індикаторів, які всебічно 

характеризують сучасний стан соціально-економічного розвитку національних 

економік, та застосування економіко-математичного моделювання виокремлено 

базові кластери, що об’єднують національні системи розвитку країн ЄС та 

Скандинавського регіону, визначають місце Україні у даній структурі (рис.4).  

На основі математичного моделювання побудовані дендрограми - 

деревовидні діаграми. Країни ЄС розглядались як однорідна група з точки зору 

характеру взаємозв’язків між економічними показниками та рівнем соціального 

розвитку. Була проведена кластеризація 31 країни (28 країн ЄС, Ісландія та 

Норвегія (що відносяться до Скандинавського регіону, але не є членами ЄС), і 

Україна), які аналізуються за 20 основними соціально-економічними 

показниками.  

 

  

 Рис.4. Дендрограма для 31 країни (метод Варда) 

Джерело: складено автором за допомогою комп’ютерної програми STATISTICA (реалізовано ієрархічний 

агломеративний метод кластерізації), на основі даних The World Bank. URL: 

https://data.worldbank.org/indicator/ny.gdp.mktp.cd, The Social Progress Imperative. URL: 

https://www.socialprogress.org/assets/downloads/resources/2018/2018-Social-Progress-Index-Exec-Summary.pdf (дата 

звернення 01.03.2019). 

Проведений аналіз дендрограм дав можливість виокремити такі чотири 

кластери країн: 

1. Австрія, Швеція, Данія, Норвегія, Бельгія, Португалія, Фінляндія, Ісландія; 
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2. Ірландія, Нідерланди, Мальта, Кіпр, Люксембург; 

3. Великобританія, Франція, Греція, Іспанія, Італія, Німеччина; 

4. Болгарія, Угорщина, Латвія, Україна, Хорватія, Польща, Румунія, 

Словаччина, Словенія, Чехія, Литва, Естонія. 

Країни, об’єднані в окремі групи в результаті кластерного аналізу, окрім 

спільності за сукупністю досліджуваних показників, мають цілий ряд спільних 

рис, зокрема в напрямах та методах реалізації соціально-економічної політики, 

особливостях формування національних ринків праці та забезпечення їх 

інклюзивності, механізмах координації міграційних потоків, методах інтеграції та 

адаптації мігрантів і біженців, способах формування соціальних гарантів та 

забезпечення соціального захисту населення, тощо. 

Перша група представлена країнами континентальної (Австрія, Бельгія, 

Португалія) та скандинавської (Швеція, Данія, Норвегія, Фінляндія та Ісландія) 

моделей соціальної політики. Країнам даної групи характерні високі обсяги 

перерозподілу національного багатства через бюджет, реалізація ідей соціальної 

солідарності та соціального партнерства, активний попереджуючий характер 

соціальної політики на основі формування високо ефективної економіки. 

Універсалізована корпоративна модель суспільного добробуту, що реалізується в 

цих країнах, передбачає регулювання рівня добробуту і підтримку його на досить 

високому рівні завдяки значній частці відрахування з державного бюджету 

коштів, спрямованих на розвиток та підтримку соціального сектору. Показовим є 

факт наявності всіх країн Скандинавського регіону в одній групі, що ще раз 

доводить спільність їх політики в напрямку побудови соціальної економічної 

моделі.  

Серед країн, що увійшли до другої групи, переважає англосаксонська 

соціально-економічна модель, а ринок праці знаходиться на своєрідній стадії 

трансформації, перебуваючи під впливом усталеної європейської 

континентальної моделі, існуючих ідентичностей національних систем та 

обмеженого їх впливу на загальносвітові та, зокрема, європейські тенденції 

соціально-економічного розвитку. Разом з тим, характерною рисою є досить 

високий рівень добробуту та соціальної орієнтації економік даних країн (високі 

рівні заробітної плати та відрахувань на соціальну сферу, які поєднані з високими 

показниками економічного розвитку) за відсутності чітко задекларованого курсу 

соціалізації економіки.  

