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Шамборовський Г. О. Закономірності досягнення добробуту населення 

в умовах трансформації міжнародних інтеграційних об’єднань. — 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

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.  

Дисертація присвячена дослідженню теоретичних і практичних аспектів 

добробуту населення країн в умовах міжнародної економічної інтеграції та 

регіоналізації світового господарства. Мета дисертаційної роботи — виявити 

чинники та визначити вплив міжнародної економічної інтеграції на добробут 

населення країн — членів міжнародних інтеграційних об’єднань. У праці 

обґрунтовано теоретичні засади добробуту населення та парадигми держави 

добробуту, визначено критерії, показники та індикатори добробуту країн — 

членів міжнародних інтеграційних об’єднань, просторово-структурну 

характеристику добробуту населення мегарегіонів, оцінено ефекти міжнародної 

економічної інтеграції, викладено рекомендації для України щодо можливостей 

отримання вигод унаслідок лібералізації торгівлі з Європейським Союзом.  

Авторська концепція передбачає набір методів та інструментів для аналізу 

та оцінки добробуту населення на основі мікро- та макроекономічних, 

демографічних, аналітичних та рейтингових показників добробуту країн — 

членів міжнародних інтеграційних об’єднань, характеристику моделей політики 

добробуту, виявлення їхніх переваг та недоліків. 

Викладений у дисертації комплекс підходів до категорії добробуту 

населення ґрунтується на фундаментальних концепціях індивідуального та 

суспільного добробуту, загальної економічної рівноваги, сталого розвитку — 

класичних і сучасних наукових дослідженнях, присвячених іноземними та 

українськими ученими проблематиці макроекономічної та соціальної політики, 

узгодження пріоритетів соціально-економічного розвитку суспільства, побудови 
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системи показників для вимірювання рівня і якості життя, а також 

конструювання узагальнюючого показника на основі регресійно-кореляційних 

моделей. 

Охарактеризовано теоретичні засади механізму взаємодії міжнародної 

економічної інтеграції та добробуту населення країн-учасниць. Його 

структурними елементами є вільний рух чинників виробництва, споживання та 

інвестицій, наявність або відсутність ефектів, мотивація для суб’єктів.  

Здійснено обґрунтування взаємозв’язків міжнародної економічної 

інтеграції та добробуту населення на основі економетричних моделей, а також 

моделі, заснованої на методі нечіткої логіки, для емпіричного виміру впливу 

інтеграційних чинників на показники добробуту, для виокремлення детермінантів 

політики добробуту країн — членів міжнародних інтеграційних об’єднань, для 

пояснення впливу різних соціально-економічних чинників міжнародної інтеграції 

на зростання рівня та якості життя у країнах-учасницях; на основі моделі 

загальної економічної рівноваги здійснено прогнозування досягнення добробуту 

населення та пріоритетних напрямів розвитку зовнішньоекономічних відносин 

України та ЄС. 

Проаналізовано особливості тарифної лібералізації між Україною та ЄС, 

передбаченої Угодою про асоціацію та Поглибленою та всеохоплюючою зоною 

вільної торгівлі, а також пов’язані з цим трансформації зовнішньоторговельного 

режиму сторін. Оцінено можливі зміни показників економічного добробуту, 

виробництва, торговельного сальдо щодо ключових товарних позицій. Наукові 

результати й висновки одержано за допомогою комп’ютеризованої розрахункової 

моделі загальної рівноваги «The Global Trade Analysis Project, GTAP».  

Розрахунки, виконані на основі програмного забезпечення GTAP 10.0, 

підтверджують позитивний ефект зростання економічного добробуту в Україні 

внаслідок формування зони вільної торгівлі з ЄС. Передбачено, що український 

експорт зросте найбільше у секторі одягу та текстильних виробів, а приріст 

позитивного торговельного сальдо для України внаслідок лібералізації 

зовнішньої торгівлі з ЄС зможуть забезпечити такі галузі: «зернові культури та 
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сільськогосподарська сировина», «продукти харчування», «транспорт та 

комунікації», «послуги населенню та будівництво». Інші сектори економіки 

зазнають значного збільшення конкуренції з боку європейських та міжнародних 

постачальників. 

У дисертації виконано оцінку реалізації конкурентного потенціалу 

національної економіки у процесі євроінтеграції, досліджено вплив лібералізації 

торгівлі на економічний добробут, розроблено стратегічні напрями розвитку 

структурно-інституційної інтеграції до ЄС. Автор на основі комплексної оцінки 

структурних перетворень України в умовах євроінтеграції запропонував модель 

ринково-інституційної інтеграції, спрямованої на досягнення ефективності 

виробничих процесів і збільшення достатку громадян. 

Ключові слова: міжнародна економічна інтеграція, добробут населення, 

парадигма держави добробуту, загальна економічна рівновага, моделі політики 

добробуту, структурні перетворення, країни — члени міжнародних інтеграційних 

об’єднань, європейська економічна інтеграція, Угода про асоціацію між 

Україною та Європейським Союзом. 

ABSTRACT 

Shamborovskyi G. O. The regularities of the population’s welfare attaining 

in the terms of the transformation of the international integration associations. — 

Manuscript.  

The thesis for the degree of Doctor of Science in Economics, 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 is devoted to research of theoretical and practical aspects of the 

welfare of the population of the countries in the conditions of the international 

economic integration and regionalization of the world economy. The purpose of the 

dissertation is to identify the factors and determine the impact of the international 

economic integration on the welfare of the population of member countries of 

international integration associations. The thesis substantiates the theoretical 
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foundations of the welfare of the population and the paradigm of the welfare state, 

identifies criteria, indicators and indicators of the welfare of member countries of 

international integration associations, spatial and structural characteristics of the 

welfare of megaregions, assesses the effects of the international economic integration 

due to the trade liberalization with the European Union. 

The author's concept provides a set of methods and tools for analyzing and 

assessing the welfare of the population based on micro-, macroeconomic, demographic, 

analytical and rating indicators of welfare of member countries of international 

integration associations, characterizing welfare policy models, identifying their 

advantages and disadvantages. 

The complex of approaches to the category of welfare of the population stated in 

the dissertation is based on fundamental concepts of individual and social welfare, 

general economic equlibrium, sustainable development — classical and modern 

scientific researches devoted to macroeconomic and social policy, coordination of the 

socio-economic priorities. Author constructs system of indicators to measure the level 

and quality of life, as well as a summary indicators based on regression-correlation 

models. 

Theoretical bases of the mechanism of interaction of the international economic 

integration and the welfare of the population of the participating countries are 

characterized. Its structural elements are the free movement of factors of production, 

consumption and investment, the presence or absence of effects, individual motivation. 

The relationship between international economic integration and population 

welfare is substantiated on the basis of econometric models, as well as a model based 

on the fuzzy logic method, for empirical measurement of the impact of integration 

factors on welfare indicators, to identify determinants of welfare policy and explain the 

impact of various socio-economic factors of the international integration on the growth 

of quality and quality of life in the participating countries; based on the model of 

general economic equilibrium, the forecasting of the achievement of the welfare of the 

population and the priority directions of the development of foreign economic relations 

between Ukraine and the EU was carried out. 
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The peculiarities of tariff liberalization between Ukraine and the EU, provided 

by the Association Agreement and the Deep and Comprehensive Free Trade Area, as 

well as the related transformations of the foreign trade regime of the parties are 

analyzed. Possible changes in indicators of economic welfare, production, trade balance 

in relation to key product items are estimated. Scientific results and conclusions were 

obtained using a computerized calculation model of general equilibrium «The Global 

Trade Analysis Project, GTAP». 

Calculations based on GTAP 10.0 software confirm the positive effect of 

increasing economic prosperity in Ukraine due to the formation of a free trade area 

with the EU. It is expected that Ukrainian exports will grow the most in the textiles and 

wearing apparel, and the growth of a positive trade balance for Ukraine due to the 

liberalization of foreign trade with the EU will be able to provide the following 

industries: «grains and crops», «meat and live-stock products», «transport and 

communications», «utility and construction». Other sectors of the economy are 

experiencing a significant increase in competition from European and international 

suppliers. 

The dissertation assesses the realization of the competitive potential of the 

national economy in the process of European integration, examines the impact of trade 

liberalization on economic welfare, developed strategic directions for the development 

of structural and institutional integration into the EU. Based on a comprehensive 

assessment of Ukraine's structural transformations in the context of European 

integration, the author proposed a model of market and institutional integration aimed 

at achieving the efficiency of production processes and increasing the wealth of 

citizens. 

Keywords: international economic integration, welfare of the population, the 

paradigm of the welfare state, general economic equilibrium, welfare policy models, 

structural transformations, member states of international integration associations, 

European economic integration, Association Agreement between Ukraine and the 

European Union. 
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ВСТУП 
 

Актуальність теми. В економічній науці категорія «добробут» складна, 

неоднозначна і малодосліджена. У сучасних наукових колах вона набуває 

неабиякої актуальності, що спричинено недостатнім рівнем комплексних та 

міждисциплінарних досліджень з цієї тематики, а також відповідного 

інструментарію та методології їхнього виконання у сфері міжнародних 

економічних відносин. Головна мета сучасних держав — збільшення добробуту 

їхніх громадян. Цього неможливо досягти без гарантування внутрішньої та 

зовнішньої безпеки, розвитку торгівлі, інвестицій, тобто зростання ділової 

активності та формування в країні інституційного середовища.  

У наш час спостерігається тенденція до макрорегіоналізації або 

мегарегіоналізації світового господарства — інтенсифікації укладення 

міжнародних торговельних угод та оформлення міжнародних інтеграційних 

об’єднань, проте найуспішнішими, інституційно та юридично сформованими 

можна вважати економічний союз ЄС, митні союзи АСЕАН і МЕРКОСУР, зону 

вільної торгівлі НАФТА, завданням яких є розвиток торгівлі, інвестицій, трудової 

міграції з метою збільшення соціально-економічних можливостей і зростання 

рівня та якості життя населення країн-членів. Мегарегіональні інтеграційні 

процеси пришвидшуються внаслідок територіальної та культурної спільності, 

ментальності, тісних сусідських контактів у бізнес-середовищі, спільних 

геополітичних інтересів країн-членів задля розширення можливостей поліпшення 

соціально-економічного становища громадян. 

Проблему досягнення в Україні показників добробуту розвинутих країн 

неможливо вирішити на рівні внутрішнього ринку, бо національна економіка 

потерпає від політичної невизначеності: вона вразлива до змін світових цін та 

ринкової кон’юнктури і залежить від міжнародних інвестицій та кредитів. Низький 

рівень доходів населення в Україні значною мірою спричинений тривалим 

перехідним періодом і слабкою інституційною спроможністю країни.  
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Фундаментальний внесок у теорію економічного добробуту, рівня та якості 

життя, дослідження ефективного виробництва та корисності споживання населення 

країни зробили такі видатні вчені: А. Аткінсон, Дж. Бентам, Л. Вальрас, 

Ф. Герцберг, К. Ерроу, Н. Калдор, Дж. Кобб, C.-K. Колм, В. Леонтьєв, А. Маслоу, 

Л. фон Мізес, В. Нордхауз, В. Парето, А. Пігу, Д. Рікардо, С. Роузфілд, 

П. Семюельсон, А. Сен, А. Сміт, Дж. Тобін, Е. Фром, Дж. Хікс, Й. Шумпетер та ін. 

Серед вітчизняних науковців увагу виміру соціально-економічного добробуту 

приділили В. Базилевич, Р. Зварич, Е. Лібанова, В. Мандибура, С. Мочерний, 

Н. Новіков, В. Приймак, А. Савка, Л. Семів, С. Сіденко, Є. Слуцький та ін.  

Проблеми досягнення добробуту нашої країни, її інтеграції у світове 

господарство досліджували у своїх працях Ю. Біленко,  В. Борщевський, 

В. Будкін, І. Бураковський, З. Варналій, В. Вергун, О. Власюк, А. Гальчинський, 

В. Геєць, І. Грабинський, М. Долішній, М. Дудченко, Р. Заблоцька, 

Л. Кістерський, Г. Климко, І. Лукінов, Д. Лук’яненко, З. Луцишин, Ю. Макогон, 

М. Мальський, В. Мовчан, А. Мокій, Ю. Пахомов, С. Писаренко, Л. Поліщук, 

А. Поручник, Ю. Присяжнюк, І. Пузанов, Н. Резнікова, О. Рогач, А. Румянцев, 

В. Сіденко, Р. Стаканов, Л. Українець, В. Федосов, А. Філіпенко, М. Флейчук, 

С. Циганов, Л. Черняга, О. Чугаєв, В. Шевчук, О. Шнирков, С. Якубовський та ін. 

Проте, на нашу думку, у дослідженнях українських та зарубіжних учених ще не 

знайшли детального висвітлення явища і проблеми, пов’язані із взаємозв’язками 

міжнародної економічної інтеграції та добробуту населення в контексті 

євроінтеграції нашої держави. 

Зокрема, йдеться про виявлення певних тенденцій, закономірностей між 

розвитком, диверсифікацією міжнародних інтеграційних процесів, з одного боку, 

та джерелами і механізмами досягнення добробуту населення — з іншого. 

Зазначений кореляційний зв’язок має різні якісні та кількісні виміри залежно від 

стадій і фаз міжнародної економічної інтеграції та від інтенсивності форм 

господарської взаємодії країн (торгівля, інвестиції, міграція робочої сили тощо). 

Водночас потребують розв’язання проблеми формування методології 

вимірювання не лише економічного добробуту, а й його соціально-психологічних 
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складових. Теоретичного узагальнення та системного аналізу потребує 

обґрунтування стратегічних пріоритетів і політики досягнення стійкої позитивної 

динаміки доходів населення на мікро-, мезо- та макроекономічному рівнях, 

імплементації в Україні положень Угоди про асоціацію з ЄС. 

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

виконана на кафедрі міжнародних економічних відносин Львівського 

національного університету імені Івана Франка відповідно до програми 

наукових досліджень кафедри та в межах таких науково-дослідних робіт: 

— «Секторальна інтеграція в економічній системі Європейського Союзу» 

(номер державної реєстрації 0110U003148); 

— «Еколого-економічні переваги у міжнародній торгівлі в умовах 

глобалізації світової економіки» (номер державної реєстрації 

0111U008008); 

— «Екологічні чинники економічного зростання в країнах Центрально-

Східної Європи» (номер державної реєстрації 0114U004246); 

— «Стратегії міжнародної конкурентоспроможності та конвергенції 

соціально-економічного розвитку ЄС» (номер державної реєстрації 

0115U003956); 

— «Політико-економічні перспективи встановлення та розвитку світового 

ринку альтернативних джерел енергії» (номер державної реєстрації 

0117U001404).  

У межах тем автор дослідив соціально-економічні ефекти ринково-

інституційної інтеграції України до ЄС. 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи — розв’язання 

наукової проблеми щодо закономірностей досягнення добробуту населення країн 

— членів міжнародних інтеграційних об’єднань, виявлення мікро-, мезо- та 

макроекономічних чинників і визначення впливу міжнародної економічної 

інтеграції на показники добробуту населення мегарегіонів. 

Відповідно до мети визначено завдання, що є структурою наукової роботи: 
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— з’ясувати сутність категорії «добробут населення», фундаментальні 

проблеми достатку, корисності споживання та індивідуального вибору в 

сучасних економічних системах; 

— визначити методологію оцінки добробуту, деталізувати рівень і якість 

життя населення у моделях, критеріях, індикаторах та стандартах в 

умовах міжнародної економічної інтеграції;  

— розрахувати вплив скасування імпортних мит у межах режиму зони 

вільної торгівлі країн — членів інтеграційних об’єднань ЄС, НАФТА, 

АСЕАН, МЕРКОСУР, ЄАЕС на еквівалентну змінну добробуту 

населення (корисність споживання у мегарегіоні);  

— змоделювати мікро-, мезо- та макроекономічні зв’язки та можливості 

паритету добробуту населення країн — членів міжнародних 

інтеграційних об’єднань; 

— проаналізувати моделі політики добробуту країн — членів 

інтеграційних об’єднань ЄС, НАФТА, АСЕАН, МЕРКОСУР, ЄАЕС, 

формування спільних стратегій та інструментів конвергенції; 

— з’ясувати вплив євроінтеграції і структурних перетворень на показники 

та моделі політики добробуту населення в країнах ЦСЄ; 

— проаналізувати динаміку і структуру доходів населення в Україні та 

оцінити структурні зміни національної економіки протягом 1991–2017 рр.; 

— спрогнозувати вірогідні наслідки скасування торговельних мит між 

Україною та ЄС для добробуту населення, обсягів та структури 

виробництва, зовнішньої торгівлі у результаті виконання Угоди про 

асоціацію; 

— встановити метод обчислення виконання Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС щодо лібералізації зовнішньої торгівлі та гармонізації 

законодавства з метою поліпшення рівня та якості життя населення 

нашої держави. 

Об’єкт дослідження — оптимізація добробуту населення країн — членів 

міжнародних інтеграційних об’єднань.  
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Предмет дослідження — теоретико-методологічні підходи визначення 

закономірностей досягнення добробуту населення країн — членів ЄС, НАФТА, 

АСЕАН, МЕРКОСУР, ЄАЕС та України. 

Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційної роботи є 

теорії глобалізації та мегарегіоналізації світової економіки, міжнародної 

економічної інтеграції та зовнішньої торгівлі, економіки добробуту, регіональної 

співпраці, загальної економічної рівноваги, наукові положення вітчизняних і 

зарубіжних учених з дослідження та аналізу сучасних економічних систем країн 

різних регіонів світу. У дисертації використано широке коло методів наукового 

пізнання: історико-логічний метод (під час аналізу економічної теорії добробуту 

та парадигми держави добробуту, Розділ 1); системний метод (під час 

дослідження теоретичних основ моделей політики добробуту країн — членів 

НАФТА, АСЕАН, МЕРКОСУР, ЄАЕС (для виокремлення детермінантів політики 

добробуту країн — членів міжнародних інтеграційних об’єднань), Розділ 3); 

методи кореляційно-регресійного аналізу (для теоретичного обґрунтування 

взаємозв’язків міжнародної економічної інтеграції та добробуту населення і 

побудови економіко-математичної моделі, а також моделі, заснованої на методі 

нечіткої логіки (для емпіричного виміру впливу інтеграційних чинників на 

показники добробуту), Розділ 2); методи економічного моделювання (для оцінки 

варіантів впливу соціально-економічних чинників міжнародної економічної 

інтеграції на зростання рівня та якості життя у країнах-учасницях: на основі 

моделі загальної економічної рівноваги GTAP здійснено прогнозування 

пріоритетних напрямів розвитку зовнішньоекономічних відносин України та ЄС, 

Розділи 2, 5); методи теоретичного та статистичного аналізу міжнародних 

економічних відносин (дослідження динаміки та структури зовнішньої торгівлі, 

прямих іноземних інвестицій, трудової міграції, Розділи 2, 3, 4). 

Джерельна база дослідження: періодичні звіти та публікації ООН, Світового 

банку, ОЕСР, ЮНКТАД та інших міжнародних інтеграційних об’єднань; 

нормативно-правові акти та статистичні матеріали державних органів статистики 

та профільних міністерств України; наукові статті та монографії зарубіжних і 
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вітчизняних учених; матеріали міжнародних науково-практичних фахових 

конференцій; власні дослідження автора з проблематики добробуту населення та 

міжнародної економічної інтеграції. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у дослідженні теоретико-

методологічних положень та емпіричних результатів щодо взаємозв’язку 

міжнародної економічної інтеграції та добробуту країн-учасниць, 

запропонованих практичних рекомендацій щодо зростання доходів та 

поліпшення якості життя населення України в умовах європейської інтеграції. 

Зокрема, уперше:  

— обґрунтовано концепцію досягнення добробуту населення, засновану на 

міжнародній економічній інтеграції та структурних перетвореннях національної 

економіки для прийняття управлінських рішень у галузі мотивації та організації 

населення задля зростання рівня та якості життя в державі. Як наукову гіпотезу 

висунуто припущення, що міжнародна економічна інтеграція та структурні 

перетворення змінюють умови, правила та стандарти торгівлі, які оптимізують 

добробут населення країн-учасниць. Концепція передбачає набір методів та 

інструментів для аналізу й оцінки добробуту населення на основі мікро-, мезо- та 

макроекономічних, демографічних, аналітичних і рейтингових показників 

добробуту країн — членів міжнародних інтеграційних об’єднань, характеристику 

моделей політики добробуту, виявлення їхніх недоліків і переваг. Відповідно до 

економіко-математичного моделювання загальної економічної рівноваги, 

багатофакторного кореляційно-регресійного аналізу, методу нечіткої логіки та 

кластерного аналізу виявлено низку закономірностей, а саме: лібералізація 

зовнішньої торгівлі та структурні реформи впливають на добробут населення, 

змінюються обсяг виробництва та корисність споживання у країнах — членах 

міжнародних інтеграційних об’єднань; розвиток міжнародної економічної 

інтеграції в одному мегарегіоні впливає на добробут населення у різних 

міжнародних інтеграційних об’єднаннях, відбувається перерозподіл інвестицій, 

трудових ресурсів, переорієнтація зовнішньої торгівлі; кількісні та якісні 

показники добробуту населення країн — членів міжнародних інтеграційних 
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об’єднань зростають в умовах спільних соціально-економічних цілей, стратегій 

та політики; 

— на основі моделі загальної економічної рівноваги та програмного 

забезпечення GTAP 10.0 оцінено вплив скасування імпортних тарифів у 

міжнародних інтеграційних об’єднаннях на еквівалентну змінну добробуту 

(корисність споживання) країн — членів НАФТА, АСЕАН, МЕРКОСУР, ЄАЕС. 

Результати, розраховані за каліброваними даними базових років (2004, 2007, 

2011, 2014), виявили зменшення еквівалентної змінної добробуту мегарегіонів, 

що засвідчує скорочення доходів від експортної спеціалізації та вичерпання 

можливостей поліпшення умов торгівлі країн — членів міжнародних 

інтеграційних об’єднань. Найбільші сукупні вигоди отримують країни — члени 

АСЕАН. Доведено неефективність євразійської економічної інтеграції, яка 

суттєво не впливає на еквівалентну змінну добробуту країн — членів ЄАЕС. За 

допомогою багатофакторного регресійного моделювання у програмному 

забезпеченні STATISTICA виконано емпіричне дослідження чинників добробуту 

населення країн — членів міжнародних інтеграційних об’єднань, проаналізовано 

вплив мікро- та макроекономічних показників на досягнення добробуту 

населення (ВВП на особу, рейтинг щастя, індекс процвітання) країн — членів ЄС, 

НАФТА, АСЕАН, МЕРКОСУР, ЄАЕС, а також визначено коефіцієнти 

показників, які впливають (позитивно, негативно) або не впливають на рівень та 

якість життя у різних регіонах світу, завдяки чому розкрито природу явища, 

канали зв’язків і трендів добробуту населення країн — членів міжнародних 

інтеграційних об’єднань, що охоплюють п’ять сфер, таких як зовнішня торгівля, 

прямі іноземні інвестиції, міграція робочої сили, інституційна інтеграція, 

структурні перетворення; 

— відповідно до математичного апарату теорії нечіткої логіки, у 

програмному забезпеченні MATLAB оцінено вплив євроінтеграції на добробут 

населення, встановлено взаємозв’язки мікро- і макроекономічних показників 

соціально-економічного розвитку та добробуту населення країн ЦСЄ — членів 

ЄС. Розроблений нечіткий логічний алгоритм та модель кореляції дали змогу 
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визначити співвідношення індикаторів євроінтеграції (індекс умов торгівлі, 

рівень безробіття, прямі іноземні інвестиції (ПІІ), стан поточного рахунку 

платіжного балансу), за яких досягають низьких, середніх та високих кількісних і 

якісних показників добробуту (ВВП на особу, кінцеве споживання населення, 

середня заробітна плата, рівень інфляції, індекс людського розвитку, індекс 

процвітання, індекс щастя, індекс екологічного виміру). Методом регресійного 

аналізу та огортаючих даних визначено ефективність трансформації в умовах 

євроінтеграції країн ЦСЄ — членів ЄС та претендентів на вступ. З’ясовано, що у 

країнах ЦСЄ — членах ЄС трансформаційний процес завершився або добігає 

кінця, отож добробут населення залежить більшою мірою від зовнішніх, ніж від 

внутрішніх чинників. У претендентів на вступ, навпаки, індекс прогресу 

трансформації рівномірно розподілений і, за умов зростання показника, 

позитивно впливатиме на добробут населення; 

удосконалено:  

— аналітичний підхід концептуалізації категорії добробуту населення у 

сучасних економічних системах; обґрунтовано перехід від теорії економічного 

добробуту до парадигми держави добробуту, суть якої полягає у здійсненні 

політики та стратегії досягнення високих показників і стандартів рівня та якості 

життя у країнах — членах міжнародних інтеграційних об’єднань; 

— практичні аспекти дослідження політики добробуту країн — членів 

міжнародних інтеграційних об’єднань, макрорегіональні особливості моделей 

політики добробуту, можливості імплементації спільної політики добробуту ЄС у 

країнах ЦСЄ. Відповідно до кластерного аналізу завдань і цілей стратегії 

«Європа—2020» здійснено багатокритеріальну оптимізацію цілей та критеріїв 

політики добробуту країн Центрально-Східної Європи та запропоновано 

економічну інтерпретацію кластерів: Польща та Румунія — ринкова модель; 

Угорщина — градуалістична модель; Болгарія, Хорватія, Чеська Республіка — 

прогресивна модель; Естонія, Латвія, Литва, Словаччина, Словенія — адаптивна 

модель загального добробуту; 



	

	

23 

23	

— на основі нової версії програмного забезпечення GTAP 10.0 визначено 

наслідки лібералізації торгівлі між Україною та ЄС, її вплив на ВВП, експорт, 

імпорт, еквівалентну змінну добробуту населення, а також аналогічні зміни в 

агрегованих мегарегіонах. Незважаючи на тимчасове зниження ефективності, 

економіка України отримує порівняно високі вигоди — зростання еквівалентної 

змінної добробуту, що засвідчує доцільність посилення євроінтеграційного курсу 

нашої держави; 

набули подальшого розвитку: 

— тлумачення категорії «добробут населення» в умовах трансформації 

міжнародних інтеграційних об’єднань; розглянуто економічні та соціально-

психологічні аспекти поняття, наголошено на збільшенні трудової та 

інвестиційної мотивації населення в умовах міжнародної економічної інтеграції і 

структурних перетворень; запропоновано розглядати «добробут населення» як 

похідну від ефективного та справедливого оптимального стану виробництва та 

споживання національної економіки, якого досягають за допомогою лібералізації 

та інституціоналізації суспільних відносин; 

— моделювання та прогнозування соціально-економічних явищ і процесів, 

різні модифікації моделей динаміки, структури і взаємозв’язків міжнародної 

економічної інтеграції та добробуту населення: на основі теорії загальної 

економічної рівноваги, методу нечіткої логіки та кореляційно-регресійного 

аналізу доведено ефективність міжнародної економічної інтеграції і структурних 

перетворень у досягненні вищого рівня та якості життя населення країн — членів 

міжнародних інтеграційних об’єднань; 

— концептуальні засади зовнішньоекономічних стратегій, домінантні 

чинники добробуту населення України в умовах євроінтеграції та 

мегарегіоналізації світового господарства; обґрунтовано стратегічні напрями 

збільшення обсягів виробництва та експорту вітчизняної продукції внаслідок 

скасування імпортних мит згідно з Угодою про асоціацію з ЄС (у розрізі галузей 

економіки): на основі програмного забезпечення GTAP 10.0 з’ясовано, що 

найбільші вигоди зможуть забезпечити виробники та експортери зернових 



	

	

24 

24	

культур і сільськогосподарської сировини, продуктів харчування, одягу та 

текстильних виробів, транспортних послуг і комунікацій, послуг населенню та 

будівництва;  

— алгоритм зв’язку зростання добробуту населення України та адаптації 

законодавства ЄС унаслідок інституційної інтеграції, що дає підстави очікувати 

підвищення інвестиційно-економічної активності у країні, поліпшення умов 

ведення бізнесу, розвитку ринку праці, підвищення рівня зайнятості та добробуту 

населення.  

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в 

обґрунтуванні теоретико-методологічних положень, аналітичних висновків та у 

розробці прикладних моделей досягнення добробуту населення України в умовах 

європейської інтеграції та мегарегіоналізації світового господарства.  

Теоретико-методологічні підходи і практичні рекомендації, сформульовані в 

докторській дисертації, використані у навчальному процесі при підготовці 

навчально-методичних матеріалів дисциплін «Міжнародні економічні відносини» 

(Тема 10. Міжнародна економічна інтеграція), «Філософія міжнародного бізнесу» 

(Тема 10. Економічна теорія добробуту та розвиток парадигми держави 

добробуту), «Регіональна політика та Структурні фонди ЄС» (Тема 8. Структурна 

конвергенція та добробут населення країн — членів ЄС) і стали основою 

спецкурсу «Економіка добробуту країн країн Балто-Чорноморського регіону», що 

викладають на кафедрі міжнародних економічних відносин факультету 

міжнародних відносин студентам спеціальності «Міжнародні економічні 

відносини» та «Міжнародний бізнес». Акт про впровадження № 3561-Н від 

30.09.2019. 

Висвітлені автором науково-практичні та теоретичні основи парадигми 

держави добробуту у контексті поглиблення інтеграції України та ЄС 

використані під час виконання науково-дослідних робіт кафедри міжнародних 

економічних відносин Львівського національного університету імені Івана 

Франка на теми: «Політико-економічні перспективи становлення та розвитку 

світового ринку альтернативних джерел енергії» (номер державної реєстрації 
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0117U001404) та «Інноваційні напрямки розвитку зовнішньоекономічної 

політики України» (номер державної реєстрації 0118U000006). Акт про 

впровадження № 3562-Н від 30.09.2019. 

Висвітлені автором теоретичні положення, висновки та практичні 

рекомендації поліпшення добробуту населення у контексті європейської 

економічної інтеграції України та ЄС розглянуті та використані у методичному 

забезпеченні роботи у напрямі мотивації населення та прийнятті управлінських 

рішень Львівської обласної державної адміністрації (номер державної реєстрації 

5/18-6562/0/2-19/1-10 від 17.10.2019), у Комітеті Верховної Ради з питань 

гуманітарної та інформаційної політики (номер державної реєстрації 192526 від 

22.10.2019) та Міністерстві фінансів України (номер державної реєстрації 38000-

02-01/28770 від 18.11.2019).  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійною, 

завершеною автором науковою працею. Представлені в дисертації, наукових 

статтях та працях автора висновки, пропозиції, рекомендації є його особистим 

науковим здобутком. Наукові праці, опубліковані у співавторстві, у 

дисертаційній роботі використано лише стосовно тих положень, що є 

результатом особистих досліджень автора. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертаційної 

роботи доповідали і обговорювали на міжнародних науково-практичних 

конференціях та семінарах, засіданнях круглих столів, зокрема: The Second 

International Conference «Modern trends in scientific thought development», Kiev, 

London, 31.01–12.02.2011; ІІ Міжнародна конференція «Екологічні та економічні 

проблеми міжнародної торгівлі та інвестицій», Львів, 22–23.10.2013; 

ІІІ Міжнародна наукова конференція «Екологічні та економічні проблеми 

міжнародної торгівлі та інвестицій», Львів, 20–21.02.2015; The International 

Conference of Arnold A. Saltzman Institute of War and Peace Studies, Kyiv, 28–

29.05.2015; The International Conference «The Development of International 

Competitiveness: State, Region, Enterprise», Lisbon, 16.11.2016; Міжнародна 

конференція «Україна — Австрія: 25 років співробітництва та партнерства», 
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Львів, 10.02.2017; V Міжнародна наукова конференція «Еколого-економічні 

проблеми у міжнародній торгівлі», Львів, 29.10.2019; The 34th International 

Business Information Management Association Conference, Madrid, 13–14.11.2019. 

Публікації. Основні положення та результати дослідження опубліковано у 

33-х наукових і трьох навчальних публікаціях загальним обсягом 65,8 друк. 

аркуша, зокрема: двох одноосібних монографіях (32,7 д. а.), одній колективній 

іноземній монографії (частка автора 1 д. а.), одному підручнику (частка автора 

2,4 д. а.), двох навчальних посібниках (частка автора 13,3 д. а.), трьох статтях у 

провідних зарубіжних виданнях (1,4 д. а.), 19-ти статтях у провідних українських 

наукових фахових виданнях (11,2 д. а.), п’яти публікаціях у інших виданнях 

(3,1 д. а.), чотирьох тезах участі у міжнародних наукових конференціях (0,7 д. а.). 

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

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

дисертаційної роботи викладено на 360-ти сторінках комп’ютерного тексту. 

Робота містить 72 рисунки на 31-й сторінці, 76 таблиць на 22-х сторінках, 

9 додатків на 27-ми сторінках. Список використаних джерел охоплює 

310 найменувань на 30-ти сторінках. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ  

ДОСЛІДЖЕННЯ ДОБРОБУТУ НАСЕЛЕННЯ  

В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ 

 

1.1. Сутнісні характеристики категорії добробуту населення країни 

У наш час серед науковців немає єдиного підходу до розуміння добробуту 

загалом та економічного чи соціального добробуту зокрема. Це можна пояснити 

складністю феномену добробуту та тим, що питання взаємозв’язків добробуту, 

механізмів та інструментів його досягнення почали активно досліджувати лише 

на початку ХХ століття, на етапі формування ринково-інституційних відносин у 

зв’язку з усвідомленням необхідності узгодження економічної ефективності та 

соціальної справедливості суспільних відносин, встановлення парадигми держави 

добробуту розвинутих країн світу.  

Питання людських бажань, добра, щастя, найімовірніше, виникли з 

усвідомленням людиною своєї відмінності від інших земних істот. Водночас 

«прозріння» — вихід Людини з тваринного світу — є однією з найбільших 

таємниць людської цивілізації. Незважаючи на наполегливу працю науковців у 

ділянці антропогенезу, переконливих фактів і дат щодо цієї події відшукати не 

вдалося. Історія роду Люди (Homo) налічує понад два мільйони років, виду 

Людина розумна (Homo sapiens) — близько 160–180 тис. років, проте неможливо 

з’ясувати, коли людина вперше усвідомила існування цінностей  

і благ. 

Сьогодні ці питання набули особливої актуальності через зростання 

екологічного навантаження та зниження соціально-економічної безпеки в різних 

регіонах світу. Виникає потреба змінити парадигму розвитку від 

антропоцентризму до геоцентризму. Зокрема, у ювілейній доповіді Римського 

клубу1 «Come On! Капіталізм, короткозорість, населення і руйнування планети» 

                                                
1 Римський клуб — міжнародна неурядова організація, що об’єднує вчених, громадських діячів 
і підприємців з-понад 30-ти країн світу заради перспектив розвитку людства. Зусилля членів 
Римського клубу націлені на вирішення актуальних проблем сучасності шляхом розробки 
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прогресивна світова спільнота засуджує жорсткий капіталізм і фінансові 

спекуляції, пропонує відмовитися від матеріалізму і редукціонізму та закликає до 

альтернативної економіки, «нового Просвітництва», холістичного світогляду, 

планетарної цивілізації. Про це також говорять релігійні лідери, передусім Папа 

Римський Франциск: у зверненні Його Святості до мирян (в енцикліці) правильно 

діагностовано проблеми сучасності. 

На відміну від теологічного світогляду, еволюційна теорія здатна чимало 

пояснити у розвитку як фізичного, так і психічного стану сучасної людини, однак 

мало відомо про її духовну природу. Очевидною є схожість людини з усіма 

живими істотами щодо необхідності задовольняти фізіологічні потреби, проте 

нічого спільного вона не має з ними щодо соціально-психологічних потреб. Лише 

людина дбає про гармонію, красу, душевний спокій, любов. Безперечно, людина 

здатна розрізняти «добро» та «зло», проте зводити природу людської поведінки 

виключно до боротьби за виживання у ворожому середовищі недоречно. 

У вченнях давньогрецьких філософів Арістотеля, Сократа і Платона 

матеріальні цінності протиставлені цінностям вищого рівня, до яких належать 

духовні здібності та чесноти, зокрема, мудрість, мужність, поміркованість та 

справедливість. Вони розглядали матеріальне збагачення як недостойне заняття 

для людського розуму, а прагнення до нього вважали несумісним з 

доброчесністю та мораллю. Доброчесність полягає не лише в навичках 

користуватися багатством, а й в умінні обходитися без нього. Греки вважали, що 

багатство — поняття відносне. Воно залежить від потреб людини. Хто 

задоволений малим рівнем достатку, той багатий. Непомірне прагнення до 

матеріальних благ здебільшого засуджували, оскільки воно було, на думку 
                                                                                                                                                               
нової методології напряму в їхьому вивченні, що отримав назву «глобальне моделювання». Так 
виникла нова наука глобалістика, що вивчає проблеми всього людства за допомогою 
комп’ютерного моделювання, без поділу на Захід і Схід, Північ і Південь. Римський клуб 
сьогодні об’єднує приблизно 100 окремих членів, понад 30 національних та регіональних 
асоціацій, Міжнародний центр у Вінтертурі, Європейський центр підтримки у Відні та фонд 
Римського клубу, який дає змогу великим індивідуальним донорам брати участь у розробці та 
поширенні проектів Клубу. 
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мислителів, перешкодою до морального вдосконалення, що є метою людського 

життя [1]. 

Етичні постулати добробуту людини зазнають критики прихильників 

класичної економіки. З виникненням економічної науки відмінність між 

економікою та етикою (теорією моралі) чітко усвідомлювали, оскільки економіка 

завжди досліджувала зовнішні, а етика — внутрішні блага людини. Економіка 

покликана дбати про забезпечення людських потреб шляхом нарощування 

виробничих потужностей, тобто збільшення суми існуючих матеріальних 

цінностей. Етика завжди навчала людство обмежувати свої потреби. За цією 

логікою, у їхній відсутності полягає щастя, яке настільки ж віддаляється від 

людини, наскільки розширюється спектр найбажанішого у житті. 

У сучасних умовах життєдіяльності людини її добробут означає не 

одномоментний стан задоволення, а тривалий процес врівноваження життєво 

необхідних біологічних (їжа, сон, відтворення) та фізичних (житло, транспорт, 

зв’язок), а також складних соціальних матеріальних (система медичного 

обслуговування, освіта, екологічна безпека) і духовних (любов, визнання, 

причетність та ін.) потреб. Динамічна природа добробуту людини не дає змоги 

розглядати задоволення її потреб з погляду кількісної кінцевої мети або чітко 

визначеного кінцевого стану, оскільки, згідно з математичним трактуванням, 

добробут є функцією, що прямує до нескінченності. У науковій літературі 

добробут — це широке поняття з різними визначеннями та критеріями того, до 

чого прагнуть і чого бажають люди. 

Тлумаченню дефініції добробуту та методології його вимірювання, пошуку 

шляхів та способів його формування відведено істотне місце в історії економічної 

думки. Категорія «добробут» (передусім у його соціальних і психологічних 

характеристиках) сьогодні не надто чітко визначена, отож потребує ґрунтовних 

досліджень. 

Добробут завжди був основою економічних роздумів і теорій. Адам Сміт 

(1723–1790), один із перших економістів-філософів, порушив питання щодо 

людських цінностей, потреб і бажань. У своїх видатних працях «Теорія 
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моральних почуттів» і «Розгляд природи та причин багатства народів» він описав 

фундаментальні проблеми мотивації та наслідків людської поведінки. 

Зазначимо, що різні люди в різний час по-різному трактують це 

багатогранне поняття, визначаючи у такий спосіб власну систему пріоритетів: від 

розуміння рівня добробуту як кількості нагромадженого багатства (за А. Смітом) 

до сучасної концепції потенціалу людського розвитку, які, відповідно, 

визначають необхідність підтримки та пришвидшення економічного зростання чи 

комплексного сталого розвитку. 

Мінливість людської природи, зумовлена біологічними та психічними 

особливостями, постійно впливає на формування її соціально-економічних 

потреб, розуміння добра, щастя, задоволення від життя. Прагнення людей до 

матеріального та духовного перманентно впливають на їхню повсякденну 

економічну поведінку та взаємодію в соціально-економічному середовищі та 

загалом торкаються системи громадянських відносин з державою, визначаючи 

при цьому життєву позицію, світогляд, сферу цінностей людини. 

Людській економічній діяльності притаманна вища здатність активно, 

адекватно й гнучко вдосконалювати схеми дій поведінки в процесі виробництва і 

споживання благ. Ставлення індивіда до власного добробуту впливає на 

формування його соціально-економічної ідентифікації і визначає рівень 

задоволення від життя. Суб’єктивність людини проявляється в усвідомленні нею 

причин і наслідків власних дій та свідомо впливає на її життя. В пошуку 

оптимального стану речей людина здатна перетворити незалежну від неї 

ситуацію на залежну, поліпшити або погіршити її для себе та для навколишнього 

світу. 

Саме внаслідок складної природи людини її добробут став предметом 

досліджень і теоретичних узагальнень у таких гуманітарних науках, як філософія, 

економіка, соціологія, психологія, етика тощо, хоча ці науки по-різному 

інтерпретують категорію добробуту. В економіці та соціології інтерес 

дослідників сфокусовано на аналізі чинників соціально-економічного середовища 

добробуту індивіда: доходах, злочинності, якості продуктів, доступності закладів 
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охорони здоров’я, ступені вирішення соціальних проблем, рівні освіти та ін. 

Психологія традиційно зосереджує увагу на афективних структурних 

компонентах суб’єктивного мислення — емоційних рефлексіях і ціннісних 

переживаннях людей. Представники різних економічних учень кожної епохи по-

різному визначали критерії добробуту суспільства і тих, хто повинен ухвалювати 

рішення, які впливатимуть на це суспільство. 

Зважаючи на розвиток економічної науки, погляди вчених на індивідуальні 

потреби в процесі суспільного відтворення зазнали значної еволюції. Мислителі 

античності й середньовіччя розглядали рівень життя як економічне явище та 

вважали, здебільшого, що добробут людини ґрунтується на філософських 

концепціях людського добра, щастя, а метою є його отримання. 

Сьогодні вчені не дійшли єдиної думки щодо розуміння терміна 

«добробут». Одні вважають, що це винятково етичне поняття, пов’язане з 

оцінними судженнями різних людей (державних діячів, законодавців, учених), 

тобто етичні аспекти понять «погано» і «добре». Інші стверджують, що це 

поняття має конкретне значення і є сумою індивідуальних корисностей усіх 

членів суспільства, агрегованих певним чином. Є й ті, хто досліджує добробут, 

поєднуючи економічні, соціальні, психологічні, культурні та інші значення 

цього широкого поняття, що вносить ще більшу плутанину у розуміння його 

суті. 

Зважаючи на означені проблеми, в економічній науці тривають дискусії 

щодо того, чи сформована теорія та чи оперує вона достовірними кількісними 

інструментами вимірювання. Труднощі, з якими зіштовхуються економісти під 

час дослідження проблем добробуту, зумовлені тим, що поняття «добробут» 

належить водночас до економічної науки і до етики. Етичних питань уникнути 

неможливо: необхідні цілі, щоб оцінювати політику, а цілі мають етичне 

підґрунтя, хоча воно може бути й приховане. 

Для економічних досліджень, що ґрунтуються на концепції максимізації 

корисності, яка відображає раціональну, егоїстичну поведінку економічних 

суб’єктів, етичні питання видаються надто складними, щоби вводити їх у модель. 
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Здебільшого економісти нехтують оцінними судженнями, або зводять їх до 

мінімуму. 

Останніми десятиліттями проблему добробуту в західній економічній науці 

розглядають у двох різних аспектах, спільним для яких є бажання наблизити 

теорію до реальності. Перший напрям досліджень — це конкретно-історичне 

наповнення поняття «економічний добробут — суспільний добробут — 

соціальний добробут — загальний добробут» за критеріями «рівня та якості 

життя» (економічними, політичними, соціальними, екологічними, 

психологічними), яких налічують від 5-ти до 35-ти в різних країнах — аналіз та 

порівняння доходів та достатку індивідів, споживання товарів та послуг у країні, 

наявність вільного часу та можливості для відпочинку працівників, стан 

навколишнього середовища, система охорони здоров’я та освіти, безпека 

людини, почуття власної гідності та важливості у суспільстві, участь громадян в 

управлінні державою та ін. Другий напрям економіки добробуту — 

фундаментальні проблеми життєдіяльності людини. 

У вузькому розумінні добробут населення вимірюється багатством та 

рівнем доходів громадян, які вони отримують унаслідок участі в соціально-

економічному житті країни. Багатство (достаток) — це економічно змінна 

величина, яку визначають на певний момент часу. Дохід — теж економічно 

змінна величина, проте його визначають за певний проміжок часу. 

Економічний енциклопедичний словник трактує дохід із трьох основних 

позицій, а саме: 1) як гроші або матеріальні цінності, отримані від виробничої, 

комерційної, посередницької чи іншої діяльності; 2) як різницю між виторгом від 

реалізації продукції, робіт чи послуг і матеріальними витратами на їхнє 

виготовлення; 3) як суму дивідендів і відсотків, отриманих, відповідно, від акцій 

та вкладів і депозитів [42, с. 173]. 

Сучасний тлумачний словник української мови визначає добробут як 

достаток, гаразд, гаразди, гараздування, статки [87, c. 252]. Суспільний 

добробут, на думку І. А. Потапова, є формою життєзабезпечення, відтворення 

фізичних сил індивіда. У його структурі виокремлюють три компоненти: доходи і 
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споживання, державні соціальні гарантії і платні послуги, соціальний захист і 

соціальне страхування [96, c. 433].  

Дещо іншого трактування добробут набуває у сфері соціального захисту, де 

його визначають як відсутність хвороб і можливість задовольнити основні 

потреби людей. У Законі України «Про державні соціальні стандарти та державні 

соціальні гарантії» зазначено, що держава «гарантує забезпечення основних 

потреб громадян на рівні встановлених законом державних стандартів і 

нормативів» [98].  

Важливим поняттям, пов’язаним з добробутом населення, є «суспільне 

благо», яке науковці називають також громадським або публічним. Йдеться про 

таке благо, яке споживає одна особа, при цьому воно доступне для споживання 

усьому суспільству. Відповідно, приватне (індивідуальне) благо – це таке благо, 

яке, у разі його споживання однією особою, не може водночас споживати інша 

особа.  

Розглядаючи поняття соціального добробуту, варто звернутися до категорії 

«якість життя», запропонованої Дж. Гелбрейтом у праці «Суспільство 

добробуту» (в іншому перекладі – «Суспільство достатку»). Під якістю життя у 

сучасній науці розуміють «комплексну характеристику людини в різних 

соціальних станах, яка відображає ступінь її свободи, можливості всестороннього 

розвитку і реалізації здібностей і життєвих планів. Це сукупність та якість 

матеріальних, соціальних, культурних і духовних цінностей, наданих 

суспільством людині для задоволення її потреб і реалізації інтересів». Отже, ця 

категорія демонструє, якою мірою людина задовольняє свої потреби у поточних 

суспільних умовах, і досягнення високої якості життя – це мета соціальної 

політики і свідчення соціального добробуту суспільства [211].  

Покращення якості життя населення, як зазначає А. Бурдун, досягається 

завдяки соціально-економічному розвиткові, який передбачає:  

— підвищення доходів, поліпшення здоров’я населення і підвищення рівня 

його освіти;  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— створення умов, що сприяють зростанню самоповаги людей унаслідок 

формування соціальної, політичної, економічної та інституційної 

систем, орієнтованих на шанобливе ставлення до людської гідності;   

— збільшення свободи людей, зокрема їхньої економічної свободи [10, 

с. 3].   

У реальній свідомості визначення поняття задоволення від життя — 

добробут, щастя, благополуччя чи процвітання — для людей не має значення, 

проте для наукового осмислення та практичного втілення заходів щодо його 

досягнення важливим є застосування певних критеріїв, оскільки благо одного 

індивіда не обов’язково передбачає те ж для іншого. Пошук універсального 

трактування людського щастя, яке економісти називають добробутом, 

залишається фундаментальним викликом і завданням для науковців. 

Можна погодитися з універсальним філософським трактуванням людського 

добра, яке полягає в людському існуванні й відмінності від тваринного світу. 

Розкриваючи його суть, Арістотель (384 р. до н. е. – 322 р. до н. е.) у своїй праці 

«Нікомахова етика» стверджував, що добробут полягає у такій діяльності, яка 

відповідає розумній природі людини, а здатність мислити — найбільше благо, 

яке має людина [2]. Отже, найвище добро людини, що приносить їй щастя, — це 

розумова діяльність, однак, як не парадоксально, людський розум часто стає для 

людини випробуванням. 

Для підтвердження зв’язку епох процитуємо відомого соціального 

психолога Е. Фромма (1900–1980): «Самосвідомість, розум та уява зруйнували 

«гармонію», властиву тваринному існуванню. Їхня поява перетворила людину в 

аномалію, в примху світобудови. Людина — частина природи, вона 

підпорядкована її фізичним законам і не може змінити їх, тим не менше, вона 

вища решти природи. Людина, як частина цілого, виявляється відділеною від 

нього; вона безхатченко — і водночас прикута ланцюгами до будинку, спільного 

для неї з усіма живими істотами. Закинуту в цей світ у випадковому місці і в 

випадковий час, її виганяють з нього знову-таки з волі випадку. Володіючи 

самосвідомістю, вона усвідомлює власне безсилля та обмеженість свого 
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існування. Вона передбачає власний кінець — смерть. Людина постійно залежна 

від подвійності свого існування: вона не може звільнитися від розуму, навіть 

якщо б цього захотіла; вона не може звільнитися від свого тіла, допоки жива, — а 

тіло змушує її хотіти жити. 

Розум — благословення людини — виявляється водночас його прокляттям; 

він змушує людину вічно шукати рішення нерозв’язаної дихотомії. У цьому 

розумінні життя людини відрізняється від існування всіх інших живих істот; воно 

протікає в умовах постійної і неминучої неврівноваженості. Людське життя не 

можна прожити шляхом простого повторення прикладів поведінки, властивих 

виду; людина повинна жити сама. Вона — єдина тварина, яка може сумувати, 

може відчувати себе вигнаною з раю; єдина тварина, яка вважає власне існування 

проблемою, яку їй треба вирішити і від якої не втекти. Вона не може повернутися 

до первісного стану гармонії з природою; людині доведеться продовжувати 

розвивати свій розум, перш ніж вона зможе стати господарем природи і самої 

себе» [143, c. 30–31]. 

Погоджуємося з А. Маршаллом (1842–1924) щодо його порівняння 

економіки з шахматною грою, в якій малоймовірні дві ідентичні партії. З цього 

робимо висновок: змоделювати усі причинно-наслідкові зв’язки неможливо і не 

потрібно, як і невпинний прогрес людства до пізнання світу і природи людини. 

Однак люди, усвідомлюючи свої мотиви і бажання, йдуть на ризик, і ті з них, хто 

недооцінив чи переоцінив своїх партнерів, здійснюють «хибний рух», який у 

кращому випадку приведе до паритету. Слід пам’ятати, що у шахматній грі існує 

стабільна основа (шахівниця), а в реальному житті економічна система вразлива 

до особистих очікувань та вподобань. 

Альтернативною теорією слугує інституціоналізм — один з напрямів 

сучасної економічної думки. Об’єктами його дослідження є такі інститути, як 

корпорація, держава, профспілка, домогосподарство (родина), а також 

психологічні та морально-етичні аспекти (звичаї, навички, інстинкти та ін.), які, 

на думку представників цього напряму, відіграють роль рушійної сили розвитку 

людської цивілізації. Інституційна взаємодія, на якій засноване постіндустріальне 
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суспільство, на думку багатьох сучасників, створює можливість розроблення 

плану та впровадження певних стандартів і нормативів у життя. Однак 

планування може спричинити й негативні наслідки, що проявляється у 

безцільному використанні та марнуванні ресурсів, інфляції, монополізації ринку. 

Сучасний стан соціально-економічних відносин дуже чутливий до 

зовнішнього і внутрішнього впливу через швидкий доступ до інформації і 

фінансових ресурсів. Проте стабілізувати систему за допомогою ринкових 

категорій (попиту і пропозиції) неможливо в умовах, коли ринок обмежений 

монополіями та інтересами політико-владних еліт. Саме тому розвинуті 

суспільства вдаються до інституціоналізації відносин, де права учасників ринку 

розподілені не лише за принципом економічної ефективності, а й соціальної 

справедливості. 

Систему інституціональних чинників становлять інститути: права; 

управління; власності. Єдність і взаємодія чинників права, управління і власності 

сприяють формуванню надійної системи продуктивного й ефективного 

функціонування виробничого та соціального потенціалів.  

Різним етапам розвитку економіки відповідають різні складові 

економічного зростання та їхні структурні комбінації. Кожна країна 

використовує доступні їй ресурси для свого вдосконалення з урахуванням 

національних особливостей. Країни з низьким рівнем розвитку більшою мірою 

характеризуються залученням ресурсних чинників економічного розвитку, а 

розвинуті країни залучають інтелектуальні ресурси. 