Третя група є найбільш неоднорідною. Греція, Іспанія та Італія  реалізують 

принципи середземноморської соціальної моделі, що передбачає переважно 

адресну допомогу найбільш вразливим прошаркам населення, а не поширюється 

на все суспільство цілком. Однак, враховуючи сальдо зовнішньоторговельного 

балансу, незбалансованість ринку праці, низький рівень мінімальної заробітної 

плати, тощо, гарантованих державою соціальних гарантій потребує досить велика 

частка населення. Великобританія та Франція, економічно розвинені та стабільні 
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країни, нівелюють дані позитивні економічні показники відносно низьким рівнем 

соціалізації (зокрема, рівень відрахувань з бюджету на сферу соціальних послуг, 

загальні показники індексів соціального розвитку є відносно низькими). Таким 

чином, ці дві підгрупи об’єднані воєдино, очевидно, шляхом усереднення 

середньозважених результатів та ефектів реалізації нагального курсу соціально-

економічної політики. Німеччина ж є відносно досконалою, збалансованою 

соціально-економічною системою (баланс соціальних вимірів та економічних 

показників). Для німецької моделі, що є основою континентальної та загальної 

моделі ЄС, характерними є високі обсяги перерозподілу валового внутрішнього 

продукту через бюджет, формування страхових фондів переважно за рахунок 

роботодавців, розвинена система соціального партнерства, політика підтримки 

повного (або високого) рівня зайнятості. Саме принцип соціального партнерства, 

покладений в основу соціальної економічної моделі, об’єднує країни даної групи. 

Солідарна участь всіх контрагентів (держави, бізнесу, працівників) в формуванні 

соціально-орієнтованої ефективної економічної системи стали основоположним 

принципом її функціонування й запорукою успішного використання різних 

національних вихідних умов та ресурсної бази. Однак, на нашу думку, виходячи з 

усіх вище зазначених факторів, доцільно даний кластер розділити на декілька 

підгруп: Великобританія та Франція; Греція, Італія та Іспанія; Німеччина, що 

більш реалістично відображатиме наявний стан справ.  

Країни четвертої групи є країнами останніх хвиль вступу до ЄС (2004 – 

Естонія, Латвія, Литва, Польща, Словаччина, Словенія, Угорщина, Чехія, 2007 – 

Болгарія, Румунія, 2013 – Хорватія). Це є, швидше, не причиною, а певним 

поясненням спільності властивих їм рис. Рівень соціалізації економіки, так само 

як і стратегічні напрями та методи реалізації соціально-економічної політики 

визначаються, скоріше, не національними особливостями, специфікою 

внутрішнього ринку праці та матеріально-фінансовою базою, а існуючою 

загальною концепцією соціалізації економіки, що, наразі, є загально визначеною 

та діє в рамках ЄС. Окремі соціально-економічні показники даних країн є, 

скоріше, не визначальними, а такими, що тяжіють до бажаних середньозважених 

по європейському регіону загалом. Приєднання України до даної групи, а не явне 

виокремлення її в результаті кластерного аналізу, свідчить про єдиний вектор її 

розвитку в рамках подальшої інтеграції до регіону ЄС. В даному випадку діє 

принцип врівноваженості соціальних та економічних вимірів розвитку – за 

низьких економічних показників обсяги охоплення населення соціальним 

програмами та відносні показники асигнувань з державного бюджету на сферу 

соціальних послуг є дуже високими. Однак, таке поширення соціальних гарантій 

та програм соціального захисту, в даному випадку, за низьких абсолютних 

економічних показників, є свідченням дотаційного характеру розвитку та 

підтримки на противагу бажаній активній соціально-економічній політиці, що 
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передбачає створення умов і досконалої матеріально-технічної та ресурсної бази 

для розвитку та самозабезпечення. 

Проведення кластерного аналізу дає можливість стверджувати про існування 

в рамках європейського регіону, на даному етапі економічного розвитку, чітко 

виділених груп країн, об’єднаних цілями, напрямками та інструментами 

соціальної політики, зокрема підходами до формування повної зайнятості (вибір 

між підтримкою повної зайнятості та стимулювання ефективності та 

конкурентоздатності виробництва), розвитком соціального сектору (соціальні 

послуги надаються через державні та/або приватні організації), часткою 

соціального страхування в бюджетних видатках на соціальні цілі, адресності 

соціальної політики і т.д.  

Результати порівняння України та країн Європейського регіону, зокрема 

Скандинавського субрегіону за абсолютними кількісними показниками є 

неоднозначними в силу існування значних відмінностей в показниках суто 

економічного розвитку, однак, провівши оцінку існуючого стану вітчизняної 

моделі соціально-економічної політики за такими критеріями, як стратегічна мета 

її функціонування, існуюча модель соціально-економічної політики розподілу, 

принципи надання соціальних послуг, законодавчо-нормативна база, форми та 

механізми реалізації обраної стратегії, параметри оцінки її ефективності, а також 

визначивши соціальну спрямованість державної соціально-економічної політики,  

можна стверджувати про можливість успішної трансформації національної 

моделі з урахуванням досвіду побудови соціальної економіки країнами 

Скандинавського регіону. 

Основою успішної соціалізації стратегії та політики державного регулювання 

є продуктивне використання ресурсів, ефективне функціонування суб’єктів 

господарювання, сприяюча економічному розвитку державна політика 

регулювання та оподаткування, стимулювання розвитку експортного потенціалу 

та ефективна подальша інтеграція України до світової системи господарюванння. 

Очевидно, що окрім досягнення економічних ефектів як основи та 

стимулюючого фактору соціалізації економіки, вагомою підтримкою успішної 

реалізації подібної соціально-орієнтованої стратегії економічного розвитку має 

стати формування суспільної свідомості на засадах соціальної відповідальності, 

культури споживання населення, формування та розвиток яких є одним з 

нагальних стратегічних завдань сфер освіти, науки та культури України. 

Необхідним є переорієнтація з пасивної соціальної політики держави, проведення 

якої є мало ефективним з точки зору стратегії сталого розвитку на активну 

політику, сформовану відповідно до актуальних потреб та можливостей членів 

суспільства. 

За умови збереження національної ідентичності та максимального 

використання наявного специфічного для даного регіону і країни ресурсного 

потенціалу, оптимального поєднання засад соціальної економіки та ринкового 
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господарювання, виховання соціально відповідального виробника та споживача і 

т.д. існує висока ймовірність ефективної імплементації ключових засад 

соціально-орієнтованої моделі економічного розвитку, а трансформація 

вітчизняної моделі соціальної економіки на засадах імплементації принципів 

скандинавської моделі дозволить досягти конкретних комплексних позитивних 

зрушень у напрямі сталого розвитку. 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційному дослідженні розв'язана наукова проблема, яка полягає в 

обґрунтуванні парадигмальних засад формування соціальної економіки, оцінці 

ефективності соціалізації економічної моделі держав Скандинавського регіону 

світового господарства та проектуванні на цій основі національної превентивної 

моделі соціально-економічного розвитку України. Проведене дослідження дало 

можливість отримати такі найбільш важливі висновки та узагальнення. 

1. Окремі елементи концепту соціальної економіки еволюціонували протягом 

всієї історії економічної науки, а соціальна складова державної економічної 

моделі була присутня ще в концепціях ідеальної держави стародавніх філософів, 

виступала основою соціально-економічного утопізму та романтизму, перших 

економічних течій та шкіл, й покладена в основу новітніх напрямів нової 

інституційної економіки. По мірі розвитку, ускладнення, урізноманітнення 

суспільних, економічних процесів соціальні аспекти набувають нових кількісних 

та якісних ознак, їх взаємозв’язки з економічними вимірами трансформуються, 

шляхи вирішення соціально-економічних проблем змінюються, а процеси 

соціалізації економіки стають самостійним об’єктом дослідження сучасної 

економічної науки, її окремих напрямків, шкіл та теорій.  Наявні підходи до 

соціалізації економічної моделі держави принципово можна поділити на два 

основні вектори – 1) соціально-орієнтована держава з її  максимальними 

обов’язками у сфері соціального захисту та забезпечення та 2) визначення ролі, 

функцій людського капіталу та факторів формування економічної поведінки 

людини як ключового елементу процесу соціалізації економіки.  