Інституціоналісти стверджують, що вчинки та дії людини на ринку 

спрогнозувати нереально, адже неможливо врахувати всі чинники (економічні та 

неекономічні), що впливають на її поведінку. Для цього потрібно було б чітко 

визначити і математично описати усі мотиви і наміри, що становлять основу 

формування попиту споживачів. Окрім відсутності зведених даних про реальні 

ціни, невідомі також очікування майбутніх цін або бажання власників фірм. У 

сучасних умовах не існує ні теоретичних, ні практичних інструментів проведення 

такого аналізу. Модель ускладнюється тим, що на економічну ситуацію 
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впливають не лише ціни. Необхідно враховувати ще й такі чинники, як інфляція, 

безробіття, кризи, політична нестабільність та ін. 

За Д. Нортом, інститути — це правила гри, в яких задіяні формальні й 

неформальні обмеження, а також застосування примусу до виконання тих чи 

інших дій [88]. Значною мірою інституціоналізм базувався на запереченні 

позицій неокласичної теорії через її відірваність від реальних, практичних 

проблем управління, зокрема — на макрорівні. Саме тому інституційна теорія 

стала доволі популярною з моменту свого створення та продовжує розвиватись та 

доповнюватися завдяки дослідженням сучасних науковців, теоретиків і 

практиків. 

Дотримуючись кейнсіанської ідеї щодо корпоративного володіння 

інформацією, а також використовуючи методи таких наук, як соціологія та 

психологія, інституціоналісти і надалі розвивають теоретичні концепції 

економічного планування і прогнозування, заснованого на розширенні 

внутрішнього ринку за допомогою регулювання масового споживання [226]. 

Неоінституційна модель пропонує визначати точки зростання в економіці, 

пріоритети в розвитку її секторальних і регіональних підсистем, оскільки 

одночасно «підняти» економіку неможливо. 

Обмеження інформації та соціальні фільтри перешкоджають створенню 

об’єктивної картини реальності та відповідної системи добробуту населення. 

Проблему ускладнюють також лінгвістичні перешкоди. Лише в англомовній 

літературі існує чимало різних визначень поняття «добробут» (economic welfare, 

social welfare, public welfare), які стосуються як економіки, так і інших соціальних 

наук. Окрім цього, є синоніми (well-being, commonweal, prosperity), що також 

означають добробут, однак в іншому, позаекономічному контексті. 

З метою визначення предмета та об’єкта, а також формування чітких 

критеріїв дослідження ми пропонуємо використовувати термін «добробут 

населення країни» замість «суспільний добробут». Це допоможе сформувати 

чітке розуміння та визначити його місце в системі інших важливих соціально-

економічних категорій і понять, виокремити головні структурні елементи 
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системи, визначити індикатори стану у формі показників оцінки рівня та якості 

життя населення. 

Усвідомлюючи етичні норми поведінки, що полягають в обмеженні 

власних потреб заради суспільства, але не дотримуючись їх, люди інтенсивно 

максимізують корисність споживання благ цивілізації, незважаючи на потреби 

інших. Однак ми не стверджуємо, що така поведінка властива кожній людській 

істоті. Навпаки, відомі приклади протилежної поведінки багатьох людей, які 

відмовляються від споживання додаткових матеріальних благ задля збереження 

здоров’я, ресурсів чи духовного розвитку. Проте таку практику спостерігають, 

здебільшого, на вищих рівнях розвитку людини, яка з власної волі дотримується 

певних правил, обмежень, норм і догм. Такий парадокс людських потреб 

неможливо пояснити в межах позитивної економіки, що змушує дослідників 

постійно переглядати підвалини економічної науки — модель економічної 

людини. 

Отже, у наступних розділах нашого дослідження добробут населення 

держави розумітимемо як комплексну соціально-економічну категорію, що 

відіграє роль кінцевого критерію ефективності будь-якого виду економічної 

діяльності (зокрема, міжнародної економічної інтеграції), визначає рівень 

досягнутих та потенційних можливостей для задоволення матеріальних і 

нематеріальних потреб суспільства як сукупності індивідів. 

Зважаючи на зазначене, добробут населення держави визначатимемо 

рівнем індивідуальних можливостей кожного громадянина задовольняти власні 

споживчі потреби, у тому числі використання суспільних благ — доріг, парків, 

озер, театрів, стадіонів, освіти, медичного обслуговування та ін. Це вимагає 

широкої економічної свободи громадян, виваженої та раціональної культури 

споживання, розвинутої системи надання суспільних послуг.  

Філософське та економічне трактування суті добробуту індивіда і 

суспільства, визначення соціально-психологічних теорій економічного 

добробуту, феномен та категорія добробуту населення країни, парадигма держави 

добробуту, моделі та інструменти політики добробуту залишаються актуальними 
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питаннями у дослідженні сучасних економічних систем. Розробка показників та 

методів виміру добробуту населення в умовах трансформації міжнародних 

інтеграційних об’єднань — важливе завдання для науковців у перспективі 

їхнього практичного застосування задля вдосконалення державного управління.   

 

1.2. Концептуальні основи економічної теорії добробуту та парадигми 

держави добробуту 

Сучасна наука про добробут населення — економіка добробуту (welfare 

economics) — розділ економіки, який оперує мікроекономічними підходами та 

інструментами для оцінки рівня та якості життя, благополуччя, процвітання 

населення країни; значною мірою базується на двох фундаментальних теоремах 

щодо забезпечення загальної рівноваги в економіці між ефективністю 

виробництва та кінцевим розподілом благ — соціальною (споживчою, 

дистрибутивною) справедливістю. 

Принципи економіки добробуту, за допомогою яких уряд може поліпшити 

рівень та якість життя населення, знайшли своє застосування в державній 

політиці. Економіка добробуту розробляє теоретичні основи та  прикладні моделі 

для конкретних інструментів державної соціальної та економічної політики, у тім 

числі аналіз витрат-вигод, причому поєднання економіки добробуту та 

поведінкової економіки зумовило створення нового підрозділу економічної науки 

— поведінкової економіки добробуту [245]. 

Економісти вважають, що одним із перших, кому вдалося сформулювати 

власну теорію добробуту і наповнити поняття «індивідуальний добробут» 

реальним прикладним змістом, був англійський учений В. Петті (1623–1687). У 

«Трактаті про податки і збори» В. Петті сформулював теорію трудової вартості, в 

якій проголосив працю батьком багатства, а землю — його матір’ю (основні 

чинники добробуту), причому вважав, що багатство (достаток) населення країни 

необхідно оцінювати у товарах, а не в грошах. 

Також В. Петті з’ясовував ефективність системи соціального забезпечення 

та її вплив на рівень життя населення, визначив роль держави у ринкових 



	

	

40 

40	

відносинах та необхідність адресної допомоги, щоб подолати зловживання з боку 

населення й утриманство: «Коли всі безпорадні і немічні люди будуть таким 

чином забезпечені, а ледарі і злодії приборкані й покарані міністром юстиції, ми 

знайдемо в результаті певні постійні заняття для всіх інших нужденних людей, 

які, працюючи згідно з виданими для них правилами, можуть вимагати 

достатньої кількості їжі та одягу» [139]. 

Робота полягала у тому, «...щоб зробити всі шосейні дороги настільки 

широкими, міцними і рівними, щоб витрати і втома від подорожей і перевезень 

завдяки цьому значно зменшилися; в поглибленні та розчищенні річок і в 

перетворенні їх у судноплавні; у насадженні у відповідних місцях корисних 

дерев, що дають будівельний ліс і плоди; у зведенні мостів і гребель; у розробці 

рудників, каменоломень і кам’яновугільних копалень; у виплавці заліза і т. д. 

Цього потребує країна, а така діяльність вимагає великої кількості праці і малого 

мистецтва» [139, с. 20]. 

Незважаючи на обмеженість теорії, яка не містила аспектів індивідуального 

добробуту, пов’язаних з нематеріальними потребами вищих рівнів, вона стала 

першим вагомим внеском у загальну теорію добробуту, з огляду на врахування 

спільних потреб населення.  

Представникам фізіократії2, насамперед її засновнику Ф. Кене (1694–1774), 

належить ідея поділу європейського суспільства на класи. Аналізуючи 

сільськогосподарське виробництво періоду становлення капіталізму у Франції, 

Ф. Кене описав її класову структуру. Фермери, що працюють на орендованій 

землі, — це продуктивний клас. Землевласники, промисловці і робітники — 

непродуктивні класи, оскільки вони беруть участь тільки у переробці продукту, 

створеного фермерами. 
                                                
2 Фізіократія (від грец. Φυσις [фізіс] — «природа» і грец. κράτος [кратос] — «влада») означає 
«влада природи». В цьому розумінні представники фізіократизму виходили з визначної ролі в 
економіці землі, сільськогосподарського виробництва. За словами Ф. Кене, постійно 
відтворюване багатство сільського господарства є основою для всіх професій, сприяє розквіту 
торгівлі, добробуту населення, приводить у рух промисловість і підтримує процвітання нації. 
Воно (землеробство) є основою для всієї економіки держави. 
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Учений проілюстрував механізм розподілу чистого продукту між трьома 

класами завдяки схемі його часткового та повного обігу. Він вважав, що 

найбільшою проблемою є здійснення повного обігу, коли чистий продукт 

перерозподіляється між усіма трьома класами, а загалом необхідно 

дотримуватися поєднання інтересів, долаючи нееквівалентність обміну між 

різними класами. 

Методологічне значення фізіократичної школи доволі вагоме, адже тут 

вперше застосували балансовий метод дослідження. Економічна таблиця Кене — 

це перший зведений баланс національної економіки. Крім того, вчений вперше 

використав макроекономічний аналіз та економіко-математичні методи. Багато 

теоретичних положень проілюстровано графіками та схемами й підтверджено 

аналізом фактичних даних. Також Ф. Кене намагався розробити диференційовані 

показники, які характеризують рівень життя населення [61]. 

Значних змін теорія добробуту зазнала під впливом науковців історичної 

школи3. Зокрема, Ф. Ліст (1789–1846) вважав, що надзвичайно важливим 

чинником в економіці, а, отже, й у розумінні блага, є національність. Інший 

напрям історичної школи — марксизм — виходить з того, що суспільство 

розділене на класи за відношенням до засобів виробництва. В антагоністичному 

суспільстві між класами точиться боротьба, яка є рушієм прогресу. Наприклад, у 

капіталістичному суспільстві боротьба триває між класом робітників 

(пролетаріатом) і власниками фабрик та заводів (буржуазією). Класова боротьба 

знаходить своє вирішення в революції, яка спричиняє зміни у виробничих 

відносинах і становищі класів у суспільстві. 

Сьогодні в Україні гостро і виправдано критикують вчення К. Маркса 

(1818–1883), проте його праці все ж заслуговують на увагу, оскільки він 

неодноразово звертався до проблеми індивідуального добробуту, розглядаючи 

                                                
3 Історична школа — один із напрямів в економічній науці, головними положеннями якого 
були: вивчення економічної історії; аналіз конкретних економічних ситуацій в різних країнах 
(на відміну від класиків, які вважали, що сформульовані ними закони реалізуються в будь-якій 
державі однаково); використання, здебільшого, індуктивного методу. 
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його з позиції рівня життя, намагався систематизувати задоволення фізичних, 

духовних і соціальних потреб людини. Відповідно до поглядів К. Маркса, 

«традиційний (нормальний) рівень життя» передбачає не лише задоволення 

фізичних потреб життя, а й певних потреб, породжених тими суспільними 

умовами, в яких люди перебувають та виховуються [76]. Зазначимо, що марксизм 

твердо стоїть на позиціях матеріалізму, доповненого запозиченою у Г. Гегеля 

(1770–1831) діалектикою. Згідно з К. Марксом, не свідомість чи Бог створюють 

матерію, а, навпаки, матерія у своєму постійному русі та розвитку створила 

свідомість. Пізнання можливе через органи чуття та розум, а практика є мірилом 

світу та єдиним критерієм істини, що суттєво відрізняє його вчення від 

релігійного світогляду. 

Відомий англійський інституціоналіст Дж. А. Гобсон (1858–1940) суть 

добробуту людини вбачав в індивідуальному здоров’ї, гармонії фізичної та 

духовної діяльності. У праці «Імперіалізм» Дж. А. Гобсон стверджує, що на зламі 

XIX—XX ст. відбулося витіснення торгових і промислових інтересів 

фінансовими інтересами [224]. У своїй теорії він поділяє капіталістів на дві 

групи: одні шукають способи застосування капіталу всередині країни, інші — 

орієнтовані на іноземні країни [225]. На думку вченого, не розвиток економіки 

вимагає нових ринків збуту і сфер розміщення капіталу, а незадовільний розподіл 

«споживчої вартості»4. Отже, щоб уникнути зовнішньої експансії, необхідно 

реформувати систему розподілу, збільшуючи купівельну спроможність місцевого 

населення. 

У книзі «Загальна теорія зайнятості, відсотків і грошей» відомого 

англійського економіста Дж. М. Кейнса (1883–1946) запропоновано спосіб 

уникати фінансових криз і безробіття шляхом корекції урядового контролю за 

кредитами і валютою. Авторові вдалося створити дієву концепцію держави 

добробуту, інструментами та механізмами якої стали державне регулювання 

економіки, створення змішаної економіки, політика соціальних послуг. 

                                                
4 Споживча вартість — здатність товару задовольняти певну потребу людини. 
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З позиції помірно етатистської теорії кейнсіанства державне втручання 

однозначно є благом для громадянського суспільства, а відсутність такого 

втручання в умовах вільного ринку закономірно спричинятиме кризу 

індустріального суспільства. Держава, користуючись своїм монопольним 

становищем на грошовому ринку і правом його регулювання, систематично і 

свідомо порушує рівновагу грошового ринку, щоб змінити норму відсотка,  

привести інвестиційний попит відповідно до пропозиції заощаджень, допомогти 

встановленню інших макроекономічних пропорцій. З часом кейнсіанська 

грошова політика перетворилася в один із найпоширеніших способів державного 

впливу на економіку. Важко назвати країну з розвинутими ринковими 

відносинами без тієї чи іншої моделі політики грошового регулювання 

відсоткових ставок. Однак кейнсіанство не заперечує саморегулювання 

громадянського суспільства загалом, а вимагає такого державного втручання, яке 

виправлятиме недоліки саморегулювання, запобігатиме економічним кризам і 

забезпечуватиме соціальний мир. 

Як наголошував Дж. М. Кейнс, добробут населення визначає держава, 

впливаючи на рівень зайнятості ресурсів і розмір національного доходу. Він 

запровадив поняття «ефективний попит», який вважав головною умовою 

зростання національного доходу та зайнятості. 

Ще одним яскравим представником інституціоналізму, лібералізму, 

прогресизму та кейнсіанства був Дж. К. Гелбрейт (1908–2006) — видатний 

американський економіст канадського походження; соціолог і політолог, що 

зробив вагомий внесок у дослідження суті та призначення великого бізнесу і 

корпорацій у ХХ ст. Як революціонер у науці, він критикував старий капіталізм і 

вказував шляхи його радикального реформування в інтересах більшості. 

На думку науковця, особливістю економіки індустріального суспільства є її 

плановий характер, оскільки в умовах конкуренції планування на рівні 

корпорацій необхідне. Вчений розрізняє два види корпорацій: підприємницьку і 

зрілу. 
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Підприємницька корпорація, типова для старого капіталізму, залежала від 

ринкової стихії і керувалася мотивами максимізації капіталістичного прибутку. 

Сучасна зріла корпорація підпорядкувала ринковий механізм новим цілям, не 

спрямованим на отримання прибутку. На відміну від підприємницької 

корпорації, яка продавала товари за ринковими (стихійними) цінами, зріла 

корпорація сама встановлює ціни, прагнучи до забезпечення своєї автономії, 

досягнення певних соціальних цілей та ін. Зріла корпорація, як вважає 

Дж. К. Гелбрейт, усуває конкуренцію і стихію ринкових відносин. Вона прагне 

ліквідувати ринок і забезпечити планове ведення своєї діяльності. 

Зрілу корпорацію очолює не власник, а «техноструктура», яка об’єднує 

науковців, інженерів, технічних спеціалістів, торгових і рекламних агентів, 

експертів з громадських зв’язків, лобістів, адвокатів, людей зі спеціальними 

знаннями і навичками, координаторів, керівників і представників виконавчої 

влади. Вчений вважає, що з приходом техноструктури метою діяльності стає не 

прибуток, а зростання. Згодом ця мета поширюється на суспільство і державу. 

Ідею техноструктури, наділеної абсолютними повноваженнями ухвалювати 

остаточні рішення, які є законом для функціонування корпорації, викладено 

автором у книзі «Суспільство достатку» (1958). У ній вчений стверджує, що 

характерною особливістю американської економіки є її здатність виробляти все, 

що громадяни бажають і можуть придбати. Маса товарів створила ілюзію 

достатку. Водночас існує невідповідність між товарами особистого споживання 

та громадськими (суспільними) благами. Отож Дж. К. Гелбрейт обурено пише 

про занедбані будівлі шкіл, забруднені вулиці міст і пропонує, щоб місцева влада 

спільно з державними службами вживала заходів з надання громадських послуг 

населенню за такими напрямами: освіта, охорона здоров’я, комунальні послуги, 

охорона навколишнього середовища тощо [211]. 

Науковця передусім турбувала проблема безробіття, яку, на його думку, 

можуть вирішити корпорації, керовані компетентними та висококваліфікованими 

менеджерами. Саме вони є «мозковим трестом» країни, здатним все розрахувати, 

передбачити, спланувати і виробити [211, c. 322]. 
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Однак класичний підхід до розуміння добробуту населення як суми 

індивідуального добробуту кожного члена суспільства, що розуміють як «рівень 

життя населення», уникає складної проблеми суб’єктивності споживчих смаків та 

уподобань індивідів, тобто питання щодо бажань людини за безмежної свободи 

вибору не розглядає. Проблема надіндивідуального узгодження цілей 

споживання доволі актуальна в контексті дослідження неоднорідності впливу 

міжнародної торгівлі та економічної інтеграції на соціально-економічні процеси 

та розподіл доходів всередині країни. 

Важливим завданням економіки добробуту є створення етичних критеріїв, 

за допомогою яких можна визначити «бажане» та «належне». Ці критерії доволі 

суб’єктивні, їхню істинність або хибність неможливо чітко визначити. Однак на 

підставі логіки та емпіричних знань, найімовірніше, можна розробити відповідні 

етичні критерії та забезпечити «прийнятний рівень» суспільної згоди щодо таких 

критеріїв. Дослідники економіки добробуту намагаються запровадити 

методологічний апарат до формування соціально-економічної стратегії і розробки 

практичних заходів для поліпшення рівня життя населення як у національному, 

так і в глобальному масштабах. 

Використаний нами методологічний підхід заснований на теорії 

соціального вибору, яка вивчає проблеми узагальнення та порівняння 

індивідуальних думок, смаків та вподобань, інтересів у суспільстві, а також 

зв’язок між окремими індивідами та суспільством [174]. Американський 

економіст К. Дж. Ерроу (1921–2017), один із її засновників, разом із 

Дж. Р. Хіксом (1904–1989) довели, що суспільство не може знайти процедури 

ухвалення несуперечливих, узгоджених рішень, якщо ці рішення не віддані на 

розсуд однієї особи. Це положення ілюструється парадоксом голосування — 

суперечністю, яка виникає внаслідок того, що голосування на основі принципу 

більшості не забезпечує вияву переваг суспільства щодо економічних благ. 

Наголосимо, що К. Дж. Ерроу сформулював аксіоматичні правила 

раціональної поведінки та наочно проілюстрував, що жоден процес ухвалення 

колективного рішення не відповідає зазначеним нормам. Згідно з теоремою про 
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неможливість колективного вибору («парадокс Ерроу»), не існує демократичної 

соціальної функції добробуту, яка здійснює зв’язок між індивідуальними 

перевагами та соціальним вибором — процесом, за допомогою якого 

індивідуальне бачення трансформується в колективні рішення та водночас 

відповідає таким вимогам, як: 

1) принцип оптимуму Парето: рішення неможливо обрати, якщо існує 

альтернатива, що поліпшить життя іншим індивідам, при цьому нікому не 

погіршить, і її можна реалізувати; 

2) перехідність: якщо соціальний вибір А має перевагу перед 

альтернативою Б, а вибір Б — перед альтернативою В, то А є ліпшим, ніж В; 

3) незалежність сторонніх альтернатив: людина вибудовує переваги 

незалежно від дій, які на цей момент вона не може здійснити; 

4) відсутність диктатора: серед учасників колективного вибору не існує 

такого індивіда, кожна перевага якого завжди перемагає переваги інших членів і 

стає обов’язковим елементом соціального порядку. 

Отже, К. Дж. Ерроу довів, що чотири умови перебувають у суперечності, 

тобто жодна соціальна схема добробуту не може відповідати усім вимогам 

водночас. 

Вимога необмеженого охоплення (повноти й універсальності) подібна до 

постулату свободи вибору: кожен індивід вільний обирати, що захоче, тобто сам 

визначає власний порядок переваг. І хоча багато осіб відстоює свободу вибору, 

однак наслідком такого вибору може бути або конфлікт, або зациклення. 

Відповідно, цей постулат спричиняє недемократичне ухвалення рішень. На 

основі етичних норм, а також аксіом, що визначають колективний вибір, 

К. Дж. Ерроу запропонував  концепцію демократичного вибору, спрямовану на 

захист вільної ринкової конкуренції за підтримки держави. Держава, формуючи 

економічну стратегію, повинна враховувати інтереси всіх громадян [174]. 

Праці К. Дж. Ерроу — вагомий внесок у теорію оптимальних запасів, 

аналіз стабільності ринкових моделей, математичне програмування і теорію 

статистичних рішень. Вважають, що суть і значення теореми неможливості 
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Ерроу, а також теорії соціального вибору досі цілковито не усвідомлені, а теорія 

«випереджає» їхнє застосування. Втім теорію соціального вибору намагаються 

застосувати у двох сферах: розроблення виборчих систем на основі кібернетики; 

теорії демократії, де теорія соціального вибору сприяє переоцінці класичних 

положень. Використовують теорію соціального вибору і в політичній сфері — під 

час дослідження ринку праці та торгової політики. 

Другий аспект дослідження добробуту населення стосується практичного 

втілення механізмів реалізації принципів економіки добробуту — прагнення 

подолати абстракцію «невидимої руки» конкурентного ринку, врахувати його 

недоліки, оцінити потреби суспільства та вплинути на доходи населення і 

суспільні блага з метою формування рівних прав та можливостей для учасників 

соціально-економічних відносин. Доволі відомою моделлю економіки добробуту 

як форми соціальної держави сьогодні є шведська (скандинавська) модель — 

держава загального добробуту. Вона базується на теорії соціального та 

суспільного вибору та діє в наш час. 

Вважають, що теорія державного (публічного) вибору (public choice theory) 

є розвитком теорії соціального вибору — досліджень, пов’язаних з 

використанням методології неокласичного аналізу стосовно інституційної 

системи. Відповідно до неї, індивіда розглядають як підприємця, який 

організовує власне життя згідно з принципами ділового партнерства. 

Теорія державного вибору, як і теорія Ерроу, вивчає різні способи та 

методи ухвалення рішень, однак акцентує увагу на особливих агентах — 

політиках та чиновниках. Об’єктом досліджень теорії є суспільний (державний) 

вибір в умовах як прямої, так і представницької демократії, а головними сферами 

— виборчий процес, діяльність депутатів, теорія бюрократії, політика 

регулювання та конституційна економіка. 

Теорію державного вибору іноді називають новою політичною економією, 

оскільки вона вивчає політичний механізм формування макроекономічних 

рішень. Критикуючи кейнсіанців, представники цієї теорії поставили під сумнів 

ефективність державного втручання в економіку. Послідовно розвиваючи 
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принципи класичного лібералізму і використовуючи методи мікроекономічного 

аналізу, вони активно взялися за галузь, яку традиційно вважали сферою 

діяльності політологів, юристів та соціологів. Подібне втручання назвали 

«економічним імперіалізмом». Критикуючи державне регулювання, 

представники теорії державного вибору зробили об’єктом аналізу не вплив 

кредитно-грошових і фінансових заходів на економіку, а процес ухвалення 

урядових рішень [57]. 

Теорія державного вибору близька до неоінституціоналізму — теорії 

контрактів або теорії оптимальних механізмів (дизайн механізмів), яку створили 

Л. Гурвич (1917–2008), Р. Маєрсон (1951 р. н.) та Е. Мескін (1950 р. н.). У ній 

розглядають свободу індивіда як «природний стан», основою якого є право на 

життя, свободу і власність, що слугує конституційним базисом громадянського 

суспільства. Кожне з цих прав створює передумови для іншого, переходить в 

інше, створює себе як інше. Право на життя реалізується в діяльності, що 

підпорядковано щастю і вигоді. Право на свободу заперечує політичне рабство, 

деспотизм. Право на власність слугує передумовою і гарантією цих прав. Вільна 

діяльність ґрунтується на незалежному судженні, індивідуальному виборі та 

свідомому рішенні [249]. Свобода совісті, слова, друку, зборів — найважливіша 

передумова незалежної діяльності, вибору професії, свободи пересування [230]. 

Автори сучасної теорії державного вибору Дж. Б’юкенен (1919–2013) та 

Г. Таллок (1922–2014) у книзі «Розрахунок узгодження. Логічні основи 

конституційної демократії» провели аналогію між державою та ринком, а 

відносини громадян з державою розглядали за принципом «послуга за послугу». 

Вони запропонували розглядати чиновників та політиків як таких, що покликані 

реалізовувати інтереси суспільства та мають особисті інтереси. Громадяни, 

соціально-економічні інститути, засоби масової інформації намагаються через 

чиновників і політиків досягати власних цілей. Зважаючи на це, вчені 

стверджували, що держава — складна структура, яка влаштована як система 

противаг і сама по собі є певним джерелом неефективності [191]. 



	

	

49 

49	

«У випадку обрання, — справедливо зазначає Дж. Б’юкенен, — політик 

вільний визначати свою позицію з питань щодо витрачання коштів та 

оподаткування. Він контрольований виборцями, оскільки має враховувати 

перспективи переобрання, забезпечити собі довготермінову підтримку партії та 

громадян. Проте навіть у політика, який дуже чутливий до цих обмежень, 

залишається широка свобода політичного вибору. Політик обере той варіант 

рішення з прийнятних для себе альтернатив, виконання якого максимізує його 

власну корисність, а не корисність його виборців. Така можливість вибору є 

одним із головних спонукальних мотивів політиків. У широкому сенсі слова — 

це їхній «політичний дохід», і його необхідно розглядати як частину загальної 

винагороди за виконання посадових обов’язків» [89, c. 473]. 

Прихильники нової політичної економії, згідно з переліченими 

принципами, відмовляються від доктрини ідеальної держави та уряду, завданням 

яких мала б бути сумлінна опіка громадянами. Державні інститути дотримуються 

різних інтересів. Наприклад, інтереси чиновників, які зайняті в державному 

бюрократичному секторі, і політиків, яких обирають, можуть кардинально 

відрізнятися. Виникають ситуації, коли політики і чиновники (за термінологією 

інституціоналізму5 — «агенти»), переслідуючи власні інтереси, домовляються 

між собою, часто ігноруючи інтереси виборця. Корупцію вважають крайнім 

проявом цих протиріч. 

Відповідно до теоретичних положень Дж. Б’юкенена, етика 

конституціоналізму повинна стати основою конституційного ладу, який «можна 

назвати ідеалізованим світом Канта», де індивідуум, «який відповідає за порядок 

спільно, майже з усіма своїми співгромадянами, дотримується закону, 

заснованого на моралі, як на визначальному правилі поведінки» [192, c. 314]. 

                                                
5 Назва «інституціоналізм» походить від слова «інститут» (institution), під яким розуміють 
певний звичай, порядок, прийнятий у суспільстві, а також регламентування звичаїв у вигляді 
закону або установи. Державу, родину, приватну власність, систему грошового обігу та інші 
форми життя зараховують до інституціонального середовища. 
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Як і багато західних економістів, Дж. Б’юкенен трактує термін 

«конституціоналізм» дещо ширше, ніж «застосування і вивчення конституції 

країни», оскільки в англійській мові поняття «конституція» стосується не тільки 

Основного закону держави. Його також використовують для позначення статутів 

корпорацій та фірм, внутрішніх правил релігійних і громадських організацій, 

неформальних об’єднань тощо. 

У 80-ті роки XX ст., поряд з широким розвитком академічних досліджень у 

США та Англії, в Індії виник рух за практичне втілення ідей конституційної 

економіки в життя. Його ініціював Верховний суд країни як заохочення до 

подання і прийняття до судового розгляду справ у порядку «судочинства в 

громадських інтересах» (суспільний інтерес у судовому процесі). Розширено 

трактуючи деякі статті Конституції Індії, судова влада впродовж десятиліть 

боролася за забезпечення економічних і соціальних прав найбідніших верств 

населення [197]. Актуальні питання конституційної економіки постійно 

обговорюють у західних наукових колах, у періодичних виданнях, зокрема в 

академічному журналі «Конституційна політична економія», що виходить друком 

з 1990 року [196]. 

Методологічний підхід Дж. Б’юкенена до розвитку конституційної 

економіки не обмежується лише аналізом економічних і конституційних 

проблем, а торкається певних ключових питань філософії права. Насамперед це 

стосується ідеї конституційно-економічного забезпечення «права на щастя» як 

для сучасників, так і для майбутніх поколінь. 

Відомий приклад: Королівство Бутан проголосило у 1970-х роках щастя 

своїх громадян головною конституційно-правовою цінністю держави і 

спробувало розрахувати «валове національне щастя» — холістичну міру якості 

життя, яка включає моральні і психологічні цінності, на відміну від ВНП. 

Практично «валове національне щастя» реалізується через п’ятирічне планування 

розвитку економіки, за якого прогрес втілюється повільними кроками, 

намагаючись підтримувати і не руйнувати традиційні цінності — родину, 

культуру, природу, буддійську релігію. 
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Ця доктрина певною мірою спирається на ідею засновника сучасної 

доктрини правової держави І. Канта (1724–1804), який пропонував перекласти 

поняття «щастя» мовою конкретних правових категорій, що даватимуть змогу 

контролювати застосування державою своєї ж Конституції. За І. Кантом, історія 

майбутнього твориться сьогодні, і не на основі досягнутого досвіду жалюгідних 

або позитивних результатів попередньої діяльності, а на основі конституційного 

ідеалу, який може сприйматися аксіоматично — апріорі, наприклад, досягнення 

мирного і щасливого існування всіх людей під егідою єдиної конституції. У 

«Критиці чистого розуму» І. Кант порушує питання щодо необхідності 

юридичного визначення поняття «щастя», щоб «право на щастя» розглядати як 

послугу (питання про право), а не з позицій «загальної поблажливості». Отже, 

конституційно-практичне правове визначення «щастя» і є філософською 

підставою конституційної економіки, однак у нашому дослідженні викладено 

ліберальніший погляд на цю проблематику. 

Останні десятиліття XIX — початок XX ст. відзначені першим в  історії  

тісним зв’язком (взаємозалежністю) економічної та психологічної теорій. 

Маржиналістська революція звела найважливішу економічну проблему — 

проблему цінності — до психології споживчого вибору. Першим ідеологом цього 

підходу вважають англійського філософа, юриста та економіста Дж. Бентама 

(1748–1832). У праці «Деонтологія, або наука про мораль», яка вперше вийшла у 

світ 1834 р., він запровадив принцип «найбільшого щастя» (the greatest happiness) 

в економіці та вірив, що його можна «обчислювати» і, звіряючись за цими 

розрахунками, немов з показниками термометра, ухвалювати закони, які 

збільшать кількість щасливих людей у суспільстві [190]. 

Розвиток економічної психології як самостійної галузі знань знаменував 

вихід 1902 р. монографії французького соціального психолога Г. Тарда. Згодом, у 

40-х роках ХІХ ст., Дж. Катон в Америці виконав експериментальні дослідження 

з психології споживача, а французькі психологи П. Л. Рейно і П. Альбу здійснили 

економіко-психологічний синтез. Ці дослідження сприяли ґрунтовному вивченню 

економічної поведінки. Культурі, етносу, релігійному чиннику у формуванні 
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господарських процесів значну увагу надавали С. Булгаков, М. Туган-

Барановський, П. Струве. 

Зокрема, П. Струве (1870–1944) наголошував на значущості психологічних 

чинників як засобу санкціонування відносин власності, виявляв момент 

залежності темпів економічних перетворень від традиційних форм 

господарювання. Аналізуючи проблему детермінізму економічної поведінки 

індивіда, він зазначав, що якими б не були індивіди: егоїсти, альтруїсти або 

байдужі, оскільки вони конкурують, їхні дії відзначені ознакою помсти... Вчений 

стверджував, що ознака помсти значно загальніша, аніж так звана передумова 

егоїзму і здорового розрахунку своєї користі. Поняттям помсти він визначав усі 

господарські дії — розумні чи дурні, чесні чи безчесні, вдалі чи невдалі. Отже, 

П. Струве гостро критикував постулат раціональності класичної економічної 

теорії [130]. 

Учений М. Туган-Барановський (1865–1919) проаналізував розвиток теорії 

граничної корисності від її витоків до пізніших учень у своїй праці «Вчення про 

граничну корисність господарських благ як причину їх цінності» (1890) і дійшов 

висновку щодо доцільності використання в економічних дослідженнях теорії 

корисності. Поняття граничної корисності, встановлення цінності предмета за 

його граничною корисністю було, за висловом М. Туган-Барановського, 

«аріадниною ниткою» для виходу з лабіринту суперечностей. 

Видатний український економіст і математик Є. Слуцький (1880–1948) 

також вивчав теорію граничної корисності. Цій темі він присвятив працю «Теорія 

граничної корисності». Спираючись на математичне підґрунтя теорії граничної 

корисності, Є. Слуцький продовжив аналіз поведінки споживача і присвятив цій 

темі працю «До теорії збалансованого бюджету споживача», в якій проаналізував 

ефекти доходу та заміщення зі зміною ціни блага. 

Дослідження Е. Дітона щодо взаємозв’язку між обсягами доходів і 

споживання в економіці, оприлюднені упродовж 1990-х років, змусили 

переглянути теорію Дж. Кейнса та фундаментальні макроекономічні моделі 

нобелівських лауреатів М. Фрідмена (1976) і Ф. Модільяні (1985), що описували 
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залежність споживання та заощаджень від рівня доходу. Зазначені моделі, 

сформовані в середині минулого сторіччя, спирались на загальні агреговані дані і 

концепцію середньостатистичного пересічного громадянина — ідеального 

репрезентативного споживача, чиї витрати та споживання змінюються відповідно 

до динаміки середніх показників доходів на особу, тобто фактично до ВВП 

країни. 

Розрахунки Е. Дітона засвідчили, що оцінювання агрегованих даних без 

урахування варіації за соціально-демографічними ознаками може спричинити 

принципові помилки, оскільки ігнорується нерівність у розподілі доходів, 

зокрема величезний розрив між доходами заможних і бідних верств населення. 

Тоді ж сформульовано «парадокс Дітона», який полягає у тому, що варіація 

споживання є значно меншою, ніж варіація доходів. Сам автор парадоксу 

наполягає на необхідності моделювання макроекономічних процесів на базі 

мікроданих про індивідуальні доходи та індивідуальну споживчу поведінку. 

І такий підхід нині є широко вживаним [70, c. 14]. 

У сучасній психології вирізняють окрему теорію «суб’єктивного 

добробуту» (subjective well-being), що покликана вивчати природу психологічної 

детермінації добробуту індивідів та передбачає теоретико-методологічну оцінку 

таких суб’єктивних категорій, як «добро», «зло», «корисність», «справедливість», 

«задоволення від життя» та ін. 

У соціологічній науці соціальний добробут (social welfare) розглядають як 

відображення добробуту всього суспільства, однак це поняття відмінне від 

поняття рівня життя і більше пов’язане з його якістю, що передбачає такі 

чинники, як якість навколишнього середовища (повітря, ґрунт, вода), рівень 

злочинності, масштаби вживання нікотину, алкоголю, наркотиків, доступності 

основних соціальних послуг, а також релігійні та духовні аспекти життя. Якість 

життя — головний показник соціального добробуту. 

Населення та його роль у розвитку ринкової економіки ґрунтовно 

досліджував представник неокласичної економічної теорії А. Пігу (1877–1959). 

Він виокремлював економічний та неекономічний добробут, стверджуючи, що 
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поліпшення або погіршення економічного добробуту не завжди спричиняє 

відповідні тенденції у сфері неекономічного добробуту (якості життя, умов праці 

та відпочинку, доступності освіти, екологічної складової, медичного 

обслуговування, громадського порядку тощо). 

Видатний дослідник добробуту індивідів, соціолог та психолог А. Маслоу 

(1908–1970), автор загальновідомої ієрархії потреб, зробив значний внесок у 

дослідження природи людини: її потреб, мотивації, задоволення від життя, щастя. 

Зокрема, А. Маслоу теоретично обґрунтував, систематизував і окреслив 

біологічні, соціальні та психологічні потреби людини. За допомогою 

лабораторних експериментів учений також відстежував еволюційну зміну 

інстинктів у людей та водночас заперечував можливість дослідження людських 

потреб, а, отже, й людської сутності в біопробірці — «…для цього необхідна 

повноцінна життєва ситуація, в якій людина залучена у соціальне середовище» 

[77, c. 22]. 

Дослідження А. Маслоу застосовані в практиці управління в «Non-Linear 

Systems» — у сфері високих технологій потужної каліфорнійської компанії. 

Учений довів можливість використання теорії мотивації, а також принципу 

самоактуалізації до поліпшення ефективності виробництва і споживання. 

Згідно з цим підходом, будь-яка людина прагне розвиватись і 

вдосконалюватись відповідно до своїх можливостей та потреб. Сутність ідеї 

А. Маслоу полягає в тому, що найвищі потреби не можуть виявитися та 

реалізуватися, якщо попередньо не задовольнити простіші (біологічні  та  

психологічні). Отже, А. Маслоу, одному з небагатьох, вдалося поєднати 

економіку та психологію після майже двох століть жорстких наукових дискусій. 

Класичну «піраміду Маслоу» модифікував Жо Годфруа і додав когнітивні 

та естетичні ступені-потреби (необхідність злагодженості, справедливості, краси, 

симетрії), які розташував перед потребою у самореалізації [26]. Відомими є 

двофакторна модель потреб Ф. Герцберга (1923–2000), за якої усі потреби 

зумовлені гігієнічними чинниками та мотиваціями [223], і трирівнева модель 
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потреб «існування—взаємовідносини—зростання» К. Альдерфера (1940–2015) 

[182]. 

Стимулюючими чинниками слугують: політика організації та її втілення 

адміністрацією, умови праці, заробітна плата, мікроклімат у колективі 

(міжособові стосунки з керівництвом, співробітниками та підлеглими), рівень  

безпосереднього контролю за роботою. Успіх, кар’єру (просування по службі), 

визнання та схвалення результатів роботи, ступінь делегування повноважень і 

відповідальності (якомога вищий), можливості творчого та професійного 

зростання можна вважати мотиваційними чинниками. 

На відміну від А. Маслоу, який вважав, що мотивація має вектор розвитку 

лише знизу вгору, від нижчих до вищих потреб, К. Альдерфер стверджував, що 

рух відбувається в обох напрямах. Згідно з К. Альдерфером, актуалізація потреб 

залежить від індивідуальних характеристик особи та специфіки життєвої 

ситуації, тобто кожна потреба може актуалізуватися незалежно від задоволення 

інших потреб. Отже, якщо А. Маслоу вважав, що особа має множину ієрархічних 

потреб, то К. Альдерфер визначав сукупність потреб особи як континуум — 

множину рівнозначних, однорівневих потреб. 

Американський соціальний психолог Д. Макклелланд (1917–1998) не 

заперечував висновків А. Маслоу, проте вважав його теорію неповною і 

недосконалою. Він запропонував теорію «трьох набутих потреб», де наголошував 

на потребах трьох вищих рівнів. На його думку, у сучасному світі якість життя 

досягла такого високого рівня, що потреби нижчих рівнів забезпечити доволі 

легко. Зокрема, Д. Макклелланд виокремив такі чинники мотивації та потреби: 

1) мотивація досягнення (прагнення досягти найоптимальнішого вирішення 

складних проблем) — потреба в успішності; 2) мотивація афіліації (потреба 

налагоджувати хороші стосунки із оточуючими людьми) — потреба у 

приналежності; 3) мотивація влади (прагнення впливати на поведінку інших) — 

потреба у владі [246]. 

Одне з важливих завдань економічної психології в цьому напрямі — 

виявлення соціальних цінностей і психосоціальних норм,  що  визначають  
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особливості економічної поведінки у певному суспільстві або доволі великій 

соціальній групі. Поведінкові характеристики, безперечно, впливають на основні 

фази економічного циклу — зростання, застій, кризу та ін. У зв’язку з цим 

виникає можливість якщо не передбачити початок тієї чи іншої фази, то, 

принаймні, визначити соціально-психологічні умови, що їй сприяють. Це 

необхідно тому, що сучасна економічна наука має доволі слабкий прогностичний 

потенціал. 

Наведемо приклад такого непередбачуваного явища. У повоєнні роки у 

більшості країн Європи економічне піднесення розпочалося всупереч усім 

прогнозам фахівців. Фінансово-економічні кризи завжди несподівані, проте 

економіко-психологічний аналіз міг в обох випадках зафіксувати у настроях і 

сподіваннях людей зрушення, яке вказує на напрям змін. 

Економічні психологи намагалися виявити зв’язок між зростанням (або 

спаданням) потенціалу психічної енергії в суспільстві та очікуваним піднесенням 

(кризою). Зокрема, Д. Макклелланд встановив наявність кореляції між потребою 

у досягненні та економічним зростанням. Він сформулював гіпотезу, що 

підтвердилась у низці досліджень: економічне піднесення можна передбачити за 

зростанням у суспільстві потреби в досягненнях. Таке зростання виявляється у 

суспільній свідомості й знаходить своє відображення в літературі, науці, 

мистецтві. У цих умовах успішний бізнесмен користується повагою соціального 

оточення, соціально-психологічний клімат сприяє «переможцю». 

Проте, виходячи зі специфіки виокремлених потреб, ця теорія стосується, 

здебільшого, управління трудовою мотивацією, аніж управління поведінкою 

споживача. Перелічити та класифікувати усі потреби споживача надзвичайно 

складно, оскільки первинні потреби трансформуються у безліч похідних. 

Незважаючи на очевидну відмінність предмета дослідження добробуту в 

економіці, соціології та психології, чітко встановити межу компетенції кожної з 

наук доволі проблематично, а часто — й неможливо. Вони постійно обмінюються 

ідеями та запозичують методи дослідження. Зазвичай економісти різко 

критикують таку практику і відстоюють чистоту аналізу на основі певних 



	

	

57 

57	

економічних моделей. Однак і між ними точаться дискусії стосовно суті та 

методів дослідження добробуту населення. 

У сучасних умовах формування глобалізованого світосприйняття 

виникають недосліджені питання узгодження соціально-економічних та 

психологічних потреб (сукупність умов, що забезпечують душевний комфорт і 

рівновагу людини), культурних і духовних цінностей різних народів та релігій. 

Найважливіші проблеми дисгармонії глобального, регіонального, 

локального, місцевого та інших типів розвитку часто приховані в суб’єктивному 

мисленні та уяві певної людини щодо власного походження та призначення, 

місця і ролі у суспільстві, особистих емоційних переживаннях та очікуваннях від 

життя. Усі ці та багато інших недосліджених характеристик людського життя, 

його добробуту, процвітання,  щастя заслуговують на особливу увагу науковців і 

державних діячів. Врахувати і змоделювати складний механізм мотивів, рішень 

та наслідків поведінки людей сьогодні видається неможливим, однак невдовзі у 

цьому напрямі можна очікувати позитивних змін. 

Розглянемо виникнення парадигми держави добробуту як загальної форми 

соціальної держави. У наш час серед дослідників немає одностайності щодо 

походження понять «соціальна держава» і «держава загального добробуту». 

Вважають, що в науковий обіг поняття «соціальна держава» увійшло 1850 р. 

завдяки німецько-австрійському правознавцю, економісту та соціологу Л. фон 

Штайну (1815–1890) [302]. 

Існують також міркування, що поняття «соціальна держава» запропонував 

на поч. 30-х років ХХ ст. німецький державознавець Г. Геллер (1891–1933) і 

згодом воно поширилося в Європі. Інші науковці припускають, що вперше його 

використано 1949 р. авторами Конституції ФРН. Дослідження досвіду 

становлення і функціонування соціальної держави доводять відсутність її єдиної 

моделі не тільки в Європі, а й у світі загалом, оскільки соціальна держава — 

гранично узагальнена категорія, що не піддається детальній правовій 

стандартизації. І навпаки, питання щодо змісту зазначеного вище поняття 

відкривається для вільної політичної дискусії, оскільки існує значна кількість 
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класифікацій соціальної держави. Наприклад, у США ідею соціальної держави 

сприйняли пізніше, ніж у країнах Європи, і відрізняється вона орієнтацією на 

принцип індивідуалізму. 

Зазначимо, що сучасна парадигма держави добробуту заснована на ідеї 

соціальної держави німецького зразка, де економіко-політична концепція 

соціального ринкового господарства спрямована на синтез гарантованої 

правовою державою свободи — економічної свободи (через неподільність волі її 

розглядають як необхідну складову вільного порядку загалом) та ідеалів 

соціальної держави, пов’язаних з соціальною захищеністю і соціальною 

справедливістю. Це поєднання цілей — свобода і справедливість — 

відображається в понятті «соціальне ринкове господарство». Ринкове 

господарство втілює господарську свободу. Воно полягає в свободі споживачів 

купувати за своїм вибором вироби, у свободі власника засобів виробництва 

використовувати робочу силу, гроші, майно. Відповідальність, в тому числі і 

відповідальність за прийдешні покоління, а, отже, зв’язок з майбутнім і 

фундамент для прогресу, є економічною основою вільного громадянського 

суспільства і на підставі принципу співучасті є складовою частиною парадигми 

«німецької держави добробуту» [68]. 

Концепція соціального ринкового господарства висунута в перші повоєнні 

десятиліття вченими і політичними діячами А. Мюллером-Армаком, Л. Ерхардом 

і їхніми послідовниками. Зокрема, А. Мюллер-Армак (1901–1976) розглядав 

поняття соціального ринкового господарства як ідею ринкового упорядкування, 

метою якого є поєднання суспільства, побудованого на конкуренції, приватної 

ініціативи з соціальним прогресом, забезпеченим саме продуктивністю ринкової 

економіки. За визначенням А. Мюллера-Армака, «сенс соціального ринкового 

господарства полягає в тому, що принцип свободи ринку поєднується з 

принципом соціального вирівнювання», що ставить за мету «зв’язати вільну 

ініціативу з соціальним прогресом» [84, с. 67]. 

Людвіг Ерхард (1897–1977) — економіст, канцлер ФРН — виступав за 

підвищення добробуту всіх соціальних верств населення, відновлення і 
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структурну перебудову повоєнної німецької промисловості, підвищення 

продуктивності праці, інтеграцію Німеччини у світове господарство, створення 

господарського порядку, який об’єднуватиме цінності вільної та планової 

економік: свободу діяльності суб’єктів господарювання, рівновагу економічної 

системи та обмежене державне регулювання. Економічна політика має 

ґрунтуватися на свободі та відповідальності. Соціальне ринкове господарство, на 

відміну від класичного ліберального, забезпечує «добробут для всіх» через 

конкуренцію, регульовану державою. Концепція передбачає узгоджений рух 

продуктивності праці, цін і заробітної плати — чинники успішної політики 

державного регулювання економіки [56, с. 542]. 

За визначенням розробників концепції (Е. Прайзера, Г. Мейнголда та ін.), 

вона кардинально відрізняється від класичного розуміння вільного ринку 

принаймні у чотирьох пунктах: 1) ефективна конкуренція забезпечується не 

стихійним розвитком, а активною конкурентною політикою держави; 2) держава 

коригує ринковий розподіл доходів політикою перерозподілу; 3) держава 

домагається повної зайнятості, стабільності цін і рівноваги платіжного балансу за 

допомогою регулювання кон’юнктури; 4) не обмежуючись перерозподілом 

доходів, держава забезпечує залучення широких мас населення до володіння 

майном.  

Неоліберали визначають соціальне ринкове господарство як економічний 

лад, за якого значною мірою може проявлятися готовність до продуктивної праці 

і створюється база для соціальної справедливості. Вони стверджують, що кожен 

член суспільства має невід’ємні фундаментальні права на людську гідність, 

вільний розвиток особистості та можливість реалізувати індивідуальний 

добробут у рамках встановлених правових і моральних кордонів. Ми поділяємо 

такий підхід і вважаємо, що держава є не опікуном громадян, а гарантом їхніх 

прав і свобод, інструментом для формування громадянського суспільства. 

У наш час найповніше парадигма держави добробуту реалізовується на 

основі концепції соціального ринкового господарства, представленої 

Х. Лампертом [68, с. 67–68], де розвиток конкуренції, економічне зростання, 
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свобода зовнішньої торгівлі й обміну валют, забезпечення стабільності цін, 

незалежний центральний емісійний банк, вирівнювання платіжного балансу і 

рівновага в зовнішній торгівлі не є безпосередніми завданнями уряду. Держава 

добробуту є лише співучасником процесу досягнення максимально високого 

добробуту та рівня соціального захисту як економічної основи соціальної 

справедливості і соціального прогресу. 

Зокрема, Х. Ламперт наголошує, що ринкове господарство за своєю 

економічною ефективністю має соціальний характер, і його треба обмежувати 

там, де можливі соціально небажані результати, або ж результати вільного 

економічного процесу треба коригувати, якщо вони, згідно з ціннісним 

уявленням суспільства, є недостатньо соціальними [68, с. 67]. Ми підтримуємо 

такий підхід до визначення терміна «соціальний» стосовно ринкової економіки. 

Нагадаємо, що засновник американського кейнсіанства Е. Хансен 

розглядав «державу добробуту» як один з компонентів «змішаної економіки», 

закликав розвивати змішану державно-приватну економіку та забезпечення 

повної зайнятості. 

Провідні дослідники соціальної держави Т. Маршалл, К. Еспін-Андерсен, 

Т. Тілтон, Н. Ферніс у 70-х роках XX ст. намагались конкретизувати зміст цього 

поняття, завершити його історичну класифікацію, отож окреслили три його 

різновиди: 

— «позитивна держава соціального захисту» — це держава, орієнтована  

на зрівнювання шансів щодо благополуччя усіх громадян, на 

забезпечення та гарантування «рівних можливостей» усім і кожному. 

Прикладом такої держави є США; 

— «держава соціальної безпеки» — держава, яка, окрім забезпечення 

рівних шансів громадян, створює умови повної зайнятості та гарантує 

усім без винятку громадянам отримання доходів, не нижчих від рівня 

прожиткового мінімуму. Прикладом такої держави є Велика  

Британія; 
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— «соціальна держава загального добробуту» — держава, що забезпечує 

повну зайнятість, згладжує диференціацію доходів усього населення, 

створює численні постійно діючі державні та суспільні соціальні служби. 

Унаслідок складного емпіричного аналізу К. Еспін-Андерсен розробив 

схему, що диференціює види соціальної держави за ступенем розширення 

соціальних прав і суспільно-приватної організації системи соціального захисту 

населення (соціальне забезпечення і соціальна допомога). Відповідно до 

концепції, викладеної в його книзі «Три світи капіталізму добробуту», існує: 

— ліберальна держава добробуту (США, Канада, Австралія) — держава, 

що обмежує універсальні соціальні права, протиставляє клас 

одержувачів соціальної допомоги й інших громадян та надає переваги 

приватному сектору як суб’єктові добробуту; 

— корпоратистська держава добробуту (Франція, Німеччина, Італія) — 

держава, в якій соціальні права є невід’ємною складовою визначених 

статусів: модель, що підтримує існуючі класові відмінності, 

характеризується принципом субсидіарності й припускає державне 

втручання лише у тих випадках, коли родина та інші традиційні 

інститути неспроможні подбати про своїх членів; 

— соціально-демократична держава добробуту (Швеція, Данія, Норвегія) 

— держава, яка передбачає розширення соціальних прав і прагне до 

ліквідації соціальної нерівності: модель ґрунтується на державному 

забезпеченні добробуту [205]. 

Класифікацію соціальних держав, розроблену науковцем, доповнив 

Н. Гінсбург. На його думку, існує ще один тип — британська ліберально-

колективістська держава добробуту як поєднання соціалістичного та 

ліберального типів [122, c. 37]. 

З цієї класифікації розуміємо, що автори ототожнюють поняття «держава 

добробуту» і «соціальна держава», фіксуючи динаміку розвитку основних 

атрибутів соціальної держави [30]. Використаємо цей критерій для спрощення 

моделі та врахування історичних методів у нашому дослідженні. 
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Отже, держава добробуту (welfare state) — це концепція уряду, в якій 

держава або добре розвинена мережа соціальних інститутів відіграє ключову 

роль у захисті та сприянні економічному та соціальному добробуту громадян. 

Вона базується на принципах рівності можливостей, справедливого розподілу 

багатства та відповідальності суспільства за тих, хто не може скористатися 

мінімальними положеннями на благо життя. Цей загальний термін може 

охоплювати різні форми економічної та соціальної організації та політики [303]. 

Пропонуємо розглядати державу добробуту як соціально орієнтовану 

державу, що визнає людину найвищою соціальною цінністю, надає соціальну 

допомогу індивідам, які потрапили у важку життєву ситуацію, з метою 

забезпечення кожному з них гідного рівня життя, перерозподіляє економічні 

блага відповідно до принципу соціальної справедливості та своє призначення 

вбачає в забезпеченні громадянського миру та злагоди у суспільстві. 

Виходячи з вищевикладеного, а також з того, що, незважаючи на порівняно 

єдину концепцію соціального ринкового господарства, існує безліч думок щодо 

ступеня її практичної реалізації в різних країнах, парадигма «держави добробуту» 

теоретично визначена (попри безліч концепцій і підходів) і реалізована на практиці 

з урахуванням національних і регіональних особливостей майже в усіх розвинених 

країнах, усе ж реалізація безлічі сутнісних моментів концепції соціального 

ринкового господарства не є безпосереднім завданням держави. Стверджуємо, що 

«держава добробуту» практично відбулася як система, що модифікує вплив 

ринкових відносин у соціальній сфері і як гарант соціального прогресу. Проте 

очевидним є факт зміни парадигми класичної соціальної держави, що гарантувала 

соціальний захист своїм громадянам незалежно від їхніх зусиль у пошуку роботи 

та активності у спробах забезпечити свій добробут. Всебічний соціальний захист 

змінюється концепцією «немає прав без обов’язків» [64, c. 34]. 

Незалежно від специфіки тієї чи іншої національної моделі держави 

добробуту як форми соціальної держави, можна виокремити характерні та спільні 

її ознаки: 
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— держава добробуту — це еволюційний шлях громадянського 

суспільства у напрямі до соціальної справедливості та демократії; 

— формування держави добробуту передбачає конституційну гарантію 

соціально-економічних прав громадян; 

— оскільки мета держави добробуту і діяльність (політика добробуту) 

визначаються правовими рішеннями, то її функціонування передбачає 

ефективну систему ухвалення та виконання законів; 

— утвердження держави добробуту сприяє структурній перебудові 

ринкової економіки на соціально орієнтовану, що відповідає інтересам 

як власника, так і суспільства; 

— держава добробуту забезпечує досягнення громадянського миру та 

злагоди в суспільстві. 

В Україні професор А. Філіпенко запропонував концепцію «народної, 

солідарної економіки», що близька до загальної теорії добробуту. Концепція 

базується на трьох основних принципах, які історично супроводжували обмін та 

розвиток ринкових відносин: ринкових нормах, за яких попит і пропозиція на 

товари та послуги узгоджуються на основі цін; перерозподілі, який передбачає 

делегування центральній владі повноважень щодо використання та розміщення 

ресурсів; взаємності (реципрокності), що кореспондує з відносинами між групами 

чи індивідами, які відповідають взаємністю, оскільки висловлюють бажання 

демонструвати соціальний зв’язок між учасниками економічного процесу [138; 

140]. 

Подібну концепцію можна і необхідно використати для обґрунтування 

макромоделі соціально-економічного розвитку України поряд з іншими 

моделями соціальної держави, які передбачають залучення громадян до участі в 

державному управлінні, вільний доступ до ресурсів, справедливий розподіл 

доходів тощо. 
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1.3. Методологія оцінювання добробуту населення 

Алгоритм практичного дослідження добробуту населення як сукупності 

рівня та якості життя індивідів повинен містити вивчення основних 

загальновизнаних універсальних потреб людини і визначення рівня їхнього 

задоволення (корисності). Часто цю категорію ототожнюють з суб’єктивним 

сприйняттям членами суспільства рівня задоволення власних потреб, оцінки 

потреб інших співвітчизників, що охоплює як фізичні, так і психологічні аспекти 

життєдіяльності людини, а це виходить далеко за межі емпіричного економічного 

аналізу. 

Задля вирішення таких проблем економіка добробуту об’єднує дві 

порівняно самостійні галузі знань: теорію корисності, або індивідуального 

добробуту, і теорію суспільного вибору, або суспільного добробуту. Предметом 

теорії корисності є індивідуальні оцінки зовнішнього та внутрішнього середовищ 

життєдіяльності людини. Вона формулює закони цінності та вибору індивіда. 

Теорія суспільного вибору вивчає співвідношення між цінностями багатьох 

індивідів, і на цій основі будують наукові висновки щодо суспільної бажаності 

різних альтернатив в економічній та соціальній політиці держави на різних рівнях 

державного управління. 

Свій підхід до визначення теорії добробуту запропонували у 80–90-х роках 

XX ст. представники інституціонального напряму економічної теорії К. Віксель, 

Дж. Б’юкенен, Дж. Стіглер та інші. Вчені вважали, що проблему добробуту 

індивідів можна вирішити на основі етичних категорій, причому кожен індивід 

має власну цінність і несе відповідальність за існування в певних умовах у 

певному суспільстві. 

Таке розуміння суперечить основним положенням класичної політичної 

економії А. Сміта (1723–1790) та Д. Рікардо (1772–1823), які вважали, що 

досягнення загального добробуту населення відбувається на основі зростання 

сукупного багатства, тобто обсягу національного доходу на одну особу. Водночас 

розвиток суспільства повинен відбуватися в умовах вільної конкуренції, яка 

уможливлює поєднання державних та приватних інтересів. 
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Проте відомо, що в ринковій економіці конкурентні відносини часто 

спричиняють нерівномірний розподіл доходу. За таких умов виникає 

необхідність застосування механізмів забезпечення добробуту всіх членів 

суспільства через державне втручання з метою розширення доступу населення до 

основних благ та сприяння розвитку людини. 

Прихильник неокласичної економічної школи Г. Седжвік (1838–1900) у 

своєму трактаті «Принцип політичної економії» стверджував, що приватна і 

суспільна вигоди не збігаються, що вільна конкуренція забезпечує ефективне 

виробництво багатства, хоча не передбачає його справедливого розподілу. 

Система «природної свободи» породжує суперечності між приватними і 

суспільними інтересами. Конфлікт виникає і всередині громадського інтересу як 

«конфлікт інтересів поколінь», який оцінюють під час порівняння вигоди 

поточного моменту та інтересів майбутніх поколінь. Учений стверджував, що 

держава покликана здійснювати розподіл створеного продукту й у такий спосіб 

підвищувати загальний добробут, однак регулювання не варто поширювати на 

сферу виробництва. 

Значними перешкодами у розвитку економіки добробуту є проблеми 

міжособового порівняння корисності та агрегування індивідуальних переваг: 

сучасні науковці, здебільшого, вважають їх такими, що апріорі не мають 

вирішення. 

Доволі вдалими спробами їхнього уникнення є відомий підхід італійського 

економіста і соціолога В. Парето (1848–1923). «Ефективність Парето», або 

«оптимум Парето», встановлює критерій максимального добробуту, що можна 

досягти внаслідок оптимального розміщення ресурсів, якщо жоден перерозподіл 

не сприяє зростанню добробуту жодного з членів суспільства [256, c. 184]. 

Як стверджував В. Парето, ефективність національної економіки — це 

стан, за якого неможливо збільшити рівень задоволення потреб хоча б однієї 

людини, не знижуючи при цьому рівень задоволення потреб іншого члена 

суспільства. Власне критерій «ефективності Парето» можна визначити так: кожна 

зміна, внаслідок якої поліпшується добробут хоча б одного індивіда, причому 
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становище будь-якого члена суспільства у цьому випадку не погіршується, 

сприяє зростанню добробуту загалом. Добробуту досягають за такого стану 

загальної економічної рівноваги, за якого враховують становище усіх індивідів. 

Головним елементом добробуту є рівень і диференціація доходів населення. 

У сучасних умовах ця концепція має кілька спрямувань: 

— утилітаристське — визначає рівень добробуту як суму індивідуальних 

функцій корисності членів суспільства (постулат Дж. Бентама); 

— ліберальне — характеризує добробут як суму зважених корисностей: 

ринок визнають єдиним регулятором добробуту населення і найвищу 

винагороду отримує той, хто є доволі здібним та працьовитим; 

перерозподілу благ не існує (різновид постулату Дж. Бентама); 

— мінімаксне — передбачає перерозподіл частини доходів від 

продуктивніших економічних суб’єктів на користь найбідніших, за 

Дж. Роулзом (1921–2002); 

— егалітарне — вимагає рівномірного розподілу, за якого всі блага 

поділені порівну між усіма індивідами (А. Бергсон, П. Семюельсон) 

[113]. 

Наголосимо на обмеженні теорії В. Парето, яке полягає насамперед у тому, 

що автор для спрощення ігнорував складним механізмом поведінки індивідів, а 

також усвідомлював неможливість реальної оцінки результатів. Окрім 

методологічної проблеми визначення рівноваги та опрацювання інформації про 

неї, на практиці максимізація ефективності передбачала постійний прогрес, що 

видається малоймовірним, з огляду на історичний досвід людства, адже кризи 

відбуваються завжди — як на індивідуальному, так і на суспільному рівнях. Інша 

річ, коли йдеться про механізми втручання в ринкові відносини з метою 

перерозподілу ресурсів і доходів задля встановлення соціальної  справедливості  

у суспільстві. 

У цьому випадку в економічній теорії запропоновано використовувати 

інший підхід до оцінки ефективності та справедливості економічних процесів — 

компенсаційний критерій Калдора—Хікса, що базується на визначенні величини 
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виграшу, а, отже, його достатності для компенсування втрат тих учасників, 

економічне становище котрих погіршилося внаслідок зростання добробуту тих, 

хто цей виграш отримав. Очевидно, що і цей критерій доволі важко застосовувати 

на практиці, оскільки в реальному житті перерозподіл виграшу економічних 

процесів трапляється зрідка. Підхід не бере до уваги також можливих потенційних 

наслідків зниження економічної мотивації за умови практичної реалізації такої 

компенсації. Розглядаючи проблематику термінологічного апарату, використаного 

у межах цього дослідження, зазначимо, що поняття «добробут населення» не варто 

ототожнювати з соціально-економічним розвитком країни, оскільки неможливо 

виміряти вартість частини споживчих благ, які не мають адекватного монетарного 

вираження, тобто суспільних благ, яким притаманні якості позаконкурентності та 

невинятковості [25]. 

Саме тому деякі автори застосовують поняття «економічний добробут» та 

«соціальний добробут (суспільства, населення)», вперше запропонований А. Пігу 

[258]. Під поняттям «економічний (матеріальний) добробут», зазвичай, розуміють 

ту частку добробуту, що визначається потребами споживчих благ і може бути 

оцінена у грошовій формі. Відповідно, рівнем економічного добробуту вважають 

рівень споживання населенням матеріальних благ і ступінь задоволення потреб у 

них. 

Наголосимо, що добробут суспільства залежить від низки чинників, 

вихідними з яких є: 1) культурні та соціальні особливості населення країни, тобто 

конкретне наповнення понять «соціальна справедливість», «рівність», сприйняття 

феномену бідності; 2) структура та устрій соціально-економічної системи країни; 

3) зрілість ринкових та інституційних механізмів. 

Переважно прикладні економічні дослідження, зокрема й аналіз впливу 

міжнародної економічної інтеграції на добробут населення, більшою чи меншою 

мірою пов’язуються з необхідністю вибору з-поміж альтернативних 

концептуальних засад теорії добробуту, які набувають вигляду конкретних 

методів вимірювання його рівня. Результати такого вибору визначаються 
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особливостями об’єкта, предмета дослідження і можливостями одержання 

необхідної статистичної інформації. 

Наголосимо на необхідності визначення показників та критеріїв, які можна 

використовувати для аналізу та порівняння добробуту населення країн світу. Як 

уже зазначено, А. Сміт ототожнював поняття «добробут» з поняттям «багатство» 

і пропонував вимірювати рівень добробуту за допомогою показників зростання 

кількості благ у розрахунку на одну особу, тобто, відповідно до сучасної 

економічної термінології, — обсяг ВВП з розрахунку на одну особу (ВВП на 

душу населення) [125]. 

Так само А. Пігу вважав, що величину соціального добробуту неможливо 

виразити кількісно. Отож він розробив теорію економічного добробуту, яка 

враховує виключно економічні чинники задоволення потреб населення, що 

відображають його добробут. Критерієм для оцінювання величини економічного 

добробуту населення А. Пігу запропонував використати ВВП на одну особу, 

оскільки його можна оцінити у грошовому еквіваленті. 

Незважаючи на теоретичну очевидність і практичну простоту застосування 

показника ВВП на одну особу як показника економічного (матеріального) 

добробуту, підхід має низку суттєвих недоліків, таких як: 1) недооцінка сектору 

послуг, що переважає у більшості економічних систем постіндустріального типу; 

2) ігнорування безоплатної праці в межах домогосподарств; 3) неадекватна 

оцінка споживчої корисності суспільних благ унаслідок ігнорування механізмів 

їхнього формування; 4) ігнорування вартості частини національних 

нематеріальних активів у системі добробуту населення країни, зокрема, стану 

довкілля, інституційної, транспортної інфраструктури тощо; 5) сприяння 

вичерпанню ресурсів, оскільки їхню амортизацію та необхідність заощадження в 

межах цього методу недооцінюють; 6) переоцінка матеріальних товарів та 

продукції оборонного сектору у складі добробуту населення; 7) неврахування 

середніх показників, розрахованих на одну особу, нерівності у розподілі доходів, 

які є однією з ключових характеристик добробуту населення. 
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Перехід до нової теорії добробуту об’єктивно обумовлений вимогою по-

новому поглянути на вирішення глобальних проблем сучасності. Значною мірою 

цьому сприяли праці А. Сена, який отримав 1998 року Нобелівську премію за 

внесок у розвиток економічної теорії добробуту. 

Зокрема, А. Сен акцентує увагу на важливості розвитку людського 

потенціалу. На його думку, економіку необхідно орієнтувати на рівність 

можливостей, а не доходів населення. Ця теза його теорії суперечить принципам 

класичної теорії сталого розвитку, спрямованої на збільшення та зрівняння 

особистого добробуту, ігноруючи добробут майбутніх поколінь. Також А. Сен 

зазначає, що добробут домогосподарств (родин), які є одиницею аналізу 

класичної економіки добробуту, вимірюється не лише сукупним доходом, а 

також різними елементами соціальної допомоги, які неможливо купити на ринку, 

оскільки вони не мають грошової вартості. Ключовим елементом у створенні 

основи для нової економіки добробуту, на думку вченого, є економічна і 

соціальна політика [116, c. 132]. 

Ще одним показником вимірювання рівня добробуту є рівень 

індивідуального споживання, перевагою якого вважають можливість одержання 

детальніших результатів щодо ступеня задоволення особистих потреб індивіда, 

порівняно з використанням показника рівня доходів. Окрім того, він дає змогу 

уникнути неточностей, пов’язаних із альтернативним розподілом індивідуальних 

доходів між споживанням і заощадженням, а також інвестуванням. У випадку 

поширення в країні явищ тіньової економіки та, відповідно, тіньових доходів 

громадян використання показника споживання дає змогу мінімізувати 

недооцінювання рівня добробуту населення. 

Водночас використання статистичних методів має певні недоліки: не 

враховано міжособовий розподіл споживчих благ; не розглянуто сукупності 

потреб, задоволення яких відбувається внаслідок споживання суспільних благ; 

неможливо оцінити неоплачувану працю в межах сектору домогосподарств. 

Специфічним недоліком використання рівня споживання як індикатора 
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добробуту є відсутність вичерпної та достовірної статистичної інформації для 

значної кількості країн, що пов’язано з методологічною складністю її отримання. 

Тривалий час в економічній науці домінував об’єктивний підхід, згідно з яким 

дохід (індивідуальний чи домогосподарства) в абсолютному обчисленні вважали 

найадекватнішим індикатором індивідуального або родинного добробуту, а 

національний дохід (показник ВВП на особу) — індикатором економічного 

добробуту країни. Еволюційні трансформації змінили трактування поняття 

благополуччя. У наш час економісти різних шкіл погоджуються, що загальний 

добробут населення країни визначає не тільки економічний добробут, а й інші 

чинники. Психологічні підходи сприяли запровадженню поняття «суб’єктивний 

добробут». Вимірювання тепер поєднують у собі сукупність критеріїв оцінки, 

одним з яких є економічний добробут, що визначається величиною ВВП на душу 

населення. Крім того, додатковими критеріями вимірів є: щастя, радість життя, 

толерантність у тій чи іншій країні, свобода вибору і дії, рівень релігійності, 

патріотизм і демократизація суспільства. Питання про виявлення залежності між 

рівнем економічного розвитку і щастям дає змогу виявити деякі особливості синтезу 

економіки з іншими сферами людського життя. 

Згідно з дослідженням Д. Канемана та А. Дітона, рівень щастя не залежить 

безпосередньо від рівня доходів. Оптимальним рівнем річного заробітку у 

Сполучених Штатах 2010 року вважали 75 тис. дол.  США. Рівень щастя швидко 

зростає зі  зростанням доходів до цієї величини. Після позначки у 75 тис. дол. США 

навіть дуже великий приріст у доходах не сприяє помітному збільшенню емоційного 

відчуття щастя. При цьому, згідно з дослідженням, слід розрізняти задоволеність 

життям як результат міркувань (задоволеність життям зростає і зі зростанням доходів 

вище 75 тис. дол. США) і щастя як емоційний життєвий досвід [237]. 

Свого часу Дж. Вольферс проаналізував щастя людей з урахуванням рівня 

доходів їхніх сімей. Результати дослідження засвідчують: 1) у межах одного 

суспільства багаті люди прагнуть бути щасливими, а бідні – ні; 2) багаті 

суспільства загалом не прагнуть бути щасливими, а бідні – так; 3) ті країни, які 

досягли багатства, не прагнуть бути щасливими.  
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Анкетування проілюструвало високу залежність між відчуттям людського 

щастя та матеріальною складовою (табл. 1.1).  

Таблиця 1.1 

Залежність щастя людей від доходу їхніх родин 

Доходи родини за 
рік, дол. США 

Дуже щасливі, % Помірно 
щасливі, % 

Не дуже 
щасливі, % 

<	  12 500 21 53 26 
12 500–49 999 25 61 13 

50 000–149 999 40 54 6 
≥	  150 000 53 45 2 

Джерело: Складено автором на основі [305]. 

Зазначимо, що за результатами досліджень іншого проекту — «Світової бази 

даних щастя» (World Database of Happiness, Університет Еразма Роттердамського у 

Нідерландах), Україна десятиліття (2005–2014) знаходилася серед найменш 

щасливих у Європі. За шкалою від 0 до 10 середній рівень щастя дорівнював  

5,1 порівняно з 5,6 — у Росії, 5,5 — у Білорусі, 5,3 — у Молдові. Серед лідерів 

щастя показники значно вищі: 8,4 — у Данії; 8 — у Норвегії; 8,1 — в Ісландії;         

7 — в Іспанії. Нещаснішими за українців у Європі були лише болгари (4,6) і 

грузини (4,3). У новій версії бази даних 2010–2018 рр. рівень щастя України дещо 

зріс і становить 5,5 бала з  10-ти, однак загальних тенденцій це не змінює [306].  

Сучасні емпіричні методи вимірювання рівня добробуту базуються на 

ототожненні останнього з поняттями «рівень» чи «якість» життя. Вони представлені 

розгалуженою системою соціально-економічних показників як індикаторів 

задоволення певних потреб індивіда. Конструкції подібних методик, що опираються 

на утилітарне бачення добробуту як рівня задоволення потреб індивіда, залежать від 

мети досліджень і поглядів на потреби індивіда, а також містять показники 

задоволення базових матеріальних потреб і комплексні деталізовані системи 

вивчення широкого кола проблем індивідуального добробуту. 

Інший критерій класифікації базується на відмінності підходів до 

розуміння суті феномену «добробут» як об’єктивної соціально-економічної 
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характеристики стану задоволення потреб індивіда та суспільства загалом, або як 

суб’єктивної категорії. Йдеться про науково обґрунтовані набори потреб, норми 

та критерії їхнього задоволення та емоційно-чуттєві критерії задоволення потреб, 

абстрактні відчуття стану загального задоволення життям (когнітивні методи). 

Наукова критика спонукала вчених до розроблення нових показників, кількісних 

і якісних індексів, за допомогою яких вдасться адекватніше відобразити величину 

не лише економічного, а й соціального добробуту населення країни, який, на 

відміну від економічного, передбачає такі соціальні блага, як рівень освіти, 

культури, стан навколишнього середовища, рівень безпеки, наявність соціальних 

інститутів. 

Для оцінки добробуту населення Ю. Бондаренко вважає за доцільне 

використовувати: 1) обсяг та структуру доходів населення (фактичний та 

перспективний баланси грошових доходів та видатків населення, у яких 

відображаються джерела грошових надходжень, їхній обсяг, структура); 

2) споживання матеріальних благ і послуг; 3) соціальні гарантії 

малозабезпеченим верствам населення; 4) стан споживчого ринку [6].  

Хоча ці показники придатні й для оцінки добробуту населення, проте їхнє 

застосування порушує питання про те, чи можна ототожнювати соціальний стан 

населення, стан соціального захисту населення, впровадження соціальної політики із 

соціальним добробутом, адже останнє поняття ширше за своїм значенням і фактично 

є результатом втілення політики економічної та соціальної, а іноді й інформаційної, 

яка може впливати на формування уявлення стосовно «нормального» рівня життя, 

згладжування чи загострення соціальних конфліктів. Отож для практичної оцінки 

соціального добробуту населення можна обмежитися такими показниками, як рівень 

доходів домогосподарств, рівень безробіття, стан здоров’я, рівень соціального 

самопочуття (задоволеності власним становищем) тощо.  

Прикладом розгорнутої системи показників рівня життя є система, 

запропонована В. Мандибурою: 1) інтегральні показники, які відображають 

досягнутий рівень реальних доходів та майнової забезпеченості населення; 

2) показники споживання населенням матеріальних благ, культурних і побутових 
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послуг; 3) показники, що характеризують рівень забезпечення працюючих 

належними умовами, необхідними у виробничому процесі; 4) показники, що 

характеризують стан задоволення потреб населення у сферах фізичного, 

духовного і соціального розвитку; 6) показники, що розкривають рівень існуючих 

суспільно-правових гарантій, які має населення країни, а також надійність 

забезпечення політичними свободами громадян у суспільстві [74, c. 14–15].  

Свого часу методологію вимірювання якості життя в Україні запропонував 

авторськй колектив у складі Е. Лібанової, О. Гладун, Л. Лісогор, Л. Ткаченко [14]. 

Зазначимо, що головним індикатором добробуту населення країни Е. Лібанова 

визначає тривалість життя людей. Погоджуємося з нею, адже запропонований підхід 

розкриває фундаментальну суть добробуту людини, можливість продовжувати 

розумову діяльність, максимізуючи корисність споживання протягом життя [71].  

Наведемо набір показників оцінки добробуту населення, що подає М. Гузь. 

Їх відображено в табл. 1.2. 

Таблиця 1.2 

Характеристика показників добробуту населення країн світу  

Назва показника (укр., англ.) Автор(и) Рік Країна 
(організація) 

1 2 3 4 
Економічні перспективи добробуту / 

Economic Aspects of Welfare index (EAW) 

 

К. Золатас 

 

1981 

 

Греція 

Збалансований показник 

економічного добробуту / Sustainable 

Measure of Economic Welfare (SMEW) 

 

В. Нордхауз, 

Дж. Тобін 

 

1973 

 

США 

Індекс людського розвитку / Human 

development index (HDI) 

М. Десаі, А. Сен, 

М. уль Хак 

 

1990 

 

ООН 

Індекс сталого економічного 

добробуту (індекс збалансованого 

добробуту) / Index of Sustainable 

Economic Welfare (ISEW) 

 

Г. Далі, Дж. Кобб 

 

1989 

 

США 
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Закінчення табл. 1.2 

1 2 3 4 
Індикатор справжнього прогресу / 

Genuine Progress Indicator (GPI ) 

Колектив учених  

1995 

Redefining 

Progress 

Міжнародний індекс щастя / Happy 

Planet Index (HPI) 

Колектив учених  

2006 

New 

Economics 

Foundation 

Національні рахунки добробуту / 

National Accounts of Well-being (NAW) 

 

Ф. Хупперт 

 

2005 

New 

Economics 

Foundation 

Чистий економічний добробут / 

Measure of Economic Welfare (MEW) 

В. Нордхауз, 

Дж. Тобін, 

П. Семюельсон 

 

1972 

 

США 

Чистий національний прибуток / Net 

National Welfare (NNW) 

 

М. Шинохара 

 

1973 

 

Японія 

Джерело: Складено автором на основі [31, с. 68]. 

Загальновизнаними у науковому та політичному колах індикаторами, які 

використано й у нашому дослідженні, є: 1) група показників програми розвитку 

ООН — індекс людського розвитку (англ. Human Development Index, HDI), який 

до 2013 р. називали індексом розвитку людського потенціалу (ІРЛП); рівень 

освіти, рівень індивідуальних доходів, бідність, безпека людей тощо [229]; 

2) група індикаторів популяційного здоров’я Всесвітньої організації охорони 

здоров’я [214]; 3) рівень смертності; 4) індикатори психічного здоров’я та 

психологічного стану населення; 5) індикатори соціальної активності населення; 

6) рівень харчування; 7) час для відпочинку та ін. 

Ідею зваженого підсумовування трьох складових: індексу середньої 

очікуваної тривалості життя, двох індексів рівня освіти (рівня грамотності 

дорослого населення та питомої ваги осіб, що вступили до освітніх закладів усіх 

рівнів) та індексу рівня ВВП на одну особу, скоригованого на рівень паритету 
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купівельної спроможності, втілили М. Десаі, А. Сен, М. уль Хак та Г. Раніс у звіті 

Програми розвитку ООН на початку 1990-x років [227]. 

Індекс людського розвитку (ІЛР) зберігає стрімку тенденцію до зростання, 

на відміну від ВНП на особу (рис. 1.1).  

Високий 

 

             Індекс людського розвитку 

 

                   ВНП на особу 

Низький 

Рис. 1.1. Людський розвиток та дохід  

(побудовано автором на основі [227]) 

Зазначимо, що вітчизняні науковці намагаються розробити комплексну 

методологію дослідження добробуту населення. Зокрема, Т. Кізима добробут 

населення пропонує оцінювати за допомогою певних фінансових показників — 

кількісних характеристик економічних явищ, що визначаються великою 

кількістю критеріїв, основними з яких є такі: 1) макроекономічні показники: 

валовий внутрішній продукт в абсолютних значеннях та в розрахунку на одну 

особу; 2) доходи населення: баланс грошових доходів та витрат населення; 

сукупність реальних грошових доходів; оплата праці; пенсії; різноманітні 

допомоги; купівельна спроможність цих доходів; 3) відносні параметри: індекс 

грошових доходів населення; індекс споживчих цін; рівень бідності 

(чисельність і питома вага населення, в якого доходи менші за величину 

прожиткового мінімуму); рівень безробіття; 4) видатки на споживання: 

загальний обсяг споживання матеріальних благ та послуг; грошові витрати 

окремого громадянина; частки споживчих витрат і приросту заощаджень 

населення, вкладів на депозити, у цінні папери тощо; 5) наявне майно та 
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житло: у вартісному й натуральному вимірі; залишки вкладів населення у 

банках; життєві умови; благоустрій житла; 6) розшарування суспільства: 

розподіл населення за розмірами доходів на одну особу; коефіцієнт 

співвідношення цих доходів (10 %) найбільше забезпеченого населення та 

стільки ж — найменше забезпеченого; коефіцієнт концентрації доходів 

населення (коефіцієнт Джині6); прожитковий мінімум; мінімальний, 

встановлений та реальний споживчі бюджети; мінімальний розмір заробітної 

плати; мінімальний розмір пенсії тощо [63]. 

У липні 2011 р. ГА ООН прийняла резолюцію, що закликає країни — члени 

ООН оцінювати щастя свого народу і використовувати його як орієнтир у 

політиці держави. Перше засідання високого рівня ООН «Щастя і благополуччя: 

визначення нової економічної парадигми» проведено 2 квітня 2012 р. під 

головуванням прем’єр-міністра Д. Тінлея з Бутану — першої і поки єдиної в світі 

країни, яка офіційно прийняла замість валового внутрішнього продукту валове 

національне щастя як основний показник соціально-економічного розвитку [292]. 

Для визначення добробуту громадян використовують дані соціологічних 

опитувань Інституту Геллапа та Наукової асоціації World Values Survey. 

Соціологічне опитування базується на запитанні: «Який рівень Вашого 

добробуту за десятибальною шкалою?» і проводиться у кожній із понад 150-ти 

країн світу серед 1 000 респондентів віком від 15 років. 

Щорічна доповідь ООН про щастя (World Happinness Report, 2018) містить 

рейтинг країн світу за рівнем щастя їхнього населення. Автори доповіді 

порівнюють 156 країн за такими шістьма показниками, як рівень доходу, 

очікувана тривалість життя, соціальна підтримка, свобода, ставлення до 

корупції та щедрість. Найщасливішою країною світу 2018 року визнано 

Фінляндію. 

                                                
6 Коефіцієнт Джині — макроекономічний показник, що характеризує диференціацію грошових 
доходів населення у вигляді ступеня відхилення фактичного розподілу доходів від абсолютно 
рівного їхнього розподілу між громадянами країни. 
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Також у доповіді розглянуто та включено в економетричні моделі 

міжнародний індекс щастя (МІЩ) в New Economics Foundation (NEF) у липні 

2006. Головне завдання індексу — відобразити «реальний» добробут націй. 

Керуючись постулатом, що люди, здебільшого, хочуть прожити довге і 

повноцінне життя, а держава повинна максимально забезпечити добробут своїх 

громадян без шкоди для довкілля, автор індексу Нік Маркс пропонує 

альтернативний індекс — соціально-економічного розвитку. 

На індекс впливає рівень ВВП на душу населення, соціальна підтримка, 

тривалість здорового життя, свобода життєвого вибору, щедрість (благодійність), 

сприйняття корупції, рівень негативізації майбутнього та стан екології [293]. 

Загальна формула МІЩ має вигляд: 

 

МІЩ = Очікувана	тривалість	життя×Добробут×Нерівність	результатів
Екологічний	слід (1.1) .     (1.1) 

 

Вперше МІЩ розраховано 2006 року з-поміж 178-ми країн. Вдруге 

розрахунок проведено 2009 року серед 143-х країн. За підсумками 2009 року, 

«найщасливішими» країнами виявилися Коста-Рика, Домініканська Pеспубліка та 

Ямайка, «найнещасливішими» — Зімбабве, Танзанія та Ботсвана. 

Іншими економічними, екологічними та соціальними показниками, що 

додатково характеризують добробут населення, можна вважати:  

— індекс суспільного здоров’я (Index of social health), 1987 року 

розроблений Фордхемським університетом. Це агрегований індекс, 

який використовує 16 індикаторів зі всіх стадій життя людини в 

галузях здоров’я, зайнятості, прибутку, освіти та безпеки [209]; 

— індекс задоволеності життям (Satisfaction with Life Index, SWL), 

створений британським аналітичним соціопсихологом А. Уайтом та 

заснований на даних його метадослідження різноманітних опитувань 

(80 тис. респондентів) та індексах щастя громадян. Запропонований 

індекс найбільше корелює з рівнем здоров’я, багатства та досяжності 
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освіти у країнах. Три змінні — показники здоров’я, багатства та освіти 

— також тісно пов’язані між собою, що вказує на взаємозалежність цих 

чинників [304]; 

— індекс соціального прогресу (The Social Progress Index) — комбінований 

показник міжнародного дослідницького проекту The Social Progress 

Imperative, який вимірює досягнення країн світу з точки зору 

суспільного добробуту та соціального прогресу (розроблений 2013 року 

під керівництвом М. Портера). До проекту з розробки індексу доклали 

зусиль представники провідних університетів та дослідницьких центрів, 

зокрема Гарвардської школи бізнесу і Массачусетського технологічного 

інституту. 

Автори дослідження вважають, що поняття соціального прогресу стало 

одним з найважливіших напрямів досліджень у галузі соціології, психології, 

економіки та державного управління, отож показники соціального розвитку часто 

розглядають як певну альтернативу показникам економічного розвитку, які є 

необхідною, проте недостатньою умовою соціального прогресу. Індекс не містить 

показників економічного розвитку країн світу (таких як рівень ВВП і ВНД), а 

призначений для оцінки суспільного добробуту тієї чи іншої країни. Дослідження 

оцінює досягнення в соціальній сфері окремо від економічних індикаторів, що 

дає змогу глибше вивчити взаємозв’язок між економічним і соціальним 

розвитком. 

Під час визначення успіхів тієї чи іншої країни в галузі соціального 

прогресу враховують понад 50 показників, об’єднаних у три основні групи: 

— головні потреби людини — харчування, доступ до основної медичної 

допомоги, забезпечення житлом, доступ до води, електрики і санітарних 

послуг, рівень особистої безпеки; 

— основи благополуччя людини — доступ до базових знань і рівень 

грамотності населення, доступ до інформації та засобів комунікації, 

рівень охорони здоров’я, екологічна стійкість; 
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— можливості розвитку людини — рівень особистих і громадянських 

свобод, забезпечення прав і можливостей людини приймати рішення і 

реалізовувати свій потенціал. 

Індекс вимірює досягнення кожної країни за шкалою від 0 (найменший 

ступінь стійкості) до 100 (найбільший ступінь стійкості) на основі отриманих 

даних у трьох зазначених вище базових категоріях. Детальний опис методології 

формування індексу і джерел даних для нього наведено у щорічному випуску 

рейтингу за результатами чергового порівняльного дослідження. Індекс 

соціального розвитку за 2019 рік охоплює дані 149-ти країн (51 показник), що 

становить 98 % усього населення світу. Індекс розроблено як органічне 

доповнення для показника ВВП та інших економічних індикаторів для 

забезпечення якомога ціліснішого уявлення про загальний рівень розвитку 

країн. Індекс соціального розвитку також пропонує практичний спосіб 

відстеження досягнутого прогресу порівняно з цілями ООН у сфері сталого 

розвитку [32].  

Норвегія стала лідером рейтингу «Індекс соціального розвитку» за 2019 рік 

(90,95 бала зі 100 можливих): країна продемонструвала високі показники за всіма 

компонентами індексу. Південний Судан посів останню 149-ту сходинку 

рейтингу із результатом 24,44 бала. 

Найвищі результати серед країн Великої сімки продемонструвала 

Німеччина — 88,84 бала (8 місце). Слідом за Німеччиною розмістилися Канада 

88,81 бала (9 місце) та Японія — 88,34 бала (10 місце). Велика Британія, Франція 

та Італія також показали позитивну динаміку за рік, однак їхні результати трохи 

нижчі. 

США стали однією з чотирьох країн у світі, які продемонстрували загальне 

зменшення рівня соціального розвитку порівняно з 2014 роком. Країна зайняла 

позицію між Естонією та Сінгапуром. Загальне скорочення спричинили низькі 

показники у таких сферах, як охорона здоров’я, освіта, особиста безпека, 

особисті права та інклюзивність. 
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За рівнем індексу соціального розвитку Україна посіла 80-те місце, отож 

опинилася між Алжиром (79) і Киргизстаном (81) та залишається у групі країн із 

розвитком вище середнього. За результатами індексу 2019 року серед країн СНД 

Україна поступилася Білорусі (48), Вірменії (59), Росії (62), Казахстану (69) та 

Молдові (70). Останню сходинку за рівнем соціального розвитку серед країн 

СНД посідає Таджикистан (107 місце) [133]. 

Індекс процвітання країн світу Інституту Легатум (The Legatum Prosperity 

Index) — це комбінований показник, який вимірює досягнення країн світу з точки 

зору їхнього благополуччя і процвітання. Результати з 2006 року публікує 

британський аналітичний центр The Legatum Institute (підрозділ міжнародної 

інвестиційної групи Legatum). Мета дослідження — вивчення суспільного 

благополуччя та його розвиток у глобальному масштабі.  

Індекс розраховують на основі множини різних показників, об’єднаних у 

дев’яти категоріях, які відображають різні аспекти життя суспільства і параметри 

суспільного добробуту: розвиток економіки, ведення бізнесу, управління, освіта, 

охорона здоров’я, безпека, свобода особистості, соціальний капітал, екологія [48] 

(додаток А). 

Спроба застосувати цей індикатор для оцінки становища добробуту 

населення України дає невтішні результати: зокрема, згідно з рейтингом 

глобального добробуту (індексу процвітання), який визначав дослідний інститут 

Legatum Institute, 2019 року наша держава посіла 96-те місце з-поміж 167-ми 

країн світу. Це найнижча позиція серед країн Європи. Вищий рейтинг у Молдови 

(83), РФ (74) та Білорусі (73).  

 Теоретико-методологічний аналіз розглянутих вище показників, наявність 

статистичних даних, аналітичних оцінок добробуту населення дає змогу 

визначити власний набір, який використано у дисертації (табл. 1.3). 
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Таблиця 1.3 

Емпірично-аналітичні показники добробуту населення країни 

Показник Розробники методології Джерела та бази даних 

ВВП на особу А. Сміт, А. Пігу Knoema 
Рівень споживання Ф. Еджоурт, Г. Сіджвік, 

А. Маршалл, Дж. Кейнс,  

Є. Слуцький 

Knoema 

Еквівалентна змінна 

добробуту 

Т. Гертель, М. Цігас GTAP  

Індекс людського 

розвитку 

М. уль Хак, М. Десаі, А. Сен Human Development 

Reports 
Рейтинг країн світу 

 за рівнем щастя 

населення 

Дж. Сакс, Р. Лейард, 

Дж. Хеллівелл  

World Happiness 

Reports 

Міжнародний індекс 

щастя 

Н. Маркс Happy Planet Index 

Reports 

Індекс процвітання А. Мусавізаде  Legatum Prosperity 

Index Rankings 

Джерело: Розроблено автором. 

Визначені показники застосовані у моделюванні зв’язків мікро- та 

макроекономічних чинників рівня та якості життя населення, а також впливу 

міжнародної економічної інтеграції на корисність споживання у країнах-

учасницях. 

Водночас актуалізуємо питання використання альтернативних показників, 

зокрема соціологічних, які, окрім ВВП, доцільно застосовувати для аналізу 

добробуту населення країн, визначення підходів до вимірювання рівня та якості 

життя громадян. Зазначимо, що країни — члени ЄС почали створювати програми 

для оцінювання добробуту населення порівняно нещодавно. 

Починаючи з 2010 р. Національний інститут статистики та економічних 

досліджень Франції (INSEE-FR — National Institute of Statistics and Economic 
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Studies) запровадив для домогосподарств опитування, яке відображає суб’єктивні 

показники якості життя у французькій версії EU-SILC (Опитування ЄС про 

доходи та умови життя). Інститут статистики також сформував список пунктів, 

втрата яких може наблизити до рівня бідності (8 втрат із 27-ми). INSEE-FR 

впроваджує експериментальне опитування змішаного типу, яке має на меті 

проаналізувати всі аспекти якості життя. Мета полягає у визначенні груп 

населення, які мають гірші показники якості життя у багатьох сферах. INSEE-FR 

також експериментував з опитуваннями щодо використання часу (TUS Time Use 

Survey) за конкретні періоди [294]. 

У Люксембургу восени 2009 р. Національний інститут статистики та 

економічних досліджень Великого Герцогства Люксембург (STATEC-LU) 

опублікував 5-й щорічний звіт про працю та соціальну згуртованість («rapport 

travail et cohésion sociale»). У звіті представлені концептуальні рамки «соціальної 

згуртованості», зібрані показники, що виходять за рамки «традиційних», таких як 

бідність, втрата, зайнятість чи рівень безробіття. Звіт базується як на 

суб’єктивних, так і на об’єктивних показниках. Крім того, у квітні 2010 р. уряд 

Люксембургу попросив Економічну та соціальну раду (Conseil économique et 

social) та Вищу раду сталого розвитку (Conseil supérieur pour un Développement) 

розробити комплексний показник [283].  

У Словацькій Республіці в Інституті статистики Словаччини розробили 

національний проект з питань добробуту і розпочали дискусії щодо сильних і 

слабких сторін суб’єктивних заходів добробуту [284].  

Центральний офіс статистики Польщі (Główny Urząd Statystyczny, 

GUS) [219] увів питання суб’єктивного характеру у багатовимірне циклічне 

опитування щодо умов життя за минулі роки; ці суб’єктивні заходи також 

широко використовували у новому багатовимірному дослідженні соціальної 

згуртованості, здійсненому у першому кварталі 2011 р. Інноваційність 

опитування полягає у його комплексності, яка дає змогу проаналізувати різні 

аспекти життя людей. Очікується, що результати опитування сприятимуть 

усебічній та надійній оцінці якості життя у Польщі. Його циклічне повторення 
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(заплановано проводити кожні п’ять років) дало б змогу здійснювати моніторинг 

змін у суспільному розвитку, включаючи оцінку боротьби з бідністю з точки зору 

її ефективності, соціальну інтеграцію, а також розвиток людини та соціальний 

капітал. 

Офіс національної статистики Великої Британії (Office for National 

Statistics, ONS) [254] розробляє нові заходи національного добробуту, отож 

розпочав національну дискусію з людьми та організаціями щодо найважливіших 

питань у житті людей, а також показників для оцінки добробуту країни. 

Національна програма добробуту має на меті забезпечити ширші заходи щодо 

добробуту для докладного відображення економічних показників та суспільного 

прогресу у Великій Британії. Створені консультативний форум та технічна 

консультативна група для оцінювання національного добробуту та забезпечення 

відповідності розроблених показників актуальні як для громадськості, так і для 

цілей формування політики. У рамках робочої програми Офіс національної 

статистики Великої Британії з квітня 2011 р. увів також нові питання до 

інтегрованого опитування домогосподарств, щоб забезпечити детальніший опис 

добробуту громадян. 

Інститут статистики Фінляндії [207] разом з кабінетом прем’єр-міністра 

створив онлайн-сервіс «Findicator», що надає актуальну статистичну інформацію 

щодо прогресу Фінляндії, де перелічено близько 100 соціальних показників. Ці 

показники охоплюють такі сфери, як освіта та дослідження, навколишнє 

середовище, здоров’я, ринок праці, безпека, доходи та заборгованість. Усі 

матеріали доступні англійською, фінською та шведською мовами. Графіки та 

таблиці служби автоматично оновлюються з урядової бази даних. Мета онлайн-

сервісу — поліпшити доступність статистичних даних. Фінляндія досягла 

значних успіхів у створенні національної системи суспільної звітності завдяки 

запровадженню служби Findicator. 

Бельгійське федеральне бюро (Belgian Federal Science Policy Office, 

BELSPO) [287] з питань наукової політики розглядає теоретично обґрунтовані 

показники добробуту в Бельгії з метою побудови альтернативного показника 
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ВВП, заснованого на динамічній концепції добробуту, яка враховує потреби 

індивіда протягом усього його життєвого циклу і яка включає поняття соціальної 

структури через поняття «шанси життя». 

В Італійському національному інституті статистики (Istituto Nazionale di 

Statistica, ISTAT) [236] з середини 90-х років розробили всеосяжну систему 

інформації про соціальні умови та якість життя, що поєднує у своїх опитуваннях 

об’єктивну та суб’єктивну інформацію. Інститут статистики Італії 2010 р. 

доповнив набір суб’єктивної інформації питаннями щодо загального задоволення 

життям, міжособистісної довіри та довіри до інституцій. Окрім того, Інститут 

розпочав національну дискусію з приводу теми національного добробуту та 

способів його оцінювання і запровадив різні ініціативи.  

Національний інститут статистики Іспанії (Instituto Nacional de Estadística, 

INE) [234] автоматизував попередні результати даних опитування ЄС щодо 

доходів та умов життя (EU-SILC) за 2007 р. та 2008 р. і виявив, що висновки 

схожі на результати на національному рівні для деяких показників (стать та 

великі вікові групи). За допомогою цього методу Інститут статистики Іспанії зміг 

організувати перший випуск даних опитування ЄС щодо доходів та умов життя 

(EU-SILC) через два місяці після збору даних. 

Структурований список показників організацій наведено у додатку Б. 

 

Висновки до розділу 1 

1. Добробут населення держави на початку ХХІ ст. є однією з таких 

категорій у гуманітарних науках, які не до кінця вивчено. Наполеглива праця 

науковців щодо визначення потреб людей, пошуку методів та засобів їхнього 

задоволення все ще вимагає вирішення проблем філософського характеру, 

зокрема, щодо оцінних суджень, етики, питань справедливості та 

відповідальності, отож уніфікованої теорії економічного добробуту сьогодні не 

існує. Втім соціалізація ринкових відносин сприяла становленню парадигми 

держави добробуту у розвинутих країнах світу, у різних модифікаціях у межах 

історико-географічних регіонів, залежно від соціально-психологічних настанов 
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суспільства, культури тощо. У розділі визначено терміни та показники концепції 

досягнення добробуту внаслідок міжнародної економічної інтеграції та 

структурних перетворень країн — членів міжнародних інтеграційних об’єднань. 

2. Упродовж останніх десятиліть проблему добробуту в економічній теорії 

розглядають у двох головних напрямах (загальним є прагнення наблизити теорію 

до реальності). Перший — намагається подолати абстракцію «конкурентного 

ринку» і врахувати реальну структуру соціально-економічних відносин 

суспільства. Другий — дбає про широке наповнення концепції добробуту 

населення, яке враховує не тільки рівень зайнятості та розподілу доходів, а й 

ступінь соціального захисту, систему освіти, охорону здоров’я та навколишнього 

середовища. Теоретико-методологічний аналіз дав змогу розробити підходи 

визначення категорії добробуту населення як системи забезпечення необхідними 

матеріальними та духовними благами її учасників, рівень розвитку якої залежить 

від соціально-економічного поступу і виробничих відносин та виражається 

сукупністю показників, які характеризують рівень та якість життя, умови 

життєдіяльності людини, а також потенційні (майбутні) очікування та 

можливості її учасників. 

3. Економічна теорія добробуту поступово трансформується в теорію 

суспільного вибору, в межах якої аналізують різноманітні індивідуальні 

переваги, їхнє формування та реалізацію. Ця проблема економічної науки тісно 

переплітається з теорією держави та права, правилами голосування, поведінкою 

виборців та споживачів. Відповідно, комплексний аналіз добробуту населення 

зіштовхується з необхідністю узгодження теоретичних суперечностей та методів 

дослідження, де ключовими питаннями залишаються права громадянина і його 

свободи.  

4. Концепційний аналіз якісних характеристик соціальної держави 

(парадигми держави добробуту) дає змогу визначити такі її типи: ліберальна 

(англосаксонська); консервативна (континентально-європейська); соціал-

демократична (скандинавська). Сучасні моделі різних країн побудовані на 

теоретичних концепціях, згідно з історичними, культурними, економічними та 
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політичними умовами, отож моделі вдосконалюються і трансформуються. 

Парадигма держави добробуту, більшою мірою заснована на неоліберальній 

ідеології, пов’язана з вивченням таких методів організації економіки країни, які 

забезпечують суспільству максимізацію доходів та багатства.  

5. У розвинутих країнах світу особливу увагу приділяють показникам 

добробуту населення, його компонентам та складовим. На основі економічних, 

соціологічних, психологічних методів оцінюють та прогнозують досягнення та 

перешкоди поліпшення рівня та якості життя, створюють відповідні інститути та 

бази даних. Запропонований набір показників добробуту населення дає змогу 

оцінити ефективність інтеграційних та трансформаційних процесів у 

мегарегіонах.  

Положення, викладені у розділі, висвітлено в таких наукових працях автора 

[151; 152; 156; 166; 167; 267]. 
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РОЗДІЛ 2. МЕХАНІЗМИ ВЗАЄМОДІЇ МІЖНАРОДНОЇ  

ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ТА ДОБРОБУТУ НАСЕЛЕННЯ  

КРАЇН-УЧАСНИЦЬ 
 

2.1. Теоретичні підходи виявлення впливу міжнародної економічної 

інтеграції на добробут населення 

На початку 2000-х років українські учені А. Філіпенко, В. Чужиков, 

Д. Лук’яненко, І. Бураковський, І. Пузанов, А. Мокій та інші визначили головні 

поняття та необхідні теоретико-методологічні рекомендації для аналізу 

різноманітних форм і типів інтеграційних об’єднань. Коротко проаналізуємо 

основні поняття. 

Інтеграція (лат. integratio — відновлення, поповнення) в абстрактно-

теоретичному контексті означає стан взаємозв’язаності окремих 

диференційованих частин і функцій системи в єдине ціле, а також процес, що 

зумовлює такий стан. 

Міжнародна економічна інтеграція — процес зближення, 

взаємопереплетення, зрощування національних економік і формування цілісного 

регіонального (міжнародного) господарського комплексу [142, c. 3]. 

Відповідно, теоретичні концепції міжнародної економічної інтеграції 

передбачають можливість країн обирати ті чи інші форми, механізми взаємодії 

їхніх національних економік у мегарегіональних інтеграційних об’єднаннях.  

Американський економіст угорського походження Б. Балаша (1928–1991) 

розробив сучасну синтезовану, узагальнену концепцію міжнародної економічної 

інтеграції, що базується на відмінності між інтеграцією як процесом і 

результатом як кінцевим станом. З цього погляду окремі уявлення про інтеграцію 

можна охарактеризувати як рівні (щаблі, стадії, етапи) сходження від її 

найпростіших, початкових форм до вищих і складніших: зона вільної торгівлі 

(ЗВТ) — угода між країнами щодо усунення всіх тарифних і кількісних обмежень 

на взаємну торгівлю; митний союз, в якому країни-члени не тільки ліквідують 

тарифні та кількісні обмеження на внутрішню торгівлю, а й запроваджують 
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загальний зовнішній тариф на торгівлю з третіми країнами; спільний ринок, крім 

режиму «митний союз», запроваджує вільний рух факторів виробництва; 

економічний союз між країнами передбачає не лише режим «спільний ринок», а й 

гармонізацію усіх економічних політик — фіскальної, грошової, промислової, 

регіональної, транспортної; повна економічна інтеграція між країнами передбачає 

союз зі спільною економічною політикою, наднаціональним урядом створеної 

конфедерації та великими економічними повноваженнями. На завершальному 

етапі інтеграції відбувається остаточне злиття національних економік, внаслідок 

чого утворюється єдина об’єднана економіка [142]. 

Один із засновників теорії економічної інтеграції — канадський  економіст, 

представник нового класицизму Чиказької економічної школи, консультант з 

міжнародної торгівлі Дж. Вайнер (1892–1970) у праці «Питання митного союзу» 

(1950) найважливішими ознаками митного союзу вважає: ліквідацію імпортних 

тарифів у торгівлі між членами союзу; встановлення загального митного тарифу 

для товарів, що надходять з інших країн світу; створення системи пропорційного 

розподілу митних доходів між країнами союзу за допомогою погоджених формул 

[301]. 

Такі заходи змінюють структуру цін на внутрішніх ринках країн — членів 

митного союзу, що впливає на торгівлю, виробництво й споживання. Завдяки 

цьому досягають зростання добробуту в країнах-членах, оскільки 

раціональнішим стає розподіл ресурсів і глибшою — міжнародна спеціалізація 

виробництва. Збільшується економія від ефекту масштабу, поліпшуються умови 

торгівлі, підвищується продуктивність факторів виробництва, прискорюється 

економічне зростання, змінюються економічна стабільність і розподіл доходів. 

Власне вступ країн у митний союз привертає найбільшу увагу економістів, адже 

саме перший крок визначає напрям економічного розвитку країни, а наступні є 

лише логічним продовженням цього процесу. 

Різні методи дослідження, що охоплює теорія митного союзу, ставлять за 

мету вивчення впливу митного союзу на рівень споживання (економічний 

добробут), а також на рівень економічної активності, платіжний баланс та 
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інфляцію. Теорія митного союзу є наче характеристикою всіх вигод і витрат, 

отриманих від економічного об’єднання держав, унаслідок п’яти процесів: 

— виробничої спеціалізації кожної країни — члена союзу, що відбувається 

за умови вільної торгівлі як результат використання відносних переваг у 

забезпеченні ресурсами; 

— реалізації переваг великомасштабної економіки над малою; 

— встановлення вигіднішого й справедливішого для кожного члена союзу 

співвідношення між експортними та імпортними цінами; 

— підвищення ефективності виробництва, що є наслідком загострення 

конкуренції між фірмами всіх країн — членів союзу; 

— зростання темпів промислового розвитку [139].  

Загалом концепції щодо функціонування митного союзу та ефекту його 

введення утворили два напрями теорії митного союзу. Згідно з першим, вільна 

безмитна торгівля надає максимально сприятливі умови для використання 

світових ресурсів, наслідком чого є стрімке зростання добробуту населення світу. 