2. В результаті дослідження системних елементів соціалізації державних 

економічних моделей, що формувались та розвивались на різних етапах розвитку 

світового господарства, було виділено такі категорії, як  «змішана економіка», 

«соціально-орієнтована економіка», «соціальна економіка», «солідарна 

економіка», «держава загального добробуту» тощо. Солідарна соціальна 

економіка стала найоптимальнішим на сучасному етапі світового розвитку 

цивілізації економічним дискурсом, що уособлює конвергенцію соціального та 

економічного, приватного та суспільного, національного та міжнародного, 

формуючи таку модель, за якої економічний розвиток створює необхідні умови 

для самозабезпечення всіх членів суспільства високим рівнем добробуту, а 

держава, в свою чергу, перебуваючи під суспільним контролем, покликана 
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створювати необхідні для сталого економічного  розвитку умови, забезпечувати 

виконання законодавчо закріплених норм та правил функціонування вільного 

ринку, реалізовувати заходи соціального забезпечення як засобу антикризового 

регулювання, сприяти якісному відтворенню людських ресурсів, зберігати 

національні цінності, надбання та довкілля для  прийдешніх поколінь, формувати 

засади субсидіарності, відповідальної економічної поведінки, національної 

свідомості своїх громадян, тощо. 

3. Соціальна складова властива всім видам економічних систем (традиційна, 

адміністративна, ринкова, змішана), однак її інтерпретація та форми прояву 

значною мірою детерміновані ступенем зрілості тієї чи іншої системи, гостротою 

внутрішніх суперечностей та антагонізмів, притаманних кожній із них на різних 

етапах еволюції. Комбінація соціальних та економічних детермінант дає 

можливість виділити відмінні за рівнем соціальної орієнтації та економічними  

ефектами модифікації соціалізації економічних систем. Враховуючи існуючі 

відмінності можна виділити декілька основних моделей побудови та реалізації 

соціальної політики – континентальна, англосаксонська, середземноморська та 

скандинавська. модель соціальної економіки передбачає можливість прояву 

соціальних ефектів в умовах досконалої конкуренції – сукупності соціальних 

результатів, що отримуються від реалізації інвестицій в реальному секторі 

економіки, що проектуються на якість соціального середовища. У сучасній 

господарській системі соціальна економіка є континуумом культивування у 

суспільстві приватного бізнесу як джерела багатства, наявності 

конкурентоздатності суб’єктів ринку, існування гармонії індивідуальної та 

суспільної свободи в умовах вільного ринку та функціонування держави із 

високим рівнем доходів, а також можливостями формування громадянської 

відповідальності, солідарності та справедливості. 

4. Особливою модифікацією моделей соціальної економіки на сучасному 

етапі виступають моделі загального добробуту – моделі, що різняться обсягом 

тих чи інших пільг і обґрунтуванням права на їх отримання, фінансуванням і 

організацією: англосаксонська (ліберальна), скандинавська (соціалістична), 

континентально-європейська (корпоративна) та  середземноморська (традиційно-

корпоративна). Скандинавська модель  характеризується яскраво вираженою 

соціальною орієнтацією економічної системи, реалізацією концепцій «загального 

добробуту», «соціальної відповідальності», «чесного державного управління», 

інноваційним оновленням  «технологій добробуту» - технологій, спрямованих на 

якісне покращення вироблених в регіоні та спожитих його громадянами благ, 

соціальних послуг. Практичне впровадження ключових аспектів даних концепцій 

дозволяє як максимізувати економічні показники (рівень доходів населення у 

вигляді заробітної плати та пенсійного забезпечення, рівень багатства країни та в 