Будь-який митний союз, зменшуючи та скорочуючи тарифи в окремих регіонах 

світового ринку, наближається до таких ідеальних умов. Отже, створення 

митного союзу завжди (або майже завжди) сприяє зростанню глобального 

добробуту. Представники цієї групи вважають, що за умов чистої (досконалої) 

конкуренції, постійних витрат виробництва і нульових транспортних видатків 

світові ціни встановлюватимуть на основі вартості продукції в країнах з 

мінімальними витратами. Країни, в яких витрати виробництва вищі від суми 

тарифів і світових цін, імпортуватимуть товари з країн із найменшими витратами, 

відмовляючись від їхнього виробництва всередині країни. 

Другий напрям оцінює ефект від міжнародного економічного об’єднання 

країн. Його прихильник Дж. Вайнер вважає, що створення митного союзу — це 

два одночасні протилежно спрямовані процеси: розширення торгівлі з однією 

групою країн і згортання зовнішньоторговельних відносин з іншою. 

Відповідно до теоретичних положень Дж. Вайнера, наслідком створення 

митного союзу в економіці є ефекти: статичні, які виявляються одразу після 
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створення митного союзу як його безпосередній результат, та динамічні, які 

проявляються на пізніших стадіях функціонування митного союзу. 

Отож міжнародна економічна інтеграція передбачає два типи доходів і 

витрат: статичні доходи та витрати як наслідок перерозподілу існуючого 

капіталу, праці та інших ресурсів економік-учасниць; динамічні, які впливають 

на виробничі потужності, продуктивність і зростання інтегрованих економік [111, 

c. 284–291]. 

Статичні ефекти передбачають ефекти створення та відхилення торгівлі. 

Наслідком створення митного союзу може бути ситуація, коли товари, що 

традиційно закуповували на внутрішньому ринку, виявляться дорожчими, ніж 

подібні, вироблені за кордоном. Якщо до створення митного союзу місцеві 

виробники перебували під захистом імпортних мит, що робило невигідною 

закупівлю закордонних товарів, то після їхнього скасування в межах митного 

союзу закордонний товар виявиться дешевшим від місцевого, і споживачі 

почнуть його купувати. Внаслідок цього сформується імпортний товаропотік, і 

ресурси почнуть використовувати ефективніше. 

Створення торгівлі (trade creation) — це переорієнтація місцевих 

споживачів з менш ефективного внутрішнього джерела постачання товару на 

ефективніше зовнішнє джерело (імпорт), що вдається уможливити завдяки 

скасуванню імпортних мит у межах митного союзу. Внаслідок запровадження 

митного союзу, який забезпечує ефект створення торгівлі, масштаби торгівлі на 

вільній від митних обмежень основі зростають, як і добробут країн, які беруть у 

цьому участь, і навіть тих, що не беруть участі в інтеграції [76, c. 372]. 

Розглянемо графічно ситуацію з країнами I, II, III, причому країни I і II 

утворюють митний союз, де Sd — внутрішня пропозиція товару в країні II;  

Dd — внутрішній попит на товар у країні II; Q — обсяги товару; P — ціна товару; 

P I — ціна товару, за якою його продають у країні I; P II — ціна того самого 

товару в країні II; а — ефект перерозподілу; b — ефект захисту; d — ефект 

споживання; c — ефект доходу; a+b+c+d+e+f+g — збільшення надлишку 

споживання; b+d — чистий статичний виграш (рис. 2.1). 
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Рис. 2.1. Ефект створення торгівлі внаслідок економічної інтеграції 

(побудовано автором на основі [111, с. 287]) 

Унаслідок виникнення митного союзу змінюються умови зовнішньої 

торгівлі. Зростання цього показника (поліпшення умов торгівлі) означає 

підвищення добробуту населення. Якщо ціни на експортні товари країни на 

світовому ринку збільшуються, порівняно з цінами на продукцію, яку вона 

імпортує, то на одиницю власного експорту країна тепер може придбати більше 

імпортних товарів. Отже, країна отримає більшу вигоду від зовнішньої торгівлі. 

І навпаки, падіння показника «умов торгівлі» (погіршення умов торгівлі) 

засвідчує зниження добробуту населення країни. 

Утворення митного союзу означає надання взаємних торговельних 

преференцій його членам, проте не іншим країнам. Наслідком взаємного 

скасування мит може бути ефект створення торгівлі та протилежний йому за 

змістом ефект відхилення торгівлі, оскільки джерело постачання товарів з країн, 

які беруть участь в інтеграції, не завжди найефективніше. Найчастіше країни, які 

не беруть участі в інтеграції, проте відмежовані від неї загальним митним 

бар’єром країн, що інтегруються, могли б забезпечити постачання того ж товару 

за значно нижчими цінами. 
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Відхилення торгівлі (trade diversion) — це переорієнтація місцевих 

споживачів із закупівлі товару в ефективнішого позаінтеграційного джерела 

постачання на менш ефективне внутрішньоінтеграційне джерело, що є наслідком 

скасування імпортних мит у межах митного союзу (рис. 2.2). 

Розглянемо іншу ситуацію, за якої маємо країни I, II, III, причому країни II і 

III утворюють митний союз, де Sd — внутрішня пропозиція товару в країні II; 

Dd — внутрішній попит на товар в країні II; Q — обсяги товару; P — ціна товару; 

P I — ціна товару, за якою його продають в країні I; P II — ціна того самого 

товару в країні II; P III — ціна того самого товару в країні III; a´ — ефект 

перерозподілу; b´ — ефект захисту; d´ — ефект споживання; c´ — ефект доходу 

(втрата для країни II); a´+b´+c´+d´ — збільшення надлишку споживання в 

країні II; b´+d´ — чиста статична вигода країни II. 

 

 
Рис. 2.2. Ефект відхилення торгівлі внаслідок економічної інтеграції 

(побудовано автором на основі [111, с. 288]) 

Отже, якщо наслідком створення митного союзу є ефект відхилення 

торгівлі, то добробут населення країн, що не беруть участі в ньому, однозначно 

погіршиться, оскільки обмежені ресурси використовуватимуть не настільки 
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ефективно, як за умови вільної торгівлі. Водночас добробут населення країн-

учасниць може або погіршитися, якщо ефект відхилення торгівлі у вартісному 

вираженні перевищить ефект створення торгівлі, або ж поліпшитися, якщо ефект 

відхилення торгівлі у вартісному вираженні буде меншим від ефекту створення 

торгівлі. 

Хоча добробут населення в межах митного союзу залежить від сукупності 

ефектів певних обставин, що стимулюють зростання торговельних потоків у 

межах союзу і зміну торговельних потоків з іншими країнами світу, проте 

існують деякі чинники, які сприяють максимізації зростання зовнішньої торгівлі 

та мінімізації втрат від диверсифікації торгівлі з іншими країнами світу. 

По-перше, що більше країн об’єднує митний союз, то ймовірніше 

залучення до нього виробників, які найефективніше виробляють продукцію. По-

друге, що вищий тариф до утворення митного союзу, то вищий очікуваний ефект 

зростання зовнішньої торгівлі. По-третє, що нижчий спільний зовнішній тариф, 

то менший ефект диверсифікації торгівлі з іншими країнами світу. По-четверте, 

що вища цінова еластичність попиту і пропозиції в країні А, тобто похиліші прямі 

!"    і !"   , то більшими будуть площі b і d, що відображають корисність від 

створення митного союзу (див. рис. 2.1; 2.2). 

Теорія митних союзів — порівняно нова галузь економічної науки. Вона 

демонструє поширення теорії тарифів на багатонаціональні диференційовані 

системи. Ця теорія аналізує статичні, поодинокі зміни в торгівлі й економічному 

добробуті, зумовлені формуванням митного союзу або зони вільної торгівлі. 

На відміну від Дж. Вайнера, який акцентував  увагу  на виробничому ефекті 

митного союзу, Дж. Мід (1907–1995) довів, що митні союзи впливають на 

«корисність» світового споживання [247]. Припускаючи, що світове виробництво 

є постійним, Дж. Мід розмежував «ефекти споживання» митних союзів, 

унаслідок чого порушена Дж. Вайнером проблема впливу митного союзу на 

витрати світового виробництва не виникає. Як стверджує Дж. Мід, за таких умов 

митний союз сприятиме зростанню економічного добробуту, стимулюючи 

торгівлю між країнами-членами, і водночас знижуватиме його через сповільнення 
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обтяженої торгівлі між союзом і рештою світу. Зрештою митний союз підвищить, 

понизить або залишить незмінним економічний добробут залежно від впливу цих 

двох протилежних тенденцій.  

Таке трактування сутності регіональної інтеграції і її кінцевого результату 

глибше за попередні. Проте в ньому, як і раніше, звучить думка про те, що 

державне втручання в економіку створює перешкоди для прогресивного розвитку 

міжнародних економічних відносин і що мета інтеграції полягає у тім, щоб 

позбавити економіку від цих перешкод. Саме визнання ринкового механізму 

універсальним рушієм економічного прогресу, який за допомогою інтеграції 

варто відновити в правах, зближує цю школу регіональної інтеграції з ринковою 

школою.  

Суть книги М. Алле «Лібералізація міжнародних економічних відносин» 

виражена в основній ідеї: розвиток світового ринку й міжнародної торгівлі був і 

залишається одним з головних чинників прогресу цивілізації. Такий підхід дає 

підстави деяким ученим розглядати соціальні ефекти євроінтеграції як побічні у 

функціонуванні байдужого до етичних норм ринкового механізму, коли 

економічні суб’єкти, розраховуючи на один результат (особиста вигода), у 

підсумку взаємодії одержують більш розширений і вагомий результат у вигляді 

зростання не тільки особистого, а й суспільного добробуту. 

За образним висловлюванням творця концепції соціальної ринкової 

економіки А. Мюллера-Армака, «завжди дивувало», як нейтральний до 

соціальних цінностей ринок сприяє балансу інтересів розрізнених економічних 

суб’єктів і сприяє зростанню добробуту суспільства загалом. 

Доведення соціальної сутності конкурентного ринку в класичній теорії 

будується на основі доказу його оптимальності. Під оптимумом економічної 

системи в економічній теорії зазвичай розуміють досягнення такого 

оптимального стану системи, за якого повністю задовольняються потреби всіх 

членів суспільства — досягається оптимальний соціально-економічний ефект 

[127, c. 269]. 
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Уперше цю особливість конкурентного ринку описав в економічній теорії 

А. Сміт у формі гіпотези «невидимої руки ринку», згідно з якою економічний 

суб’єкт, прагнучи лише збільшення власного матеріального добробуту, у цьому 

випадку, як і в багатьох інших, скеровується невидимою рукою до мети, що 

зовсім і не входила в його наміри. Дбаючи лише про свої власні інтереси, він 

часто значно більше служить інтересам суспільства, ніж тоді, коли свідомо 

прагне робити це. 

Згідно з поглядами А. Сміта, соціально-економічний ефект економічного 

процесу повинен визначатися національним багатством або суспільним доходом, 

одержаним як його результат. 

При цьому він стверджує, що конфлікту між індивідуальним і суспільним 

ефектом економічного процесу не існує і не може виникати, оскільки ринок 

найкраще забезпечує узгодження інтересів у суспільстві і тим самим забезпечує 

досягнення як індивідуального, так і суспільного оптимуму. «Невидима рука» 

ринку трансформує приватний інтерес у суспільне благо, яке трактується як 

багатство народу [124, c. 332]. 

Своєю відданістю ринковим механізмам ця школа близька до ринкової 

школи інтеграції, проте, на відміну від неї, визнає, що оптимізації соціально-

економічного ефекту євроінтеграції неможливо досягти лише ринковими 

методами. Прихильники цієї концепції погоджуються з необхідністю більш тісної 

координації деяких галузей економічної політики країн-членів, без якої 

неможливо забезпечити свободу пересування в інтеграційному об’єднанні 

товарів, капіталів, послуг і робочої сили. Згідно з їхніми твердженнями, країни-

члени повинні відігравати роль опікунів приватнопідприємницької (ринкової) 

інтеграції, розчищати їй шлях. 

Зазначені вище внутрішні суперечності ринково-інституційної школи не 

залишилися непоміченими іншими теоретиками інтеграції. В середині 60-х років 

XX ст. деякі французькі, англійські та італійські економісти піддали критиці 

неоліберальні підходи до економічної інтеграції та запропонували інші моделі під 

загальною назвою «структурна школа». Погляди представників цієї школи 
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істотно відрізняються. Однак є те, що їх об’єднує: по-перше, надто критична 

позиція щодо традиційної теорії міжнародної торгівлі; по-друге, прагнення 

виявити структурний аспект інтеграційного процесу. 

Цьому значною мірою сприяла дійсність західноєвропейського «спільного 

ринку». На той час практика будівництва ЄC накопичила вже чимало матеріалу 

для міркувань і критики. Виявилося, зокрема, що створення митного союзу аж 

ніяк не забезпечує «справедливої конкуренції», оскільки країни-члени 

підтримують національні монополістичні підприємства й розподіляють урядові 

замовлення тільки серед національних компаній. З’ясувалося також, що великі 

монополії, інвестуючи свої капітали лише в ті галузі й регіони, де можна 

одержати максимум прибутку, поглиблюють нерівномірність розміщення 

продуктивних сил, збільшуючи розриви між розвиненими й відсталими 

регіонами ЄС. Інтеграція спричинила чимало структурних проблем не тільки в 

промисловості, а й у сільському господарстві та у сфері послуг. 

Жодну з цих проблем не вдавалося вирішити на базі неолібералізму. 

Безпорадність цієї школи в умовах гострих структурних і соціальних проблем 

змусила реформістських дослідників висунути інше тлумачення сутності й цілей 

інтеграції та, відповідно, її механізму й основних форм. 

Основну ідею двох попередніх шкіл — ідею повної лібералізації 

переміщення товарів, капіталів і робочої сили в інтеграційному об’єднанні —

піддали критиці Г. Мюрдаль, А. Маршаль, П. Стрітен, Ф. Перру та інші 

економісти. Вони звернули увагу на те, що свобода переміщення товарів і 

факторів виробництва спричиняє нерівномірність економічного розвитку 

окремих регіонів усередині інтеграційного об’єднання, внаслідок чого соціально-

економічна ефективність не забезпечується.  

На думку французького економіста А. Маршаля, інтеграція, яку розуміють 

як відсутність дискримінації у міжнародній торгівлі й переміщенні факторів 

виробництва, — це ще не інтеграція. «Сучасна інтеграція, — наголошував він, — 

це інтеграція національних економік, а не інтеграція ринків, що є лише 

псевдоінтеграцією». У своїх працях «Солідарна Європа» (1964) і «Територіальна 
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інтеграція» (1965) автор розвиває думку про те, що за «справжньої» інтеграції 

розвиток однієї країни повинен сприяти розвиткові інших країн-учасниць, згідно 

з принципом солідарності. На жаль, такого результату неможливо досягти на 

основі зони вільної торгівлі, митного союзу або спільного ринку. Справжня 

інтеграція можлива лише на стадії економічного союзу, коли відбувається 

взаємопроникнення (compenetration) національних економік. Це дало підставу 

A. Маршалю назвати свою концепцію інтеграції структуралістською. «Інтеграція 

має місце тоді, коли зв’язки солідарності, що існують між її учасниками, такі, що 

повна свобода торгівлі нікому не приносить збитків і вигідна для всіх», — вважає 

він [244, p. 180–191]. 

Зазначимо, що лібералізація торгівлі в межах союзу, навіть якщо вона не 

супроводжується зростанням протекціонізму щодо імпорту з третіх країн, може 

створити недостатні стимули для спеціалізації, зумовити нераціональну зміну 

географічної структури торгівлі. Створення зон вільної торгівлі може також 

боляче торкнутися економічних інтересів країн, що не входять до цих зон, навіть 

без будь-якого відвертого посилення протекціонізму. Міжнародні інтеграційні 

об’єднання потужніші у світовій торгівлі, ніж їхні складові. І це може 

спричинити спокусу проведення агресивнішої торговельної політики, що 

створюватиме передумови для початку торговельних війн та економічного 

протистояння. 

Найочевиднішим наслідком митного союзу є розширення ринку. 

Виробники (як і споживачі) мають вільний доступ до національних ринків усіх 

країн-членів, де раніше його обмежували імпортні бар’єри. Розширення ринку 

запускає в дію чимало сил. У багатьох галузях це сприяє економії масштабу, якої 

неможливо досягти на «вузьких» національних ринках. Більший ринок також 

пожвавлює конкуренцію, змушує виробників зменшувати витрати, інтенсивніше 

продавати і виробляти нові продукти. 

Поєднання економії масштабу та посиленої конкуренції також сприяє 

збільшенню розмірів компаній унаслідок внутрішнього зростання, об’єднання чи 

поглинання. Великі фірми мають більшу здатність фінансувати наукові 
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дослідження та розвиток, а, отже, ефективніше конкурувати в інноваційній 

діяльності. 

Макроекономічний ефект інтеграції залежить від таких головних чинників, 

як: збільшення обсягу та вдосконалення структури торгівлі товарами і послугами 

між партнерами; поліпшення торговельного балансу; створення робочих місць у 

країнах, що інтегруються; зміна ставок заробітної плати; трансформація 

реального політичного курсу; зміна цін; акумуляційний ефект (людський та 

фізичний капітал); створення нових товарів і послуг; прямі іноземні інвестиції; 

відновлення відсталих країн (регіонів); зміна ВНП [141]. 

Вважають, що чим вищий ступінь економічної інтеграції, тим більше 

динамічні ефекти впливатимуть на зростання. У цьому сенсі варта уваги 

лібералізація переміщення чинників (спільний ринок). Адже від присутності або 

відсутності динамічних ефектів залежить успіх або невдача митного союзу та 

вищих рівнів міжнародної економічної інтеграції. 

У процесі обговорення проектів і програм інтеграції перед ученими-

теоретиками та державними діячами постає проблема залежності ефективності 

союзу від його розмірів. Чимало з них вважає, що між розміром митного союзу та 

його ефектом існує лінійна залежність, унаслідок чого вигоди від митного союзу 

зростають пропорційно до розширення зони вільної торгівлі (Б. Балаша, 

Дж. Вайнер, Дж. Мід, Я. Тінберген, Т. Скітовскі, Р. Ербе). Інші стверджують, що 

існує певний оптимальний розмір союзу, за якого його відносний ефект досягає 

найбільшої величини. Оптимальний розмір у кожному окремому випадку може 

бути різним, оскільки залежить від економічного розвитку країн-кандидатів [204; 

256]. Деякі економісти (Дж. Дункан, Р. Гаутрей, К. Ротшильд, В. Рьопке) 

притримуються думки, що зі збільшенням кількості країн, об’єднаних у митний 

союз, його відносний ефект знижуватиметься. 

На думку Р. Ліпсі, ефект зростання добробуту від створення митного союзу 

має залежати від співвідношення частки у внутрішньому споживанні товарів, які 

виробляють всередині країни, і товарів, що імпортують з країн, які не входять до 

союзу. За решти рівних умов, чим вища у споживанні частка місцевої продукції і 
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чим нижча частка імпорту з країн — не членів союзу, тим більша ймовірність 

підвищення добробуту в результаті створення митного союзу. 

Ян Тінберген (1903–1994) у праці «Формування світової економіки» (1962) 

стверджував, що збільшення величини митного союзу підвищить імовірність 

позитивного впливу на добробут його учасників. Граничним випадком тут є 

залучення всіх країн світу до митного союзу, що, по суті, означає перехід до 

цілком вільної торгівлі. 

У праці «Економічна теорія і східноєвропейська інтеграція» (1958) 

Т. Скітовскі (1910–2002) досліджував взаємозумовленість між економічною 

інтеграцією, конкуренцією та технічним прогресом. На його думку, економічна 

інтеграція створює умови для ефективнішої конкуренції. Збільшення кількості 

підприємств та відкриття кордонів між країнами сприяє послабленню 

монополістичних й олігополістичних ринкових структур в окремих країнах. 

Загалом у працях Дж. Вайнера, Дж. Міда, Р. Ліпсі та інших науковців 

участь країни в митному союзі, що веде до розширення зовнішньої торгівлі, 

розглядали як засіб зменшення деструктивної дії її власних тарифів. 

Загальносвітова тенденція об’єднання країн у крупніші торговельні союзи 

неоднозначно впливає на добробут. Теоретично скорочення торговельних союзів 

сприятиме зростанню загальносвітового добробуту, оскільки об’єднувальні 

тенденції передбачають розширення вільної глобальної торгівлі. З іншого боку, 

під час злиття торговельних союзів спостерігатимуться зміни торговельних 

потоків, які посилюватимуться з появою ще могутніших союзів, що більшою 

мірою впливатимуть на світові ринки. 

Важливе зауваження щодо моделі П. Кругмана зробив І. Пузанов. Створення 

зон вільної торгівлі у рамках географічно близьких партнерів, імовірно, 

спричинить зниження світового добробуту в значно менших масштабах, або, 

навпаки — сприятиме його зростанню.  

Свого часу О. Чугаєв відзначив ефект створення торгівлі відкритого блоку, 

коли його бенефіціарами є також треті країни внаслідок зниження витрат на вхід 

на ринок інтеграційного об’єднання завдяки гармонізації регулювання та 
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усунення внутрішнього митного контролю, а також завдяки підвищенню 

платоспроможного попиту в ефективному інтеграційному блоці [195]. 

У дослідженні, яке виконали Т. Ейхер, К. Хенн і К. Папагеоргіу, переважна 

більшість розглянутих ними інтеграційних блоків мала для третіх країн чистий 

ефект створення торгівлі відкритого блоку, а не відхилення торгівлі [202].  

Ефект лібералізації міграційної політики. Чинником добробуту також 

може бути ефект лібералізації міграційної політики у межах міжнародного 

інтеграційного об’єднання. Для підтвердження цієї тези розглянемо графічну 

інтерпретацію, запропоновану А. Філіпенком. 

Схематично ефекти зображено на рисунку 2.3, на якому розглянуто два 

регіони: багатий (R) із кривою попиту на робочу силу !"   та бідний (Р) з кривою 

попиту на робочу силу !"  . Криві попиту робочої сили — низхідні, оскільки інші 

фактори (зокрема, капітал) є фіксованими, а їхня еластичність залежить від показника 

еластичності факторозаміщення. Загальна пропозиція праці позначена лінією Т. 

Первинний розподіл робочої сили в регіоні R становить	"#$  , а в регіоні Р — 	"#$  ; ставки 

зарплати — відповідно, !"  і !"  . За вільної міграції праця переміщується від Р до R, 

доки ставки зарплати вирівняються в точці !*.	  Пропозиція праці у багатому регіоні R 

збільшиться до 	"#$  , тоді як у бідному регіоні Р скоротиться до 	"#$  . 

 
Рис. 2.3. Ефект лібералізації міграційної політики 

(побудовано автором на основі [139, c. 326]) 
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Ця проста геометрична модель показує, по-перше, що в обох регіонах за 

загального доходу, який вимірюється площиною між двома кривими попиту на 

робочу силу, виграш лібералізації дорівнює площі трикутника АСЕ (див. рис. 2.3). 

Позначимо криву !"   як !  , а криву !"   — як !  . Отримаємо показник збільшення 

добробуту, який становитиме ! + # (%&'-%)'))/2.   Оскільки виграш від повної 

лібералізації є пропорційним площі трансферу праці, то часткова лібералізація 

!"#-!%#	  сприятиме отриманню найбільшої частини виграшу — ABDE. Якщо ми 

!"#-!%#   прирівняємо до 1 і якщо !"#	  знаходиться посередині між !"#   і !"#  , то виграш 

від часткової лібералізації становитиме 75 % від загального, оскільки 

нереалізований залишок дорівнює 0,5×0,5 = 0,25	   (трикутник BCD). 

По-друге, існують головні ефекти розподілу. Лібералізація скорочує 

зарплату і підвищує прибуток (у площині між кривими попиту зарплата 

знижується) в регіоні R і підвищує зарплату в регіоні Р, знижуючи прибуток. 

Особливістю ефекту розподілу є те, що головний виграш належить власне 

мігрантам. Його вимірюємо площею прямокутника FCGE або !(#$%-#'%)'  . Отож 

частка виграшу мігрантів у загальному виграші становитиме 2" " + $   . Якщо ж 

! > #  , то виграш мігрантів перевищуватиме чистий агрегований виграш. Окрім 

того, громадяни регіону R отримають виграш, що дорівнює площині АСЕ, а 

жителі регіону Р зазнають утрат в обсязі СGЕ (див. рис. 2.3). Отже, виграш 

регіону Р може зрости лише за умови підсумовування його з виграшем мігрантів. 

По-третє, розмір виграшу вирішальною мірою залежить від еластичності 

пропозиції праці. Для ілюстрації загального виграшу скористаємося формулою 

("#-"%)'/2 * + ,   . За різниці в зарплаті !"-!$   високу еластичність 

демонструють криві попиту; за ними слідує позиція !"#  , у межах якої більше праці 

рухатиметься від Р до R; найбільша еластичність пропозиції праці знаходиться в 

площині трикутника АСЕ (див. рис. 2.3). Якщо криві попиту є еластичнішими у 

довготерміновому періоді за сприятливих потоків капіталу, то довготерміновий 

виграш від лібералізації переважатиме короткотерміновий. Отже, лібералізація 

міграційної політики на основі врахування інтересів сторін зумовлює підвищення 

загального ефекту від переміщень робочої сили. 



	

	

102 

102	

Різноманітні ефекти мікроекономічного та макроекономічного рівня 

зумовлюють перекази. Мікроекономічний рівень має декілька напрямів. Оскільки 

перекази надсилають переважно до слаборозвинутих країн, то вони сприяють 

скороченню бідності, адже розширюють можливості задоволення базових потреб 

людини (продовольство, одяг, інші товари широкого вжитку). 

Перекази можуть впливати на економічне зростання і розвиток країн-

донорів. Ступінь такого впливу залежить від багатьох чинників, таких як спосіб і 

характер використання переказів домашніми господарствами, розмір переказів та 

їхнє цільове призначення, ефективність національного фінансового 

посередництва, монетарні умови в країні тощо. Внесок переказів в економічне 

зростання та розвиток буде тим більшим, чим більшу їхню частку 

спрямовуватимуть у фізичний і людський капітал власне отримувачі коштів чи 

їхні фінансові посередники в країні. Інвестування здійснюють насамперед у 

розвиток малого та середнього бізнесу, фермерських господарств, у виробничу та 

соціальну інфраструктуру, облаштування житла тощо. Формуються осередки 

власності, створеної на основі переказів. 

На макроекономічному рівні перекази сприяють стабільності обмінного 

курсу національної грошової одиниці, зменшенню дефіциту платіжного балансу, 

поліпшенню позицій країни на міжнародному фінансовому ринку [139, c. 325–

326]. Ефект лібералізації фінансових потоків поліпшує добробут країн-членів 

загалом і створює вагомий мотив для розвитку міжнародної економічної 

інтеграції та мегарегіоналізації.  

Зазначимо, що до наслідків інтеграційних угод для країн, окрім загального 

позитивного впливу на добробут від взаємної торговельної лібералізації та 

зростання економічної ефективності, належать також галузеві ефекти, які 

відрізняються у короткотерміновій (статичні ефекти, 2–4 роки) і довготерміновій 

(динамічні ефекти, 5–10 років) перспективі. У короткотерміновій перспективі 

зниження митних зборів на імпорт у межах зони вільної торгівлі обумовлює 

чотири головні ефекти: 1) зростання реальних доходів економіки за рахунок 

зниження цін як на товари кінцевого користування, так і на інвестиційні та 
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проміжні товари, які використовує у виробництві вітчизняна промисловість; 

2) переорієнтація споживання товарів, вироблених у третіх країнах, на товари 

партнера по ЗВТ; 3) зростання імпорту з країни-партнера по ЗВТ і витіснення 

вітчизняного виробництва, що, своєю чергою, визначає перерозподіл робочої 

сили і капіталу з не надто ефективних галузей в ефективніші; 4) часткова 

компенсація зниження попиту на вітчизняну продукцію за рахунок зростання 

доходів [139]. 

У стратегічній перспективі зниження (скасування) торговельних бар’єрів 

збільшує доходи і добробут завдяки зростанню заощаджень та інвестицій, що 

зумовлює збільшення обсягу виробництва галузей економіки, який може 

компенсувати втрати внаслідок зростання імпорту. Крім того, посилення 

конкуренції стимулює підвищення ефективності, що зумовлює зростання 

продуктивності та виробництва [251]. Кількісні ефекти інтеграційних угод для 

економіки і різних секторів кожного учасника залежать від поточних значень 

мита, міжгалузевої структури виробництва і споживання, міжгалузевої структури 

торгівлі. 

Сучасні емпіричні дослідження впливу статичних, а також деяких 

динамічних ефектів міжнародної економічної інтеграції ґрунтуються на моделях 

загальної та часткової рівноваги, гравітаційній моделі, а також на 

економетричних оцінках. Причому превалювання ефекту створення над ефектом 

відхилення торгівлі розглядають, зазвичай, як індикатор вигоди для країни. 

Зазначені питання достатньо висвітлені в літературі. Значний досвід 

подібних досліджень існує у США, Нідерландах, Австралії, ФРН, Франції, деяких 

міжнародних організаціях, наприклад, Організації економічного співробітництва 

і розвитку (ОЕСР), Міжнародному інституті аналізу прикладних систем (Австрія) 

та ін. Серед багатьох досліджень виокремимо такі, що становлять інтерес для 

формування методології дослідження впливу міжнародної економічної інтеграції 

на добробут населення країн-учасниць. 

Моделі часткової рівноваги. В Інституті вивчення продовольства й 

сільськогосподарської політики (Food and Agricultural Policy Research Institute, 
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FAPRI) досліджували вплив торговельної політики США та інших країн на 

функціонування сільського господарства. Зокрема, проаналізовано сценарії, 

пов’язані з варіаціями у торговельній політиці (наявність та обсяг експортних 

субсидій, торговельних і митних субсидій, а також повна лібералізація торгівлі); 

оцінено такі макроекономічні параметри, як курс долара, рівень інфляції та ін. 

Головним напрямом досліджень визначено щорічну розробку десятилітніх 

прогнозів попиту, пропозиції та інших показників для потреб громадських 

організацій і державних установ США. В основу досліджень покладено систему 

моделювання FAPRI Modeling System, яка охоплює поквартальні моделі 

тваринництва, рослинництва, а також моделі міжнародної торгівлі для країн і 

регіонів, що є головними споживачами та виробниками продукції. Система 

вирізняється деталізацією та можливістю оцінити вплив зовнішніх катаклізмів, 

наприклад, зміни клімату [208]. 

Для аналізу політики в галузі міжнародної торгівлі Служба економічних 

досліджень Міністерства сільського господарства США (USDA/ERS) розробила 

систему моделей SWOPSIM (Static World Policy Simulation Modeling Framework) 

[262]. Система має потужну базу даних і містить інформацію щодо виробництва, 

споживання та торгівлі продовольчими товарами в більшості країн світу. Її 

постійно вдосконалюють і широко застосовують на практиці. Логічне 

продовження проекту SWOPSIM — створення DWOPSIM (Dynamic World Policy 

Simulation Model Building Framework) для дослідження динамічного аспекту 

проблеми. Цей проект дає змогу конструювати, залежно від мети дослідження, 

мультитоварні та міжнаціональні (міжрегіональні) динамічні моделі у зручній 

для користувача формі [263]. 

Моделі загальної рівноваги. Сьогодні одним із найпоширеніших 

інструментів оцінки наслідків укладення торговельних угод є обчислювальна 

модель загальної рівноваги (Computable General Equilibrium, CGE). Структурні 

рівняння цієї моделі відображають загальну рівновагу на всіх ринках, що дає 

змогу аналізувати вплив різних зовнішньоекономічних змін на національну 

економіку. Їх використовують у багатьох країнах. 
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Зокрема, Служба USDA/ERS розробила 10-секторну модель загальної 

рівноваги країни і 30-секторну модель аграрної політики США. Зазначимо також 

модель ORANI (Multisectoral Model of The Australian Economy), розроблену в 

Мельбурнському університеті (Австралія) за підтримки низки державних 

агентств. Від інших моделей загальної рівноваги ORANI відрізняється, 

насамперед, розмірами: вона охоплює 113 виробничих галузей, 115 категорій 

товарів, вироблених національною економікою, й таку ж кількість імпортних 

товарів, 9 категорій трудових ресурсів, 7 типів оброблюваних земель. Модель 

створена в період, коли ефективних програмних засобів для виконання завдань 

такого класу ще не існувало. Досвід, накопичений у процесі розробки цієї моделі, 

використаний у найбільшому у наш час проекті, що постійно розвивається в 

галузі зовнішньої торгівлі — GTAP (Global Trade Analysis Project) [215]. 

Завдяки експериментуванню з моделями загальної економічної рівноваги 

можемо визначити потенційні ефекти від укладання інтеграційних угод різних 

рівнів. Ці моделі широко застосовують під час аналізу результатів різних видів 

економічної політики. На їхній основі тривалий час прогнозують ефекти зміни 

торговельної політики, що має неабияке значення для оцінки результатів 

багатосторонньої лібералізації в рамках Уругвайського раунду COT. 

Зокрема, у напрацюваннях Інституту економічних досліджень та 

політичних консультацій використано прикладну модель загальної рівноваги для 

моделювання впливу на економіку та добробут населення, набуття Україною 

членства у СОТ [9]. Цю модель розроблено упродовж 2004–2005 рр. для оцінки 

економічних наслідків вступу України до СОТ міжнародним консорціумом, до 

складу якого входили компанія «Копенгаген Економікс» (Данія) та Інститут 

Східної Європи (Мюнхен, Німеччина). 

Перше покоління таких моделей було доволі статичним. Їх застосовували 

для вимірювання ефективності як наслідку перерозподілу ресурсів після 

торговельного шоку (наприклад, зниження тарифів). Виміряні ефекти виявилися 

слабкими, що спричинило критику щодо спроможності моделей надати детальну 

оцінку наслідкам відкритості національної економіки. Створення нових 
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елементів, таких як недосконала конкуренція, розвиток аграрного сектору, 

існування резерву додаткової робочої сили, сприяло суттєвому поліпшенню 

оцінки економічних вигод від таких змін навіть на секторальному рівні. 

Поширення методів прикладного економічного моделювання дає змогу 

економістам брати активну участь у дослідженні різних аспектів економічної 

інтеграції. 

Відхилення торгівлі спричиняє втрату ефективності виробництва і 

запобігає зростанню надлишків споживачів до рівня багатосторонньої вільної 

торгівлі. Баланс між відхиленням торгівлі та створенням торгівлі є одним з 

ключових елементів, що визначають чистий ефект добробуту міжнародної 

економічної інтеграції. 

Емпіричні оцінки ефектів ЗВТ поділяють на дві категорії: ex post та ex ante. 

Експертні аналізи, зазвичай, ґрунтуються на обчислювальних моделях загальної 

економічної рівноваги і використовують їх для прогнозування ефектів ЗВТ до її 

формування. Оцінки ефектів розподілу ресурсів та зміни добробуту базуються на 

оцінних параметрах та даних, які відповідають періоду, що передує формуванню 

ЗВТ; використовують дані до і після формування ЗВТ.  

Наведемо алгоритм канонічного визначення економічної рівноваги. 

Економічна рівновага — стан економіки, за якого досягають сталого 

зрівноважування та взаємного збалансування структур, що протистоять одна 

одній, а саме: виробництва і споживання, попиту і пропозиції, ресурсів і потреб. 

Рівноважного стану економічної системи досягають насамперед за допомогою дії 

саморегуляторів ринкового механізму, і рівновага віддзеркалює внутрішній стан 

саморегульованої ринкової системи [50]. 

Теоретико-методологічне забезпечення моделей загальної економічної 

рівноваги засноване на теорії Л. Вальраса (1834–1910). Перелічимо основні 

постулати моделі загальної рівноваги Л. Вальраса: цінова конкуренція є 

домінуючим чинником встановлення рівноваги; рівновагу характеризує, 

зазвичай, мінова вартість; рівновага здатна забезпечити максимальний рівень 

задоволення потреб за наявності необхідних ресурсів; попит на будь-який товар 
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залежить не тільки від його ціни, а й від цін на всі інші товари; попит споживача 

на товари має зрівноважуватися з його доходами. Ключові елементи моделі 

сформовані на визначеннях рівноваги між споживанням (індивідуальний попит, 

інвестиційне споживання, державне споживання) та виробництвом:  

atPt + abPp + akPk + …= 1;     (2.1) 

btPt + bbPp + bkPk + …= Pb;     (2.2) 

ctPt + cbPp + ckPk + …= Pc;     (2.3) 

dtPt + dbPp + dkPk + …= Pd,     (2.4) 

де Рt,, Рр, Рk — ринкові ціни на послуги k; Рb, Рc, Рd — ринкові ціни на товари b, 

с, d; аt — кількість товару а, яку використовують для створення одиниці послуги 

і-го виду.  

У моделі ціни готових продуктів прирівнюють до суми всіх затрачених на 

їхнє виготовлення виробничих послуг [85]. 

Розглянемо економіко-математичну інтерпретацію моделі загальної 

рівноваги на прикладі Російської Федерації згідно з дослідженням 

А. Земницького [47, с. 18–21] (структурно подібна модель застосована у GTAP): 

Індивідуальний попит. Корисність репрезентативного агента описують 

функцією Кобба—Дугласа, елементом якої вважають агрегований товар, що 

складається з певного виду вітчизняної та імпортованої продукції. Припускають, 

що еластичність заміщення у споживанні вітчизняної та імпортованої продукції 

одного виду постійна та остаточна. Це дає змогу описати кожен агрегований товар 

як функцію CES від імпортної та вітчизняної продукції. Вперше оцінку 

споживчого товару як функції CES від імпортної та вітчизняної продукції 

запропонував П. Армінгтон, отож вона одержала назву агрегату Армінгтона. 

Функцію корисності споживача описують за формулою:  

Õ= i
icC a ,      (2.5) 

де ia  — частка загального бюджету споживача, витрачена на і-те благо. 



	

	

108 

108	

Агрегати Армінгтона у формалізованому вигляді визначають як 
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де D
ic  та M

ic — обсяги приватного споживання вітчизняних та імпортних товарів, 

відповідно; D
ic  та M

ic  — обсяги приватного споживання вітчизняних та імпортних 

товарів у базовому періоді; C
ib  — частка видатків споживача на  

і-те благо, яка витрачається на споживання товару і, виробленого у певному 

регіоні; c
c
DM rs -= 1/1 — еластичність заміщення споживання вітчизняних та 

імпортних товарів. 

Інвестиційне споживання. Вважають, що функція інвестицій спирається на 

функцію Леонтьєва, згідно з якою кожне і-те благо можна вважати інвестиційним 

товаром, а в інвестиційних цілях можна використовувати як вітчизняні, так і 

імпортні товари: 
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де D
ii  та M

ii  — обсяги здійснених вітчизняних та іноземних інвестицій, відповідно; 

D
ii  та M

ic  — обсяги інвестиційного споживання вітчизняних і імпортних товарів у 

базовому періоді; il  — частка загальних інвестиційних видатків, витрачених на  

і-те благо; I
ib  — частка інвестиційних видатків на  

і-те благо, витрачена на інвестиційне споживання і-го товару, виробленого у 

певному регіоні; i
i
DM rs -= 1/1 — еластичність заміщення для інвестора між 

вітчизняними та імпортними товарами. 

Державне споживання. Як і для інвестиційного споживання, функція 

агрегованого державного споживання спирається на функцію Леонтьєва. Це 

припущення побудоване на тому, що недофінансування однієї статті видатків, 
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згідно з бюджетним принципом, не компенсується надлишковим фінансуванням 

іншої статті державного бюджету. Держава також може споживати як вітчизняну, 

так і імпортну продукцію: 
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де D
ig  та M

ig  — обсяги державного споживання вітчизняних та імпортних товарів, 

відповідно; D
ig  та M

ig  — обсяги державного споживання вітчизняних та 

імпортних товарів у базовому періоді; iµ  — частка загальних бюджетних 

видатків, яку витрачають на споживання і-го блага; G
ib  — частка бюджетних 

видатків на і-те благо, яку витрачають на державне споживання і-го товару в 

певній країні; g
g
DM rs -= 1/1 — еластичність заміщення для держави між 

вітчизняними та імпортними товарами. 

Загальне державне споживання у моделі визначають як сталу частку доходу 

країни. Згідно з функцією видатків Кобба—Дугласа, попит на окремі товарні 

групи є сталим. Розподіл державного споживання між внутрішніми та 

імпортними товарами визначено у такий самий спосіб, що й для індивідуального 

споживання. Завдання, які вирішує держава, у тім числі оптимізації структури 

інвестиційного споживання, полягають у максимізації відповідної функції 

корисності за екзогенно заданої величини державного бюджету або обсягу 

інвестицій, які дорівнюють відповідним значенням базового періоду в точці 

калібрування моделі. 

Виробництво. Функція трансформації обсягів випуску галузі економіки. 

Продукцію кожної галузі економіки поділяють на призначену для споживання у 

країні та для експорту. Причому еластичність заміщення для фірми між випуском 

цих двох видів продукції остаточна. Припущення щодо неоднорідності випуску 

продукції дає змогу пояснити одночасне фіксування і експорту, і внутрішнього 

споживання певного виду продукції за умови малої економіки. В іншому випадку 



	

	

110 

110	

можна одержати крайнє рішення (всю продукцію або експортують, або 

споживають на внутрішньому ринку), що насправді трапляється зрідка.  

Найдоцільніше випуск продукції кожної галузі економіки моделювати за 

допомогою функції СЕТ (Constant Elasticity of Transformation): 

)1/(111
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де iD  та iE  — вітчизняне споживання та експорт і-го виду продукції, відповідно; 

iD  та iE  — вітчизняне споживання та експорт і-го виду продукції в базовому 

періоді; Y
iq  — частка випуску і-го виду продукції, яку споживають на 

внутрішньому ринку, в точці калібрування; h  — еластичність трансформації 

випуску. 

Виробнича функція галузі економіки. Використання первинних факторів 

виробництва для випуску продукції у моделі представлено за допомогою функції 

Кобба—Дугласа: 
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де iVA  — додана вартість і-ї галузі. 

Еластичність заміщення між первинними факторами (капітал, праця, земля) 

і проміжними товарами, які використовують у виробництві товару і, дорівнює 

нулю, тобто верхній рівень виробничої функції представлений функцією 

В. Леонтьєва: 

i
iiiii INTVAINTVAfY ),min(),( == ,    (2.11) 

де iINT  — проміжне споживання галузі і. 

Проміжні товари також вважають взаємонезамінними і, залежно від 

походження, вони можуть бути як іноземного, так і вітчизняного виробництва: 
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де jiD  — j-й продукт, виготовлений у певній країні, який використовують у 

виробництві і-го товару; jiM  — імпортний j-й продукт, який використовують у 

виробництві і-го товару; yr  — параметр еластичності, пов’язаний з еластичністю 

заміщення як g
g rs -= 1/1DM ; jij  — частка витрат на j-й товар у проміжному 

споживанні для виробництва і-го товару; jib  — частка видатків на j-й товар 

вітчизняного виробництва в загальних видатках на певний товар у проміжному 

споживанні і-ї галузі.  

У кожному секторі економіки вибір факторів виробництва полягає у 

зменшенні витрат на певному рівні виробництва. Вибір факторів виробництва 

обмежений триетапною виробничою технологією. На першому етапі 

передбачають, згідно з положенням моделі В. Леонтьєва, що первинні фактори 

виробництва і проміжні товари мають фіксовані взаємозв’язки, або 

еластичність заміщення дорівнює 0 (Leontieff (0, ESUBT)). Далі первинні 

фактори виробництва розглядають на основі виробничої функції CES (Constant 

Elasticity of  Substitution), тобто еластичність заміщення праці, землі і капіталу 

є сталою (CES (ESUBVA)). Відповідно, кожну групу проміжних виробів також 

розглядають на основі припущення про сталу еластичність заміщення 

внутрішніх та імпортних виробів. На третьому етапі імпортні товари у кожній 

групі товарів обчислені на основі CES функції, згідно з якою еластичність 

заміщення виробів з різних країн також є сталою (CES (ESUBDI)). Попит на 

первинні фактори виробництва визначають на регіональному рівні, отож вони 

не є предметом міжнародної торгівлі.  

Одне з найвідоміших програмних забезпечень для вирішення моделі 

загальної економічної рівноваги — GTAP. Суттєвою відмінністю цієї програми є 

те, що всі бази даних у ній погоджені: таблиця «витрати—випуск», еластичність, 

об’єми торгівлі, митні збори. Водночас система дає змогу детальніше описати 
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економіку своєї країни, модифікуючи її під конкретні особливості. Модель 

заснована на умовах досконалої конкуренції. Водночас предмети споживання 

регіонально диференційовані, що дає змогу досліджувати внутрішньогалузеву 

торгівлю.  

Індивідуальне споживання розподілене щодо товарів згідно зі сталою 

еластичністю відмінностей функції корисності CDE (Constant Difference of 

Elasticity). У нашому випадку використання функції CDE дає змогу за допомогою 

невеликої кількості параметрів вирахувати змінні частки бюджету предметів 

споживання у загальному споживанні та можливі взаємозалежності між 

предметами споживання. Перевага описування поведінки споживача через 

функцію CDE полягає в тому, що для детальної характеристики системи попиту 

достатньо лише інформації щодо ціни предметів споживання та еластичності 

доходу. Властивості функції описані Т. Гертелем і М. Цігасом [216]. Як і фактори 

виробництва, внутрішні та імпортні предмети споживання мають сталу 

еластичність заміщення. Імпортні предмети споживання, своєю чергою, мають 

сталу еластичність заміщення щодо країн походження. 

У моделі GTAP інвестиції та заощадження розглядають окремо. Інвестиції 

надходять від світового ощадного фонду, завдяки чому кожна країна заощаджує 

сталу частку свого доходу. Інвестиції визначаються відносним доходом. Країни, в 

яких відносний дохід на капітал зростає, одержують відносно більшу частку 

заощаджень, доступних для інвестицій, і навпаки. 

У моделі GTAP сукупні заощадження залежать від індивідуальних рішень 

щодо видатків, а сукупні інвестиції — від інвестиційних рішень, погоджених на 

основі очікуваного доходу. Отже, обсяги сукупних інвестицій та заощаджень 

можуть відрізнятися величиною. Звідси, платіжний баланс може бути 

неврівноваженим. Середній дохід з капіталу змінюється так, щоб заощадження 

та інвестиції у глобальному вимірі були еквівалентними. 

Окрім встановлення рівноваги, важливими елементами моделі GTAP є 

визначення міжнародної торгівлі та економічного добробуту. 
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Міжнародна торгівля. У розробленій моделі Т. Гертель і М. Цігас 

використовують методику недосконалої субституції між торговельними 

товарами П. Армінгтона [184], яка дає змогу враховувати неоднорідність 

товару за якістю і будь-якими суб’єктивними ознаками. Це означає, що 

споживачі здійснюють ранжування товарів залежно від країни походження. У 

моделі GTAP імпорт країни представлений формулою В. Герачі та В. Прево 

[213]: 
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ss для r,i = 1,2,…, n,    (2.13) 

де rm'  — індекс кількості загального обсягу імпорту в країну r;  

irx — кількість імпорту в країну r з країни і; ira — коефіцієнт значущості;  

rs — еластичність заміщення між будь-якими двома імпортними виробами з 

різних країн )0( >s ; n — загальна кількість країн. 

Економічний добробут. У GTAP економічний добробут розглядають на 

основі функції корисності Кобба—Дугласа (для споживача збільшення кількості 

кожного з благ у товарній групі збільшує корисність цієї групи) та описують 

«еквівалентною змінною» (equivalent variation). Еквівалентна змінна дорівнює 

зміні доходів (видатків) домогосподарств — споживання товарної групи у країні, 

яка виникає внаслідок встановлення нового постсимуляційного рівня корисності і 

виражається в поточних цінах. 

Формула для EV економічного добробуту в моделі GTAP має такий вигляд:  

EV (r) = u (r) × INC (r) / 100 ,     (2.14) 

де u (r) — зміна відсотка корисності в країні; INC (r) — дохід країни r перед 

моделюванням [216, c. 61]. 

Нова версія GTAР містить базу даних стосовно країн і секторів економіки 

GTAPAgg, а також програму моделювання RunGTAP. GTAPAgg 10.0 містить 

інформацію щодо 141-ї країни та регіонів світу та 65-ти секторів економіки за 

чотири базові роки.  
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База даних GTAP — це послідовне представлення світової економіки за 

заздалегідь визначений референтний рік. В основу бази даних покладено декілька 

джерел даних, у тому числі серед інших: національні таблиці затрати—випуск  

(З-В), торгові, макроекономічні, енергетичні та дані тарифів. Основні таблиці 

введення—виведення є неоднорідними за джерелами, методологією, базовими 

роками та галузевими деталями, отож для досягнення послідовності докладають 

значних зусиль, щоб зробити різні джерела порівнюваними. З цієї причини метою 

бази даних GTAP є не надання таблиць З-В, а полегшення роботи моделей 

економічного моделювання, що забезпечує користувачам послідовний набір 

економічних фактів.  

База даних GTAP не є реляційною базою даних економічних змінних. У ній 

чітко відображені величини економічних змінних, які подають у вигляді 

агрегатів, що допомагає моделюванню обчислювальної загальної рівноваги. 

GTAP 10 має більше виробничих секторів та сфери послуг, ніж попередні 

версії. У виробництві є три нові сектори, а саме: хімічна, фармацевтична та 

гумова продукція, які раніше були об’єднані у загальну групу «хімічна, гумова 

та пластмасові вироби». Виокремлено сектор «електротехнічне обладнання» 

від інших машин та устаткування. Стосовно послуг нова база даних 

представляє житло та продовольчі послуги, складування, діяльність у сфері 

нерухомості, освіту та медичні послуги, які раніше належали, відповідно, до 

сукупного сектору торгівлі, іншого транспорту, іншого бізнесу та інших 

державних послуг. 

 
2.2. Чинники добробуту населення країн — членів міжнародних 

інтеграційних об’єднань 

Проаналізуємо мікро- і макроекономічні чинники добробуту населення та 

ефекти міжнародної інтеграції за допомогою моделі загальної економічної 

рівноваги та статистично-економетричних методів. Агрегування регіонів 

здійснено відповідно до гіпотези щодо впливу міжнародної економічної 
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інтеграції на світовий добробут населення, його розподіл в умовах лібералізації 

зовнішньої торгівлі.  

Наслідки скасування торговельних обмежень для добробуту населення 

країн — членів міжнародних інтеграційних об’єднань НАФТА, АСЕАН, 

МЕРКОСУР та ЄАЕС, розраховані за допомогою програмного забезпечення 

GTAP 10.0, зумовлюють такі результати (табл. 2.1–2.4). 

Таблиця 2.1  

Динаміка впливу лібералізації торгівлі на зміну добробуту населення  

країн — членів НАФТА, міжнародних інтеграційних об’єднань та КНР  

(еквівалентна змінна сукупного добробуту, дол. США) 

Рік 

Регіон 
2004 2007 2011 2014 

США 541,03 1255,65 2305,71 -132,9 
Канада 662,08 303,33 443,69 235,34 
Мексика 47,87 -23,24 -148,55 7,42 
АСЕАН -49,57 -53,88 -101,3 -13,37 
ЄАЕС 3,14 -6,3 -11,25 0,18 
МЕРКОСУР -79,58 -120,22 -231,7 -12,56 
ЄС -204,66 -305,2 -428,05 -27,6 
ЄАВТ -8,75 -17,72 -42,06 -3,54 
Китай -11,37 -20,32 -126 -12,68 
Решта світу -149 -226,44 -424,02 -19,43 

Джерело: Розраховано автором на основі програмного забезпечення та 

бази даних GTAP 10.0. 

Дані таблиці 2.1 засвідчують різну динаміку еквівалентної варіації країн — 

членів НАФТА: США протягом аналізованого періоду отримали найбільші 

вигоди, хоча у базовому 2014 році добробут зазнав негативної зміни і скоротився 

на 132,9 млн дол. США. Мексика, навпаки, 2007 року і 2011 року зазнавала втрат. 

Однак, згідно з калібруванням даних моделі, 2014 року очікується зростання 

добробуту на 7,42. У Канаді проявляється тенденція до зменшення, однак у 
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розрахунку на особу країна отримує найбільшу вигоду від лібералізації 

зовнішньої торгівлі. Інші мегарегіони потенційно втрачають від формування 

нових умов торгівлі та потоків капіталу. 

Таблиця 2.2  

Динаміка впливу лібералізації торгівлі на зміну добробуту населення  

країн — членів АСЕАН, міжнародних інтеграційних об’єднань та КНР  

(еквівалентна змінна сукупного добробуту, дол. США) 

 Рік 

Регіон 
2004 2007 2011 2014 

Філіппіни 178,24 432,9 504,52 184,76 
Малайзія 245,25 466,07 611,86 44,84 
Індонезія 282,4 219,25 586,98 9,82 
Сінгапур 735,22 1045,84 1108,39 397,62 
Таїланд 553,34 1009,23 1602,07 514,71 
Бруней 73,88 50,49 13,57 -1,34 
Камбоджа 155,4 49,38 4,2 -43,93 
Лаос -0,64 -2,33 2,12 -54,2 
В’єтнам  43,88 287,32 586,54 240,23 
НАФТА -230,88 -412,73 -523,32 -120,64 
МЕРКОСУР -55,98 -71,47 -108,24 -60,8 
ЄС -443,13 -631,01 -729,29 -142,11 
ЄАВТ -36,13 -41,63 -88 -9,81 
ЄАЕС 7,62 21,88 60,14 -1,59 
Китай -270,63 -602,15 -1103,73 -334,59 
Решта світу -724,06 -1002,25 -1167,61 -245,9 

Джерело: Розраховано автором на основі програмного забезпечення та бази 

даних GTAP 10.0. 

Дані таблиці 2.2 вказують, що вигоди від лібералізації у більшості країн 

були високими, водночас тенденція поступово спадає — можливості поліпшення 

умов торгівлі скорочуються. Незначні негативні наслідки простежуються в інших 

мегарегіонах. 
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Таблиця 2.3  

Динаміка впливу лібералізації торгівлі на зміну добробуту  

населення країн — членів МЕРКОСУР,  

міжнародних інтеграційних об’єднань та КНР  

(еквівалентна змінна сукупного добробуту, дол. США) 

 Рік 

Регіон 
2004 2007 2011 2014 

Аргентина 111,27 230,25 249,52 126,76 
Болівія 1,69 -6,67 -18,51 4,68 
Бразилія 499,07 1212,58 619,7 330,96 
Чилі 124,5 7,93 33,76 32,74 
Колумбія 438,48 -168,83 -55,92 -28,9 
Еквадор 108,91 -13,23 -38,48 -29,1 
Парагвай -0,09 4,2 -1,85 -12,91 
Перу 68,91 -24,31 -14,88 -7,54 
Уругвай 5,33 14,08 -11,63 -7,15 
Венесуела 387,9 119,54 -15,54 -45,91 
НАФТА -568,56 -372,52 -171,13 -75,21 
АСЕАН -5,72 -16,47 -18,58 -14,49 
ЄС -429,02 -390,05 -180,91 -71,05 
ЄАВТ -13,81 -19,72 -15,56 -3,2 
ЄАЕС 42,23 -16,53 -1,74 -9,85 
Китай -94,54 -160,35 -166,58 -93,88 
Решта світу -180 -281,04 -147,42 -93,13 

Джерело: Розраховано автором на основі програмного забезпечення та бази 

даних GTAP 10.0. 

Дані таблиці 2.3 вказують, що вигоди від лібералізації у більшості країн 

були високими, водночас тенденція спадає — можливості поліпшення умов 

торгівлі скорочуються. Лідерами зростання добробуту є Аргентина, Бразилія, 

Венесуела, Чилі та Болівія. Втрачають унаслідок скасування імпортних мит 

Колумбія, Еквадор, Парагвай, Перу, Уругвай. Незначні негативні наслідки 

зафіксовано в інших мегарегіонах.  
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Таблиця 2.4  

Динаміка впливу лібералізації торгівлі на зміну добробуту населення  

країн — членів ЄАЕС, міжнародних інтеграційних об’єднань та КНР  

(еквівалентна змінна сукупного добробуту, дол. США) 

Рік 

Регіон 
2004 2007 2011 2014 

РФ 0,6 -0,07 -0,00 -0,01 
Казахстан 0,06 0,00 0,00 -0,00 
Білорусь 0,01 -0,00 -0,00 0,00 
Киргизстан -0,00 -0,00 0,00 0,00 
Вірменія 0,00 0,31 0,15 0,00 
АСЕАН 1,13 -0,04 -0,03 0,01 
НАФТА 5,01 -0,33 -0,10 0,09 
МЕРКОСУР 0,72 0,04 -0,04 -0,12 
ЄС 5,99 0,14 0,03 -0,07 
ЄАВТ 0,89 0,02 0,01 0,03 
Китай 3,44 0,10 0,17 0,07 
Решта світу 3,24 -0,32 -0,07 -0,14 

Джерело: Розраховано автором на основі програмного забезпечення та бази 

даних GTAP 10.0. 

Отже, наслідки лібералізації торгівлі у межах ЄАЕС для добробуту 

незначні з негативною тенденцією. Найбільше отримує від скасування митних 

тарифів Вірменія. Для інших агрегованих регіонів зміна добробуту також 

незначна. Особливістю є Китай: протягом аналізованого періоду він отримує 

вигоду, хоча мінімально. 

Як ґрунтовно переконує Н. Резнікова, взаємодія країн перебуває у площині 

численних координат, залежних від інституційних, інтеграційних, фінансових, 

технологічних, соціокультурних, інформаційних та цивілізаційних особливостей. 

Авторка запропонувала оригінальну точку зору, згідно з якою усталене розуміння 

глобалізаційних явищ і тенденцій можна розглядати і як сформовану незалежну 

траєкторію у сучасних міжнародних економічних відносинах [107; 108]. 



	

	

119 

119	

Розглянемо гіпотезу: країни — члени ЄС, НАФТА, АСЕАН, МЕРКОСУР, 

ЄЕАС відрізняються за рівнем та якістю життя населення; у кожному об’єднанні 

є умовно багаті та бідні учасники; показники добробуту населення залежать від 

внутрішніх, зовнішніх, мікро- і макроекономічних чинників; умови досягнення 

добробуту також різні. Необхідно виявити значимі змінні, тенденції та спільні 

ознаки досягнення добробуту населення в умовах міжнародної економічної 

інтеграції. 

У наш час для оцінки добробуту населення країн — членів інтеграційних 

об’єднань потрібно використовувати комплексні критерії, певні статистичні 

показники та індикатори кількісного та якісного характеру, у тому числі 

міжнародної економічної інтеграції, які й формують загальну систему соціально-

економічного розвитку держав та дають змогу оцінити витрати та вигоди 

відповідних процесів, трендів і стратегій.  

Як відомо, метод найменших квадратів є одним з методів регресійного 

аналізу і призначений для оцінки невідомих величин за результатами вимірів, що 

містять випадкові похибки. Його застосовують також для наближеного 

представлення заданої функції іншими (простішими) функціями, використовують 

під час обробки неоднорідних спостережень. 

З метою підвищення точності моделювання вимірювання потрібної 

величини проводять багато разів і наприкінці обирають середнє арифметичне за 

результатами усіх окремих вимірювань. Властивості середнього арифметичного 

мають стохастичну природу. З огляду на властивості середнього арифметичного 

зазначимо, що сума квадратів відхилень окремих вимірювань від 

середньоарифметичної буде меншою щодо суми квадратів відхилень окремих 

вимірювань від іншого значення. 

Під час побудови множинної регресійної моделі першим і найважливішим 

етапом є вибір показників соціально-економічного розвитку, у тому числі 

міжнародної економічної інтеграції, що впливають на добробут країн-учасниць. 

На основі проаналізованих результатів досліджень і наявних статистичних даних 

нами відібрано такі показники: 1) чисельність населення, млн осіб; 2) обсяг ВВП, 
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млрд дол. США; 3) сальдо платіжного балансу, млрд дол. США; 4) чисті ППІ, 

млрд дол. США; 5) рівень інфляції, %; 6) рівень безробіття, %; 7) очікувана 

тривалість життя, к-сть років; 8) індекс людського розвитку, бал; 9) економічно 

активне населення, млн осіб; 10) річна номінальна заробітна плата, дол. США 

(євро); 11) рівень споживання, %; 12) індекс екологічного виміру, бал; 13) індекс 

Джині; 14) рівень бідності населення (витрати менше 5 дол. США в день), %. Усі 

вони можуть впливати на добробут населення країн — членів міжнародних 

інтеграційних об’єднань через ВВП на одну особу, індекс щастя, індекс 

процвітання. 

Запропоновану модель досягнення добробуту на основі відібраних 

чинників (мікро- і макроекономічних показників) можна формалізувати у такий 

спосіб: 

!"#$% = '()* + ',)*#-#./'01-2 + '3)*!"# + '4)*#'5_7'/ + '8)*9"1 + ':)*  ; (2.15) 

ℎ"# = %&'( + %*'("+",-%./+0 + %1'(23" + %4'("%5_7%- + %8'(93/ + %:'(  ; (2.16) 

!"# = %&'( + %*'("+",!%-#+. + %/'(01" + %2'("%3_5%! + %6'(71# + %8'(  , (2.17) 

де !"#$   ,…,	"#$%    — параметри рівняння, які підлягають визначенню. 

Для аналізу використано балансову панельну динамічну матрицю та 

багатофакторну регресійну модель, метод панельних даних (2016–2017). 

Моделювання виконано на основі програмного забезпечення STATISTICA [144].  

З метою уніфікації (стандартизації) дані прологарифмовано. Під час аналізу 

обрано моделі з найвищою статистичною значущістю (з урахуванням коефіцієнта 

кореляції R, скоригованого коефіцієнта детермінації, F-критерію Фішера,  

DW — індексу Дарбіна–Уотсона; рівня статистичної похибки тощо). За залежні 

змінні взято Y1 — ВВП на одну особу, Y2 — рейтинг щастя, Y3 — індекс 

процвітання, N — кількість спостережень. Як незалежні змінні проаналізовано  

14 показників (у моделі ввійшли лише статистично значимі).  

У процесі дослідження побудовано 3 регресійні багатофакторні моделі — 

для країн з доходом: високим (ВВП на особу більше 28 тис. дол. США); середнім 
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(ВВП на особу 12–28 тис. дол. США); низьким (ВВП на особу менше 12 тис. дол. 

США). Графіки залишків регресії наведено у додатку В. 

Країни з високим доходом. Регресію !1#$%    розраховано за формулою: 

!1#$% = 12,7 − 0,33-. + 0,36-12 + 0,61-11-0,48-16  ,  (2.18) 

де Y1 — ВВП на одну особу; !"   — очікувана тривалість життя, к-сть років;  

!"#	   — середня заробітна плата, тис. євро (дол. США)/місяць; !""   — кінцеве 

споживання, %; !"#   — індекс Джині.  

Результати регресії наведено у таблиці 2.5. 

Таблиця 2.5  

Результати регресії країн з високим доходом для залежної  

змінної — ВВП на особу 

N=24 

Y1 R= 0,89151737 R2= 0,79480322 Adjusted R2=0,75160390 
F(4,19)=18,399 p DW=1,55 

b* 
 

Std.Err. 
of b* 

 

  
 

Std Err. 
of b 

 

t(19) 
 

p-v lue 
 

Intercept 

 

  
12,70787 3,919345 3,24235 0,004287 

x7 
 

-0,326285 0,126914 -5,24865 2,041545 -2,57092 0,018709 
x10 

 

0,365463 0,134469 0,32323 0,118931 2,71783 0,013653 
x11 

 

0,613366 0,126318 0,31013 0,063869 4,85574 0,000110 
x13 

 

-0,485253 0,122728 -0,81430 0,205949 -3,95388 0,000851 

Джерело: Розраховано автором на основі програмного забезпечення 

STATISTICA та бази даних Knoema. 

Найбільший прямо пропорційний вплив мають: кінцеве споживання 

(коефіцієнт регресії 0,61) та середня заробітна плата (коефіцієнт регресії 0,36). 

Тобто зі збільшенням кінцевого споживання на 1 % очікується зростання ВВП на 

0,61 %, а зростання середньої заробітної плати на 1 % може стати передумовою 

зростання ВВП на 0,36 %. 
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Обернено пропорційний вплив здійснюють: індекс Джині (коефіцієнт регресії 

-0,48) та очікувана тривалість життя (-0,33). Отож зростання нерівності у суспільстві 

на 1 % стає передумовою зниження ВВП на одну особу на 0,48 %, а збільшення 

очікуваної тривалості життя на один рік може спричинити падіння ВВП на 0,33 %. 

Країни з високим доходом. Регресію !2#$%    розраховано за формулою: 

						"2$%& = 1,7 − 9,7-.-0,23-2-0,11-3-0,17-4 + 0,28-7 + 6,48-: +
0,12-.;-0,57-.2-0,27-.3   (2.19) 

де Y2 — індекс щастя; !"   — чисельність населення, млн осіб; !"   — сальдо 

платіжного балансу, млрд дол. США; !"   — чисті ПIІ; !"—	  рівень безробіття, %; 

!"   — індекс людського розвитку; !"   — економічно активне населення, млн осіб; 

!"#   — індекс екологічного виміру; !"#	  — індекс Джині; !"#   — рівень бідності 

населення (витрати менше 5 дол. США в день), %. 

Результати регресії наведено у таблиці 2.6. 

Таблиця 2.6  

Результати регресії країн з високим доходом  
для залежної змінної — індекс щастя 

N 
Variable 

Y2 R=0,98; R2=0,93; F(9,16)=38,83; DW=1,75 

b* 
 

Partial 
Cor. 

 

Semipart 
Cor. 

 

Tolerance 
 

R-square 
 

t(16) 
 

p-value 
 

!" 
 

 

-9,72014 -0,866080 -0,362485 0,001391 0,998609 -6,92996 0,000003 

!" 
 

 

-0,22792 -0,529488 -0,130592 0,328306 0,671694 -2,49665 0,023834 

!" 
 

 

-0,10853 -0,408783 -0,093717 0,745588 0,254412 -1,79167 0,092117 

!" 
 

 

0,16915 0,514508 0,125541 0,550839 0,449161 2,40008 0,028915 

!" 
 

 

0,28474 0,652573 0,180193 0,400467 0,599533 3,44491 0,003329 

!" 
 

 

9,48226 0,864463 0,359800 0,001440 0,998560 6,87862 0,000004 

!"# 
 

 

0,12008 0,438788 0,102167 0,723858 0,276142 1,95323 0,068509 

!"# 
 

 

-0,56817 -0,766851 -0,249985 0,193587 0,806413 -4,77919 0,000205 

!"# 
 

 

-0,27274 0,497433 -0,119973 0,193490 0,806510 -2,29363 0,035689 

Джерело: Розраховано автором на основі програмного забезпечення 

STATISTICA та бази даних Knoema. 
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Найбільший прямо пропорційний вплив мають: економічно активне населення 

(6,48); індекс людського розвитку (0,28); індекс екологічного виміру (0,12).  

Обернено пропорційний вплив чинять: чисельність населення (-9,7); рівень 

безробіття (-0,17); індекс Джині (-0,57); сальдо платіжного балансу (-0,23); чисті 

ПIІ (-0,11); рівень бідності населення (-0,27). 

Країни з високим доходом. Регресію !3#$%    розраховано за формулою: 

!3#$% = 26,67 + 2,04./ + 0,45.1-0,48.4 + 0,22.5 +  
+ 0,39%& + 2,6%*  ,      (2.20) 

де Y3 — індекс процвітання; !"   — обсяг ВВП, млрд дол. США; !"   — сальдо 

платіжного балансу, млрд дол. США; !"   — рівень безробіття, %; !"   — очікувана 

тривалість життя, к-сть років; !"   — індекс людського розвитку; !"	  — економічно 

активне населення, млн осіб. 

Результати регресії наведено у таблиці 2.7. 

Таблиця 2.7  

Результати регресії країн з високим доходом  

для залежної змінної — індекс процвітання 

N=28 

Y3 R= 0,87370776 R2=0,76336524 Adjusted R2=0,69575531 
F(6,21)=11,291 DW=1,40 

b* 
 

Std.Err. 
of b* 

 

b 
 

Std.Err. 
of b 

 

t(21) 
 

p-value 
 

 Іntercept 
 

  
-26,6698 13,43940 -1,98445 0,060426 

!" 
 

 

2,04098 1,197358 3,0097 0,59654 5,04526 0,000054 

!" 
 

 

0,45009 0,149899 0,0008 0,00027 3,00265 0,006781 

!" 
 

 

0,48134 0,121653 0,6099 0,15414 3,95665 0,000721 

!" 
 

 

0,22120 0,139378 10,8603 6,84302 1,58707 0,127441 

!" 
 

 

0,39064 0,154505 32,0176 4,99362 6,41171 0,000002 

!" 
 

 

-2,64724 1,172172 -2,7068 0,56185 -4,81776 0,000092 

Джерело: Розраховано автором на основі програмного забезпечення 

STATISTICA та бази даних Knoema. 
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Найбільший прямо пропорційний вплив мають: обсяг ВВП (2,04); 

економічно активне населення (2,6); індекс людського розвитку (0,39); сальдо 

платіжного балансу (0,45); очікувана тривалість життя (0,22).  

Обернено пропорційний вплив чинить рівень безробіття (-0,48). 

Розглянемо чинники добробуту населення для країн з середнім доходом.  

Регресію !1#$%    розраховано за формулою: 

!1#$% = −9,78 + 0,39/0 + 0,97/1 + 0,3/2-0,67/50  ,   (2.21) 

де Y1 — ВВП на одну особу; !"   — чисті ПІІ, млн осіб; !"   — очікувана тривалість 

життя, к-сть років; !"   — індекс людського розвитку; !"#   — рівень бідності 

населення (витрати менше 5 дол. США в день), %. 

Результати регресії наведено у таблиці 2.8. 

Таблиця 2.8  

Результати регресії країн з середнім доходом  

для залежної змінної — ВВП на особу 

 
N=19 

Y1 R=0,98014362 R2=0,96068151 Adjusted R2=0,94944766 F(4,14)=85,517 
DW=2 

b* 
 

Std.Err. 
of b* 

 

b 
 

Std.Err. 
of b 

 

t(14) 
 

p-value 
 

Intercept 
   

-9,78155 0,844069 -11,5886 0,000000 

!" 
 

 

0,392966 0,058446 0,00499 0,000742 6,7236 0,000010 

!" 
 

 

0,969805 0,073117 5,86190 0,441946 13,2638 0,000000 

!" 
 

 

0,303530 0,066518 2,36638 0,518585 4,5632 0,000442 

!"# 
 

 

-0,665647 0,079957 -0,14055 0,016883 -8,3250 0,000001 

Джерело: Розраховано автором на основі програмного забезпечення 

STATISTICA та бази даних Knoema. 

Найбільший прямо пропорційний вплив здійснюють: очікувана тривалість 

життя (0,97); економічно активне населення (0,39); індекс людського розвитку (0,3).  

Обернено пропорційний вплив чинить рівень бідності населення (-0,67). 
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Регресію !2#$%    розраховано за формулою: 

!2#$% = 11,94 + 3,51./-0,52.2-0,81.4-2,75.6 + 1,27.78-0,55.77 +
0,21.7/-0,78.72-2,37.79   (2.22)

 

де	"2   — індекс щастя; !"   — обсяг ВВП, млрд дол. США; !"   — сальдо 

платіжного балансу, млрд дол. США; !"   — рівень безробіття, %;  

!"   — очікувана тривалість життя, к-сть років; !"#	  — середня заробітна плата, 

тис. євро/місяць; !""   — кінцеве споживання, %; !"#   — індекс екологічного 

виміру; !"#   — індекс Джині; !"#    — рівень бідності населення (витрати менше  

5 дол. США в день), %. 

Результати регресії наведено у таблиці 2.9. 

Таблиця 2.9  

Результати регресії країн з середнім доходом  

для залежної змінної — індекс щастя 

 
N=19 

Y2 R= 0,97665441 R2=0,95385384 Adjusted R2=0,90770768  
F(9,9)=20,67 DW=2,7 

b* 
 

Std.Err. 
of b* 

 

b 
 

Std.Err. 
of b 

 

t(9) 
 

p-value 
 

Intercept 
 

  
11,94077 1,381270 8,64478 0,000012 

!" 
 

 

3,50928 0,722073 0,25341 0,052141 4,86001 0,000896 

!" 
 

 

-0,51768 0,139869 -0,00235 0,000636 -3,70120 0,004911 

!" 
 

 

-0,80983 0,241315 -0,12606 0,037563 -3,35590 0,008444 

!" 
 

 

-2,75167 0,363336 -6,02316 0,795309 -7,57336 0,000034 

!"# 
 

 

1,27241 0,223927 0,36310 0,063900 5,68226 0,000301 

!"" 
 

 

-0,54896 0,129827 -0,01439 0,003404 -4,22842 0,002212 

!"# 
 

 

-0,20924 0,085452 -0,14575 0,059524 -2,44866 0,036838 

!"# 
 

 

-0,78711 0,104419 -0,12588 0,063465 -1,98347 0,078619 

!"# 
 

 

-2,37125 0,423316 -0,18132 0,032369 -5,60160 0,000334 

Джерело: Розраховано автором на основі програмного забезпечення 

STATISTICA та бази даних Knoema. 
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Найбільший прямо пропорційний вплив здійснюють: обсяг ВВП (3,51); 

середня заробітна плата (1,27); індекс екологічного виміру (0,21). 

Обернено пропорційний вплив чинять: очікувана тривалість життя  

(-2,75); рівень бідності населення (-2,37); рівень безробіття (-0,81); сальдо 

платіжного балансу (-0,52); кінцеве споживання (-0,55); індекс Джині (-0,78).  

Регресію !3#$%    розраховано за формулою: 

						"3$%& = 12,92 − 0,61/0 + 0,75/4 + 0,75/5 + 5,49/7 + 0,66/89-0,41/88  ,     (2.23) 

де !3   — індекс процвітання; !"   — рівень безробіття, %; !"   — очікувана 

тривалість життя, к-сть років; !"   — індекс людського розвитку;  

!"   — економічно активне населення, млн осіб; !"#   — середня заробітна плата, 

тис. євро/місяць; !""   — кінцеве споживання, %. 

Результати регресії наведено у таблиці 2.10. 

Таблиця 2.10  

Результати регресії країн з середнім доходом  

для залежної змінної — індекс процвітання 

N=24 

Y3 R= 0,93998964 R2=0,88358052 Adjusted R2=0,84249129 
F(6,17)=21,504 DW=1,7 

 * 
 

Std.Er. 
of b* 

 

b 
 

Std.Err. 
of b 

 

t(17) 
 

p-value 
 

Intercept 
 

  
12,92331 3,324925 3,88680 0,001185 

!" 
 

 

-0,413062 0,109679 -0,22117 0,058728 -3,76610 0,001540 

!" 
 

 

0,745989 0,212335 6,02969 1,716265 3,51326 0,002666 

!" 
 

 

0,754524 0,139903 3,28735 1,297261 2,53407 0,021400 

!" 
 

 

5,492204 0,095756 0,12408 0,024139 5,14017 0,000082 

!"# 
 

 

0,657411 0,167645 0,70675 0,180226 3,92145 0,001099 

!"" 
 

 

-0,410801 0,148302 -0,03752 0,013545 -2,77003 0,013105 

Джерело: Розраховано автором на основі програмного забезпечення 

STATISTICA та бази даних Knoema. 
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Найбільший прямо пропорційний вплив здійснюють: очікувана тривалість 

життя (0,75); середня заробітна плата, тис. євро/місяць (0,66); економічно активне 

населення (5,49); індекс людського розвитку (0,75). 

Обернено пропорційний вплив чинять: рівень безробіття (-0,61); кінцеве 

споживання (-0,41). 

Визначимо чинники добробуту населення для країн з низьким доходом. 

Регресію !1#$%    розраховано за формулою: 

!1#$% = 9,78 + 0,1-. + 0,11-/-0,83-2 + 0,88-3 + 0,4-5 + 0,56-89 +
0,24-88-0,64-8;-0,29-8.       (2.24)

 

де !1   — ВВП на особу, тис. дол. США; !"	  — чисті ПIІ, млрд дол. США;  

!"   — рівень інфляції, %; !"   — очікувана тривалість життя, к-сть років;  

!"   — індекс людського розвитку; !"   — економічно активне населення, млн осіб; 

!"#   — середня заробітна плата, тис. євро/місяць; !""   — кінцеве споживання, %; 

!"#   — індекс Джині; !"#   — рівень бідності населення (витрати менше  

5 дол. США в день), %. 

Результати регресії наведено у таблиці 2.11. 

Таблиця 2.11  

Результати регресії країн з низьким доходом  

для залежної змінної — ВВП на особу 

N=33 

Y1 R=0,98964817 R2=0,97940350 Adjusted R2=0,97134399 F(9,23)=121,52 
DW=1,94 

b* 
 

Std.Err. 
 f b* 

 

b 
 

St .Er . 
of b 

 

t(23) 
 

p-value 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Intercept 

 

  
9,78991 1,473486 6,64405 0,000001 

!" 
 

 

0,109808 0,067440 0,00206 0,001268 1,62824 0,117096 

!" 
 

 

0,112926 0,034615 0,00659 0,002019 3,26235 0,003427 

!" 
 

 

-0,827009 0,047915 -5,07637 0,767278 -6,61608 0,000001 

!" 
 

 

0,881834 0,075365 6,64968 0,568309 11,70082 0,000000 
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Закінчення табл. 2.11 

1 2 3 4 5 6 7 

!" 
 

 

0,403762 0,065910 0,19490 0,031816 6,12593 0,000003 

!"# 
 

 

0,564680 0,065373 1,03928 0,120317 8,63786 0,000000 

!"" 
 

 

0,246602 0,064453 0,00800 0,002091 3,82606 0,000866 

!"# 
 

 

-0,+41947 0,037445 -1,08076 0,138618 -7,79665 0,000000 

!"# 
 

 

-0,295207 0,065752 -0,11441 0,025484 -4,48970 0,000166 

Джерело: Розраховано автором на основі програмного забезпечення 

STATISTICA та бази даних Knoema. 

Найбільший прямо пропорційний вплив здійснюють: індекс людського 

розвитку (0,88); середня заробітна плата (0,56); чисті ПIІ (0,1); рівень інфляції 

(0,11); економічно активне населення (0,4); кінцеве споживання (0,24).  

Обернено пропорційний вплив чинять: очікувана тривалість життя (-0,83); 

індекс Джині (-0,64); рівень бідності населення (-0,29). 

Регресію !2#$%    розраховано за формулою: 

Y2LIC = 0,39 + 4,46х1 + 1,91х2 – 0,55х3 + 0,38х4 – 0,44х6 + 5,84х9 + 0,28х10, (2.25) 

де	"2   — індекс щастя; !"   — чисельність населення, млн осіб; !"   — обсяг 

ВВП, млрд дол. США; !"   — сальдо платіжного балансу, млрд дол. США;  

!"   — чисті ПIІ, млрд дол. США; !"	  — рівень безробіття, %; !"   — економічно 

активне населення, млн осіб; !"#   — середня заробітня плата, тис. євро/ 

місяць. 

Результати регресії наведено в таблиці 2.12. 
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Таблиця 2.12  

Результати регресії країн з низьким доходом  

для залежної змінної — індекс щастя 

N=42 

Y2 R=0,82369201 R2=0,67846852 Adjusted R2=0,61227087 
F(7,34)=10,249 DW=1,6 

b* 
 

Std.Err   
o  b* 

 

b 
 

 td.Err. 
of b 

 

t(34) 
 

p-value 
 

Intercept 
 

  
0,388666 0,087538 4,43996 0,000090 

!" 
 

 

4,46627 2,100676 0,457270 0,215074 2,12611 0,040837 

!" 
 

 

1,91487 0,383631 0,165925 0,033242 4,99144 0,000018 

!" 
 

 

-0,55487 0,155385 -0,000951 0,000580 -1,64025 0,110174 

!" 
 

 

0,33715 0,163037 0,001325 0,000641 2,06792 0,046324 

!" 
 

 

-0,43957 0,157391 -0,059621 0,021348 -2,79286 0,008516 

!" 
 

 

5,84511 2,199416 0,588435 0,221418 2,65758 0,011905 

!"# 
 

 

0,28024 0,184353 0,087186 0,057353 1,52015 0,137718 

Джерело: Розраховано автором на основі програмного забезпечення 

STATISTICA та бази даних Knoema. 

Найбільший прямо пропорційний вплив здійснюють: економічно активне 

населення (5,84); чисельність населення (4,46); обсяг ВВП (1,91); чисті ПIІ (0,38); 

середня заробітна плата (0,28). 

Обернено пропорційний вплив чинять: рівень безробіття (-0,44); сальдо 

платіжного балансу (-0,52). 

Регресію !3#$%    розраховано за формулою: 

Y3LIC = 6,3 – 3,61х1 + 6,83х2 + 0,76х3 + 0,85х4 – 0,24х5 + 

+ 0,49х7 + 4,12х9 + 0,86х11,    (2.26) 

де !3   — індекс процвітання; !"   — чисельність населення, млн осіб; !"   — обсяг 

ВВП, млрд дол. США; !"   — сальдо платіжного балансу, млрд дол. США;  

!"   — ПIІ, млрд дол. США; !"	  — рівень інфляції, %; !"   — очікувана тривалість 
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життя, к-сть років; !"   — економічно активне населення, млн осіб; !""   — кінцеве 

споживання, %. 

Результати регресії наведено у таблиці 2.13. 

Таблиця 2.13  

Результати регресії країн з низьким доходом  

для залежної змінної — індекс процвітання 

N=40 

Y3 R=0,86111779 R2=0,74152384 Adjusted R2=0,67482032  
F(8,31)=11,117 DW=2 

b* 
 

Std.Err. 
of b* 

 

b 
 

Std.Err. 
of b 

 
 

t(31) 
 

p-value 
 

Intercept 
 

  
6,34521 1,639581 3,87002 0,000524 

!" 
 

 

-3,60584 1,660814 -0,83352 0,383912 -2,17113 0,037696 

!" 
 

 

6,83163 0,283545 0,16275 0,055490 2,93297 0,006263 

!" 
 

 

0,76225 0,150289 0,00220 0,001260 1,74499 0,090894 

!" 
 

 

0,85461 0,243496 0,00755 0,002151 3,50974 0,001396 

!" 
 

 

-0,23763 0,107856 -0,00019 0,000085 -2,20319 0,035141 

!" 
 

 

0,49556 0,116529 2,16114 0,881893 2,45057 0,020105 

!" 
 

 

4,12606 1,604227 0,93734 0,364441 2,57199 0,015127 

!"" 
 

 

0,86424 0,189989 0,01247 0,002741 4,54889 0,000078 

Джерело: Розраховано автором на основі програмного забезпечення 

STATISTICA та бази даних Knoema. 

Найбільший прямо пропорційний ефект здійснюють: обсяг ВВП (6,83); 

прямі іноземні інвестиції (0,85); економічно активне населення (4,12); сальдо 

платіжного балансу (0,76); кінцеве споживання (0,86). Обернено пропорційний 

ефект чинять: чисельність населення (-3,61); рівень інфляції (-0,24). 

Регресійний аналіз виявив позитивні та негативні чинники добробуту 

населення у країнах — членах міжнародних інтеграційних об’єднань. Головні 

чинники добробуту населення найбагатших країн ЄС—12 (Австрія, Бельгія, 

Велика Британія, Данія, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Німеччина, 
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Фінляндія, Франція, Швеція), НАФТА—2 (США, Канада), АСЕАН—1 (Сінгапур) 

є кінцеве споживання (коефіцієнт регресії 0,61), економічно активне населення 

(коефіцієнти регресії 6,48, 2,6), обсяг ВВП (коефіцієнт регресії 2,04) — це 

характеризує високу економічну культуру та підприємницьку активність 

суспільства. Громадяни усвідомлюють, що добробут залежить від зусиль, 

витрачених на його досягнення. Індекс Джині, прямі іноземні інвестиції, рівень 

безробіття та бідності мають слабкий негативний вплив. Рейтинг щастя зростає за 

умов зменшення чисельності населення (-9,7) та збільшення економічно 

активного населення (6,48). Інші позитивні чинники — заробітна плата, 

тривалість життя, екологічна безпека, людський потенціал — засвідчують 

ліберальну, мотиваційну модель розвитку країн.  

Найбільшу роль відіграє очікувана тривалість життя (0,97) у ВВП на особу 

у країнах із середнім рівнем доходу. Тоді обсяг ВВП (3,51), середня заробітна 

плата (1,27), економічно активне населення (5,49), індекс людського розвитку 

(0,75), чисті ПІІ (0,39), індекс екологічного виміру (0,21) мають позитивний 

вплив на групу ЄС—13 (Греція, Естонія, Іспанія, Кіпр, Латвія, Литва, Мальта, 

Польща, Португалія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Чеська Республіка), 

АСЕАН—1 (Бруней), МЕРКОСУР—1 (Уругвай). Політика економії від масштабу 

та розвиток внутрішнього ринку поліпшує добробут населення країн. 

Очікувана тривалість життя (-2,75), рівень бідності (-2,37), рівень 

безробіття (-0,81), кінцеве споживання (-0,55), індекс Джині (-0,78) чинять 

зворотний пропорційний вплив на індекс щастя. Це можуть бути деякі причини 

промислового забруднення та загрози бідності. 

Домінуючими чинниками економічного добробуту населення у країнах з 

низьким рівнем доходу ЄС—3 (Болгарія, Румунія, Хорватія), НАФТА—1 

(Мексика), АСЕАН—8 (В’єтнам, Індонезія, Камбоджа, Лаос, М’янма, Малайзія, 

Таїланд, Філіппіни), МЕРКОСУР—5 (Аргентина, Бразилія, Венесуела, Парагвай, 

Болівія), ЄАЕС—5 (РФ, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан) є економічно 

активне населення (0,4), чисті ПІІ (0,1), середня заробітна плата (0,56) та індекс 

людського розвитку (0,88). На рейтинг щастя країн позитивно впливають  
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чисельність населення (4,46), обсяг ВВП (1,91), чисті ПІІ (0,38), середня 

заробітна плата (1,27). Індекс процвітання зростає за умов збільшення обсягу 

ВВП (6,83), економічно активного населення (4,12), сальдо платіжного балансу 

(0,76), чистих ПІІ (0,85), кінцевого споживання (0,86).  

Зворотний пропорційний ефект ВВП на особу здійснюється за очікуваної 

тривалості життя (-0,83), індексу Джині (-0,64), рівня бідності (-0,29). Негативний 

вплив на рейтинг щастя має зростання сальдо платіжного балансу (-0,55) та рівня 

безробіття (-0,44). Індекс процвітання зменшується за зростання чисельності 

населення (-3,61) і рівня інфляції (-0,24). Чинники досягнення добробуту в 

країнах з низьким рівнем доходу вказують на тенденцію до соціалізації 

економіки. Державам потрібно більше людських ресурсів, насамперед 

висококваліфікованих робітників, які залишають країну в пошуках вищого рівня 

та якості життя. 

Підсумовуючи результати регресійного аналізу чинників добробуту 

населення (показників рівня та якості життя) країн — членів міжнародних 

інтеграційних об’єднань в умовах лібералізації та трансформації соціально-

економічних відносин, зазначимо, що чинники досягнення добробуту населення 

(зростання ВВП, рейтингу щастя, індексу процвітання) залежать від рівнів 

соціально-економічного розвитку, ринкових відносин, ефективності  виробництва та 

корисності споживання в країнах — членах міжнародних інтеграційних об’єднань. 

 

2.3. Взаємозв’язки європейської економічної інтеграції  

та добробуту населення  

Автор економічної теорії добробуту А. Пігу виступав за використання 

кількісного аналізу, необхідного для виміру економічних явищ. Учений 

стверджував, що насправді немає «єдиного фундаментального закону», 

застосовуваного в усіх випадках, а діє багато законів. На його думку, їх можна 

виразити у вигляді рівнянь динаміки [258]. 

Відповідно до сучасних економічних теорій міжнародна економічна 

інтеграція є одним з головних чинників добробуту населення, оскільки впливає на 
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виробництво, торгівлю та зайнятість у країнах-учасницях на мікро- і макрорівнях. 

Однак і досі науковці не визначили множину показників, які варто використовувати 

для оцінки добробуту населення, не розробили методики розрахунку величин цих 

часткових показників, не запропонували доволі ефективного алгоритму визначення 

зв’язку міжнародної економічної інтеграції та добробуту населення. 

Застосуємо методику теорії нечітких множин для аналізу добробуту 

населення. Теорія нечіткої логіки відкриває нові можливості для інтерпретації 

спостережень, отриманих дослідним шляхом: вона дає досліднику підстави для 

аналізу неоднорідних і недостатніх вибірок, які класична теорія ймовірності ігнорує. 

Нечітка логіка (англ. fuzzy logic) — розділ математики, який є узагальненням 

класичної логіки і теорії множин; вивчає об’єкти з функцією належності елемента 

до множини, яка набуває значення в інтервалі [0, 1], а не тільки 0 або 1. На основі 

цього поняття вводять логічні операції над нечіткими множинами, і формулюють 

поняття лінгвістичної змінної, якою є нечіткі множини. 

Теорія нечітких множин (fuzzy sets theory) відома з 1965 року, коли професор 

Лотфі Заде з університету Берклі (США) опублікував основну роботу «Fuzzy Sets» у 

журналі «Information and Control». Прикметник «fuzzy» (нечіткий, розмитий) 

введено в назву нової теорії з метою відокремлення від традиційної чіткої 

математики й арістотелевої логіки, що оперують з чіткими поняттями: «належить — 

не належить», «істина — хибність». Автор розробляв концепцію нечітких множин 

як альтернативу математичним методам класичної теорії систем, які спотворювали 

точність результатів моделювання реального світу, передусім у гуманістичних 

системах [310]. 

Початком практичного застосування теорії нечітких множин можна 

вважати 1975 рік, коли Е. Мамдані побудував перший нечіткий контролер. Успіх 

першого промислового контролера, заснованого на нечітких лінгвістичних 

правилах «Якщо — то», привів до сплеску зацікавленості теорією нечітких 

множин серед математиків та інженерів [258].  

Перспектива застосування нечіткої логіки полягає у розробленні гібридних 

методів штучного інтелекту, до яких можна зачислити нечіткі штучні нейронні 
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мережі, адаптивне поповнення баз нечітких правил, підтримку нечітких запитів 

до баз даних, побудову нечітких когнітивних карт, нечіткі графи, нечіткі мережі 

Петрі, нечіткі дерева прийняття рішень, нечітку кластеризацію та ін. [110]. 

Зазначимо, що в Україні модель нечітких множин розробляли А. Мокій, 

Д. Антонюк, М. Піх, В. Приймак [82; 97].  

1. Методологія та вхідні дані аналізу. З метою автоматизації 

розрахунків для визначення рівня та якості життя населення використаємо 

програмний пакет «Fuzzy Logic Toolbox» обчислювальної системи MATLAB, 

призначений для проектування та дослідження систем на основі нечіткої логіки. 

Ця програма дає змогу:  

— встановити кількість входів та виходів системи;  

— обрати тип системи, метод дефазифікації, реалізації логічних операцій; 

— обрати терми для лінгвістичної змінної;  

— задати тип і параметри функцій належності кожного терма;  

— встановити та редагувати правила в лінгвістичному, логічному та 

індексному форматах;  

— візуалізувати виконання нечіткого висновку по кожному правилу, 

отримання результуючої нечіткої множини та її дефазифікацію тощо 

[18, с. 459]. 

Для побудови нечіткої множини використовують алгоритм Мамдані 

(алгоритм нечіткого логічного висновку по базі знань). Цей алгоритм описує 

декілька послідовно виконуваних етапів. При цьому кожен наступний етап 

отримує на вході ті ж значення, що й на попередньому етапі. На вхід надходять 

кількісні значення і на виході вони повторюються. На проміжних етапах 

використовують апарат нечіткої логіки і теорію нечітких множин.  

Правила складаються з умов і висновків, які, своєю чергою, є нечіткими 

висловлюваннями. Нечітке вислівлювання включає в себе лінгвістичну змінну і 

терм, представлений нечіткими умовами.  

Нечіткою множиною D на множині Х називають сукупність пар  

(x, !"($)  ), де x ∈ X, !"   — функція X → [0,1], яку називають функцією 
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належності нечіткої множини D. Значення !"   для конкретного x називають 

ступенем належності цього елемента нечіткій множині D [1].  

Нечітка множина цілком описується своєю функцією належності. 

Функцією належності звичайної множини D ⊂ X  є її характеристична функція:  

!" # = 	 1, # ∈ ),0, # ∉ ).       (2.27) 

Носієм нечіткої множини D є множина виду [моделі та методи]:  

 !"##$ = & ∈ ( )* > 0 					(2.26)  .     (2.28) 

Припускаємо, що множина D характеризується множиною показників 

! = #$, #& … , #(   , що є достатнім для достовірного аналізу рівня та якості життя 

населення. Отож для кожної складової	" = $%, $' … , $)   , де	" = 1; 4  , визначено 

множину показників кожної групи, де !"#   — їхня кількість. При цьому: 

∀"= 1; 3			("	 ⊂ (;		 			∀*= 	1; +		("* ⊂ (;							∀"= 1; 3						("* ⊂ (  . 

Формалізація термів здійснюється за допомогою трикутної функції належності. 

Вибір такого типу функції належності обумовлений її простотою у застосуванні. На 

рис. 2.4 представлено нечітку змінну !"	  із трикутною функцією належності. 

 
Рис. 2.4. Графічне представлення змінної х1 із застосуванням трикутної 

функції належності 

Кожній підмножині !"    при ! = 1; 3   відповідає функція належності:  

!"($)   при	" = 1; 4  , 

де x — комплексний параметр добробуту населення.  
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Увесь процес нечіткого опису рівня та якості життя населення можна 

розподілити на такі етапи: фазифікація (значення вхідних змінних 

перетворюються до значень типу лінгвістичних змінних за допомогою функцій 

належності, X); розроблення умов, рішень (визначення правил, що пов’язують  

лінгвістичні змінні); дефазифікація (перехід від нечітких значень величин до 

визначених параметрів, Y). 

На рис. 2.5 використано такі позначення: X — вхідний вектор нечітких 

множин; !, #    ~ — результат логічного висновку; Y — вихідний чіткий вектор 

[80].  
 
 

 

 

 

           X                                   !                                      !                                  Y 
 

  
 

 

 

 

Рис. 2.5. Загальна структура нечіткого виходу результатів аналізу 

 

Входи та виходи нечіткої моделі задаються як лінгвістичні змінні 

відповідно до сформованих терм-множин: для вхідних змінних хі 

використовується терм-множина D, яка налічує три якісні терми: {низький, 

середній, високий} [171].  

Для опису вхідних !", !$, !%, !&   та вихідних !", !$, !%, !&   змінних 

використано лінгвістичну оцінку відповідно до термів, що представлені як вхідні 

змінні в таблицях 2.14 і 2.16 та вихідні змінні в таблицях 2.15 і 2.17. 

 
Фазифікатор 

Машина 
нечіткого 
логічного 
виведення  

 
Дефазифікатор 

 

 

Функції 
приналежності 

 
Нечітка база 
знань 
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Таблиця 2.14  

Лінгвістична оцінка змінних з нормованими значеннями 

(ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ) 

Пара-
метр 

Назва 
індикатора інтеграції 

Діапазон 
значень 

Терм 
низький  середній  високий  

х1 Індекс умов торгівлі, % 0,8…1,1 0,8–0,9 0,91–1,0 1,01–1,1 

х2 Рівень безробіття, % 10…0 10–6,1 6–4,1 4–0 

х3 
Чистий приплив ППІ, 

млрд дол. США 
-5...0 -5–-3 -2,9–-1 -0,9–0 

х4 
Стан поточного рахунку 

платіжного балансу, млрд 

дол. США 

-7...7 -7–0 0,1–3 3,1–7 

Джерело: Розраховано автором на основі даних [210; 308].  

Таблиця 2.15  

Лінгвістична оцінка змінних (вихідних даних) з нормованими значеннями  

(РІВЕНЬ ЖИТТЯ) 

Пара-
метр 

Назва 
показника добробуту 

Діапазон 
значень 

Терм 
низький  середній  високий  

!" 
 

ВВП на особу ПКС,  

тис. дол. США 
20…40 20–25 25,1–30 30,1–40 

!" 
 

 Кінцеве споживання 

населення, %  
2…8 2–3 3,1–4 4,1–8 

!" 
 

Середня заробітна плата, 

тис. євро 
0,4...1 0,1–0,6 0,61–0,8 0,81–1 

!" 
 

Рівень інфляції, % 4...0 4–3,1 3–2,1 2–0 

Джерело: Розраховано автором на основі даних [210; 308]. 
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Таблиця 2.16  

Лінгвістична оцінка змінних з нормованими значеннями 

(ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ) 

Пара-
метр 

Назва 
індикатора інтеграції 

Діапазон 
значень 

Терм 
низький  середній  високий  

х1 Індекс умов торгівлі, % 0,8…1,1 0,8–0,9 0,91–1,0 1,01–1,1 

х2 Коефіцієнт міграції,  -10…2 -10–-5 -4,9–0 0,1–2 

х3 
Чистий приплив ППІ, 

млрд дол. США 
-5...0 -5–-3 -2,9–-1 -0,9–0 

х4 
ВВП на особу за ПКС, 

тис. дол. США 
20…40 20–25 25,1–30 30,1–40 

Джерело: Розраховано автором на основі даних [210; 308]. 

Таблиця 2.17  

Лінгвістична оцінка змінних (вихідних даних) з нормованими значеннями 

(ЯКІСТЬ ЖИТТЯ) 

Пара-
метр 

Назва 
показника добробуту 

Діапазон 
значень 

Терм 
низький  середній  високий  

!" 
 

Індекс людського 

розвитку, бал 
0,8…0,9 0,81–0,83 0,84–0,86 0,87–0,9 

!" 
 

Індекс процвітання, 

позиція 
50…30 45–50 44–34 33–30 

!" 
 

Індекс щастя, бал 5...8 5,1–6 6,1–7 7,1–8 

!" 
 

Індекс екологічного 

виміру, бал 
60...90 60–70 70,1–80 80,1–90 

Джерело: Розраховано автором на основі даних [210; 308]. 

У системі оцінки чинників формування добробуту населення визначальну 

роль відіграють судження людини, адже людина у повсякденному житті звикла 

оперувати саме лінгвістичними змінними. 

Уперше поняття лінгвістичної змінної ввів Л. Заде [310]. Лінгвістична 

змінна — це поняття нечіткої логіки. Усі можливі значення лінгвістичної змінної 
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складають терм-множину. Будь-який елемент терм-множини називають термом і 

задають нечіткою множиною через функцію належності. Функцією належності 

називають функцію, яка дає змогу для довільного елемента універсальної 

множини обчислити ступінь його належності нечіткій множині. 

Точність оцінки залежить від повноти бази знань. Досягнення гнучкості 

процесу аналізу добробуту населення досягається за рахунок задання ключових 

правил прийняття рішень. 

Напрям логічного висновку за кожним правилом формується на етапі 

дефазифікації, де відображаються функції належності вхідних змінних та 

вихідної змінної (рис. 2.6). 

 
Рис. 2.6. Редактор реалізації бази знань  

для аналізу параметрів добробуту населення 

Дефазифікація — це трансформація нечіткої множини у чітке число за 

ступенем належності. Найпростішим способом виконання дефазифікації є вибір 

чіткого числа, що відповідає максимуму функції належності.  

Ціллю дефазифікації є отримання кількісних значень для кожної із 

вихідних лінгвістичних змінних. Формально це відбувається так: розглядається  

i-та вихідна змінна і множина, яка належить до неї Xi (i = 1..N). Потім за 

допомогою методу дефазифікації знаходиться сумарне кількісне значення 

вихідної змінної: 
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!" =
$ ∙ &" $ '$()*

("+
&" $ '$()*

("+
																(2.27) ,     (2.29)

 

де !"($)   — функція належності відповідної нечіткої множини !"   ; 
max i min — границі універсума нечітких змінних; 

!"    — результат дефазифікації. 

Отже, моделювання взаємозв’язків євроінтеграції та добробуту населення 

за допомогою нечітких множин здійснюється на основі цільової функції: 

!" =
$%&
'

$%&
(

sup $(, -./0 & , -./02 &
		& ∈ 56

							(2.28) ,   (2.30)
 

де !"    — область значень і-го параметра ( 3,1=i );  

!"#$   , !"#$%    — функції належності нечітких підмножин чинників впливу (х1, …., х4) 

на параметри добробуту населення, де !"#   — їхня кількість. 

Результати аналізу. Завдяки дослідженню зміни динаміки добробуту 

населення внаслідок європейської економічної інтеграції на основі нечіткого 

моделювання отримано такі показники параметрів впливу (табл. 2.18). 

Таблиця 2.18  

Взаємозв’язки євроінтеграції та рівня життя населення в країнах ЦСЄ 

№ 
з/п х1 х2 х3 х4 !" 

 

!" 
 

!" 
 

!" 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 0,849 8,13 -3,89 

 
25 

   2 0,856 8,01 
 

-3,54 25 
   3 0,856 7,77 

 
-3,37 25 

   4 
 

8,01 -3,95 1,52 25 
   5 0,95 8,13 -0,452 

 
27,5 

   6 0,856 1,75 
 

4,89 27,5 
   7 0,852 

 
-0,452 4,89 27,5 

   8 
 

1,99 -4,07 5,23 27,5 
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Продовження табл. 2.18 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
9 0,849 2,11 -2,08 

 
30 

   10 0,849 7,89 -0,452 
 

30 
   11 1,05 

 
-3,95 -3,37 30 

   12 
 

1,99 -3,95 -3,54 30 
   13 

 
8,01 -3,95 5,23 30 

   14 0,95 5 
 

5,06 32,5 
   15 1,05 1,75 

 
-3,37 35 

   16 1,05 
 

-1,96 -3,37 35 
   17 

 
1,99 -0,392 5,23 35 

   18 0,852 8,13 -4,01 
  

3 
  19 0,95 8,01 

 
-3,54 

 
3 

  20 0,849 
 

-4,01 -3,88 
 

3 
  21 

 
8,13 -4,01 -3,54 

 
3 

  22 
 

8,25 -3,89 -3,54 
 

3 
  23 0,95 7,89 -0,392 

  
3,5 

  24 1,05 
 

-4,01 4,89 
 

3,5 
  25 

 
1,75 -4,01 4,89 

 
3,5 

  26 0,849 8,01 
 

5,06 
 

5 
  27 

 
8,13 -4,01 4,89 

 
5 

  28 
 

1,87 -4,01 -3,54 
 

5 
  29 0,849 1,99 

 
-3,71 

 
5,5 

  30 0,95 1,87 -4,01 
  

6 
  31 0,852 5,12 -0,452 

  
6 

  32 0,849 5 
 

4,72 
 

6 
  33 1,05 1,87 

 
4,72 

 
6 

  34 1,05 
 

-2,02 -3,54 
 

6 
  35 1,05 

 
-2,08 -3,88 

 
6 

  36 
 

1,87 -0,512 5,23 
 

6 
  37 0,849 8,01 -4,01 

   
0,6 

 38 
 

8,13 -3,95 -3,37 
  

0,6 
 39 

 
8,13 -3,95 -3,37 

  
0,6 

 40 1,06 5 -2,02 
   

0,7 
 41 0,849 2,23 -0,512 

   
0,7 

 42 0,849 2,11 -0,452 
   

0,7 
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Закінчення табл. 2.18 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

43 0,849 5 
 

-3,2 
  

0,7 
 44 1,05 8,13 

 
-3,2 

  
0,7 

 45 1,05 
 

-3,89 -3,54 
  

0,7 
 46 1,05 

 
-4,01 5,23 

  
0,7 

 47 
 

8,13 -4,01 4,89 
  

0,7 
 48 

 
1,99 -3,95 1,35 

  
0,7 

 49 0,943 4,88 
 

5,06 
  

0,8 
 50 

 
8,13 -0,452 -3,37 

  
0,8 

 51 0,849 5 -0,512 
   

0,9 
 52 0,849 5 

 
4,89 

  
0,9 

 53 1,05 1,99 
 

4,89 
  

0,9 
 54 0,95 

 
-0,452 -3,54 

  
0,9 

 55 0,852 
 

-2,02 5,23 
  

0,9 
 56 1,05 2,23 -4,19 

    
1 

57 1,05 2,11 
 

5,06 
   

1 
58 0,954 2,23 

 
4,72 

   
1 

59 0,852 
 

-2,08 4,89 
   

1 
60 1,05 

 
-0,392 -3,2 

   
1 

61 
 

5 -0,512 -3,71 
   

1 
62 

 
1,99 -0,452 -3,71 

   
1 

63 0,856 
 

-0,392 -3,2 
   

1,5 
64 

 
7,89 -0,452 -3,71 

   
1,5 

65 1,05 7,89 
 

1,18 
   

2 
66 1,05 8,13 

 
-3,71 

   
2 

67 0,95 8,01 -0,452 
    

2,5 
68 0,849 2,23 -0,392 

    
2,5 

69 1,05 
 

-4,01 5,06 
   

2,5 
70 0,849 8,01 -2,14 

    
3 

71 0,954 8,13 
 

-3,71 
   

3 
72 0,852 

 
-4,01 1,52 

   
3 

73 
 

5 -4,01 -3,71 
   

3 
74 

 
8,13 -4,01 -3,71 

   
3 

Джерело: Розраховано автором на основі MATLAB.  
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У таблиці 2.18 наведено ймовірні вирішення моделі. Виявлений вплив 

індикаторів євроінтеграції (індекс торгівлі, обсяг інвестицій, рівень безробіття, 

сальдо платіжного балансу) на добробут населення (ВВП на особу за ПКС, тис. дол. 