розрахунку на кожного індивіда і т.д.), так і соціальні виміри, такі як тривалість 

життя, індекс щастя, індекс якості життя і т.д. 
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5. Оцінка ефективності соціалізації економічної моделі держави здійснюється 

шляхом аналізу трьох ключових вимірів соціально-економічного розвитку: 

економічного (ВВП, ПІІ, ставки оподаткування, дохідно-видаткова структура 

державного бюджету, зовнішньоторговельний оборот, мінімальний рівень 

заробітної плати та пенсій, рівень багатства і т.д.), соціального (тривалість життя, 

рівень якості життя) та агрегованого (соціально-економічних індексів 

соціального розвитку, людського розвитку, суспільної нерівності, тощо). 

Найвизначнішим індикатором соціальної спрямованості економічної моделі 

розвитку окремих країн та регіонів є співвідношення державних видатків на 

реалізацію традиційних управлінських функцій (підтримка громадського 

порядку, забезпечення національної безпеки, організація судочинства, тощо) з 

витратами на соціальний захист населення, соціальне страхування та розвиток 

(освіта, культура, охорона здоров’я, соціальний забезпечення, тощо). Однак, 

серед усіх прямих та агрегованих індикаторів, в результаті побудови автором 

моделі лінійної множинної регресії, серед найбільш значущих факторів, що 

впливають на такий соціалізовано-економічний показник, як рівень багатства 

кожного окремого індивіду, було виявлено два економічні показники – 

зовнішньоторговельний оборот та прямі іноземні інвестиції, а також соціальний 

показник, що характеризує стан трудового потенціалу країни – тривалість життя. 

6. Паралельними об’єктивними умовами поглиблення процесів соціалізації 

економічних моделей країн європейського регіону, зокрема регіонального 

об’єднання ЄС, виступають як спільність їх стратегії та соціальної спрямованості 

з одного боку, так і наявні відмінності їх макроекономічних показників, 

зумовлених різною кон’юнктурою окремих національних ринків, 

зовнішньоторговельною структурою, наявним ресурсним потенціалом, стилем 

державного менеджменту, тощо, з іншого. В основі спільної європейської моделі 

соціально-економічної солідарності та інтеграції лежать такі базові положення, 

як: колективність дій з метою підвищення їх ефективності та результативності; 

солідарна участь усіх верств населення як в процесі створення, так і 

користування соціальними ефектами економічного розвитку; активна державна 

політика по забезпеченню певного рівня загального добробуту у формі надання 

універсальних послуг (охорона здоров’я та освіта) як передумова економічного 

зростання; використання показників загального добробуту та рівня багатства як 

ключових індикаторів економічного розвитку.   

7. Спільна регіональна превентивна модель загального добробуту 

Скандинавського регіону представлена єдиними формами реалізації комунітарної 

соціально-економічної політики держав, діяльністю єдиних або об’єднаних в 

спільну систему координаційних органів управління, тісне функціонування 

національних ринків праці, загальним вектором соціалізації економічних 

процесів. В той же час, національні моделі представлені цілим рядом 

особливостей, існування яких пояснюється відмінними проблемами розвитку, а, 
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отже, й шляхами їх подолання. Так, за загальних сталих темпів зростання 

валового внутрішнього продукту, рівнів зайнятості, експорту та іноземних 

інвестицій, подолання безробіття та підвищення середньозважених абсолютних 

показників добробуту, багатства та соціального забезпечення, стабільно високих 

показниках фінансування соціальної сфери, існують певні відмінності в обсягах 

та формах прояву соціалізації економіки.  