США; кінцеве споживання населення, %; середню заробітну плату, тис. євро; рівень 

інфляції, %) засвідчує зв’язок між мікро- і макроекономічними показниками. 

Найвищі результати добробуту досягають в умовах високої зайнятості, припливу 

ПІІ та позитивного платіжного балансу, які певним чином стимулює євроінтеграція.  

Найвищі критерії не задовольняє жодна країна, проте показники 

євроінтеграції Чеської Республіки та Словенії чітко корелюють з показниками 

рівня і якості життя, а, отже, ефективно використовують можливості євроінтеграції 

для поліпшення добробуту. Водночас спостерігаються негативні тенденції. 

Зокрема, у Чеській Республіці високий від’ємний притік ПІІ може спричинити 

зменшення рівня життя населення. Також результати моделі засвідчили зв’язки 

євроінтеграції та добробуту решти країн ЦСЄ, що можна використати для 

майбутніх досліджень та стратегічних рішень.  

Розглянемо графічну інтерпретацію результатів першої частини 

моделювання програмними засобами MATLAB (рис. 2.7–2.12). 
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Найвищих показників ВВП на одну особу країни ЦСЄ досягають за умов 

низького рівня безробіття і середніх або високих коефіцієнтів умов торгівлі (див. 

рис. 2.7); високих показників припливу ПІІ та високих коефіцієнтів умов торгівлі 

(див. рис. 2.8); низького рівня безробіття та низьких або високих показників 

припливу ПІІ (див. рис. 2.9); низького рівня безробіття та низьких або високих 

показників платіжного балансу (див. рис. 2.10); високих показників платіжного 

балансу та низьких коефіцієнтів умов торгівлі, і навпаки — низьких показників 

платіжного балансу та високих коефіцієнтів умов торгівлі (див. рис. 2.11); 

високих показників припливу ПІІ та низьких або високих показників платіжного 

балансу (див. рис. 2.12). 

Подібно до ВВП на особу, відсоток споживання найбільше зростає за 

умов низького рівня безробіття і високих або середніх коефіцієнтів умов 

торгівлі (рис. 2.13); високих показників припливу ПІІ та/або високих 

коефіцієнтів умов торгівлі (рис. 2.14); низького рівня безробіття та низьких або 

високих показників припливу ПІІ (рис. 2.15); низького рівня безробіття та 

низьких або високих показників платіжного балансу (рис. 2.16); високих 

показників припливу ПІІ та низьких або високих показників платіжного 

балансу (рис. 2.17); високих показників платіжного балансу та середніх 

коефіцієнтів умов торгівлі (рис. 2.18). 
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Також можемо спостерігати, подібно до ВВП на особу та відсотка 

споживання, що рівень зарплат найбільше зростає в умовах низького рівня 

безробіття і високих коефіцієнтів умов торгівлі (рис. 2.19); високих показників 

припливу ПІІ та високих коефіцієнтів умов торгівлі (рис. 2.20); низького рівня 

безробіття та низьких або високих показників припливу ПІІ (рис. 2.21); високих 

показників платіжного балансу та високих коефіцієнтів умов торгівлі (рис. 2.22); 
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низького рівня безробіття та низьких або високих показників платіжного балансу 

(рис. 2.23); високих показників припливу ПІІ та низьких або високих показників 

платіжного балансу (рис. 2.24). 
 

  

  

  
 

Рівень інфляції найнижчий за умов низького безробіття та високих або 

середніх коефіцієнтів умов торгівлі (рис. 2.25); високих показників припливу ПІІ 

або високих коефіцієнтів умов торгівлі (рис. 2.26); низького рівня безробіття та 

низьких або високих показників припливу ПІІ (рис. 2.27); високих показників 
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платіжного балансу та коефіцієнтів умов торгівлі (рис. 2.28); низького рівня 

безробіття та низьких показників платіжного балансу (рис. 2.29); високих 

показників припливу ПІІ та низьких показників платіжного балансу (рис. 2.30). 
 

  

  

  
 

Розглянемо другу складову моделі — аналіз взаємозв’язків євроінтеграції 

та якості життя, де х1 — індекс умов торгівлі, х2 — коефіцієнт міграції,  

х3 — приплив ПІІ (млрд дол. США), х4 — ВВП за ПКС на особу (тис. дол. США), 
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!"	  — індекс людського розвитку, !"   — індекс процвітання, !"	   — індекс щастя 

(бал), !"   — індекс екологічного виміру (табл. 2.19). 

Таблиця 2.19 

Взаємозв’язки євроінтеграції та якості життя населення в країнах ЦСЄ 

№ з/п х1 х2 х3 х4 !" 
 

!" 
 

!" 
 

!" 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 0,95 -7,47   22 0,83       
2 0,845   -4,13 27,3 0,83       
3   -2,41 -4,07 22,3 0,83       
4 1,05 -7,47 -0,512   0,845       
5 0,849 1,06   34,8 0,845       
6 1,05 -7,47   34,8 0,845       
7 0,95   -3,89 35,1 0,845       
8 0,95   -4,13 27,3 0,845       
9 1,06   -4,13 34,8 0,845       

10   -2,7 -4,13 35,3 0,845       
11 0,849 -7,61 -0,452   0,85       
12 0,849 -7,61   34,8 0,85       
13   -7,47 -0,392 27,8 0,85       
14   1,2 -4,07 22,3 0,85       
15 0,849 1,06 -3,89   0,865       
16   -7,47 -0,392 22,3 0,865       
17 1,05 1,06 -3,89   0,88       
18 0,95   -0,512 22,3 0,88       
19 1,05 0,916   22,8   31,5     
20 1,05   -0,512 22   31,5     
21   -2,41 -0,512 35,1   31,5     
22   0,916 -1,9 22,8   31,5     
23 0,852 0,916 -3,95     37     
24 0,852 0,916   22,8   37     
25 0,95 -7,61 -0,512     38,5     
26 1,05 -7,61   34,8   38,5     
27 0,852 -7,33 -0,392     40     
28 0,852 0,916   27,3   40     
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Продовження табл. 2.19 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

29 0,852 -7,47   35,5   40     
30 1,05   -2,08 35,1   40     
31 1,05   -3,95 22   40     
32 0,852   -0,512 27,3   40     
33   -7,76 -4,01 35,1   40     
34   1,06 -4,07 22,5   40     
35 0,95 -7,61 -3,95     41,5     
36   -7,76 -4,07 27,6   41,5     
37 0,852 1,2 -2,02       6,5   
38 1,05 -7,61 -4,07       6,5   
39 1,05 -7,61   35,3     6,5   
40 1,05 -7,33   34,6     6,5   
41 0,845 1,06   27,6     6,5   
42 1,06   -4,07 22,8     6,5   
43   -7,18 -0,512 35,1     6,5   
44   1,2 -4,07 22,8     6,5   
45   1,2 -4,07 35,3     6,5   
46   -7,33 -0,512 35,3     6,5   
47 0,852 1,2 -4,01       7   
48 0,852   -0,392 22,8     7   
49 0,845   -0,512 22,8     7   
50 0,852 -2,12 -0,512       7,5   
51 1,05 0,916   22,3     7,5   
52 0,845 -2,55   34,6     7,5   
53 0,95   -0,392 22,8     7,5   
54   -7,18 -1,96 35,1     7,5   
55 0,852 -7,33   27,3       70 
56 0,849 -7,61 -0,452         75 
57 0,842 -2,7 -3,89         75 
58 0,95 -7,33   35,1       75 
59 0,852 1,06   35,1       75 
60 1,06   -7,33 22,5       75 
61 0,852   -7,33 34,8       75 
62   -2,7 -4,07 35,3       75 
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Закінчення табл. 2.19 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

63   -7,61 -0,392 35,3       75 
64   0,916 -4,07 22,8       75 
65 0,849 1,35 -4,07         80 
66 0,842 1,06 -3,89         80 
67 0,852   1,06 22       80 
68   -7,61 -0,392 22,8       80 
69 1,05 1,35 -4,07         85 
70 0,943 1,06   22,8       85 
71 0,845   -2,41 35,3       85 
72 0,852   -2,55 35,3       85 

Джерело: Розраховано автором на основі MATLAB. 

Зауважимо, що хоча тенденції графіків і таблиці відповідають усім 

аналізованим країнам ЦСЄ–11, найчіткіше вони проявляються для Чеської 

Республіки та Словенії. На основі цього стверджуємо, що процеси євроінтеграції 

позитивно впливають на якість життя населення цих країн. 

Розглянемо графічну інтерпретацію результатів другої частини 

моделювання програмними засобами MATLAB (рис. 2.31–2.54). 

Індекс людського розвитку найвищий в умовах високого ВВП на особу та 

високих коефіцієнтів умов торгівлі (рис. 2.31); високих показників коефіцієнта 

чистої міграції та високого ВВП на особу (рис. 2.32); високих показників 

коефіцієнта чистої міграції та високого коефіцієнта умов торгівлі (рис. 2.33); 

високого показника припливу ППІ та високого коефіцієнта умов торгівлі  

(рис. 2.34); високих показників коефіцієнта чистої міграції та високого показника 

припливу ПІІ (рис. 2.35); високого ВВП на особу та високого показника 

припливу ПІІ (рис. 2.36). 
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Майже аналогічно ІЛР, індекс (позиція) процвітання країн найвищий в 

умовах високого ВВП на особу та високих коефіцієнтів умов торгівлі (рис. 2.37); 

високих показників коефіцієнта чистої міграції та високого ВВП на особу 

(рис. 2.38); високих показників коефіцієнта чистої міграції та високого 

коефіцієнта умов торгівлі (рис. 2.39); високого показника припливу ПІІ та 
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високого коефіцієнта умов торгівлі (рис. 2.40); високих показників коефіцієнта 

чистої міграції та високого показника припливу ПІІ (рис. 2.41); високого ВВП на 

особу та високого показника припливу ПІІ (рис. 2.42). 

 

  

 
 

  
 

Індекс щастя найвищий в умовах високого коефіцієнта чистої міграції та 

високих коефіцієнтів умов торгівлі (рис. 2.43); високих коефіцієнтів умов 
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торгівлі та високого припливу ПІІ (рис. 2.44); високих показників коефіцієнта 

чистої міграції та високого припливу ПІІ (рис. 2.45); високого показника 

коефіцієнта умов торгівлі та високого ВВП на особу (рис. 2.46); високих 

показників коефіцієнта чистої міграції та високого ВВП на особу (рис. 2.47); 

високого ВВП на особу та високого показника припливу ПІІ (рис. 2.48). 
 

  

 
 

  

 

Індекс екологічного виміру найвищий в умовах високого коефіцієнта чистої 

міграції та високих коефіцієнтів умов торгівлі (рис. 2.49); високих коефіцієнтів 
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умов торгівлі та високого припливу ПІІ (рис. 2.50); високих показників коефіцієнта 

чистої міграції та високого припливу ПІІ (рис. 2.51); високого показника 

коефіцієнта умов торгівлі та високого ВВП на особу (рис. 2.52); високих 

показників коефіцієнта чистої міграції та високого ВВП на особу (рис. 2.53); 

високого ВВП на особу та високого показника припливу ПІІ (рис. 2.54). 
 

  

  

  
 

Показники рівня та якості життя найвищі у Словенії (ВВП за ПКС на особу 

— 35,53 тис. дол. США, 2017) та Чеській Республіці (ВВП за ПКС на особу — 
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34,48 тис. дол. США, 2017), вони тісно пов’язані з обраними індикаторами 

євроінтеграції та визначають позитивні тенденції щодо зростання добробуту 

населення. Проте у Чехії спостерігається порівняно високий від’ємний показник 

припливу ПІІ (-5,6 млрд дол. США, 2017), що може спричинити зниження рівня 

життя населення. У Словенії відносно високий рівень безробіття (6,8 %) також 

негативно впливає на економічний добробут. 

Для характеристики ефективності євроінтеграції інших країн ЦСЄ можемо 

скласти три групи: 1) Естонія, Литва, Словаччина — близькі до лідерів; 

2) Польща, Угорщина, Латвія — демонструють середній рівень інтеграції та 

добробуту; 3) Болгарія, Румунія, Хорватія — країни з найнижчими показниками 

за 2015–2017 рр.  

Високих показників добробуту за 2017 р. досягли: Естонія (ВВП на особу 

за ПКС — 31,64 тис. дол. США), Литва (ВВП на особу за ПКС — 32,37 тис. дол. 

США), Словаччина (ВВП на особу за ПКС — 33,07 тис. дол. США) в умовах 

високих, середніх і низьких індикаторів євроінтеграції (індекс умов торгівлі — 

відповідно, 1; 1,03; 0,99; сальдо платіжного балансу — відповідно, 0,5 млрд дол. 

США, -0,7 млрд дол. США, 0,3 млрд дол. США; чистий приплив ПІІ — 

відповідно, -0,9 млрд дол. США, -1,6 млрд дол. США,  

-0,6 млрд дол. США; коефіцієнт міграції — відповідно, -1,59, -9,66, 0,42; рівень 

безробіття — відповідно, 8,4 %, 7 %, 8,1 %. 

Польща (ВВП на особу за ПКС — 29,64 тис. дол. США, 2017), Угорщина 

(ВВП на особу за ПКС — 27,7 тис. дол. США, 2017), Латвія (ВВП на особу за 

ПКС — 29,55 тис. дол. США, 2017) займали середню позицію за середніх та 

низьких індикаторів євроінтеграції: індекс умов торгівлі — відповідно, 1,05, 0,98, 

0,87; сальдо платіжного балансу — відповідно, -5 млрд дол. США, 6,3 млрд дол. 

США, -0,1 млрд дол. США; чистий приплив ПІІ — відповідно,  

-1,8 млрд дол. США, -2,9 млрд дол. США, -0,6 млрд дол. США; коефіцієнт 

міграції — відповідно, -0,39, 0,61, -8,11; рівень безробіття — відповідно, 4,8 %, 

4,4 %, 9 %. 
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Хорватія (ВВП на особу за ПКС — 24,74 тис. дол. США, 2017), Румунія 

(ВВП на особу за ПКС — 24,6 тис. дол. США, 2017), Болгарія (ВВП на особу за 

ПКС — 21,46 тис. дол. США, 2017) займали третю позицію досягнення 

добробуту за таких індикаторів євроінтеграції: індекс умов торгівлі — 

відповідно, 1,04, 1,09, 1,05; сальдо платіжного балансу — відповідно, 2, -6,1, 1,4; 

чистий приплив ПІІ — відповідно, -1,4 млрд дол. США, -5,2 млрд дол. США,  

-0,7 млрд дол. США; коефіцієнт міграції — відповідно, -1,53, -2,98, -0,67; рівень 

безробіття — відповідно, 14 %, 5,3 %, 6,6 %. 

Очевидно, щоб досягти рівня добробуту навіть третьої умовної групи, 

Україні (ВВП на особу за ПКС — 9,28 тис. дол. США, 2017) потрібно більше 

часу та сприятливих умов. В аналогічному періоді індикатори євроінтеграції 

України здебільшого критично низькі: сальдо платіжного балансу — -4,7; чистий 

приплив ПІІ — -2,4 млрд дол. США; коефіцієнт міграції — -0,88; рівень 

безробіття — 9,2. Лише індекс умов торгівлі (1,04) демонструє позитивну 

тенденцію, однак цього недостатньо, щоб включити у вибірку та засвідчити 

кореляцію процесів. У наш час необхідно розробляти програми, які здатні в 

короткі терміни сприяти поліпшенню добробуту та ефективності євроінтеграції.  

 

Висновки до розділу 2 

1. Спроби пояснення наслідків інтеграційних процесів, їхніх переваг і 

ризиків відображають численні концепції міжнародної економічної інтеграції, 

розроблені представниками різних течій економічної думки. Вчені 

погоджуються, що в умовах вільної торгівлі, міграції та інвестицій між країнами 

— членами інтеграційних об’єднань добробут населення зростає, а оптимальності 

інтеграції досягають завдяки: усуненню дискримінації та бар’єрів у переміщенні 

товарів, послуг, капіталу, робочої сили та підприємництва; стандартизації та 

уніфікації у виробничо-комерційній сфері; розширенню ринку та економії у 

масштабах виробництва; забезпеченню достатнього рівня конкуренції. 

2. У наш час головним методом аналізу впливу міжнародної економічної 

інтеграції на добробут населення є моделі загальної економічної рівноваги. 
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Зокрема, модель та база даних GTAP, як надійний інструмент кількісного аналізу 

торговельної політики, стала одним зі стандартних інструментів міжнародного 

аналізу. Активно застосовувана для вивчення впливу Уругвайського раунду 

ГАТТ, Дохського раунду СОТ, Кіотського протоколу, мегарегіональної 

інтеграції, вона дає змогу здійснювати оцінку наслідків як двосторонніх, так і 

багатосторонніх інтеграційних угод. 

3. Постановка гіпотези про різні зв’язки мікро-, макро-, внутрішньо- та 

зовнішньоекономічних процесів і завдання оцінити їхній вплив на добробут 

населення міжнародних інтеграційних об’єднань виявили спільні та відмінні 

тенденції залежно від рівня соціально-економічного розвитку країн-членів. 

Регресійний аналіз засвідчив, що у групі найбагатших країн домінуючими 

чинниками добробуту є економічно активне населення, середня заробітна плата 

та кінцеве споживання. Найбільшу роль відіграють очікувана тривалість життя та 

обсяг ВВП у рівні життя в країнах із середнім рівнем доходу. Домінуючими 

чинниками зростання позиції у рейтингу щастя у країнах з низьким рівнем 

доходу є приріст чисельності населення та економічно активного населення. 

Спільною тенденцією для усіх аналізованих країн є зростання ролі економічно 

активного населення у поліпшенні показників добробуту. 

4. Методологічну проблему дослідження —	 окреслення необхідної чітко 

пов’язаної з міжнародною економічною інтеграцією складової, з-поміж широкого 

комплексу впливу на добробут населення об’єктивних економічних явищ, різних 

інструментів економічної та соціальної політики, зокрема, й політики 

перерозподілу доходів, яка може спричинити негативні наслідки, — у нашому 

дослідженні розв’язуємо згідно з теорією нечіткої логіки. Виконаний аналіз 

впливу європейської економічної інтеграції на добробут населення країн ЦСЄ 

методом нечіткої логіки засвідчив, що головними чинниками зростання рівня та 

якості життя є ВВП на особу, доходи від експорту, ПІІ, висока зайнятість і 

приплив мігрантів.  

Положення, викладені у розділі, висвітлено в таких наукових працях автора 

[151; 167; 271; 272]. 
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РОЗДІЛ 3. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ПОЛІТИКИ  

ДОБРОБУТУ КРАЇН — ЧЛЕНІВ МІЖНАРОДНИХ  

ІНТЕГРАЦІЙНИХ ОБ’ЄДНАНЬ 

 

3.1. Європейські моделі добробуту та формування спільної політики 

добробуту країн — членів ЄС 

Європейський Союз у своєму розвитку пройшов усі рівні інтеграції — від 

зони вільної торгівлі (1957) та митного союзу (1968) до економічного та 

валютного союзів (1980), а також політичного союзу (1992). ЄС — економічний 

та політичний союз 28-ми країн Європи, які за допомогою створення спільного 

ринку, економічного та валютного союзу, а також шляхом реалізації спільної 

політики мають на меті забезпечити стале економічне зростання, соціальний 

розвиток, підтримувати мир та добробут населення міжнародного інтеграційного 

об’єднання. 

Політика добробуту ЄС (Social Welfare Policy) — це комплексний підхід до 

соціальної політики, у рамках якого політика добробуту поєднує в собі соціальне 

забезпечення вразливих верств населення, допомогу з безробіття, вирішення 

проблем соціальної нерівності [279]. 

Політику добробуту ЄС можна визначити як сукупність зусиль соціальних 

інститутів задля досягнення прийнятного рівня та якості життя населення в усіх 

країнах-членах, причому основними показниками є фінансовий стан родин, 

баланс доходів і витрат громадян. Вона поєднує зусилля у наданні фінансової 

допомоги найменше захищеним верствам населення (прямої допомоги та 

компенсації деяких витрат), сприяє кращому медичному обслуговуванню, а 

також розбудові культурного простору, в якому громадяни ЄС могли б 

задовольняти свої духовні потреби. 

Зазначимо, що в ЄС не існує єдиної схеми реалізації політики добробуту. 

Історично склалося так, що кожна країна-член втілює власне бачення цієї 

концепції. Однак спільним є розуміння її важливості та прагнення досягти 

певного рівня гарантованого добробуту для кожного громадянина ЄС (рис. 3.1). 
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Головні економічні цілі                      Доходи,  

зростання ВВП 

 

Загальні економічні цілі  

(парадигма держави  

загального добробуту)           Зайнятість, справедливість розподілу,  

система соціального забезпечення, охорона  

навколишнього середовища 

Інші цілі  Демократія, безпека, охорона здоров’я, освіта,  

культура, очікувана тривалість життя, правопорядок,  

розвиток людського капіталу 

 

Рис. 3.1. Ієрархія економічних і соціальних цілей Європейського Союзу 

(складено автором на основі [181]) 

Інструменти та механізми політики добробуту, які використовують 

європейські країни, неоднорідні. Вони тією чи іншою мірою відповідають трьом 

основним моделям соціальної держави, що розробив К. Еспін-Андерсен за 

ознаками доступності, охоплення населення та ступенем перерозподілу доходів у 

системах соціального забезпечення й впливу певних політичних сил на цей 

процес [205]. Розглянемо класифікацію європейських країн, зважаючи на участь 

держави та громадянського суспільства в системі політики добробуту. 

Північна (скандинавська) модель «держави загального (суспільного) 

добробуту» об’єднує північноєвропейські країни: Швецію, Фінляндію, Данію, 

Норвегію, частково Нідерланди. У цих країнах соціальний захист розглядають як 

законне (природне) право громадянина. Відмінною особливістю скандинавської 

моделі є широке охоплення різних соціальних ризиків і життєвих ситуацій, які 

вимагають підтримки суспільства. Отримання соціальних послуг і виплат, 

зазвичай, гарантовано усім жителям країни та не обумовлено зайнятістю й 

виплатою страхових внесків. 
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Необхідною передумовою функціонування цієї моделі є високоорганізоване 

суспільство, побудоване на основі відданості принципам інституційного 

суспільства добробуту. Фундаментальний принцип моделі — егалітаризм7. Згідно 

з ним, соціальні виплати розподіляють між усіма членами суспільства на основі 

рівності. 

Фінансування систем соціального захисту здійснюють, здебільшого, за 

рахунок високого оподаткування, хоча певну роль відіграють страхові внески 

підприємців і найманих працівників. 

Перелічимо виокремлені Дж. Квістом характеристики скандинавської 

моделі добробуту: 

— всеосяжний характер — державна політика має широке охоплення; 

порівняно з іншими країнами, держава відіграє тут вагомішу роль, ніж 

ринок або громадянське суспільство; 

— цілковита зайнятість працездатного населення; політика спрямована на 

забезпечення повної зайнятості населення та попередження безробіття, 

передусім тривалого; 

— рівність — політика має на меті збільшення рівності між різними 

тендерними, віковими, класовими, родинними, етнічними, релігійними, 

регіональними та іншими групами; 

— універсальність — надає право на основні соціальні гарантії для 

широкого спектра соціальних обставин і життєвих ситуацій; 

— висока якість гарантій — забезпечує високу якість соціальних послуг, 

які надають фахівці у цій сфері; 

                                                
7 Егалітаризм (фр. égalitarisme, від фр. égalité — рівність) — концепція, що пропонує створення 
суспільства з рівними можливостями з управління і доступу до матеріальних благ усім його 
членам. Протилежність елітаризму. Можна розглядати як різновид утопічного соціалізму, що 
ґрунтується на загальній рівності як основі соціального життя. У соціології родини егалітаризм 
визнає за подружжям рівні права на самореалізацію. 
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— щедрість гарантій — засвідчує, що грошові трансферти, передусім для 

малозабезпечених груп, доволі щедрі, отож гарантують «нормальний» 

рівень життя; 

— соціальна підтримка дітей і родини, забезпечення їхньої зайнятості та 

гендерної рівності; соціальні схеми для людей похилого віку [60]. 

Найзатратніша сфера соціального захисту — це допомога людям похилого 

віку. Населення Скандинавії, як і інших індустріальних країн, старіє. Зростання 

витрат на пенсії у поєднанні зі збільшенням кількості одержувачів, а також 

розвитком технологій у сфері охорони здоров’я та соціальної допомоги 

означають, що тиск на цю сферу політики добробуту невпинно зростатиме. 

Загальний обсяг допомоги людям похилого віку становить понад 50 % 

державного соціального бюджету. 

На успішний датський досвід реформування політики добробуту 1990-х 

років у галузі соціального забезпечення вказує Е. Гідденс. Згідно з новими 

правилами, працівників можуть звільнити на короткий термін. Сплата 

одноразової компенсації в таких випадках дуже низька. Проте допомога з 

безробіття висока, її виплачують протягом чотирьох років. Безробітні, які мали 

невисоку зарплату, отримують до дев’яноста відсотків останньої. Після певного 

періоду безробітні зобов’язані пройти курс підвищення кваліфікації чи 

перенавчання. Це проводять децентралізованим способом, до нього залучають як 

профспілки, так і громадські організації. Безробітні також зобов’язані приймати 

пропозиції щодо прийому на роботу чи щодо підвищення кваліфікації, які 

надають місцеві агентства праці [23, с. 24].  

Консервативно-корпоративна (континентальна) модель (Австрія, Бельгія, 

Німеччина, Нідерланди, Франція, Швейцарія, частково Італія) характеризується 

участю різних секторів (державного та приватного) у системі соціального 

захисту. Водночас вища організація не повинна перебирати на себе функції, які 

може виконати організація нижчого рівня (принцип субсидіарності). Держава 

покликана сприяти недержавним і неформальним організаціям у вирішенні 
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певних питань. Суперництво між недержавними організаціями позитивно 

впливатиме на творчість та запровадження інновацій. 

Система колективної відповідальності перебуває під контролем держави. В 

основі моделі — коаліція між роботодавцем і працівником; послуги надають за 

місцем праці; високий рівень державних витрат; низький рівень зайнятості 

населення та висока платня. Фінансування здійснюється, насамперед, у формі 

внесків працівників та роботодавців до страхових фондів, тобто держава не бере 

на себе основну соціальну відповідальність, виходячи з припущення, що ринок 

впорається з цим самостійно. 

Страхові фонди (основа соціального захисту) створюють за паритетом 

участі роботодавців, держави і найманих працівників. Вони декларують 

прагнення до підтримки максимально можливої зайнятості. Соціальна 

стабільність базується на чітких інституційно-правових гарантіях соціального 

партнерства («співучасті в управлінні»). 

Модель ґрунтується на ідеї соціального страхування й орієнтована на 

захист прав учасників системи. Водночас поступово розвивається захист від 

нових соціальних ризиків, пов’язаних з жіночою зайнятістю (впроваджуються та 

вдосконалюються родинні соціальні послуги), а також триває процес інтеграції 

до системи соціального захисту інших категорій населення, які традиційно до неї 

не належали (хронічно безробітні, молодь, одинокі батьки, мігранти та ін.). 

Модель характеризується високим обсягом перерозподілу ВВП через 

держбюджет (близько 50 %), причому базовий принцип держрегулювання — 

консервативний прагматизм, за якого втручання держави в соціальні процеси 

припустиме лише у випадках «провалів ринку». 

Ліберальна (англосаксонська) модель (США, Канада, Австралія, Нова 

Зеландія, Японія; в Європі — Велика Британія та Ірландія) базується на 

соціальній підтримці вразливих верств суспільства. Реалізується за допомогою 

інституту соціальної допомоги; державні заходи зводяться до встановлення 

невисоких єдиних тарифних ставок у галузі пенсійного страхування; розподіл 

матеріальних благ близький до того, що забезпечує ринок. 
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Головна ідея — джерела особистого матеріального достатку і доходів 

необхідно шукати на ринку праці. Соціальна політика орієнтована на  

стимулювання  особистої  відповідальності та ініціативи. Переважну частину 

соціальних послуг надає приватний сектор. Державна допомога є цільовою, 

обмеженою та тимчасовою, забезпечує задоволення базових потреб у їжі, житлі й 

медичному обслуговуванні. Перевірка на злиденність — неодмінна умова для 

отримання права на допомогу [115, с. 165]. 

Ця модель характеризується поміркованим, незначним та необхідним 

втручанням держави у соціальну сферу. Вибірковість та адресність вирізняє 

модель універсалізму під час розподілу соціальних виплат. Завдання держави 

полягає у посиленні співпраці між суспільним і приватним секторами щодо 

реалізації соціальних програм та проектів розширення системи соціального 

страхування.  

Активна та динамічна політика доходів спрямована на створення системи, 

яка певною мірою пом’якшуватиме соціальну нерівність, однак робитиме це так, 

щоб не перешкоджати трудовій мотивації населення. Розмір допомог нужденним 

не повинен перевищувати певної межі, що сприятиме бажанню працювати як 

отримувачів цих допомог, так і населення загалом. 

З іншого боку, принципи свободи та рівності, з урахуванням розвитку 

демократичного суспільства, передбачають, що кожен член суспільства повинен 

мати право на отримання мінімальної, проте гарантованої кількості благ та 

послуг, необхідних для свободи та рівності особистості. 

Південна (середземноморська, рудиментарна) модель (Італія, Іспанія, 

Португалія, Греція). Головною особливістю цієї моделі є мінімальні чи взагалі 

відсутні юридичні права громадян на соціальний захист. Ці функції держава 

перекладає на волонтерський та недержавний сектори. Пошук джерел 

фінансування програм соціального захисту — це, здебільшого, проблема 

соціальних працівників; при цьому соціальні служби функціонують 

некоординовано і безсистемно. 
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Загалом рівень соціального захисту, пропонований цією моделлю, доволі 

високий. Не в останню чергу його досягають за рахунок активної 

перерозподільної політики, спрямованої на вирівнювання прибутків. Модель 

розвивається досі і є перехідною. 

Відбувається формування нової моделі Центрально-Східної Європи, яка 

має ознаки гібридності й залежить від «полюсів тяжіння». 

Описуючи цю модель, експерти зазначають підмоделі, такі як: 

— центральноєвропейська, де європейська (континентальна) поєднана з 

елементами посткомуністичної моделі (Словаччина, Чеська Республіка, 

Польща, Угорщина, Словенія, Хорватія); 

— балтійська, де скандинавська модель поєднана з елементами 

посткомуністичної моделі (Латвія, Литва, Естонія); 

— західнобалканська (Албанія, Боснія і Герцеговина, Сербія, Косово, 

Македонія, Чорногорія, Болгарія, Румунія) — не надто розвинута 

модель; після розпаду соціалістичної моделі та комуністичного режиму 

нова парадигма політики добробуту та ринкова економіка лише 

формуються. 

Серед країн ЄС найменше розвинуті системи соціального захисту у 

середземноморських державах — Греції, Іспанії, Португалії та Італії. Тут 

гарантовані соціальні права законодавчо визначені лише частково, а право на 

працю і соціальну допомогу державної влади частково реалізоване. 

Країни ЦСЄ (Чеська Республіка, Угорщина, Польща та ін.) за 

показниками соціального захисту населення значно поступаються заможнішим 

країнам — членам ЄС. Показники участі в житті суспільства і соціальної 

згуртованості у цих країнах дещо гірші, ніж у країнах континентальної та 

скандинавської моделей, однак відповідають рівню південноєвропейських 

країн, а іноді й перевищують його. 

У таблиці 3.1 наведено характеристику інструментів та механізмів  

політики добробуту, які реалізуються в  межах Європейського Союзу. 
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Таблиця 3.1  

Системна характеристика моделей політики добробуту ЄС  

         Модель       
 
Показник 

Скандинавська Англо-
саксонська  

Континен-
тальна  

Середзем-
номорська 

Центрально-
Східної 
Європи 

Витрати на 

соціальний 

захист 

Високі Високі Високі Високі Середні або 

низькі 

 

Зайнятість 

Висока, 

підтримується 

державою 

Висока Висока, 

проте 

поширена 

часткова 

зайнятість 

Низька, 

здебільшого 

жінки не 

працюють 

Низька 

Головне 

джерело 

фінансування 

Державний та 

місцеві 

бюджети 

Державний 

бюджет, 

страхові 

фонди 

Соціальне 

страхування 

Місцева 

влада, 

самостійна 

підтримка 

Уряд, 

самостійна 

підтримка 

Рівень 

бідності 

Низький Середній Середній Високий Високий 

Перерозподіл 

податків  

(на користь 

бідних) 

Високий Високий Середній Низький Високий 

Залучення 

приватного 

сектору 

Високе Високе Високе Середнє Низьке 

Джерело: Розроблено автором на основі [280]. 

Головні виклики, які постають перед країнами — членами ЄС в нинішній 

час, — це спільна політика добробуту, що обумовлює необхідність її 

реформування, спричинену стрімким старінням населення і збільшенням частки 

пенсіонерів у суспільстві; високими показниками бідності та їхнім зростанням; 
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потребою зняття з бюджету частини тягаря щодо виконання соціальних і 

медичних програм. 

Незважаючи на те, що Європейський Союз застосовує концепцію 

«добробуту для всіх», запропоновану Л. Ерхардом, реальний стан речей у 

соціальній сфері доволі напружений, він поступово погіршується. Зокрема, 17 % 

громадян ЄС потерпає від нестачі засобів для життя, і 120 млн осіб загрожує 

бідність і соціальне відчуження [290]. 

Європейська комісія 2000 р. затвердила політику добробуту, спрямовану на 

подолання бідності та соціальної ізоляції, та запропонувала відкритий метод 

координації, згідно з яким кожна країна — член ЄС вільна у виборі методів та 

інструментів подолання зазначених проблем, однак повинна забезпечити 

узгодженість між національними політиками. У рамках такої координації 

досягнуто домовленості щодо спільних для всіх країн цілей та показників 

добробуту. Такі узгоджені спільні цілі відображено в національних планах країн-

членів. Також щодо результатів зазначеної політики національним урядам 

необхідно звітувати перед Радою ЄС та Європейською комісією, тобто надавати 

останнім національні стратегічні звіти. Ключовими показниками є річний обсяг 

витрат на соціальну підтримку у перерахунку на одного громадянина країни та 

частка витрат на соціальний захист у ВВП [279]. 

Як засвідчують дані таблиці 3.2, витрати на соціальний захист у країнах — 

членах ЄС коливаються іноді доволі суттєво, проте у провідних країнах 

зберігають однакову тенденцію упродовж останніх років. 

Таблиця 3.2 

Витрати на соціальний захист (%) до ВВП країн Європи 

 

Країна 

Рік 

2004 2008 2014 2015 

1 2 3 4 5 
Австрія 28,5 27,8 29,8 29,8 
Бельгія 26,9 27,7 30,2 30,3 
Болгарія н/д 14,7 18,5 17,9 
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Закінчення табл. 3.2 

1 2 3 4 5 
Велика Британія 24,6 25,9 27,3 28,6 
Греція 18,9 22,8 26,0 26,4 
Данія 29,9 28,9 32,8 32,3 
Естонія 13,0 14,7 15,1 16,4 
Ірландія 16,5 19,9 21,6 16,3 
Ісландія 21,9 21,0 23,7 22,8 
Іспанія 19,9 21,4 25,4 24,6 
Італія 25,0 26,7 29,9 29,9 
Кіпр 16,4 17,6 21,7 21,8 
Латвія 12,6 12,1 14,4 14,9 
Литва 13,4 15,9 15,2 15,5 
Люксембург 22,1 21,2 22,4 22,1 
Мальта 17,8 18,1 18,2 17,5 
Нідерланди 26,2 26,4 30,9 30,2 
Німеччина 29,0 27,1 29,0 29,1 
Норвегія 25,4 21,8 26,0 27,9 
Польща 20,3 19,3 19,1 н/д 
Португалія 23,4 23,4 26,9 25,7 
Румунія 12,8 14,1 14,8 14,6 
Словаччина 16,9 15,7 18,5 18,2 
Словенія 22,8 21,0 23,9 23,8 
Угорщина 20,4 22,4 19.8 20,0 
Фінляндія 25,6 25,1 31,9 31,6 
Франція 30,5 30,4 34,2 33,9 
Хорватія н/д 18,6 21,4 21,1 
Чеська Республіка 17,8 17,9 19,7 19,0 
Швейцарія 26,0 23,3 26,8 27,3 
Швеція 29,8 27,7 29,5 29,2 

Джерело: Складено автором на основі [278]. 

Аналіз таких показників доводить, що європейська соціальна модель таки 

існує. Водночас її життєздатність, на думку деяких науковців, перебуває під 
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загрозою. Без економічного зростання і сприятливого бізнес-середовища вона 

може не впоратись. Економічний розвиток повинен сприяти створенню більшої 

кількості робочих місць. Інакше ЄС не вдасться надалі утримувати свою 

досконалу і дорогу систему соціального забезпечення. Водночас сильніша 

економіка і більша зайнятість не повинні підірвати високі екологічні стандарти 

ЄС [33, c. 482]. 

Як слушно зазначив С. Головащенко, успішному проведенню 

євроінтеграції сприяло те, що її засновниками були найрозвинутіші в 

економічному та соціальному розумінні країни. Визнання ними необхідності 

здійснення соціальної політики, а також захист прав і свобод людини і 

громадянина були важливим кроком на шляху інтеграційної діяльності ЄС, адже 

така політика значною мірою відігравала роль потужного засобу соціальних 

реформ. Особливість змісту соціальної політики полягає в її постійній 

модифікації залежно від нових чинників, які виникають у процесі інтеграції, змін 

у соціальній структурі суспільства, рівня політичної активності громадян тощо. 

Зміни в соціальній політиці відбулися під час Ніццького саміту (2000), коли 

лідери ЄС підтримали Програму заходів зі спільної політики добробуту, 

головними завданнями якої були: створення кращих робочих місць; досягнення 

нової рівноваги між гнучкістю і безпекою за постійної зміни умов праці; 

подолання бідності, соціального відчуження і дискримінації; модернізація 

системи соціального захисту; посилення соціальної складової у зовнішніх 

відносинах тощо [27, с. 171]. 

Ще один важливий напрям політики добробуту ЄС — формування системи 

охорони здоров’я. У Хартії основних прав Європейського Союзу (ст. 35) 

міститься право громадян на належний рівень охорони здоров’я, отож питання 

медичного обслуговування є одним із пріоритетних у політиці добробуту країн — 

членів ЄС. До того ж, установчі принципи ЄС передбачають гарантований доступ 

для всіх громадян країн — членів ЄС до медичних послуг на території Європи 

[289]. 
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Переглянута 1996 р. Європейська соціальна хартія гарантує такі групи 

прав: права у сфері забезпечення житлом (допуск до адекватного і доступного 

житла, запобігання бездомності та її скорочення з метою поступової ліквідації, 

рівний доступ для осіб без громадянства до соціального житла і житлових 

субсидій, будівництво житла і житлові вигоди повинні відповідати сімейним 

потребам); права у сфері охорони здоров’я (право на доступні та ефективні 

засоби охорони здоров’я для населення; провадження державою політики 

попередження захворюваності шляхом гарантування безпечного навколишнього 

середовища; виключення можливих ризиків таким чином, щоб мати впевненість 

у тому, що здоров’я і безпека на робочому місці гарантовані законом і 

забезпечені на практиці; захист материнства); права у сфері освіти (безоплатна 

початкова та середня освіта; безоплатні та ефективні служби з профорієнтації для 

забезпечення доступу на ринок праці); право на працю (держави повинні 

прагнути до забезпечення повної зайнятості, гарантування справедливих умов 

праці щодо оплати, тривалості робочого дня, гігієни, безпеки; свобода створення 

профспілок та організацій для захисту соціальних та економічних прав; право на 

вирішення соціальних конфліктів через організацію страйку); право на 

соціальний захист (гарантування державою соціального страхування, право на 

захист від бідності та соціального відчуження).  

Хартії стверджують, що політика ЄС у сфері охорони здоров’я має 

дотримуватись трьох принципів — доступності, якості, стійкості. Головними 

перешкодами впровадження цих принципів є територіальні відмінності у наданні 

послуг охорони здоров’я, час очікування пацієнта на отримання медичної послуги, 

культурні та мовні обмеження, проблема доступності страхової медицини. 

Сьогодні дослідники виокремлюють в ЄС кілька систем охорони здоров’я. 

Розглянемо їх [44, с. 130]: 

Англійська (беверіджська) модель. У Великій Британії застосовують 

англійську (беверіджську) модель, яка походить від імені В. Беверіджа8. Вона 
                                                
8 Вільям Генрі Беверідж (1879–1963) — англійський економіст і політичний діяч, глава 
оксфордського Юніверсіті-коледжу; очолював комісію, доповідь якої парламенту Великої 
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передбачає безкоштовне медичне обслуговування, що доступне для всіх 

громадян країни і гарантує лікування у випадку хвороби. У Великій Британії 

лікарні належать державним органам, а лікарі мають статус найманих 

працівників. Вони працюють за контрактом з британською державною службою 

охорони здоров’я National Health Service, або ж їх наймають на роботу 

безпосередньо місцеві органи охорони здоров’я. Головний недолік — довгі 

списки очікування через дефіцит інвестування (система охорони здоров’я 

заснована на фінансуванні за рахунок податків) та негнучка організаційна 

структура. 

Німецька (бісмарківська) модель9. Виникнення бісмарківської системи 

пов’язане з Німеччиною, де цю систему запровадили наприкінці XIX ст. Її 

застосовують також у Франції, Бельгії та Австрії. Характеризується, здебільшого, 

принципом соціального захисту, медичною страховкою, пов’язаною з роботою, і 

фінансується за рахунок страхових внесків. Витрати на лікування передусім 

оплачують каси медичного страхування, управління якими може бути 

централізованим (Франція) або регіональним (Німеччина). Головна особливість 

полягає в обов’язковому та державному характері цих страховок і управлінні 

ними соціальними партнерами. Пропозиція медичних послуг — змішана, що 

виходить водночас від державних медичних установ і від приватного сектору. Ця 

система часто виявляє проблему стійкого дефіциту кас медичного страхування. 

                                                                                                                                                               
Британії на тему системи соціального захисту (1942) заклала основу системи соціального 
страхування, охорони здоров’я, надання рівних можливостей для виховання дітей родинам з 
різними доходами (допомоги на дітей) і запобігання масовому безробіттю у Великій Британії. 
Коли Вільям Беверідж розробляв свій план для повоєнної британської держави загального 
добробуту, то в його уявленні, як і в уявленні тогочасної більшості, соціальна держава була 
засобом для виправлення негараздів. Зміст його новаторства полягав у тому, щоб подолати 
«п’ять лих»: неосвіченість, нужду, безпритульність, бездіяльність та хвороби [104]. 
9 За ініціативою Отто фон Бісмарка (1815–1898) медичні фонди перетворили у розвинену 
систему медичного страхування. Згодом створили територіальні фонди для тих, хто не мав 
можливості отримати страхування через посередництво роботодавців. З того часу такі системи 
називають «бісмарківськими» за іменем канцлера. 
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Регулювання пропозиції медичних послуг, як і введення методів приватного 

управління, є доволі важливою реформою в цих країнах. 

Модель Північної Європи. Система охорони здоров’я трьох північних 

країн (Швеції, Фінляндії та Данії) відзначається фінансуванням за рахунок 

податків, забезпеченням та загальною доступністю медичного  обслуговування, 

переважанням державного сектору в рамках доволі децентралізованої організації 

охорони здоров’я. Система працює так: пацієнт вносить лише загальну, 

заздалегідь обумовлену суму, яка покриває всі медичні послуги та госпіталізацію. 

Ця модель передбачає медичну допомогу, яку надають через громадську 

систему охорони здоров’я та систему медичного страхування. Німецька модель 

та модель Північної Європи універсальні. Фінансування відбувається переважно 

за рахунок податків (внески на медичне страхування від роботодавців і 

працівників збирають через оподаткування). Приблизно половина роботодавців 

добровільно організовує надання додаткових медичних послуг для своїх 

працівників. 

Реформи 90-х років ХХ ст. посилили децентралізацію і збільшили 

фінансові зобов’язання місцевих органів. У Швеції діяльність генеральних рад на 

90 % присвячена охороні здоров’я. Водночас введено методи приватного 

управління та підвищення відповідальності працівників охорони здоров’я. 

Більшою мірою мотивований механізм оплати праці лікарям; «лікар-референт» 

має постійний оклад і оплату за медичні послуги; переглянуто визначення 

компетенцій працівників охорони здоров’я. 

Модель Південної Європи. Деякі країни Південної Європи (Іспанія, Італія, 

Португалія, Греція), зважаючи на їхній соціально-історичний розвиток, мають 

спільні ознаки, які виявляють державні системи з соціальним забезпеченням 

(типу бісмарківської), проте вжиті ними реформи засновані на децентралізації, 

передусім в Італії та Іспанії. В Іспанії існує загальне і безкоштовне медичне 

обслуговування. Сімнадцять автономних іспанських областей мають правомірні 

компетенції у санітарній та соціальній сферах: 70 % коштів — від податкових 
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надходжень, переданих державою. Значна частка медичної галузі припадає на 

приватний сектор (25 % медичних актів у лікарнях). 

Модель Східної Європи. Спадкоємці колишніх комуністичних режимів, 

країни Центрально-Східної Європи, як і раніше, вирізняються загальним і 

безкоштовним медичним обслуговуванням, централізованим управлінням та 

водночас серйозними проблемами в розподілі коштів. Однак обставини, 

зумовлені вступом до ЄС, спонукали ці країни вдосконалити свої реформи за 

такими напрямами: посилення децентралізації; неухильне прагнення до 

ефективності; введення конкуренції між установами медичного обслуговування; 

підвищення відповідальності працівників охорони здоров’я (частину вартості 

медичного обслуговування виплачує пацієнт); розвиток приватного 

страхування. Санітарний рівень у наш час залишається нижчим від 

європейських норм. 

В усіх країнах Центрально-Східної Європи, які проводили реформи у сфері 

фінансування охорони здоров’я, останні десять років витратили на тестування 

різних моделей і пошук найкращих рішень, які б відповідали умовам певної 

країни. Ця робота і досі триває. 

Наприклад, у Польщі діє обов’язкове медичне страхування, працівники 

сплачують 10 % зарплати в Національний фонд здоров’я. Фонд укладає з 

громадянами договір про медичне обслуговування. Контракт дає право 

отримати медичну допомогу в будь-якій державній лікарні. Угорщина 

забезпечує охорону здоров’я за рахунок внесків до Фонду соціального 

страхування. Кожен роботодавець платить 11 % від зарплати співробітника, а 

працівник — 3 %. Частина цих податків надходить у Національний фонд 

медичного страхування. Основний принцип страхування полягає в тому, що 

медпослуги надають у тій мірі, якої вимагає здоров’я пацієнта. Загалом 

медична допомога безкоштовна. Однак вартість ліків фонд покриває частково. 

Страхові фонди оплачують роботу лікарні за результатами діяльності, а не за 

видатками.  
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Таблиця 3.3 

Витрати на систему охорони здоров’я країн Європи, 2014–2015 рр. 

Рік, 
показник 

 
 
Країна 

2014 2015 

Загальні 
витрати, млрд 

євро 

Витрати 
на одну 
особу,  
тис. євро 

Частка 
витрат, % до 

ВВП 

Загальні 
витрати,  
млрд євро 

Витрати 
на одну 
особу,  
тис. євро 

Частка 
витрат, 

%  
до ВВП 

1 2 3 4 5 6 7 
Австрія 33,7 3,9 10,3 35,0 4,0 10,3 
Бельгія 41,7 3,7 10,4 42,9 3,8 10,5 
Болгарія 3,6 0,5 8,5 3,7 0,5 8,2 
Велика 

Британія 222,6 3,4 9,9 254,8 3,9 9,9 

Греція 14,7 1,3 8,3 14,7 1,3 8,4 
Данія 27,5 4,8 10,4 28,0 4,9 10,3 
Естонія 1,2 0,9 6,1 1,3 1,0 6,5 
Ірландія 19,1 4,1 9,9 19,8 4,2 7,8 
Ісландія 1,1 3,4 8,8 1,3 3,9 8,6 
Іспанія 94,5 2,0 9,1 98,5 2,1 9,2 
Італія 145,9 2,4 9,0 148,0 2,4 9,0 
Кіпр 1,1 1,3 6,8 1,1 1,4 6,8 
Латвія 1,2 0,6 5,5 1,3 0,7 5,7 
Литва 2,2 0,7 6,2 2,4 0,8 6,5 
Ліхтенштейн 0,2 7,9 3,5 0,3 9,0 6,1 
Люксембург 3,0 5,5 6,3 3,1 5,5 6,1 
Мальта 1,2 3,1 9,8 н/д н/д н/д 
Нідерланди 72,4 4,2 10,9 72,3 4,2 10,6 
Німеччина 321,7 3,9 11,0 338,2 4,1 11,2 
Норвегія 35,1 6,8 9,4 34,7 6,6 10,0 
Польща 25,9 0,6 6,3 27,2 0,7 6,3 
Португалія 15,5 1,4 9,0 16,1 1,5 9,0 
Румунія 7,7 0,3 5,1 7,9 0,4 5,0 
Словаччина 5,2 0,9 7,0 5,4 0,9 6,9 
Словенія 3,1 1,5 8,5 3,2 1,5 8,5 
Угорщина 7,4 0,7 7,2 7,9 0,8 7,2 
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Закінчення табл. 3.3 

 1 2 3 4 5 6 7 
Фінляндія 19,5 3,5 9,5 19,7 3,6 9,5 
Франція 236,9 3,5 11,1 241,3 3,6 11,0 
Хорватія 2,8 0,6 6,7 3,2 0,7 7,4 
Чеська 

Республіка 11,8 1,1 7,6 12,2 1,1 7,2 

Швейцарія 60,2 7,3 11,4 60,2 7,3 11,4 
Швеція 48,1 4,9 11,1 49,2 5,0 11,0 

Джерело: Розраховано автором на основі [221]. 

Зазначимо, що рівень витрат на систему охорони здоров’я в різних країнах 

— членах ЄС не однаковий, і за часткою у ВВП він може відрізнятися у рази 

(див. табл. 2.3). Природно, що найвищий рівень витрат (понад 10 % від ВВП) 

спостерігаємо лише у шести країнах, які є континентальним ядром засновників 

ЄС. У цих країнах найвищі показники доходу на душу населення. Водночас у 

деяких нових країнах-членах ці витрати становлять менше 7 %. 

Проблема пенсійного забезпечення — найгостріша з-поміж усіх, які 

стосуються соціального захисту населення в ЄС. Для кожної країни-члена 

характерна своя демографічна ситуація, співвідношення пенсіонерів та 

працюючих громадян, як і специфічна система пенсійних виплат. 

Для її вирішення законодавство ЄС вимагає: 1) дотримання пенсійних прав 

громадян країн — членів ЄС без урахування того, де вони проживають; 

2) забезпечення стабільності пенсійної системи. 

Пенсійне забезпечення в ЄC ускладнене масовою внутрішньою міграцією 

працівників. Оскільки реалії ринку праці такі, що працівник постійно мігрує між 

країнами, врахувати його пенсійний стаж у межах однієї пенсійної системи надто 

складно. Передання прав на пенсійні заощадження громадян має технічні 

перешкоди, які, однак, намагаються вирішувати в межах реалізації програм 

соціального страхування. 
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Згідно з дослідженнями О. Шиманської, у сфері зайнятості населення ЄС 

можна виокремити низку відмінних ознак: 

1) формування глобального ринку праці (з характерною активною 

динамікою робочої сили між країнами, які відчувають нестачу у ній, і країнами-

донорами трудових ресурсів); 

2) виникнення нових, адекватних щодо сучасного рівня розвитку 

інформаційних технологій і комунікацій, форм зайнятості; 

3) підвищення вимог до якості робочої сили за умов реалізації нових 

конкурентних стратегій бізнесу, які забезпечують ефективність останнього; 

4) переміщення компаній-виробників у регіони і країни, які є споживачами 

їхніх товарів і послуг, зорієнтоване на залучення місцевої робочої сили [170]. 

Одним з визначальних сучасних трендів соціалізації економічного розвитку 

у європейських та інших розвинутих країнах є масштабне впровадження у 

соціальну сферу інноваційних технологій. Соціальні інновації базуються на 

прискореному розвиткові науково-технічного прогресу й проникають у всі сфери 

людської діяльності (соціальну, економічну, культурну, політичну, духовну). На 

основі виконаних досліджень сучасних тенденцій соціального розвитку на 

засадах інновацій визначено характерні риси інноваційної соціалізації, що 

проявляються як основні тренди: 

— зростання ролі людського розвитку у забезпеченні конкурентних 

переваг національної економіки; 

— визнання соціальної значущості дослідника-науковця як основної 

рушійної сили економічного розвитку та необхідності всебічної 

підтримки формування інтелектуального потенціалу та умов для його 

реалізації; 

— формування та розвиток людино-орієнтованих послуг, що враховують 

комплекс соціальних, творчих, особистісних прагнень і потреб, які 

характеризують людину з позиції її особистості; 

— зростання значущості нематеріальних потреб у структурі мотиваційної 

піраміди; 
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— перехід значної частини соціальних послуг в електронні системи, що 

передбачають наявність зворотного зв’язку з компаніями та враховують 

базові потреби й переваги людини;  

— всебічна інформатизація соціального розвитку [55, с. 9]. 

Підсумовуючи аналіз моделей політики добробуту ЄС, зазначимо, що їхніми 

головними пріоритетами є соціальна справедливість й визначення міри забезпечення 

громадян матеріальними і духовними благами відповідно до внесеної ними суспільно 

корисної праці. Вона спрямована на повне, гарантоване забезпечення потреб 

громадян у необхідних фізіологічних та психологічних потребах. Передумовою 

становлення парадигми держави загального добробуту в ЄС є високий рівень життя 

населення, що характеризується обсягом та структурою споживання, сукупністю 

поточних доходів та достатку, забезпеченістю житлом тощо. 

Для аналізу формування спільної політики добробуту країн ЄС та 

виявлення чинників, що впливають на їхній стан, пропонуємо використовувати 

результати кластерного аналізу, який здійснено групою науковців Каунаського 

технологічного університету. Згідно з їхніми дослідженнями виокремлено п’ять 

кластерів моделі добробуту ЄС (табл. 3.4). 

Таблиця 3.4 

Кластери моделі добробуту ЄС  

  ІІІ кластер: IV кластер: V кластер: 
І кластер: 
нові члени 
ЄС 

ІІ кластер: 
старі члени 
ЄС 

країни Центральної 
Європи та острівні 
країни ЄС 

Скандинавські 
країни та інші 
члени ЄС 

країни ЄС, в яких 
спостерігається 
падіння економіки 

Болгарія Франція Чеська Республіка Нідерланди Греція 
Естонія Німеччина Словенія Фінляндія Іспанія 
Латвія Велика 

Британія 

Словаччина Швеція Португалія 

Литва Австрія Кіпр Данія  
Румунія Люксембург Мальта Бельгія  
Польща Італія Угорщина Ірландія  

Джерело: Складено автором на основі [255].  
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Результати історичної перспективи засвідчують, що перший кластер 

послідовно вирівняє нові країни — члени ЄС. Багато авторів та досліджень 

відзначають однаковий рівень розвитку цих країн, схожі економічні темпи та 

подібні проблеми.  

Другий кластер (Франція, Німеччина, Англія, Австрія, Люксембург та 

Італія) об’єднує старі країни — члени ЄС. Деякі з них мають найпотужніші та 

найстабільніші економіки в ЄС. 

Третій кластер налічує країни різних регіонів: серед них нові члени ЄС з 

Центральної Європи та європейські острови, такі як Кіпр та Мальта. Важко 

визначити для цього кластеру конкретну соціальну модель.  

Четвертий кластер складається з північних країн, скандинавської групи з 

інституційною моделлю розподілу та англосаксонської Ірландії. 

До п’ятого кластеру зачислено три південні держави, які зазнали значного 

удару під час останньої економічної кризи та досі намагаються відновитись. 

Звичайно, спад економіки спричинив підвищення рівня бідності, зростання рівня 

безробіття, що безпосередньо впливає на результати емпіричних досліджень та 

їхнє порівняння з іншими країнами. 

У таблиці 3.5 наведено середній статистичний показник для всіх 

визначених кластерів моделі політики добробуту. Порівняння статистичних 

показників кожного кластеру засвідчує, що кластер нових членів вирізняється за 

всіма показниками: найменшими витратами на соціальний захист (% ВВП), 

найнижчим рівнем безробіття, найвищим показником загрози бідності, 

найнижчим показником розподілу доходів. Другий кластер (старі країни — члени 

ЄС) має більшу частку ВВП у сфері соціального захисту, а розподіл доходу сягає 

найвищого рівня. Найнижчий рівень безробіття є в кластерах країн Центральної 

Європи та Скандинавії, проте скандинавський та інші члени кластеру мають 

рівномірний розподіл індексу доходу. Країни — члени ЄС, в яких спостерігається 

падіння економіки (V кластер), характеризуються витратою значної частки ВВП 

для соціального забезпечення, а також відсутністю рівномірного розподілу 

доходу. 
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Таблиця 3.5 

Показники кластерного аналізу політики добробуту країн ЄС 

       Кластер 
 
 
 
 

Показник 

I 
кластер: 
нові 
країни 
ЄС 

ІІ 
кластер: 
старі 
країни 
ЄС 

ІІІ кластер: 
країни 

Центральної 
Європи та 
острівні 
країни ЄС 

ІV кластер: 
Скандинавські 
країни та інші 
члени ЄС 

V кластер: 
країни ЄС, в 

яких 
спостерігається 

падіння 
економіки 

Витрати на 

соціальний 

захист, % 

ВВП 21,83 25,55 26,95 23,03 28,73 

Рівень 

безробіття, 

% 12,78 11,95 8,82 8,87 10,77 

Індекс 

загрози 

бідності 16,62 16,20 15,70 16,88 14,30 

Розподіл 

індексу 

доходу 4219,17 8682,17 6410,17 8084,83 5755,67 

Джерело: Складено автором на основі [255]. 

Дані таблиці 3.5 і додатка Г вкотре засвідчують, що у країнах ЄС 

соціальний захист становить найважливішу частину держаних витрат. 

У результаті виходу Великої Британії з ЄС існує певна занепокоєність 

через потенційний негативний вплив цього процесу на рівень безробіття, 

зайнятість та умови праці для британських та європейських працівників. Окрім 

того, як засвідчують дані таблиці 3.5, між країнами і всередині країн існує значна 

нерівність і диспропорції, зокрема в країнах Центрально-Східної Європи. 

Соціальний і зарплатний демпінг та дискримінацію у сфері соціальних і трудових 

прав необхідно вирішити шляхом створення соціального виміру ЄС, який 
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принесе користь усім європейським країнам. Необхідно продовжувати 

конвергенцію і подальшу інтеграцію в області прав і систем соціального захисту, 

оминаючи ефективно функціонуючі національні практики. 

Сучасні тенденції розвитку світової економіки характеризуються 

швидкими змінами, які створюють потенційні загрози та нові можливості. 

Найскладнішим завданням як для європейської економіки загалом, так і для 

окремих країн є здатність залишатися доволі гнучкою для того, щоб скористатися 

новими можливостями і подолати загрози. Для цього необхідне насамперед 

реформування ринку праці та соціальної політики. Нездатність бути лабільними, 

швидко реагувати на зміни обмежує можливості європейських країн у подальшій 

глобалізації, ставить під загрозу існування єдиного ринку та валютного союзу. 

Реформи соціальної політики — одне з найважливіших питань не тільки для 

окремих держав — членів ЄС, а й для Європейського Союзу загалом. Економічна 

інтеграція за відсутності адекватного рівня соціального захисту спричинить 

зростання нерівності, загрожуватиме безпеці і посилюватиме маргіналізацію 

серед громадян ЄС. Гендерна нерівність та нерівність серед молоді, проблеми на 

ринку праці і в суспільстві стримують економіку та соціальний прогрес. 

З огляду на Brexit, доцільно чинну форму співпраці переформатувати у 

новий вид континентального партнерства. Необхідно також, щоб пропонований 

новий формат партнерства враховував широке коло питань, таких як: право 

залишатися, працювати, навчатися (разом із такими програмами, як ERASMUS+ 

та HORIZON); охорона здоров’я; оподаткування заощаджень; рівність, зайнятість, 

пенсійне забезпечення тощо. У цьому контексті захист виробництва, прав 

працівників, робочих місць, забезпечення високих соціальних стандартів і 

пов’язаних з цим питань повинен мати високий пріоритет. 

Як зазначає С. Сіденко, європейські країни створили соціально-орієнтовану 

модель суспільного розвитку, або державу загального добробуту, яка 

характеризується: високим рівнем витрат, що базуються на страхуванні 

соціальних програм; високим ступенем соціальної солідарності, що реалізується 

шляхом використання вертикальної системи перерозподілу; наданням гідного 
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трудового захисту і вигоди для працюючих, що знижує рівень бідності і 

нерівності в суспільстві. В таких моделях головне призначення держави — 

забезпечення високого рівня добробуту для більшості громадян, надання 

соціального захисту і гарантування справедливості шляхом корекції розподілу 

доходів і майна. Практичними механізмами реалізації концепції держави 

загального добробуту є політика на ринку праці, доступ до системи освіти і 

охорони здоров’я, політика доходів [119, с. 4].  

У наш час формується європейська конвергентна модель добробуту, яка 

увібрала в себе кращі досягнення національних моделей соціальної державності і 

функціонує на основі розвинутого права і «доробку спільноти» (Acquis 

communautaire) та стратегії «Європа—2020». Зазначена стратегія базується на 

таких ключових сферах, як знання та інновації, стала економіка та вища 

зайнятість і соціальне залучення [120, с. 33]. 

 

3.2. Соціально-економічний розвиток та політика добробуту населення  

країн — членів НАФТА 

Північноамериканська зона вільної торгівлі НАФТА — одне із найбільших 

інтеграційних об’єднань у світі, яке функціонує з 1 січня 1994 р. До її складу 

входять США, Канада, Мексика. У ст. 102 Угоди НАФТА визначені стратегічні 

цілі, які охоплюють: усунення бар’єрів у торгівлі та вільний рух товарів і послуг; 

встановлення справедливих умов конкуренції в межах ЗВТ; розширення 

можливостей для інвестування у країнах-учасницях; формування ефективної 

системи захисту прав інтелектуальної власності; ефективне застосування 

положень Угоди для врегулювання суперечок; формування передумов 

поглиблення регіонального багатостороннього співробітництва на основі 

розширення переваг цієї Угоди [259]. 

НАФТА сформувалася навколо глобального лідера економічного розвитку 

США (частка їхнього світового ВВП у сумарному обсязі сягає понад 10 %). 

Поряд із США, НАФТА об’єднала високорозвинуту економіку Канади, а також 

економіку Мексики, що знаходилася на рівні нових індустріальних країн. 
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Передбачалося, що зона вільної торгівлі та лібералізація економічних відносин 

сприятимуть новому імпульсу розвитку всіх країн-членів та формуванню умов 

досягнення якісно нових економічних відносин [136]. 

Структурною відмінністю мегарегіонального об’єднання НАФТА, 

незважаючи на головну мету її створення — лібералізацію торгівлі між країнами-

членами, є певні винятки.  

На сучасному етапі розвитку НАФТА охоплює всі види послуг, у тім числі 

фінансові. Виняток становлять послуги авіаційних і морських перевезень, 

бухгалтерського обліку, архітектури, наземних транспортних перевезень, 

консалтингу, інжинірингу, публікацій, комерційної освіти, реклами, 

радіомовлення, будівництва, туризму, охорони здоров’я, юридичних послуг. 

Характерною особливістю функціонування НАФТА є послаблення вимог з 

ліцензування та сертифікації, проте, відповідно до принципу недискримінації 

ліцензування таких видів послуг, як юридичні, медичні послуги та 

бухгалтерський облік, воно має відповідати об’єктивним критеріям і створювати 

умови для конкуренції, однак не за національною ознакою. 

Відповідно, мексиканські та канадські фахівці не можуть працювати у 

США, якщо вони не пройшли тієї ж процедури ліцензування та сертифікації, що 

й американські. Наприклад, мексиканський архітектор може приїхати у США,  

згідно  з положенням про тимчасове перебування фахівців, проте він не зможе 

здійснювати трудову діяльність, доки не отримає сертифікат у США. 

Створення зони вільної торгівлі між США, Канадою та Мексикою 

позитивно вплинуло на регіональний ринок праці, стимулюючи працедавців 

відкривати нові робочі місця. При цьому для рівня безробіття у цих країнах 

спостерігалась циклічна динаміка та економічне відновлення після світових 

фінансово-економічних криз 2000 та 2008 років. 

За понад двадцять років існування НАФТА товарообіг між США і 

Мексикою зріс у понад 6 разів, з Канадою — у 3 рази [136, c. 161]. 

Динаміка обсягу ВВП за паритетом купівельної спроможності в розрахунку 

на одну особу доводить, що в усіх країнах відбувалося прискорення економічного 
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розвитку та поліпшення добробуту населення. Завдяки лібералізації, 

поглибленню спеціалізації країн НАФТА та суттєвому розширенню торговельно-

економічних відносин, Канада та США вдвічі збільшили власні обсяги ВВП на 

душу населення, а Мексика — лише на 30 % (табл. 3.6).  

Таблиця 3.6  

Динаміка основних макроекономічних показників країн — членів НАФТА 

Країна 

Чисель-
ність 

населення, 
млн осіб 

Обсяг 
номінального 
ВВП, млрд 
дол. США 

Розмір 
ВВП на 
душу 

населення, 
тис. дол. 
США 

Рівень 
інфляції, 

% 

Рівень 
безробіття, 

% 

Сальдо 
платіжного 
балансу, 
млрд дол. 
США 

1991 

США 253 6 174,1 24,4 4,2 6,9 2,9 

Канада 28,2 610,3  21,8 5,6 10,3 -23 

Мексика 87 335 3,8 22,6 2,7 -21,6 

2001 

США 285  10 621,8  37,3  2,8 4,7 -390      

Канада 31   736,4 23,8  2,5 7,2 15,7         

Мексика 103  730  7,2  6,4 2,8 -17,5      

2011 

США 311,6 15 517,9 49,7 3,1 8,9 -444,6 

Канада 34,4 1 788,7 52,2 2,9 7,5 -49,6 

Мексика 119 1 171,2 10,2 3,4 5,2 -13,2 

2016 

США 323,2 18 624,5 57,6 1,3 4,9 -451,7 

Канада 36,2 1 529,8 42,2 1,4 6,5 -50,5 

Мексика 127,5 1 047 8,5 2,8 3,9 -23 

2017 

США 325,5 19 362,1 59,5 2,1 4,4 -462 

Канада 36,6 1 640,4 44,8 1,6 7 -55,6 

Мексика 129,2 1 142,5 9,3 5,9 3,6 -19,8 

Джерело: Складено автором на основі даних [210]. 
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Різниця в розмірах ВВП у розрахунках на одну особу між Мексикою та 

США сягає 6,6 раза, з Канадою — 4,1 раза, що істотно ускладнює 

функціонування єдиних інтегрованих мегасистем. 

Таблиця 3.7  

Динаміка демографічних процесів у країнах — членах НАФТА, 

2010–2017 рр. 

Показник Країна 
Рік 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Населення, млн 

осіб 

Канада 34,3 34,8 35,2 35,5 35,8 36,3 36,6 
Мексика 119,1 120,8 122,5 124,2 125,9 127,5 129,1 
США 311,7 314,0 316,2 318,6 320,9 323,1 325,5 

Міське 

населення, % 

Канада 81,1 81,3 81,5 81,7 81,8 82,0 82,2 
Мексика 78,1 78,4 78,7 79,0 79,2 79,5 79,8 
США 80,9 81,1 81,3 81,4 81,6 81,8 82,0 

Очікувана 

тривалість життя 

громадян, років 

Канада 81 82 82 82 82,2 82,3 82,5 
Мексика 76 76 77 77 76,9 77,1 77,3 
США 79 79 79 79 79,2 79,4 79,5 

Рівень дитячої 

смертності  

(на 1000 

новонароджених) 

Канада 4,8 4,7 4,7 4,6 4,5 4,3 3,2 
Мексика 19,2 18,9 18,5 18,1 17,7 н/д 7,8 

США 6,1 6,0 5,9 5,8 5,7 5,6 3,7 

Темп приросту 

населення, % 

Канада 1,0 1,2 1,2 1,1 0,9 1,2 н/д 
Мексика 1,5 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 н/д 
США 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Індекс людського 

розвитку, бал 

Канада 0,907 0,909 0,912 0,919 0,920 н/д н/д 
Мексика 0,748 0,753 0,754 0,758 0,762 н/д н/д 
США 0,913 0,915 0,916 0,918 0,920 н/д н/д 

Джерело: Складено автором на основі даних [210]. 

Упродовж аналізованого періоду чисельність населення країн — учасниць 

угоди НАФТА зросла на 10,4 % і становила 491 млн осіб 2017 р., у тім числі 

66,3 % населення США, 26,3 % населення Мексики та 7,4 % населення Канади. 
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Країни належать до високоурбанізованих економік світу: 2017 р. майже 

80 % чисельності населення НАФТА проживало у містах. Середня очікувана 

тривалість життя населення 2015 р. становила від 77-ми до 82-х років, індекс 

людського розвитку 0,743–0,920 бала засвідчує середній рівень людського 

потенціалу населення Мексики та високий — Канади та США. 

Упродовж 2010–2016 рр. на процеси конвергенції країн — членів НАФТА 

істотно впливало зростання чисельності економічно активного населення на 

5,6 % до 240 млн осіб, з них 67,6 % становлять трудові ресурси США (табл. 3.8).  

Частка економічно активного населення країн НАФТА 2016 р. становила 45,4–

55 %, а рівень безробіття працездатного населення знаходився у межах 4,0–7,1 %. 

Водночас найвищу річну номінальну заробітну плату пропонували в компаніях 

США: вона зросла на 5,5 % і становила 60 154 дол. США. Для порівняння, в Канаді 

цей показник зріс на 8 % до 48 403 дол. США, у той час як у Мексиці — лише на 

3,2 % до 15 311 дол. США. Доходи економічно активного населення від трудової 

діяльності країн НАФТА становили від 36,7 % до 58,1 % ВВП. 

Таблиця 3.8  

Динаміка трудових ресурсів країн — членів НАФТА, 2010–2016 рр. 

Показник Країна Рік 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Економічно 

активне 

населення, 

% усього 

населення 

Канада 55,6 55,5 55,5 55,5 55,2 55,1 55,0 

Мексика 43,5 43,3 44,4 44,4 44,8 45,1 45,4 

США 50,8 50,5 50,5 50,3 50,2 50,2 50,2 

Рівень 

безробіття, 

% 

економічно 

активного 

населення 

Канада 8,1 7,5 7,3 7,1 6,9 6,9 7,1 
Мексика 5,3 5,2 4,9 4,9 4,8 4,3 4,0 

США 9,6 8,9 8,1 7,4 6,2 5,3 4,9 
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Закінчення табл. 3.8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Річна 

номінальна 

заробітна 

плата, дол. 

США 

Канада 44 802 45 483 46 561 47 385 47 931 48 213 48 403 

Мексика 14 830 15 165 15 080 15 172 15 230 15 230 15 311 

США 57 013 57 176 57 653 57 369 58 219 59 691 60 154 

Доходи 

населення 

від трудової 

діяльності, 

% ВВП 

Канада 55,5 54,8 55,5 55,4 55,1 56,5 56,8 

Мексика 38,4 37,3 37,4 37,8 37,4 37,4 36,7 

США 57,2 57,1 57,1 56,7 56,8 57,4 58,1 

Джерело: Складено автором на основі даних [193]. 

За період існування НАФТА спостерігається значне зростання пропозиції 

трудових ресурсів, насамперед у Канаді та Мексиці. За 1993–2013 рр. кількість 

робочих місць у Мексиці зросла з 31,3 млн до 51,5 млн осіб, у Канаді — з  

12,8 млн до 19,1 млн осіб, у США — з 120 млн до 155,4 млн осіб. 

Водночас спостерігаються суперечливі, неоднозначно позитивні наслідки 

функціонування НАФТА. Екологічні та профспілкові групи у США, як і члени 

американського Конгресу, застерігають від переміщення ділової активності в 

Мексику з її низькими трудовими та екологічними стандартами. Окрім цього, потік 

іммігрантів з Мексики протягом 2011–2017 рр. досяг 260 тис. осіб на рік [194].  

З наведених даних розуміємо, що досягти бажаних завдань та збалансувати 

рівень соціально-економічного розвитку між країнами — членами НАФТА ще не 

вдалося. Відповідно, це пов’язано з внутрішньоекономічними та суспільно-

політичними процесами в Мексиці і, головне, — з неефективністю економічних 

реформ, насамперед відсутністю дієвих стимулів до інноваційного розвитку, 

існуванням державної монополії, зростанням корупції та кримінальної 

злочинності.  
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Торговельні проблеми і глобальна економічна взаємозалежність 

спричиняють серйозні політичні дебати щодо створення нових робочих місць у 

США чи їхнього значного скорочення, зменшення заробітної плати 

американських робітників, зростання дефіциту федерального бюджету. У 

Мексиці також існують підстави для занепокоєння, оскільки американські та 

канадські компанії, проникаючи в економіку, знищують малі та середні 

промислові підприємства.  

Президент США Д. Трамп висловив занепокоєння щодо необхідності 

перегляду умов Угоди, припускаючи можливість виходу з НАФТА, що 

передбачатиме посилення прикордонного контролю та обмеження нелегальної 

міграції мексиканців. 

Проте, на нашу думку, не варто очікувати радикальних рішень щодо 

НАФТА, яка не лише змогла вистояти в період мексиканської кризи, а й надалі 

сприяє розвитку взаємної торгівлі та інвестицій. За оцінками переважної 

більшості фахівців, північноамериканський інтеграційний процес до кінця 90-х 

років минулого століття набув незворотного характеру, що засвідчує динаміка 

зовнішньої торгівлі та рух капіталів і послуг. Незважаючи на суперечливі 

наслідки НАФТА для країн-членів, її загальний потенціал і значення у глобальній 

економіці зростають. 

Окрім торговельних та загальноекономічних вигод, одним із 

найважливіших інтеграційних здобутків цього міжнародного об’єднання є Угода 

про співпрацю у сфері трудових відносин, спрямована на сприяння ефективній 

реалізації національного законодавства про працю і стимулювання 

співробітництва між країнами-членами. Головними принципами цієї угоди є 

право на: вільне існування асоціацій та організацій; колективні трудові угоди; 

проведення страйків; добровільну працю; захист працюючих дітей та підлітків; 

мінімальний стандарт зайнятості; рівні умови та заробітну плату між чоловіками 

та жінками; захист від нещасних випадків на виробництві та хвороб; захист 

працівників-мігрантів. Цією Угодою також визначено, що національне 

законодавство країн — членів НАФТА має відповідати високим стандартам 
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праці. Щоправда, у випадку порушення кожна зі сторін зобов’язана залучати до 

проведення розслідування компетентні органи влади. Передбачено, що у випадку 

недотримання вимог законодавства з праці потерпілі матимуть змогу брати 

участь у судових засіданнях. Відповідно, судовий розгляд у таких справах 

передбачає чесність, рівноправність і прозорість, а ухвалене рішення — 

публічність, причому з наданням у письмовій формі. Сторонам необхідно 

надавати інформацію щодо справ у вигляді публікацій чи в інших формах. 

Передбачено також сприяння наданню інформації про законодавство у сфері 

праці та професійного навчання [67]. 

Важливим етапом розвитку об’єднання стало підписання країнами — 

членами НАФТА Угоди про співпрацю у сфері охорони навколишнього 

середовища, яка має чітку соціальну орієнтованість. У преамбулі Угоди окремо 

наголошено на розширенні соціальних зв’язків між США, Канадою та Мексикою. 

Стаття 2 Угоди тлумачить, що поліпшення екологічного стану територій країн-

учасниць орієнтоване на добробут нинішніх і майбутніх поколінь, подальший 

стабільний розвиток суспільства [252]. 

Восени 2018 р. країни-учасниці підписали нову угоду — USMCA (the United 

States — Mexico — Canada Agreement — Угода США, Мексики і Канади), яка 

замінила назву організації та встановила нові правила регулювання торгівлі, мит, 

умов праці тощо. 

Угода між Сполученими Штатами Америки, Сполученими Штатами 

Мексики та Канадою — підписана, хоча не ратифікована угода про вільну 

торгівлю між Канадою, Мексикою та США. У Сполучених Штатах її називають 

Угодою США—Мексики—Канади (USMCA); в Канаді вона офіційно відома як 

Угода Канади—США та Мексики (англійською мовою, CUSMA), хоча в 

канадських ЗМІ англійською мовою загалом називається USMCA та Accord 

Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) — французькою мовою; в Мексиці відома 

під назвою Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Угоду іноді 

називають «новою НАФТА». 
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Угода є результатом переговорів НАФТА упродовж 2017–2018 рр. між її 

державами-членами, які неофіційно погодилися з умовами 30 вересня 2018 р. та 

офіційно 1 жовтня. Її підписали президент США Дональд Трамп, президент 

Мексики Енріке Пенья Нієто та прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо на саміті 

G20 в Буенос-Айресі 30 листопада 2018 р. Законодавчий орган кожної країни все 

ж повинен ратифікувати цю угоду. 

Порівняно з НАФТА, USMCA збільшує екологічні й трудові норми та 

стимулює до внутрішнього виробництва легкових та вантажних автомобілів. 

Угода також передбачає: оновлений захист інтелектуальної власності, широкий 

доступ США до молочного ринку Канади, накладає квоту на канадське та 

мексиканське автомобільне виробництво та збільшує ліміт безмитної торгівлі для 

канадців, які купують американські товари в Інтернеті, від 20 до 150 дол. США; 

нові умови, що стосуються цифрової торгівлі, антикорупції та належних 

регуляторних практик, а також умови, що стосуються діяльності малих та 

середніх підприємств.  

Після доопрацювання та реалізації угода сприятиме збалансованій, 

взаємній торгівлі, яка підтримуватиме високооплачувані робочі місця для 

американців, а також зростанню економіки Північної Америки. Доки США, 

Мексика та Канада ще не ратифікували нову, збалансовану угоду, продовжує 

діяти угода НАФТА. USMCA може набути чинності після завершення процедур 

Органу сприяння торгівлі, включаючи голосування Конгресу за законопроект 

щодо виконання. 

Положення угоди охоплюють широкий спектр, включаючи 

сільськогосподарську продукцію, вироблену продукцію, умови праці, цифрову 

торгівлю тощо. Деякі з найважливіших аспектів угоди передбачають надання 

ширшого доступу американським молочним виробникам до канадського ринку, 

настанови щодо більшої частки автомобілів, виготовлених серед трьох країн, а не 

імпорт з інших країн та збереження системи вирішення суперечок, подібної до 

тієї, яка діє у НАФТА [180].  
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На відміну від Європейського Союзу, інтеграційне об’єднання НАФТА ще 

не досягло такого рівня економічної інтеграції, коли формується спільна для всіх 

країн-учасниць політика та вирішуються проблеми забезпечення добробуту 

життя населення. Однак можемо стверджувати виникнення передумов та 

тенденцій узгодженої політики добробуту країн НАФТА на основі систем 

соціального захисту та охорони здоров’я населення. Зміни у соціальній політиці 

добробуту відбуваються, здебільшого, під впливом лідера об’єднання — США, 

де ліберальна модель держави добробуту обмежує універсальні соціальні права, 

протиставляє клас одержувачів соціальної допомоги та інших громадян, а також 

надає переваги приватному сектору у формуванні політики добробуту. 

Проте у США діє ефективна система соціального захисту населення та  

охорони здоров’я. Ця система доволі складна й різнопланова. Вона функціонує на 

основі програм, регламентованих федеральним законодавством, законодавством 

штатів або спільно федеральними органами та органами влади штатів, де 

політика добробуту насамперед спрямована на захист і розвиток дітей, людей 

похилого віку та осіб з фізичними й психічними обмеженнями [300]. Зазначимо, 

що 93 % обсягу всіх видатків на соціальні потреби призначають з федерального 

бюджету, а решта — з бюджетів штатів. Окремі програми фінансує також місцева 

влада. 

Система соціального захисту США поділена на два напрями: соціальне 

страхове забезпечення (Social Security) і соціальну допомогу (Welfare Assistance), 

які відрізняються джерелами фінансування. Соціальні виплати проводять зі 

страхових фондів, створених за рахунок податку на соціальне страхування, що 

стягують з працівників та підприємців. Державну соціальну допомогу 

виплачують з федерального бюджету, бюджетів штатів чи місцевих органів 

влади. 

Система соціального страхування створена для працюючих громадян та 

іммігрантів. Кожен працюючий або підприємець відраховує кошти до страхових 

фондів (5–10 % залежно від форми господарювання і розміру доходу), які 

використовують для отримання: трудової пенсії за досягнення пенсійного віку (з 
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62-х років); допомоги при втраті працездатності внаслідок виробничої травми, а 

також втраті годувальника родини, якщо працюючий помер до досягнення 

пенсійного віку; незначної медичної допомоги, приблизно половину витрат якої 

здійснюють за кошти соціального страхування після 65 років. 

У системі соціального страхування бере участь все населення. Лише за 

наявності карти і номера соціального страхування можна знайти офіційну роботу, 

відкрити рахунок у банку, отримати соціальне забезпечення, медичне 

обслуговування тощо. 

Окрім державних програм соціального захисту населення з низьким рівнем 

доходу, у США діє багато харитативних організацій, які безкоштовно надають 

допомогу незаможним людям. Зокрема, упродовж 2013–2016 рр. понад 50 млн 

осіб отримало соціальну допомогу різних видів. 

Незважаючи на те, що система соціального захисту забезпечує належні 

умови життя мільйонам громадян, у США велика кількість людей не має 

достатнього рівня захисту, насамперед медичного страхування, оскільки понад 

30 млн осіб у країні не мають медичної страховки. 

Головною формою гарантування медичного обслуговування у США є 

приватне (групове та індивідуальне) страхування. Приватне страхування 

розповсюджується на більшість громадян, державне — охоплює лише деякі 

категорії населення (осіб похилого віку, немічних, а також державних 

службовців, військових, ветеранів): їх фінансують з податків за програмами 

страхування населення похилого віку Медікер (Medicare) і найбіднішого 

населення Медікейд (Medicaid), що становить 1,5–3 % від доходів більшості 

громадян. 

Детальніше зупинимось на «Акті про захист пацієнтів і доступну медичну 

допомогу» (Patient Protection and Affordable Care Act), підписаному Президентом 

США Б. Обамою у березні 2010 р. (далі — Закон). Основна мета документа 

«Obamacare» — якість та доступність медичного страхування. 

Згідно з цим документом, реформа запровадила найсуттєвіші зміни до 

американського законодавства у сфері охорони здоров’я з 1965 р., коли розпочалася 
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реалізація державної програми страхування осіб із рівнем доходів, нижчим від 

середнього (Medicaid). За даними Управління з бюджетних питань Конгресу, нині 

програмою користуються близько 23 млн американських громадян. 

Реформа побудована на такому фундаментальному принципі, що медичне 

страхування є обов’язковим для всіх громадян і підприємців із понад 50-ма 

працюючими. Недотримання цього принципу карається системою штрафів. 

Громадяни з високим рівнем доходів сплачують додатковий податок на 

страхування, тобто за їхній рахунок фактично забезпечений доступ до якісної 

медицини пенсіонерам і пацієнтам із хронічними захворюваннями. 

Важливими нововведеннями зазначеного Закону є використання інтернет-

порталу для реєстрації та придбання медичного страхування в мережі, надання 

субсидій малозабезпеченим і можливість дітям залишатися у страхових полісах 

батьків до 26-річного віку. 

До початку проведення медичної реформи 2010 р. медичного страхування 

не мали 16 % американців. Станом на першу половину 2016 р. незастрахованих 

лише 8,9 % [172]. 

Однак 20 січня 2017 р. Президент США Д. Трамп підписав Указ про 

скасування медичної реформи Б. Обами, який не затвердив Сенат через 

недостатню кількість голосів. 

Програми соціальної допомоги США передбачають державні субсидії для 

незаможних верств населення. Задля отримання соціальної допомоги особі 

необхідно довести, що її доходи нижчі визначеного державою розміру, 

наприклад, 2017 р. для родини із чотирьох осіб — 24, 6 тис. дол. США. 

Сьогодні у США функціонує шість головних соціальних програм: 

тимчасова допомога для малозабезпечених родин (Temporary Assistance for Needy 

Families, TANF); програма медичної допомоги малозабезпеченим особам 

(Medicaid); продовольчі купони (Food Stamps); додатковий дохід соціального 

забезпечення (Supplemental Security Income, SSI); податкова пільга отримувачам 

низької заробітної плати (Earned income tax credit, EITC); надання житлової 

допомоги (Housing Assistance). Фінансування надає федеральний уряд, а уряди 
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штатів розпоряджаються ресурсами, зазвичай, забезпечуючи додаткові виплати. 

Розглянемо ці програми детальніше [286]. 

1. Тимчасова допомога для малозабезпечених родин (Temporary Assistance 

for Needy Families, TANF). Родини, які отримують соціальну допомогу згідно з 

цією програмою, повинні знайти роботу впродовж двох років, а також мати не 

більше 2 000 дол. США в загальному обсязі активів. Ця програма 2016 р. 

забезпечила виплати для 2,8 млн осіб (серед них 2,1 млн — діти), при цьому 

7,1 млн родин живуть у злиднях; 2015 р. родина з трьох осіб отримувала, за 

програмою, 429 дол. США на місяць. 

2. Програма медичної допомоги малозабезпеченим особам Medicaid 2014 р. 

охопила 64,9 млн осіб з низьким рівнем доходу (з них 29,5 млн — діти). 

Програма забезпечує матеріальною допомогою 40 % усіх новонароджених у 

США, а також медичні витрати для 9,8 млн осіб сліпих та інвалідів, збільшуючи 

рівень доступної медицини загалом на 28 %. 

Окрім програми Medicaid, 6 млн дітей отримало додаткову допомогу від 

дитячої програми медичного страхування (CHIP), яка передбачає надання першої 

медичної допомоги, медичні витратні матеріали, профілактичну допомогу 

(перевірка зору, стоматологічна допомога та регулярні огляди). 

3. Продовольчі купони (Food Stamps) — програма, що надає 

малозабезпеченим особам продукти харчування. В рамках цієї програми 47,6 млн 

осіб отримало допомогу в розмірі 133 дол. США на місяць. Загальний бюджет 

програми — 79,9 млрд дол. США, з яких 3,8 млрд дол. США надає уряд штату. 

Спеціальна додаткова програма харчування для жінок, немовлят та дітей 

(Women, Infants and Children, WIC) забезпечує продовольчими купонами та 

іншою допомогою вагітних жінок і дітей до шести років. У рамках цієї програми 

2017 р. 7,7 млн осіб (з них понад 75 % — діти та немовлята) отримували 

допомогу кожного місяця. Загалом Програмою дитячого харчування надані 

безкоштовні або за зниженою ціною обіди загальним обсягом 12 млрд дол. США 

для 30 млн дітей. 
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4. Додатковий дохід соціального забезпечення (Supplemental Security 

Income, SSI) передбачає матеріальну допомогу людям похилого віку та особам з 

обмеженими можливостями на продукти харчування, одяг та притулок. У 

середньому приблизно 8,4 млн осіб отримує 536 дол. США щомісяця, з них 

7,3 млн — особи з обмеженими можливостями. 

5. Податкова пільга отримувачам низької заробітної плати (Earned income 

tax credit, EITC) застосовується для осіб, доходи котрих не перевищують 

51 567 дол. США на рік. Понад 27 млн осіб отримали 2012 р. кредити загальною 

сумою 63 млрд дол. США, що дало змогу для 6,5 млн громадян, половина з яких 

— діти, вийти за межі бідності і покращити рівень життя. 

6. Житлова допомога (Housing Assistance) надається 1,2 млн осіб через 

сертифікати на оренду. Завдяки субсидії отримувачі сплачують за житло не 

більше 30 % свого доходу. Місцеві установи допомагають 2,2 млн орендарів. 

Агентство громадського житла дає змогу окремим родинам використовувати 

ваучери для придбання власного житла. 

Житло надають у будинках, побудованих за рахунок бюджетних коштів. 

Відповідні органи влади штату та федерації стежать, щоб житло отримали 

незаможні родини. Оплата будинків, персоналу, ремонт і опалювання 

забезпечують за рахунок держави. За відсутності муніципальних будинків 

незаможних та безхатченків інколи розселяють на приватних квартирах або в 

готелях коштом держави. 

Однією з країн світу з найгуманнішою системою соціального захисту 

населення є Канада, сутність системи соціального захисту (WELFARE) якої 

полягає в тому, що держава гарантує певний рівень життя кожній людини в 

країні, незалежно від наявності канадського громадянства. 

Стягуючи прибутковий податок за прогресивною шкалою з усіх 

працюючих, держава надає фінансову допомогу тим, хто з будь-якої причини 

непрацездатний або не може знайти собі роботу. В такий спосіб 

унеможливлюється поява верстви осіб, які перетнули межу бідності. Завдяки 

цьому вдається контролювати рівень злочинності і запобігати соціальній 
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напруженості, що неминуче виникає у суспільстві, в якому живуть бідні та 

зневірені люди. 

Подібна соціальна політика у поєднанні з високим рівнем моральної 

стійкості і чіткою роботою правоохоронних органів створює для безпеки особи 

такі передумови, за яких рівень злочинності неймовірно низький, а соціальні 

конфлікти майже відсутні. Кожна особа, яка отримує допомогу з безробіття, 

усвідомлює, що цю допомогу надають за кошти багатого працюючого сусіда, 

оскільки саме його податки забезпечують безробітним відносно нормальне 

існування. 

Податки скеровують, здебільшого, на соціальні програми, розраховані на 

всі прошарки суспільства, передусім на неповнолітніх дітей, безробітних і людей 

похилого віку. 

Застосовують такі види соціальної допомоги: 

1. Допомога на дітей (введена з січня 1993 року), яку виплачують родинам з 

низьким та середнім рівнем доходів, з дітьми до 18 років у розмірі, що залежить 

від сукупного річного доходу родини. Максимальний розмір допомоги на дитину 

становить 489 кан. доларів. 

2. Допомога з безробіття для працюючих менше ніж 15 годин на тиждень 

або з заробітком до 113 кан. доларів на тиждень. Розмір допомоги та період, 

протягом якого її виплачуватимуть, залежать від заробітної плати, яку отримує 

особа, тривалості роботи та темпів зростання безробіття. Максимальний розмір 

допомоги з безробіття — 339 кан. доларів на тиждень. Якщо в особи немає 

роботи, проте вона її наполегливо шукає, то такій особі виплачуватимуть 

допомогу протягом 50-ти тижнів. Допомогу з безробіття обкладають 

прибутковим податком. 

Підприємці або пенсіонери (з 65 років) не отримують такої допомоги. 

Допомога не розповсюджується також на працівників, що звільнилися з роботи за 

власним бажанням або звільнених за порушення трудової дисципліни. 

3. Допомога за тимчасової непрацездатності. Виплачують особам, які 

отримали травму або професійне захворювання на робочому місці. Допомогу 
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виплачують упродовж усього курсу лікування. Після цього таким особам 

виплачують пенсію або значну одноразову грошову допомогу. У випадку смерті 

годувальника утриманці отримують кошти на похорон, місячний розмір пенсії та 

одноразову виплату. Дія цього виду допомоги розповсюджується і на іммігрантів 

з дня, коли вони починають офіційно працювати, оскільки кошти на цю програму 

відраховує роботодавець. 

4. Інші види соціальної допомоги особам похилого віку. Призначені для 

підтримання забезпеченої старості громадянам Канади [177]. 

Зазначені види допомоги виплачують такі фонди: 

— Канадський пенсійний фонд (КПФ). Кошти призначені для виплати 

пенсій громадянам, які досягли пенсійного віку. Відрахування до КПФ 

обов’язкові для всіх працюючих, причому розмір відрахувань 

збільшується пропорційно до збільшення доходів. До КПФ надходять 

кошти як найманих працівників, так і приватних підприємців. Пенсію 

отримують особи після досягнення 65 років незалежно від того, 

продовжують вони працювати чи ні. Якщо особа вирішила піти на 

пенсію у 60 років, то їй виплачуватимуть неповну пенсію. Проте після 

досягнення такою особою 65 років їй виплачуватимуть повну пенсію. 

Пенсія надходить щомісяця; її розмір постійно  збільшується  для 

захисту від інфляції. Пенсійний фонд також виплачує пенсії у зв’язку з 

непрацездатністю, проте їх можуть отримати лише особи, які офіційно 

визнані непрацездатними. З пенсій, як і з допомоги з безробіття, 

стягують прибутковий податок. 

— Фонд «Спокійна старість». Пенсії виплачують канадським громадянам і 

жителям Канади, яким виповнилося 65 років. Можливість отримання 

пенсії та її розмір залежать від терміну проживання в Канаді. Для 

отримання повної пенсії необхідно прожити в Канаді не менше 40 років 

після досягнення повноліття. Неповну пенсію можна отримати, 

проживши в країні щонайменше 10 років після досягнення 18 років. 

Пенсії цього фонду виплачують тільки в межах Канади. 
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— Фонд додаткової пенсії. Виплачує допомоги особам, які вже отримують 

пенсію з Фонду «Спокійна старість». Ця допомога передбачена для 

людей з незначним доходом або взагалі без доходу. Розмір допомоги 

залежить від доходу в попередні роки або від сукупного доходу родини 

і не обкладається податком. 

— Фонд допомоги на одного з подружжя. Передбачає незначну допомогу 

особам від 60 до 64 років, коли її (його) чоловік (дружина) отримують 

пенсію з фонду «Спокійна старість» та додаткову пенсію. Розмір та 

право на отримання цієї допомоги залежать від сумарного доходу 

подружжя і терміну проживання в Канаді. Вдови та вдівці також 

можуть отримувати цю допомогу, її не оподатковують [298]. 

Система охорони здоров’я Канади — одна з найефективніших у світі. Про 

це свідчить середня тривалість життя канадців, яка становить 82,2 року (один з 

найвищих показників у світі). Причому, на відміну від США та деяких інших 

розвинутих країн, медичні послуги в Канаді умовно безкоштовні, що робить їх 

доступними для всіх резидентів країни. 

Функціонування системи охорони здоров’я регулюють Законом Канади про 

охорону здоров’я (далі — Закон) від 1984 р. (Canada Health Act of 1984). 

Відповідно до Закону, канадську систему охорони здоров’я фінансує, 

здебільшого, держава. Отож для жителів Канади (Permanent Resident) вона 

безкоштовна, за винятком медичних послуг зі стоматології, офтальмології, 

косметології та ін. Проте жителі країни цілком забезпечують медичну сферу 

сплатою податків до бюджету Канади. Зазначимо, що податки в Канаді значно 

вищі, ніж у США, де немає безоплатної медицини. 

Канадська система охорони здоров’я (неофіційно — Medicare) передбачає 

наявність у кожного канадця, з дітьми включно, спеціальної карти здоров’я 

(Health Card), яка водночас може бути і документом, що посвідчує особу. Карту 

необхідно пред’являти за будь-якого звернення до медичного закладу Канади або 

медичного фахівця будь-якого рівня. 
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Зазначимо, що Канада має достатню кількість висококваліфікованих 

фахівців медичного профілю: медична освіта в Канаді досягла доволі високого 

рівня. Випускники, які отримали дипломи, зобов’язані пройти спеціальний 

кваліфікаційний іспит (Qualifying Examination) професійної організації 

Канадської медичної ради (Medical Council of Canada). 

Незважаючи на очевидне відставання Мексики від США та Канади за 

макроекономічними показниками розвитку, рівнем доходу та добробуту 

населення, система соціального захисту та охорони здоров’я Мексики ефективно 

забезпечує соціальні потреби населення, передусім людей похилого віку. 

Зокрема, про це свідчать дані інтернет-порталу International Living10 

2017 р., де зазначено, що найкраще у Мексиці живуть пенсіонери. Аналітики 

видання оцінювали країни за такими параметрами, як вартість життя, знижки для 

пенсіонерів, рівень системи охорони здоров’я, клімат. У цьому рейтингу Мексика 

посіла перше місце насамперед завдяки відносно низькій вартості життя і високій 

якості медичних послуг. За спеціальними дисконтними картками, які видають 

громадянам після досягнення 60 років, пенсіонерам доступні знижки до 50 % на 

авіа- та автобусні квитки, медичне обслуговування, відвідування музеїв, 

обслуговування в ресторанах, готелях тощо [235]. 

Конституція Мексики гарантує усім громадянам елементарні соціальні 

права, забезпечення яких є обов’язком держави. Юридичним механізмом 

втілення в життя цих прав за допомогою національних організацій є Генеральний 

Закон соціального розвитку (Ley General de Desarrollo Social), прийнятий 2004 р., 

(далі — «Генеральний Закон»), який встановлює базові принципи державної 

соціальної політики, соціальні права, а також обсяги національного бюджету, що 

виділяють на соціальні потреби. 

За Генеральним Законом соціального розвитку, соціальна політика 

передбачає такі компоненти: 

                                                
10 Друге місце посідає Панама, третє — Еквадор. До першої п’ятірки увійшли також Коста-Рика і 
Колумбія. З європейських країн лідирує Іспанія, яка у загальному списку посіла сьоме місце.  
У десятку країн, в яких добре живеться пенсіонерам, увійшли також Португалія та Мальта. 
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— боротьба з бідністю за допомогою освіти, забезпечення охорони 

здоров’я, харчування; боротьба з безробіттям, створення нових робочих 

місць, сприяння підвищенню доходів населення; навчання населення 

ремеслам та веденню домашнього господарства для самозабезпечення 

усім необхідним задля гідної якості життя; професійно-технічна 

підготовка дорослого населення; 

— соціальний захист та програми соціальної допомоги; 

— стимулювання регіонального розвитку; 

— забезпечення базової соціальної інфраструктури; 

— сприяння розвитку соціального сектору національної економіки [126]. 

Систему соціального захисту та охорони здоров’я формують дві державні 

організації. Одна обслуговує приватний сектор, інша — працівників державних 

установ [114]. 

Політику добробуту у Мексиці реалізують завдяки таким програмам, як: 

1. Програма пенсійного забезпечення. Подібно до розвинутих країн, у 

Мексиці діє накопичувальна система пенсійних виплат із віком виходу на пенсію 

65 років (для жінок — 60 років) [145]. 

2. Програма  медичного страхування: ISSSTE — для працівників державних 

організацій; IMSS — для співробітників приватних компаній; Seguro Popular — 

для родин з низькими доходами та безробітних. 

3. Програма допомоги з безробіття. Відповідно до законодавства, 

роботодавець зобов’язаний сплачувати одноразовий платіж, який дорівнює 

тримісячному окладу працівника. Для осіб віком 60–64 роки допомога з 

безробіття становить 75–95 % від розміру пенсії. 

4. Програма допомоги найбіднішим верствам населення. Здійснюють  

через державні програми «PROGRESA» та «CONTIGO». Існують також програми 

подолання диференціацій за доходами населення та підтримки найбідніших 

громадян [65]. 

5. Програма людського розвитку «Можливості» (Programa de Desarrollo 

Humano «Oportunidades»). Започаткована програма 2002 р. і передбачає заходи з 
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широкого охоплення допомогою незаможних родин через надання грошових 

дотацій і продуктів харчування родинам, чиї діти регулярно відвідували школу та 

проходили медичний огляд у державних клініках. Програма «Можливості» 

спрямована на досягнення: розвитку потенціалу маргінальних родин за 

допомогою комплексних заходів у сфері освіти, охорони здоров’я і харчування у 

тісній співпраці між державними установами та секторами за участю трьох рівнів 

влади, а також на розширення доступу незаможних родин до освітніх послуг, 

медичного обслуговування; забезпечення самодостатності та зміцнення 

спадщини маргінальних родин спільними узгодженими зусиллями державних, 

приватних і громадських програм соціального розвитку [241]. 

Систему охорони здоров’я Мексики можна вважати розвиненою та 

ефективною, адже лікарі періодично проходять навчання і курси підвищення 

кваліфікації у США та Європі (американські лікарі також часто проходять 

навчання у Мексиці). В усіх середніх і великих містах країни є щонайменше одна 

першокласна клініка, а також мережа аптек з цілодобовими консультаційними 

кабінетами, вартість консультації в яких становить близько 2,5 дол. США в 

денний час і 3,0 дол. США — у нічний. 

Значна перевага мексиканської медицини — доступні ціни, які в 

середньому вдвічі або втричі нижчі, ніж у США. Це стосується і вартості ліків. 

Мексиканська система охорони здоров’я подібна до канадської та 

британської моделей. Вартість державного страхування відносно низька — від 

100 дол. США на рік для дітей і підлітків до 360 дол. США для осіб, кому за 

60 років, причому невисока вартість поширюється і на лікарські препарати. 

Державне медичне страхування (IMSS) відзначається відсутністю вікових 

обмежень щодо отримання страховки. Для порівняння, приватні медичні страхові 

компанії не видають страхові поліси особам віком понад 64 роки, причому 

вартість державної медичної страховки значно нижча, ніж приватної. 

Проблемою державної системи охорони здоров’я є період очікування 

медичних послуг для пацієнтів та неможливість вибору лікарів. Не всі лікарські 
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засоби покриває страховий поліс. Їхній вибір обмежений, отож іноді доводиться 

купувати необхідні ліки в приватних аптеках. 

Державним страхуванням передбачено трирічний період обмеженого 

використання страховки, яка протягом першого року поширюється лише на 

незначні хвороби (грип, ГРВІ) та нещасні випадки, другого року — на вагітність і 

супутнє лікування, а також хірургічні операції, окрім переломів кісток; третього 

року — передбачає і ортопедичне лікування. Страхування, зазвичай, не 

поширюється на захворювання, що виникли до його отримання. Вартість 

приватного медичного страхування в Мексиці, як і в інших країнах, залежить від 

віку, стану здоров’я, типу страхування та інших чинників.  

 

3.3. Інституціоналізація політики добробуту в АСЕАН та МЕРКОСУР 

Міжнародні інтеграційні об’єднання останніми десятиліттями відіграють 

значну роль у зміні якості життя населення країн-членів, у тому числі країн, що 

розвиваються, чи нових індустріальних країн. Зокрема, АСЕАН та МЕРКОСУР, 

створені як економічні об’єднання, в процесі розвитку перейшли від виключно 

економічної інтеграції до спільного розв’язання проблем забезпечення добробуту 

населення. 

АСЕАН створена 8 серпня 1967 р. Філіппінами, Малайзією, Індонезією, 

Сінгапуром і Таїландом; згодом приєднались Бруней, Камбоджа, Лаос, М’янма та 

В’єтнам. Країни — члени Асоціації створили зону вільної торгівлі насамперед 

для активізації внутрішньої торгівлі товарами та послугами, розширення і 

диверсифікації мегарегіонального товарообігу, зміцнення 

конкурентоспроможності національних економік. 

Виконавчим органом Асоціації є Общинні Ради АСЕАН (ASEAN Community 

Councils), до складу яких входять Співтовариство політичної безпеки АСЕАН 

(ASEAN Political-Security Community), Економічне співтовариство АСЕАН 

(ASEAN Economic Community) і Соціально-культурне співтовариство країн 

АСЕАН (ASEAN Socio-Cultural Community). Перелічені органи мають у своїй 

компетенції відповідний міністерський орган (Sectoral Ministerial Body). Кожна 
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держава самостійно призначає своїх представників до Ради. Усі виконавчі органи 

повинні забезпечувати виконання відповідних рішень Конференцій глав держав 

та урядів, координацію діяльності відповідних секторів, розробку доповідей та 

рекомендацій на Саміт з питань, що належать до їхньої компетенції. 

Перші роки функціонування АСЕАН характеризувалися недосконалою 

інституціональністю, загостренням субрегіональних, суспільно-культурних і 

територіальних проблем, насамперед у питанні врегулювання територіального 

конфлікту щодо провінції Сабах (Північний Борнео) між Малайзією та 

Філіппінами, які розірвали дипломатичні відносини 1963 р. та відновили лише 

1989 р. Суперечка щодо статусу цієї провінції триває. 

На початковому етапі країни-учасниці ухвалили рішення укласти 

Бангкокську декларацію — форум для подальшої взаємної співпраці, 

налагодження торговельних зв’язків та забезпечення регіональної солідарності. 

Головними завданнями Асоціації визначено розвиток співпраці в соціально-

економічній і культурній сферах задля прискорення економічного зростання, 

соціального прогресу, культурного розвитку, збільшення достатку та доходів 

населення в Південно-Східній Азії [185]. 

Декларація визнає сім головних завдань інтеграційного об’єднання: 

1) економічне зростання, соціальний прогрес і культурний розвиток; 

2) регіональний мир і стабільність; 3) економічне, соціальне, культурне, технічне, 

наукове та адміністративне співробітництво; 4) взаємна допомога у проведенні 

досліджень та навчанні; 5) співробітництво в галузях сільського господарства та 

промисловості, торгівлі, транспортному сполученні, зв’язку та поліпшення 

життєвих стандартів; 6) підтримка наукових досліджень; 7) співпраця з 

регіональними та міжнародними організаціями. 

У 1970–1980-х роках відбулася поступова модернізація моделей розвитку 

країн — членів АСЕАН на основі запровадження ринкових засад вільного 

підприємництва, переходу до експортоорієнтованих стратегій за одночасного 

формування авторитарних політичних режимів в окремих державах. Різний 

рівень економічного розвитку країн-членів створював передумови для 
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поглиблення регіонального розподілу праці, проте націоналістична економічна 

політика країн-членів перешкоджала реалізації спільних економічних програм і 

проектів. 