8. Новітньою рисою конвергентної еволюції регіональної скандинавської 

моделі соціалізації економіки стала реалізація концепції замкнутого циклу 

споживання, максимально наближена до загальносвітової глобальної концепції 

сталого розвитку. Принцип трипаратизму реалізації даної концепції дозволяє 

мінімізувати видатки та максимізувати її ефективність за рахунок залучення всіх 

сторін господарських взаємовідносин – бізнес, держава, індивід. Так, 

редистриб’юція продуктових запасів забезпечує одночасне ефективне 

використання надлишку ресурсів, переробку харчових відходів, налагодження 

ланцюгів перерозподілу продуктів харчування, підтримку соціально незахищених 

верств населення, подолання структурної бідності, отримання додаткових 

економічних ефектів, тощо. 

9. Застосування методу економіко-математичного моделювання з метою 

аналізу ключових двадцяти показників соціально-економічного розвитку 

національних економік дозволило здійснити авторську кластеризацію соціально-

економічних моделей, виокремивши чотири базові кластери, що об’єднують 

національні системи розвитку країн ЄС та Скандинавського регіону, визначити 

місце України в даній структурі: (1) Австрія, Швеція, Данія, Норвегія, Бельгія, 

Португалія, Фінляндія, Ісландія; (2) Ірландія, Нідерланди, Мальта, Кіпр, 

Люксембург; (3) Великобританія, Франція, Греція, Іспанія, Італія, Німеччина; (4) 

Болгарія, Угорщина, Латвія, Україна, Хорватія, Польща, Румунія, Словаччина, 

Словенія, Чехія, Литва, Естонія. Так, окремі кластери характеризуються 

спільними стратегіями соціальної політики, що, зазвичай, базуються не лише на 

економічних передумовах, а й особливостях  історичного та культурного 

розвитку, політичній системі, географічному розташуванні та загальній 

геополітичній позиції конкретної країни. 

10. В рамках розробленої математичної моделі країни Скандинавського 

регіону об’єднані в один кластер. Однак, спільна за більшістю визначених 

показників група країн Скандинавського регіону, репрезентована єдиною 

превентивною моделлю соціально-економічного розвитку, є, так само, досить 

неоднорідною за своєю структурою. Це пов’язано, в першу чергу, з відмінністю в 

структурі доходної частини бюджету та джерел його наповнення. В той же час, 

єдність принципів соціального спрямування, підвищеного рівня соціального 

забезпечення, державних інвестицій у сфери соціальних послуг, інклюзивності 

ринку праці, тощо, залишаються ключовими, визначальними рисами моделі 

соціально-економічного розвитку скандинаського субрегіону. Разом з тим, 
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проведена за аналогічним принципом окремо кластеризація країн 

Скандинавського регіону доводить існування підгруп в рамках даного кластеру: 

(1) Швеція, Данія, Фінляндія; (2) Норвегія; (3) Ісландія, що свідчить про існуючі 

відмінності в наявних можливостях країн, а також оперативних завданнях, 

принципах та методах реалізації спільної моделі соціальної економіки – 

превентивної моделі загального добробуту, що є єдиним стратегічним напрямом 

із загальною метою підвищення рівня добробуту населення та соціалізації 

економічних процесів. 

11. Україна за рядом ключових соціально-економічних показників вже зараз 

демонструє глибоку європейську інтеграцію, потрапляючи до одного з отриманих 

кластерів національних економічних моделей європейського регіону. Проведений 

порівняльний аналіз за основними макроекономічними показниками дає підстави 

оцінити нинішнє соціально-економічне становище України не просто як кризове, 

а прийняти теоретичний принцип у якості ідеї, що будь-яка криза містить не 

тільки негатив, а й позитив. Для України беззаперечним позитивом постає 

можливість по новому цивілізованому вектору відновити довіру народу (як 

соціального капіталу) до держави завдяки цивілізованим діям останньої у якості 

політичного, правового і бюджетного гаранта становлення соціальної економіки. 

Таке відновлення є можливим і дійсним не тільки за умови створення соціально-

справедливої держави, але й ефективного контролю її дій з боку розвиненого 

громадянського суспільства. Стратегія і тактика України щодо її входження у 

світовий господарський процес вимагає суттєвих змін: переходу від принципів 

адаптації, сировинної привабливості і очікування інвестицій до високого рівня 

конкурентоздатності та соціально-економічної самодостатності; орієнтації на 

інвестиції з боку населення власної держави; нарощування фінансового 

потенціалу як потужного ресурсу функціонування господарської системи. 

Основою успішної соціалізації стратегії та політики державного регулювання є 

продуктивне використання ресурсів, ефективне функціонування суб’єктів 

господарювання, сприяюча економічному розвитку державна політика 

регулювання та оподаткування, стимулювання розвитку експортного потенціалу 

та ефективна подальша інтеграція України до світової системи господарювання. 

12. На основі оцінки існуючого стану вітчизняної моделі соціально-

економічної політики за такими критеріями, як стратегічна мета її 

функціонування, існуюча модель соціально-економічної політики розподілу, 

принципи надання соціальних послуг, законодавчо-нормативна база, форми та 

механізми реалізації обраної стратегії, параметри оцінки її ефективності, а також 

визначивши соціальну спрямованість державної соціально-економічної політики,  

можна стверджувати про можливість успішної трансформації національної 

моделі з врахуванням досвіду побудови соціальної економіки країнами 

Скандинавського регіону. Очевидним є доречність застосування превентивної 

моделі соціальної економіки на прикладі Скандинавського регіону, що 
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інтерпретується як активна економічна політика держави, яка передбачає 

двовекторне фінансування розвитку сфери соціальних послуг одночасно зі 

створенням сприятливих умов для розвитку бізнесу. Основною метою даної 

політики є збільшення видатків на розвиток виробничої інфраструктури за умови 

зниження видатків на соціальний захист, що призведе до економічного прогресу, 

самозабезпечення, реструктуризації системи доходів та видатків державного 

бюджету. Одночасно з цим виявлено існування додаткових зовнішніх 

імперативів, що гальмують ефективність імплементації ключових принципів 

моделі. В Україні ними визнано державний борг та видатки, пов’язані з його 

погашенням та обслуговуванням. У випадку позитивних результатів, можна 

прогнозувати, що, окрім досягнення економічних ефектів як основи та 

стимулюючого фактору соціалізації економіки, вагомою підтримкою успішної 

реалізації подібної соціально-орієнтованої стратегії економічного розвитку має 

стати формування суспільної свідомості на засадах соціальної відповідальності, 

культури споживання населення, формування та розвиток яких є одним з 

нагальних стратегічних завдань сфер освіти, науки та культури України. За умови 

збереження національної ідентичності та максимального використання наявного 

специфічного для даного регіону та країни ресурсного потенціалу, оптимального 

поєднання засад соціальної економіки та ринкового господарювання, виховання 

соціально відповідального виробника та споживача існує висока ймовірність 

ефективної імплементації ключових засад соціально-орієнтованої моделі 

економічного розвитку, а трансформація вітчизняної моделі соціальної економіки 

на засадах принципів скандинавської моделі дозволить досягти конкретних 

комплексних позитивних зрушень в напрямі сталого розвитку. 
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Скандинавського регіону світового господарства. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 

спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні 

відносини. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2019. 

У дисертації обґрунтовано парадигмальні засади формування соціальної 

економіки, дана комплексна оцінка ефективності соціалізації економічної моделі 

держав Скандинавського регіону світового господарства та здійснено 
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проектування на цій основі національної превентивної моделі соціально-

економічного розвитку України. Проведено компаративістський аналіз моделі 

соціально-економічної політики в Європейському Союзі. З’ясовано сутність та 

особливості Скандинавської моделі сталого соціально-економічного розвитку. За 

допомогою кластерного аналізу здійснено класифікацію національних 

економічних моделей з точки зору їх соціалізації, оцінюючи як економічні 

показники розвитку, так і соціальне спрямування державних економічних політик 

та отримуваних соціальних ефектів. На основі моделювання адаптації та 

імплементації Скандинавської моделі соціальної економіки були виявлені наявні 

передумови та перепони успішної реалізації її ключових принципів в Україні. 

Ключові слова: солідарна соціальна економіка, загальний добробут, 

соціально-економічна модель, економічні детермінанти соціалізації, превентивна 

модель, інклюзивність ринку праці, конвергенція, дуалізація, комунітарна 

політика, людський капітал, соціальне забезпечення, Скандинавський регіон. 

 

АННОТАЦИЯ 

Приятельчук Е.А. Социализация экономической модели государств 
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Министерства образования и науки Украины. – Киев, 2019. 

В диссертации обоснованы парадигмальные основы формирования 

социальной экономики, дана комплексная оценка эффективности социализации 

экономической модели государств Скандинавского региона мирового хозяйства и 

осуществлено проектирование на этой основе национальной превентивной 

модели социально-экономического развития Украины. Проведен 

компаративистский анализ модели социально-экономической политики в 

Европейском Союзе. Выявлено сущность и особенности Скандинавской модели 

устойчивого социально-экономического развития. С помощью кластерного 

анализа осуществлено классификацию национальных экономических моделей с 

точки зрения их социализации, оценивая как экономические показатели развития, 

так и социальное направление государственных экономических политик и 

получаемых социальных эффектов. На основе моделирования имплементации 

Скандинавской модели социальной экономики в Украине были выявлены 

существующие предпосылки и трудности. 

 Ключевые слова: солидарная социальная экономика, общественное 

благополучие, социально-экономическая модель, экономические детерминанты 
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ABSTRACT 

Pryiatelchuk O.A. Socialization of the Economic Model of Scandinavian 

Region of the World Economy. – Manuscript. 

Thesis submitted for the degree of doctor of economic sciences, specialty 08.00.02 

– World Economy and International Economic Relations. – Taras Shevchenko National 

University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2019. 

The dissertation substantiates the paradigmatic principles of the formation of the 

social economy, provides a comprehensive assessment of the effectiveness of the 

socialization of the economic model of the Scandinavian region of the world economy, 

and a projection on this basis of the national preventive model of socio-economic 

development of Ukraine. 

The structure of indicative measures of socio-economic development of individual 

national models has been analyzed. It has been found that social component is inherent 

in all types of economic systems. However, the very mixed economic system implies 

the unity and mutual determination of economic and social determinants, their 

functioning in close connection and interdependence, the reversal nature of the impact 

on the formation of concrete forms of manifestations and practical implementation, 

depending on the evolutionary stage of development, available resources and the 

definition of strategic priorities of sustainable growth. Social economy as a kind of 

mixed socially-oriented market economy realizes the possibility of manifestation of 

social effects in conditions of perfect competition - a set of social results derived from 

the realization of investments in the real sector of the economy, projected on the quality 

of the social environment. 

A comparative analysis of the model of social and economic policy in the European 

Union has been carried out. The essence and features of the Scandinavian model of 

sustainable socio-economic development are found out. With the help of cluster 

analysis, the classification of national economic models with the prism of their 

socialization was made, assessing both economic indicators of development and the 

social orientation of state economic policies and social effects derived from the 

implementation of specific strategies for sustainable (socio-ecological-economic) 

development. Based on the modeling of adaptation and implementation of the 

Scandinavian model of social economy, the existing preconditions and obstacles to the 

successful implementation of its key principles in Ukraine have been identified. 

In general, the social economy model is recognized as a type of market economic 

system that provides for the preventive nature of social policy, active human resources 

management, investment in human capital and the development of the social services 

market in order to achieve sustainable economic development. 

Key words: solidarity social economy, general welfare, socio-economic model, 

economic determinants of socialization, preventive model, labor market inclusiveness, 

convergence, dualization, communal policy, human capital, social welfare, 

Scandinavian region. 


	ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
	ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ
	ВИСНОВКИ
	СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
	АНОТАЦІЯ
	АННОТАЦИЯ