На відміну від західних моделей регіональної інтеграції, південноазійська 

заснована на неформальності, інституційному мінімалізмі, уникненні юридичних 

процедур, ухваленні рішень на основі консультацій і консенсусу. Ці принципи 

зазнавали критики на Заході, проте були єдино можливими у складному 

регіональному середовищі. «Шлях АСЕАН» не був механізмом вирішення 

конфліктів, натомість запобігав їхньому виникненню. Зазначимо, що це 

допомагало підтримувати регіональну стабільність в умовах існування і 

загострення міждержавних і територіально-культурних суперечностей. 

На сучасному етапі розвитку головним успіхом АСЕАН є створення 

середовища єдності, миру і згоди країн-членів, що сприяло залученню іноземних 

інвестицій, передусім з Японії. Мережа японських підприємств з вироблення 

комплектуючих в автомобільному та електронному секторах пришвидшила 

інтеграційні процеси в АСЕАН та істотно збільшила обсяги експорту країн-

членів. 

Значних результатів економічного розвитку країни — члени АСЕАН 

досягли за рахунок різних чинників, найважливішими з яких є внутрішні, 

пов’язані з лібералізацією торговельного та інвестиційного режимів. Окрім того, 

сприятливе макроекономічне середовище забезпечило відносно стабільний рівень 

цін, передбачуваний бізнес-клімат, підтримку приватного сектору, розвинуту 

інфраструктуру та значну пропозицію добре підготовлених та низькооплачуваних 

трудових ресурсів. 

Процеси інтеграції певною мірою підвищили рівень життя незаможних верств 

населення, знизили рівень бідності. У регіоні спостерігалося зростання добробуту і 

чисельності представників середнього класу, зазнали якісних змін сфери охорони 

здоров’я та освіти. Зросла пропозиція трудових ресурсів для регіонального та 

глобального попиту у праці. Водночас швидкими темпами зростало міське населення, 

що сприяло поліпшенню стану інфраструктури і рівня життя населення загалом. 
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Втім, незважаючи на загальне поліпшення рівня і якості життя населення 

протягом останніх десятиліть, в окремих країнах — членах АСЕАН мільйони 

громадян перетнули межу бідності (табл. 3.9). 

Таблиця 3.9 

Основні характеристики добробуту країн — членів АСЕАН, 2015 р. 
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Бруней 78,7 н/д н/д 6,9 97,4 7,6 77,4 

В’єтнам 33,1 8,4 12,5 2,3 96,6 14,9 73,2 
Індонезія 53,3 11,1 43,3 6,2 96,2 27,2 70,1 

Камбоджа 23 16 41,3 0,5 97 33 66,6 
Лаос 38 23,2 62 1,9 95,2 58,7 65,4 
Малайзія 74 1,7 2,3 3,2 97,3 6,3 74,9 

М’янма 30 23,6 н/д 4 86,4 35,3 65,6 
Сінгапур 100 н/д н/д 2,8 100 1,7 82,7 

Таїланд 49 13,2 3,5 0,8 103,2 6,6 74,1 
Філіппіни 44 25,2 41,7 6,5 93,8 23 70,4 

Джерело: Складено автором на основі [187]. 

Дані табл. 3.9 вказують на поляризованість об’єднання, адже до нього  

входять такі країни, як Бруней та Сінгапур (ВВП у розрахунку на одну особу за 

паритетом купівельної спроможності 2017 р. — 78,24 тис. дол. США та 93,91 тис. 

дол. США, відповідно). З іншого боку, для таких слаборозвинутих країн, як 

М’янма та Камбоджа, цей показник становив 6,28 тис. дол. та 4,02 тис. дол. 

США, відповідно [210]. Зазначимо, що показники добробуту в останнє 

десятиліття істотно покращили Таїланд і Малайзія. 

Інвестори впевнено вкладають кошти у Таїланд, адже економіка країни 

залишається фінансово сильною. Запаси валютних резервів Таїланду повинні 

забезпечити певний захист від нестабільності ринку. Потужний внутрішній попит 
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є важливим чинником, водночас очікується, що ключові галузі 

продовжуватимуть помірний темп зростання. Довготерміновий економічний 

потенціал країни також є перспективним, оскільки країна може отримати користь 

від проекту розвитку АСЕАН. 

Очікується зростання добробуту тайських родин, розвиток ринку 

нерухомості та цінних паперів. Підвищення заможного середнього класу є 

критичним сегментом доходу, що сприятиме зростанню внутрішнього 

споживання [187].  

До інституціонально-структурних особливостей цього об’єднання можна 

зачислити моделі соціального захисту населення. Зокрема, у Брунеї, одній з 

найбагатших країн світу, успішно діє система соціально орієнтованого 

управління з безкоштовним соціальним забезпеченням, медичним 

обслуговуванням та освітою. Відсутні податки з доходів фізичних осіб, експорту, 

з продажів, податок у фонд заробітної плати та з виробництва, тобто Бруней має 

найменшу кількість податків серед країн мегарегіону. 

У Сінгапурі, незважаючи на великий державний бюджет у 75 млрд дол. 

США (для порівняння, в Україні — 26,7 млрд дол. США), відсутні державні 

пенсії та допомога безробітним. Оскільки нелегальне працевлаштування зовсім 

неможливе, усі працівники, відповідно до вимог закону, відраховують 20 % 

заробітної плати на індивідуальний рахунок. З цих коштів можна фінансувати 

купівлю житла (одного помешкання), лікування, навчання дітей, здійснювати 

інвестиції, проте лише у визначені державою інвестиційні фонди. Якщо кошти 

витрачено на освіту дітям, то після її отримання діти зобов’язані повернути гроші 

батькам із відсотками, які нараховують в інвестиційних фондах. 

Додатково до сплачуваних найманим працівником внесків у фонд його 

індивідуального заощадження ще 16 % заробітної плати неодмінно вносить 

роботодавець. Відтак щомісяця заощаджується 36 % зарплатні, що є ефективним 

інструментом стримування інфляції та водночас надійним механізмом соціального 

захисту. Сінгапурський долар — одна із найстабільніших світових валют [79]. 
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Іншу модель соціального захисту населення застосовують у Малайзії, де 

пенсію отримують не лише всі держслужбовці та працівники держкомпаній, а 

й працівники приватних компаній, які перераховували гроші в пенсійний фонд. 

У країні доступні безвідсоткові позики на купівлю житла, а будівельні 

компанії зобов’язані здавати 30 % дешевого, проте належної якості житла, яке 

уряд скуповує і продає малозабезпеченим родинам за мінімальними цінами. 

В Індонезії, Таїланді та Філіппінах намагаються охопити системою 

соціального захисту усе населення через різні форми надання послуг пенсійного 

забезпечення (державні та приватні страхові фонди). Проте значна частина 

населення не потрапила до системи страхування та пенсійних виплат (фермери, 

працівники приватного сектору, вільнонаймані робітники). 

У найбідніших країнах — членах АСЕАН (Камбоджа, М’янма, Лаос, 

В’єтнам) соціальне забезпечення надають обмеженому колу осіб — 

військовослужбовцям та державним чиновникам. 

Зазначимо, що системи охорони здоров’я в різних країнах — членах 

АСЕАН перебувають на різних рівнях розвитку, відрізняються вартістю та 

ефективністю, однак усі передбачають безкоштовне надання медичних послуг 

для населення. 

Спільну політику добробуту країн — членів об’єднання проводить і 

координує ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC). Головна мета політики — 

зростання рівня та якості життя населення, тобто його добробуту за допомогою 

спільних заходів, орієнтованих на розвиток людей, поліпшення стану довкілля та 

сприяння сталому розвитку національних економік. Досягнення цих цілей 

передбачає поглиблення співпраці у сферах і напрямах: культури та інформації; 

освіти, молоді та спорту; соціального благополуччя; жінки та гендерної політики; 

праці; державної служби; розвитку сільської місцевості та боротьби з бідністю; 

довкілля; управління катастрофами та гуманітарної допомоги; здоров’я та 

протидії поширенню інфекційних хвороб; розвитку та використання досягнень 

науки і технологій. 
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Базовий документ діяльності ASCC — «План дій—2025», згідно з яким 

спільними завданнями є підвищення прихильності, участі та соціальної 

відповідальності населення країн-членів завдяки створенню взаємовигідного, 

контрольованого та корисного для учасників механізму. Заплановано створення 

спільної платформи участі в інтеграційних процесах АСЕАН з використанням 

переваг різних ініціатив. 

На особливу увагу заслуговує методологія оцінки ефективності проведення 

політики у соціально-культурній сфері на основі сукупності 208 показників [188] 

розрахунку індексу ефективності за об’єктивними даними. Індекс спрямований 

на моніторинг цілей, їхнє узгодження та використання в процесі реалізації 

політики. 

У теоретико-методологічному аспекті аналіз оцінки охоплює такі тематичні 

групи: 1) розвиток людини; 2) соціальне забезпечення і захист; 3) соціальна 

справедливість і права; 4) забезпечення екологічної стійкості; 5) побудова 

ідентичності АСЕАН; 6) подолання прірви в розвитку. 

Кожна з груп налічує пов’язані елементи або секторальні області (загалом 

32), які додатково охоплюють 339 заходів або програм. Група людського 

розвитку налічує 39 показників за напрямами: розвиток освіти; інвестиції в 

розвиток людського капіталу; політика гідної праці; сприяння інформаційно-

комунікаційним технологіям; сприяння доступу до прикладних наук та 

технологій; зміцнення навичок підприємництва для жінок, молоді, людей 

похилого віку та осіб з інвалідністю; підвищення ефективності цивільної служби. 

Друга група соціального забезпечення та захисту охоплює 84 показники 

вимірювання досягнення добробуту у цій сфері в країнах-членах за напрямами: 

зниження рівня бідності; розвиток мережі соціальної безпеки та захист від 

негативних наслідків інтеграції та глобалізації; підвищення продовольчої безпеки 

та загального рівня безпеки; доступ до охорони здоров’я і просування ідей 

здорового способу життя; поліпшення контролю за інфекційними 

захворюваннями; забезпечення захисту від поширення впливу наркотичних 

засобів; захист від стихійних лих та розбудова безпечного суспільства. 
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Третя група — соціальне правосуддя та права людей — містить 

11 показників за напрямами: захист і заохочення прав і благополуччя жінок, 

дітей, людей похилого віку та осіб з обмеженими можливостями; захист і 

заохочення прав працюючих мігрантів; сприяння корпоративній соціальній 

відповідальності. 

Четверта група — забезпечення екологічної стійкості — налічує 

28 показників оцінки довкілля за напрямами: вирішення глобальних екологічних 

проблем; управління та запобігання транскордонному забрудненню довкілля; 

сприяння сталому розвитку через екологічну освіту та участь громадськості; 

запровадження екологічно чистих технологій; просування якісних стандартів життя 

у містах та міських районах країн; гармонізація екологічної політики та баз даних; 

сприяння сталому використанню прибережного і морського середовища; ефективне 

управління природними ресурсами та біорізноманіттям; збереження сталості 

ресурсів прісної води; реагування на зміни клімату та подолання їхніх наслідків. 

Окрім наведених груп, у політиці добробуту виокремлено групу 

формування АСЕАН-ідентичності громадян країн-членів, що налічує 

10 показників за напрямами діяльності: підвищення обізнаності та сенсу 

перебування громади в АСЕАН; збереження та просування культурної спадщини 

АСЕАН; взаємодія з громадою [188]. 

Зазначимо головні проблеми і завдання політики добробуту АСЕАН, які 

потребували і потребуватимуть нагального вирішення: 

— зростання рівня внутрішньорегіональної міграції трудових ресурсів з 
1,5 млн осіб 1990 р. до 6,5 млн осіб 2013 р. При цьому 50 % 

міжнародних мігрантів — це жінки, кожен восьмий мігрант — молода 

особа віком 15–24 роки; 

— сфера охорони здоров’я, насамперед в умовах загрози поширення таких 

інфекційних захворювань, як туберкульоз та СНІД; 

— освітня сфера — через неможливість одержання повної початкової 

освіти, відсутність доступу до шкіл та високий рівень відмов від 

надання освітніх послуг; 
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— у слаборозвинутих країнах-членах — проблема дефіциту продуктів 

харчування та недоїдання, яка залишається актуальною для населення 

окремих країн, вразливість до коливань цін на продовольчі ресурси; 

— техногенні та природні чинники добробуту внаслідок вразливості до 

природних та техногенних катастроф з тенденцією до посилення 

непропорційного негативного впливу на бідні та малозабезпечені 

верстви населення. Екологічне забруднення та руйнування ресурсів 

набувають характеристик виживання в окремих країнах АСЕАН, 

передусім в аспекті природних катаклізмів і кліматичних  

змін [186]. 

Зазначимо, що для якісного вимірювання результатів побудови держави 

добробуту у країнах Азії, зокрема АСЕАН, Азійським банком розвитку (Asian 

Development Bank) 2005 року запропоновано т. зв. індекс соціального захисту 

(Social Protection Index) спочатку для шести країн (Бангладеш, Індонезія, 

Монголія, Непал, Пакистан, В’єтнам), а згодом розширено для 35-ти країн 

Азіатсько-Тихоокеанського регіону.  

SPI складається із трьох компонентів (табл. 3.10):  

1) індекс соціального страхування (social insurance, SI), що відображає 

рівень розвитку медичного, пенсійного та іншого страхування від безробіття 

(акцент на зменшенні ризиків для груп людей, які тимчасово не є активними на 

ринку праці);  

2) індекс соціальної допомоги (social assistance, SA), який демонструє обсяг 

соціальних трансфертів для малозабезпечених, розвиток численних соціальних 

програм підтримки інвалідів, пенсіонерів, дітей (акцент на підтримці найбільш 

соціально вразливих груп населення, яким часто недоступні програми 

соціального страхування);  

3) індекс програм ринку праці (labor market program, LMP), який 

відображає активність у підвищенні кваліфікації та навчання, підприємницькій 

діяльності (акцент на програмах активізації ринку праці).  



	

	

209 

209	

Таблиця 3.10  

Компоненти соціального захисту за SPІ 

№ з/п Компоненти 

1.  

SI (% від соціального захисту) 
Індивідуальні SI-програми (% від загального показника SI): 
- пенсійне страхування; 
- медичне страхування; 
- інші види страхування  

2.  

SA (% від соціального захисту) 
Індивідуальні SA-програми (% від загального показника SA): 
- соціальні трансферти; 
- програми ліквідації наслідків стихійних лих; 
- програми піклування про дітей; 
- програми допомоги літнім людям; 
- програми охорони здоров’я; 
- програми захисту інвалідів  

3.  

LMP (% від соціального захисту) 
Індивідуальні LMP-програми (% від загального показника LMP): 
- програми перепідготовки і навчання; 
- стартовий капітал для програм розвитку бізнесу  

Джерело: Складено автором на основі [296]. 

Загальна формула для розрахунку позиції країни у рейтингу за SPI має вигляд:  

SPI = (ESI + ESA + ELMP) / (BSI + BSA + BLMP),  (3.5) 

де ESI — витрати на соціальне страхування; ESA — витрати на соціальну допомогу; 

ELMP — витрати на програми на ринку праці; BSI — кількість бенефіціарів програм 

соціального страхування; BSA — кількість бенефіціарів програм соціальної 

допомоги; BLMP — кількість бенефіціарів програм ринку праці. 

Отже, SPI є доволі простим індикатором для розрахунку, оскільки 

передбачає поділ обсягів витрат на соціальні потреби тієї чи іншої країни на 
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загальну кількість потенційних бенефіціарів усіх програм соціального захисту. 

Результат виражається як у числовому коефіцієнті — від 0 (мінімальне значення) 

до 0,5 (максимальне), так і у відсотках від ВВП країни на особу. Серед країн, за 

якими розраховується SPI, група високорозвинутих держав витрачає на 

соціальний захист 10,2 % ВВП, група країн із середнім доходом — від 3,4 до 4 % 

ВВП, група країн із низьким доходом — 2,6 % ВВП.  

У таблиці 3.11 представлені значення індексу соціального захисту для країн 

АСЕАН. Індекс соціального захисту є відносно простим показником, заснованим 

на поділі загальних витрат на соціальний захист на загальних потенційних 

бенефіціарів соціального захисту. Потім це співвідношення порівнюється з ВВП 

на душу населення. Такими бенефіціарами є бідні, діти, люди похилого віку або 

безробітні. Іншими словами, SPI оцінює ефективність країни у витрачанні на 

соціальний захист, задокументувавши кількість досягнутих потенційних 

бенефіціарів та їхні середні доходи. 

Таблиця 3.11 

Основні характеристики політики добробуту 

країн — членів АСЕАН, 2015 р. 
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В’єтнам 4,4 6,3 5,5 0,6 0,1 
Індонезія 1,2 2,1 1,4 0,6 0,03 
Камбоджа 1,2 0,8 0,4 0,4 0,03 
Лаос 0,6 0,8 0,7 0,1 0,001 
Малайзія 4,2 4,2 4,1 0,1 0,03 
М’янма 0,1 0,1 0,1 – – 
Сінгапур 6,3 5,3 4,1 0,9 0,3 
Таїланд 2,9 4,1 3,1 0,9 – 
Філіппіни 2,2 2,9 2,0 0,9 0,01 

Джерело: Складено автором на основі [296]. 
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Країни АСЕАН відзначаються доволі поляризованим середнім показником 

індексу соціального захисту (від 0,7 в Лаосі до 6,3 в Сінгапурі). У цьому регіоні 

розташовані: одна країна з високим рівнем доходу (Сінгапур); дві країни із 

середнім рівнем доходу (Таїланд та Малайзія); одна країна з низьким рівнем 

доходу (Камбоджа); чотири країни з нижчим від середнього рівнем доходу 

(Індонезія, Лаос, Філіппіни та В’єтнам).  

Результати аналізу засвідчують, що зі зростанням ВВП країни на душу 

населення частка соціального страхування в його показнику соціального 

захисту має тенденцію до зростання. Проте цей позитивний взаємозв’язок має 

незначне співвідношення. Наприклад, В’єтнам, країна з перехідною 

економікою, має розвиненішу схему соціального страхування, ніж його рівень 

доходу. В’єтнам зумів розширити медичне страхування для значної частини 

свого населення. 

Інтеграційне об’єднання МЕРКОСУР (Спільний ринок країн Південного 

конуса), створене 1991 р. Аргентиною, Бразилією, Парагваєм і Уругваєм, у 

короткий термін перетворилося в одного з головних учасників мегарегіональної 

інтеграції. У наш час МЕРКОСУР — найбільший інтегрований ринок Південної 

Америки, де зосереджено 45 % населення (понад 200 млн осіб), 50 % сукупного 

ВВП (понад 1 трлн дол. США), 40 % прямих іноземних інвестицій, понад 60 % 

сукупного обсягу товарообігу і 33 % обсягу зовнішньої торгівлі  континенту. З 

1996 р. статус асоційованого члена мають Чилі та Болівія, з 2003 р. — Колумбія, 

Перу та Еквадор. Венесуела прийнята 2005 р. як повноправний член, але без 

права голосу. Метою інтеграційного об’єднання є поліпшення рівня та якості 

життя, зростання добробуту населення країн-членів [203]. Сучасні досягнення 

МЕРКОСУР відображено у таблиці 3.12. 
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Таблиця 3.12 

Демографічні показники добробуту країн — членів МЕРКОСУР,  

2017–2019 рр. 
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Аргентина 20 055 32 1 12,5 76,3 
Болівія 8 172 34,6 1,5 38,4 68,7 
Бразилія 16 462 26,5 0,9 16,4 75,2 
Венесуела 10 798 33,1 1,3 14,9 74,4 
Парагвай 13 584 22,2 1,3 20,5 73 
Уругвай 23 581 9,7 0,4 4,5 77,1 
Чилі 26 317 8,6 1,4 4,9 79,9 
Перу 14 719 20,5 1,7 7,3 76,3 
Еквадор 11 743 23,2 1,8 7,2 76,6 

Джерело: Складено автором на основі [307]. 

Наприкінці 2019 р. найвідсталішою країною залишається Болівія, яка 

приєдналася до МЕРКОСУР 2015 р. Показники добробуту Еквадору, Венесуели, 

Перу та Парагваю низькі, Аргентини та Бразилії — середні, Чилі та Уругваю —

найвищі. 

Розглянемо системно-структурні характеристики соціального захисту та 

охорони здоров’я країн — членів МЕРКОСУР. Як відомо, Латинська Америка 

стала своєрідною світовою лабораторією пенсійного реформування системи за 

участю експертів Світового банку та МВФ. Починаючи з Чилі (1981), ще 11 країн 

регіону, зокрема Аргентина (1994), Колумбія (1994), Уругвай (1996) та Болівія 

(1997), перейшли від розподільчої (солідарної) системи до накопичувальної. 

Однак після кількох індексацій і націоналізацій страхових фондів, спричинених 

економічними кризами 2000 р. та 2008 р., в Аргентині, Бразилії, Уругваї та 

Венесуелі функціонують переважно солідарні системи соціального 
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забезпечення11. В Болівії, Мексиці, Сальвадорі та Чилі створено накопичувальні 

системи обов’язкових індивідуальних пенсійних рахунків, де розмір пенсії 

залежить від величини доходу, отриманого від інвестування пенсійних внесків. 

Проміжну модель використовують у Парагваї, Перу та Колумбії, коли працюючі 

можуть залишатися в солідарній системі або вступити до накопичувальної. 

У Бразилії, завдяки неоліберальним реформам, у 90-х роках минулого 

століття вдалося подолати енергетичну кризу і зупинити гіперінфляцію. Попит на 

експорт товарів сприяв зростанню кількості робочих місць, незначному 

поліпшенню добробуту населення. Завдяки активній соціальній політиці вдалося 

підвищити рівень освіти в країні, що, своєю чергою, поліпшило якість життя 

громадян. 

Організаційно-інституціональну компоненту політики добробуту 

становлять державні програми — «Родинний гаманець» (Bolsa Familia) та 

«Нульовий голод» (Fome Zero), спрямовані на системну підтримку найбіднішого 

населення країни через надання фінансових субсидій, організацію бюджетних 

їдалень, водопостачання у напівзасушливих районах, розподіл вітамінів, 

лікарських засобів тощо. 

Завдяки програмі Bolsa Famіlia родини, прибуток яких нижче 120 реалів 

(1/4 від мінімальної заробітної плати), отримують щомісяця 18 реалів (10 дол. 

США) стипендії на дитину за умови, що вона відвідує школу. Якщо ж місячний 

прибуток родини менше 60 реалів, то розмір допомоги становить 58 реалів [8]. 

У наш час загальні витрати на соціальну політику в Бразилії коливаються 

від 38 % до 40 % ВВП. Найважче становище у сфері пенсійного забезпечення  

(12 % ВВП). Зважаючи на старіння населення, очевидно, що бюджет країни не 

зможе в довготерміновій перспективі витримати настільки значні витрати [281]. 

                                                
11 Солідарна система (та, що працює зараз) передбачає, що кожен працюючий віддаватиме 
частину своєї зарплати до пенсійного фонду, а зібрані кошти перерозподілятимуть між усіма 
пенсіонерами. Своїми внесками працюючий фактично «купує» право також отримувати 
пенсію, коли досягне пенсійного віку. 
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Важливою структурно-функціональною особливістю політики добробуту 

Бразилії є система спортивних клубів, заняття в яких безкоштовні і їх провадять, 

зазвичай, на відкритому повітрі двічі на день для всіх бажаючих. Спортклуби 

співпрацюють із місцевими лікарнями, які пропонують людям безкоштовну 

оцінку стану здоров’я на початку занять спортом із щоквартальним 

моніторингом. Особи з гіпертонією чи зайвою вагою отримують право 

позачергового прийому в клініці, що мотивує до занять у спортзалах. 

Доволі розвинутою країною регіону є Уругвай, де завдяки політиці 

добробуту, ініційованій колишнім президентом держави, застосовано концепцію 

моделі «держави добробуту» ще на початку ХХ ст. Модель передбачала 

створення численних державних компаній, у тім числі монополій, здійснення 

програм пенсійного забезпечення, охорони здоров’я і медичної допомоги, 

запровадження безкоштовної освіти та розробку досконалого і всеосяжного 

трудового законодавства. Ліберально-реформістська політика заклала основи для 

тривалого періоду сталого розвитку країни, започаткувала традиції соціальної 

солідарності, поваги до закону і держави, витрати на досягнення суспільних цілей 

якої істотно зростали. 

Уругвай 2009 р. став першою країною світу, яка надала кожному школяреві 

безкоштовний ноутбук і доступ до мережі Інтернет, а президент жертвував 90 % 

своїх доходів на благодійність, внаслідок чого отримав прізвисько «найбідніший 

президент світу». Уругвай став також першою країною Латинської Америки, якій 

вдалося застосувати ефективну модель держави добробуту. В країні один із 

найвищих показників грамотності у світі (98,1%) завдяки забезпеченню доступу 

громадян до безкоштовної та обов’язкової освіти. 

У Венесуелі соціальний захист малозабезпеченого населення країни був 

пріоритетом соціальної політики, що проводив президент У. Чавес. За 14 років 

його правління відбувся суттєвий перерозподіл доходів на користь бідних і 

найбідніших верств населення: частка венесуельців, які живуть за межею 

бідності, скоротилася. 
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Подібна політика стала можливою завдяки різкому зростанню доходів від 

експорту нафти на початку ХХІ ст. У 2002–2010 рр. затверджено пакет 

соціальних програм для бідних і найбідніших верств, у яких передбачено 

створення: магазинів і супермаркетів продажу субсидованих державою 

продуктів; медпунктів і клінік у бідних кварталах міст і сільській місцевості; 

освітніх програм ліквідації неписьменності, розвитку початкових і середніх шкіл 

та спеціальних прискорених університетських курсів; передумов для будівництва 

дешевого житла, розвитку сільськогосподарських зон і районів проживання 

індіанського населення. 

Економічна криза 2008–2009 рр. зруйнувала економічну і політичну 

рівновагу та перспективи розвитку цієї моделі. Масштабна корупція в усіх ланках 

державного апарату перетворила Венесуелу на найкорумпованішу країну 

Латинської Америки та світу. Провали економічної політики, націоналізація 

підприємств і торговельних мереж, контроль над цінами і множинний валютний 

курс, який створив можливості урядовцям і близьким до них бізнесменам 

збагатитися на імпорті продовольства, призвели до дефіциту основних продуктів 

харчування і товарів повсякденного вжитку, величезних черг у супермаркетах, а 

після чергового зниження цін на нафту (2014–2015) — до систематичних 

перебоїв у постачанні електроенергії та економічного колапсу і найглибшого за 

останні 70 років економічного спаду. 

У минулому багата країна Парагвай унаслідок війни 1864–1870 рр. з 

Аргентиною, Бразилією та Уругваєм втратила значну частину своєї території, 

переважну більшість чоловічого населення країни; відбувся фактичний регрес 

інфраструктури. Після Другої світової війни процеси іміграції позитивно 

вплинули на розвиток країни, проте населення, здебільшого недостатньо 

забезпечене, проживає у сільській місцевості та займається фермерством. 

Незважаючи на це, тривалість життя (73 роки) вища, ніж, наприклад, в Україні 

(71 рік), а за індексом щастя країна посідає 70-те місце у світі (порівняно з 132-м 

в Україні) [222]. 



	

	

216 

216	

Система соціального страхування, створена 1943 р., охоплює всіх 

працюючих і тих, хто не досяг 60 років. Законом передбачена безкоштовна 

медична допомога, виплати під час хвороби або на період одужання після 

нещасного випадку, оплата витрат у зв’язку з вагітністю та пологами, а також 

пенсії за віком для тих, кому за 60 років. Джерелом фінансування є внески 

працедавців, найманих працівників і частково — бюджетні ресурси. У сфері 

народної освіти й охорони здоров’я втілені реформи істотно поліпшили 

становище, хоча й зараз у країні не вистачає медичного персоналу (1 лікар на 

1 406 осіб). 

Багата на природні ресурси Болівія залишається однією з найбідніших 

країн Південної Америки. Високі витрати виробництва, нестача інвестиційних 

ресурсів, погана транспортна інфраструктура і відсутність виходу до моря значно 

обмежують соціально-економічний розвиток країни. Системи державного 

соціального захисту та охорони здоров’я розвинуті недостатньо, у соціальному 

страхуванні беруть участь лише 10–15 % від загальної кількості працюючих. 

За експертними оцінками, система медичного обслуговування населення 

Аргентини у МЕРКОСУР найрозвиненіша. Застосовують три головні моделі 

надання медичних послуг: державну (за рахунок державного та місцевих 

бюджетів); соціального забезпечення (система соціальних фондів за рахунок 

внесків працюючих і працедавців); систему передплатного медичного 

страхування. На сучасному етапі розвитку понад 90 % медичних послуг надають 

через систему обов’язкового соціального забезпечення та розгалужену мережу 

приватних компаній з надання послуг з передплатного медичного страхування. 

Перша модель функціонує, здебільшого, у формі субсидіювання фондів 

соціального страхування, тобто медичне обслуговування в Аргентині здійснюють 

винятково за рахунок страхування (соціального чи приватного) або на платній 

основі. В країні функціонує широка мережа приватних медичних закладів та 

консультаційних кабінетів, які співпрацюють з фондами соціального страхування 

та страховими компаніями. Наявність медичного страхування є обов’язковою 

вимогою при зарахуванні дітей до навчальних закладів [183]. 
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У Бразилії створена Єдина система охорони здоров’я (Sistema Único de 

Saúde, SUS), яка обслуговує значну частину населення і керує фондами 

медичного страхування. В Єдину систему охорони здоров’я залучені медичні 

центри та клініки, лікарні, лабораторії, банки крові, а також фонди і науково-

дослідні інститути. Систему, створену 1990 р., з того часу реформували з метою 

кращої організації та децентралізації надання послуг. Медичне обслуговування 

безкоштовне для всіх громадян, у тім числі іноземців. Доволі поширене і 

приватне медичне страхування. 

Головною перевагою уругвайської системи охорони здоров’я є дієве і 

недороге медичне страхування, що дає змогу кожній особі, яка проживає на 

території Уругваю, користуватися медичними послугами високого рівня. Загалом 

медичне страхування країни представлено методами державної системи 

медичного страхування, приватними компаніями медичного страхування, 

програмами медичного страхування приватних компаній. Доступ до державного 

медичного страхування мають усі мешканці Уругваю, саме тому місцеву 

медицину вважають безкоштовною. Іноземних громадян, котрі постійно 

проживають на території Уругваю, також можуть обслуговувати безкоштовно. 

Громадяни сусідніх країн (Парагвай, Перу, Болівія) приїжджають на 

лікування в Аргентину, Бразилію, Уругвай, оскільки в їхніх країнах немає 

якісного безкоштовного обслуговування. Незважаючи на проблеми соціально-

економічного розвитку та інтеграційні перешкоди, країни — члени МЕРКОСУР, 

як і АСЕАН, провадять спільну політику добробуту, проте не на основі 

виконавчих органів, а створюючи спільне законодавство щодо міграції, культури, 

праці та соціальної сфери. 

З метою зміцнення процесу регіональної інтеграції з 2009 р. започатковано 

укладення міждержавних угод, завдяки яким пересування між країнами 

МЕРКОСУР полегшується: «Угода про проживання для громадян країн — 

учасниць МЕРКОСУР»; «Угода про проживання для громадян МЕРКОСУР, 

Болівії і Чилі». Механізми реалізації цих угод надають громадянам країн — 

членів МЕРКОСУР право на отримання законного проживання на території іншої 
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країни-члена і функціонують в Аргентині, Бразилії, Парагваї, Уругваї, Болівії, 

Чилі, Перу, Колумбії та Еквадорі. Важливо, що громадяни країн — членів 

МЕРКОСУР, які змінюють місце проживання і переселяються в іншу країну-

учасницю, мають право працювати на рівних умовах з громадянами цієї країни за 

дотримання конкретних положень, встановлених трудовим законодавством. При 

цьому перелічені угоди створюють підстави для уніфікації внесків на соціальне 

забезпечення мігрантів з метою одержання пенсійних виплат та інших пільг 

[261]. 

Домінантним напрямом реалізації політики добробуту стало усунення 

диференціації  розвитку  країн-учасниць завдяки створенню Фонду структурної 

конвергенції (Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR, FOCEM). 

Фонд функціонує за дотриманням принципу солідарного фінансування країн і 

призначений для фінансування проектів з поліпшення інфраструктури, 

конкурентоспроможності бізнесу та соціального розвитку, а також проектів 

розвитку власної інституційної структури МЕРКОСУР. 

FOCEM створений наприкінці 2004 р. і почав функціонувати з 2006 р. 

Заснований на системі внесків і розподілу ресурсів у зворотному напрямі. 

Передбачає, що країни-члени з більшим рівнем економічного розвитку вносять 

більший внесок, а країни з відносно меншим рівнем отримують більші обсяги 

ресурсів для фінансування національних проектів. Пріоритет надають проектам з 

санітарії, доступу до питної води, відновлення та будівництва доріг, 

автошляхової інфраструктури, прокладання електричних мереж та встановлення 

високовольтних станцій, поліпшення і розширення шкільних приміщень, 

відновлення залізниць тощо [259]. 

За позитивно-інтеграційних напрямів політики добробуту об’єднання 

виокремило спільні заходи та механізми у сфері охорони здоров’я, а саме — 

універсального доступу до лікарських препаратів, який належить до 

пріоритетних. Згідно з Угодою міністрів охорони здоров’я № 05/15, створено 

«Спеціальний комітет з переговорів про ціни на ліки, в яких є найбільша 

потреба» для здійснення переговорів з науковими лабораторіями та 
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фармакологічними компаніями щодо придбання ліків за доступними цінами 

[183]. 

Певною мірою позитивним інституціонально-інтеграційним напрямом  

політики добробуту МЕРКОСУР можна вважати і розвиток мережевої системи 

правозахисних установ та організацій у регіоні. Починаючи з 2014 р., Інститут 

суспільної політики МЕРКОСУР з прав людини (IPPDH) створив інтерактивну 

інформаційну систему з правозахисних установ на своїй віртуальній платформі 

разом із Інформаційною системою з прав людини МЕРКОСУР (SISUR) та 

країнами-членами. Сьогодні мережева система об’єднує 200 установ і державних 

координаційних механізмів, присвячених захисту прав людини в Аргентині, 

Бразилії, Парагваї, Уругваї та Венесуелі. 

Розглянуті питання прав людини збігаються з мандатом IPPDH і 

пріоритетами порядку денного Наради вищих органів з прав людини, міністерств 

закордонних справ МЕРКОСУР і асоційованих країн (RAADH) [179]. 

Як зазаначив C. Якубовський,  серед перспективних завдань інтеграційного 

об’єднання вирізняють два: політичне, зміст якого полягає у подальшому 

розвиткові парламенту МЕРКОСУР, та економічне —  створення єдиної валюти 

[176, с.72]. 

 

3.4. Авторитарна інтеграційна модель та політика добробуту  

країн — членів Євразійського економічного союзу 

Регіоналізація на пострадянському просторі стала приводом для створення 

Євразійського економічного співтовариства (ЄврАзЕС), договір підписаний 

10 жовтня 2000 р. у м. Астана (Нур-Султан), набув чинності 30 травня 2001 р. після 

ратифікації усіма країнами-членами. Засновниками організації були п’ять держав — 

Білорусь, Казахстан, Киргизька Республіка, Російська Федерація, а також 

Таджикистан. Президенти країн-членів на засіданні Вищої Євразійської економічної 

ради 29 травня 2014 р. підписали Договір про Євразійський економічний союз 

(ЄАЕС), що передбачав ще вищий рівень інтеграції. У Мінську 10 жовтня 2014 р. 
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підписаний Договір про вступ Вірменії до ЄАЕС, а 23 грудня 2014 р. в Москві — 

Договір про приєднання Киргизької Республіки до ЄАЕС [146]. 

Зазначимо, що в глобальному вимірі ЄАЕС позиціонується як 

внутрішньоконкурентне формування з виробництвом переважно сировинної 

продукції: енергоресурсної, аграрної, металургійної та хімічної сировини. Товарна 

структура зовнішньої торгівлі ЄАЕС незбалансована: в експорті переважає 

продукція добувних, а в імпорті — обробних галузей. У структурі експорту країн 

ЄАЕС близько 63 % — мінеральне паливо (для порівняння, у структурі світового 

експорту понад 70 % становить продукція обробних галузей, а на мінеральне паливо 

припадає лише 17 %). 

ЄАЕС, з погляду економічної потужності у світовому господарстві, не став 

впливовим. ЮНКТАД не розглядав його у щорічній Доповіді про світові 

інвестиції, на противагу таким конкурентам ЄАЕС в Євразії, як АСЕАН, яка 

постійно представлена у загальному аналізі в розділі мегарегіональних та 

міжрегіональних груп (табл. 3.13).  

Таблиця 3.13 

Просторова структура прямих іноземних інвестицій міжрегіональних  

груп та інтеграційних об’єднань, 2013–2014 рр. 

Назва групи (об’єднання) 
2013 2014 

млрд дол. 
США % млрд дол. 

США % 

АТЕС 837 57 652 53 
Велика двадцятка 894 61 635 52 
Всестороннє регіональне 
економічне партнерство 

349 24 363 30 

Трансатлантичне торговельне та 
інвестиційне партнерство 

564 38 350 28 

Транстихоокеанське 
партнерство 

517 35 345 28 

БРІКС 294 20 252 21 
НАФТА 346 24 169 14 
АСЕАН 126 9 133 11 
МЕРКОСУР 83 6 73 6 

Джерело: Складено автором на основі [309]. 



	

	

221 

221	

Загалом результати створення і функціонування такого великого 

інтеграційного об’єднання, як ЄАЕС, з населенням близько 185 млн осіб потрібно 

визначити після тривалішого періоду функціонування, однак вже на сучасному 

етапі необхідно реалізувати науково обґрунтовану раціональну зовнішньо-

економічну політику з країнами-членами, які відходять від принципів 

лібералізму, схиляючись до протекціонізму та ведення політичних, економічних, 

у тім числі торговельних війн. 

Згідно з Договором, Євразійське економічне співтовариство є міжнародною 

економічною організацією, створеною з метою ефективного просування у 

країнах-членах процесу формування митного союзу та єдиного економічного 

простору, а також реалізації цілей і завдань, що стосуються поглиблення 

інтеграції в економічній і гуманітарній сферах [41]. 

Однією з основних цілей функціонування Євразійського економічного 

союзу, закріплених у статті 4 Договору про Євразійський економічний союз від 

29 травня 2014 року, є «створення умов для стабільного розвитку економік 

держав-членів в інтересах підвищення життєвого рівня їх населення». 

Вступили в дію всі регламенти і норми, прийняті в ЄАЕС: 

1) скасування митного контролю, включаючи оформлення, збори і платежі 

на кордонах між країнами ЄАЕС; 

2) введення таких обов’язкових норм регламентації, як Єдиний митний 

тариф і єдина Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності країн 

ЄАЕС; 

3) роботодавці держав ЄАЕС можуть вільно наймати на роботу громадян 

інших країн ЄАЕС без дозволу з боку своєї держави на здійснення трудової 

діяльності; 

4) соціальне забезпечення, зокрема соціальне страхування (крім 

пенсійного), найманих громадян інших держав ЄАЕС і членів їхніх сімей 

здійснюється на загальних підставах і умовах, які застосовують для своїх 

громадян; 
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5) застосовуються єдині Технічні регламенти та вимоги на продукцію, що 

функціонують з часів митного союзу. Документи, що підтверджують безпеку 

виробленої продукції, отримані в відповідних регламентованих лабораторіях 

щодо дотримання якості продукції, будуть єдиного зразка і визнані на території 

будь-якої держави — члена ЄАЕС; 

6) держави зобов’язуються у взаємній торгівлі стягувати податки, збори та 

обов’язкові платежі сприятливим чином, так, щоб оподаткування щодо 

аналогічних товарів на території учасників союзу і за аналогічних обставин було 

взаємно задовільним і взаємовигідним [146]. 

На базі інститутів ЄАЕС очікується формування єдиного ринку 

економічного і торгового простору, вільного обміну послугами, капіталом і 

трудовими кадрами на основі спільності стандартів виробництва і норм ведення 

бізнесу на всій території країн — членів ЄАЕС. 

Наступним етапом розвитку Союзу є формування такого економічного 

союзу, де буде можлива координація пріоритетів розвитку економічної політики 

країн ЄАЕС між собою. Зростаючі економічні міжнародні зв'язки між країнами 

ЄАЕС мають зміцнювати дружбу народів, стимулювати культурний обмін, 

сприяти встановленню дружніх, довірчих партнерських зв'язків. У перспективі 

постало завдання досягнення повної економічної інтеграції країн — членів 

ЄАЕС, включаючи також інтеграцію в соціальному забезпеченні населення країн 

— членів ЄАЕС, у формуванні спільної соціальної політики загалом. 

Систематизація та узагальнення публікацій з мегарегіоналізації 

пострадянського простору дає змогу виокремити два напрями наукової думки: 

коли розглядають політичні аспекти різноманітних інтеграційних угод з 

домінуванням Російської Федерації; коли акцентують увагу переважно на 

економічних наслідках інтеграційного співробітництва. 

Перший напрям досліджень, насамперед у країнах — членах Євразійського 

економічного співтовариства, охоплює широкий спектр методологічної концепції 

«Євразії» [220], ролі Російської Федерації у створенні «євразійських» союзів 

[242], спроб тлумачення сутності об’єднання ЄврАзЕС (сьогодні — ЄАЕС) у 
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термінах неофункціоналізму [253]. Зокрема, А. Галіакберов та А. Абдуллін 

вважають об’єднання одним із «трьох стовпів» євразійського співтовариства, 

поряд із Конференцією із взаємодії і заходів довіри в Азії (CICA) та 

Шанхайською організацією співробітництва (SCO) [212]. 

З нашого погляду, головні геоекономічні цілі РФ в інтенсифікації 

інтеграційних процесів пострадянських країн полягають у зміцненні 

конкурентних позицій російських товаровиробників на внутрішньому ринку і 

ринках країн СНД з одночасним гальмуванням процесу інтеграції нових 

незалежних держав (ННД) та інших мегарегіональних об’єднань, а також 

посиленням контролю над мінерально-сировинною базою пострадянських країн 

провідними промисловими підприємствами. При цьому передбачають: 

досягнення безперешкодного доступу російських товарів до ринків країн — 

членів ЄС; стримування експансії Китаю на внутрішній ринок РФ та країн СНД. 

Окремі науковці зосередили увагу на економічних аспектах євразійської 

інтеграції. Наприклад, де Соуза на основі моделі загальної економічної рівноваги 

GTAP проаналізував режим митного союзу ЄврАзЕС і дійшов висновку, що він є 

«…таким, що призведе до зменшення ВВП країн-учасниць, оскільки негативні 

наслідки скорочення торгівлі явно переважають будь-які позитивні ефекти від 

нього» [200]; О. Шумило-Тапіола, оцінюючи Угоду про митний союз Російської 

Федерації, Білорусі та Казахстану від 2010 р., вказує, що це, найімовірніше, 

проект «верхів», і рішення, здебільшого, ґрунтується на особистих амбіціях 

лідерів країн, а не на економічних інтересах населення [275]. 

Згідно з теоретичними положеннями митних союзів, методологічною 

основою оцінки зростання добробуту населення в процесі реалізації 

інтеграційних угод та об’єднань є товарообіг між країнами-учасницями та 

взаємний рух прямих іноземних інвестицій (ПІІ). Проаналізуємо ці показники у 

країнах — членах ЄАЕС, зокрема динаміку зовнішньої торгівлі (табл. 3.14) та 

сальдо торговельного балансу (табл. 3.15). 

Спостерігається тенденція до зменшення обсягів зовнішньої торгівлі РФ і 

Казахстану (експорту та імпорту), внаслідок чого погіршилось сальдо 
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торговельного балансу. Водночас Білорусь, Вірменія і Киргизстан збільшили 

обсяги зовнішньої торгівлі та поліпшили сальдо торговельних балансів. 

Основу імпорту з Білорусі становлять традиційні категорії продукції: 

трактори, сільгосптехніка; нафтопродукти; молочна продукція; м’ясо і м’ясні 

субпродукти; цукор і кондитерські вироби; вироби з м’яса, риби; тютюн, 

алкоголь. 

Таблиця 3.14 

Динаміка зовнішньої торгівлі країн — членів ЄАЕС, млн дол. США,  

2013–2016 рр. 

     Показник,                             
рік 

 
Країна  

Імпорт, % Експорт, % 

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

РФ 3,6 -7,3 -25,8 -3,8 4,6 0,5 3,7 3,1 

Казахстан 7,8 -4,0 -0,1 -2,2 2,7 -2,5 -4,1 -4,4 

Білорусь -4,2 2,0 -10,6 2,1 -14,6 4,6 2,1 2,8 

Вірменія -2,1 -1,0 -15,1 8,8 8,6 6,4 4,9 19,2 

Киргизстан 4,1 1,6 -13,2 18,4 12,3 -6,2 -5,6 15,0 

Джерело: Складено автором на основі [210]. 

Таблиця 3.15 

Сальдо торговельного балансу країн — членів ЄАЕС, млн дол. США,  

2013–2016 рр. 

     Показник,                             
рік 

Країна  

Сальдо, млрд дол. США Сальдо, % від ВВП 

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

РФ 33,4 57,5 68,8 25,5 1,5 2,8 5,0 2,0 

Казахстан 1,3 6,13 -5,13 -8,92 0,5 2,8 -2,8 -6,5 

Білорусь -7,56 -5,22 -1,83 -1,67 -10,0 -6,6 -3,2 -3,5 

Вірменія -0,8 -0,9 -0,27 -0,23 -7,3 -7,6 -2,6 -2,3 

Киргизстан -1,0 -1,3 -1,0 -0,66 -13,3 -17,4 -15,8 -10,1 

Джерело: Складено автором на основі [210]. 
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Розглянемо динаміку зовнішньої торгівлі між Казахстаном і Російською 

Федерацією упродовж 2009–2015 рр. (табл. 3.16). Запровадження режиму 

митного союзу (2010) збіглося зі значним зростанням обсягів зовнішньої торгівлі 

між Казахстаном і РФ (144,4 % до попереднього року) до 2014 р., з досягненням 

максимуму 2013 р. в обсязі майже 23,5 млрд дол. США. 

Водночас скорочення експорту з Казахстану до РФ спостерігається з 

2011 р., і наприкінці 2015 р. обсяг становив 4,3 млрд дол. США. Імпорт з Росії 

досяг максимального значення 2013 р. (17,6 млрд дол. США), і 2015 р. зменшився 

майже вдвічі. 

У структурі експорту з Казахстану до РФ 2010 р. домінували нафта, руди 

кольорових і чорних металів, оксид алюмінію, уран. Така структура практично не 

змінилася і 2015 р. 

Цікаво, що максимальні вигоди від митного союзу на макрорівні отримало 

головне підприємство-експортер — це АвтоВАЗ, який збільшив обсяги імпорту 

автомобілів у Казахстан у 10 разів за 2010–2014 рр. 

Загальні показники динаміки зовнішньої торгівлі країн — членів ЄАЕС 

засвідчують скорочення обсягів торгівлі Казахстану з Росією, Білоруссю та 

Вірменією, проте торговий оборот з Киргизією  зріс. 

 Таблиця 3.16 

Динаміка двосторонньої торгівлі Казахстану та Російської Федерації,  

млн дол. США, 2009–2015 рр. 

Показник 
Рік 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 6 міс. 
2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Обсяг зовнішньої 
торгівлі 12 443,5 17 973,8 22 330,6 23 096,6 23 492,1 18 908,4 7 543,6 

% до попереднього 
року 62,2 144,4 124,2 103,4 101,7 79,3 79,3 
питома вага, %  17,4 19,2 18,9 17,4 17,9 15,8 19,1 

Експорт 3 547,0 5 714,9 6 998,6 6 136,9 5 806,5 5 178,1 2 322,9 

% до попереднього 
року 57,0 161,1 122,5 87,7 94,6 88,1 73,1 
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Закінчення табл. 3.16 

1 2 3 4 5 6 7 8 

питома вага, %  8,2 9,0 8,5 7,3 7,0 6,6 7,5 

Імпорт 8 896,5 12 258,9 15 332,0 16 959,7 17 685,6 13 730,3 5 220,7 

% до попереднього 
року 64,6 137,8 125,1 110,6 104,3 76,4 82,5 

питома вага, %  31,3 39,1 42,8 38,4 36,2 33,3 32,8 

Джерело: Складено автором на основі [49]. 

Іншим показником рівня інтеграційної співпраці між країнами об’єднання є 

ПІІ. Розглянемо цей показник щодо трьох головних країн: Російської Федерації 

(табл. 3.17), Казахстану (табл. 3.18) та Білорусі (табл. 3.19). 

Таблиця 3.17 

Динаміка обсягів ПІІ в Російську Федерацію з країн — членів ЄАЕС,  

млн дол. США, 2010–2014 рр. 

Країна 

Рік 2014 

2010 2011 2012 2013 2014 
За
га
ль
на

 
ча
ст
ка

, 
%

 

М
іс
це

 

Казахстан 1046 1118 769 749 1052 0,19 22 
Білорусь 122 79 134 171 415 0,07 30 
Таджикистан 7 8 9 22 22 0,00 67 
Киргизстан 70 73 70 106 110 0,02 52 

Джерело: Складено автором на основі [105]. 

За період 2004–2013 рр. щорічні обсяги ПІІ до РФ зросли з 15 млрд дол. до 

69 млрд дол. США. Проте це збільшення не пов’язане саме з країнами ЄАЕС, 

сукупна частка яких у ПІІ в Росії 2014 р. не перевищувала 0,5 %. Обсяги ПІІ 

Казахстану в РФ у десятки разів поступаються інвестиціям із Кіпру, Багамських 

та Бермудських островів. Хоча зазначимо, що кількісно інвестиції усіх країн 

ЄАЕС у РФ за період 2010–2014 рр. зросли. 
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Що стосується Казахстану, то РФ активно інвестує в економіку країни, 

однак зараз спостерігається спадна тенденція. Частка інших країн — членів 

ЄАЕС у сукупних інвестиціях до Казахстану залишається незначною, за 

винятком інвестицій з Білорусі, які зросли майже в 70 разів. Унаслідок високого 

рівня централізації управління економікою та державного контролю Білорусь 

залучає інвестиції лише з Австрії, Венесуели, Китаю та Литви, отож інвестиції 

РФ суттєво домінували, сягаючи 2015 р. 77,5 % від загального обсягу. 

Таблиця 3.18 

Динаміка обсягів ПІІ в Казахстан з країн — членів ЄАЕС,  

млн дол. США, 2010–2015 рр. 

Країна 

Рік 2015 

2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

За
га
ль
на

 
ча
ст
ка

, %
 

М
іс
це

 

Білорусь 1,3 41,7 85,8 122,5 165,0 202,0 79,5 0,54 15 
Киргизстан 2,0 -20,3 4,7 -4,1 -59,5 -26,2 -17,6 -0,12 120 
РФ  226,

8 

951,

6 

1 

000,1 

1 

069,5 

1 

299,2 

1 

580,1 

565,7 3,81 6 
Таджикистан 0,0 0,0 0,1 0,3 0,0 0,2 -0,2 0,00 102 

Джерело: складено на основі [12]. 

Таблиця 3.19 

Динаміка обсягів ПІІ в Білорусь, млн дол. США, 2011–2015 рр. 

Країна 

Рік 2015 

2011 2012 2013 2014 2015 

За
га
ль
на

 
ча
ст
ка

, 
%

 

М
іс
це

 

Казахстан 0,7 1,7 2,3 2,5 2,9 0,43 8 
Киргизстан 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,03 26 
РФ 155,7 236,6 370,8 577,8 518,3 77,53 1 
Таджикистан 0 0 0 0 0 0,00 - 

Джерело: Складено автором на основі [106]. 



	

	

228 

228	

Наголосимо, що ЄАЕС створений 2014 р. і функціонує з 2015 р. Відтак 

оцінити його вплив на добробут населення країн-членів доволі  складно  через  

відсутність  статистичної  інформації та тривалого часового періоду для 

коректної оцінки. Отож враховуємо обставину, що інтеграційні процеси, які 

передували створенню ЄАЕС, розпочалися задовго до підписання договору. 

Можна констатувати, що інтеграція в межах ЄАЕС не зумовила 

структурної конвергенції та істотно не вплинула на добробут країн-членів. 

Головним чинником зростання економіки країн — членів ЄАЕС залишалося 

зростання світових цін на нафту та інші корисні копалини. 

Добробут населення країн — членів об’єднання характеризується 

тенденцією до зменшення обсягу ВВП та ВВП у розрахунку на одну особу 

(табл. 3.20). 

Таблиця 3.20 

Динаміка економічного добробуту населення країн — членів ЄАЕС, 

2010–2017 рр. 

     Показник,                             
рік 

Країна  

ВВП, млрд дол. США ВВП на особу, тис. дол. 
США  

2010 2013 2016 2017 2010 2013 2016 2017 

РФ 1638,4 2297,1 1283,1 1469,3 11,5 16 9 10 

Казахстан 148 236,6 133,6 156,2 9 13,8 7,5 8,5 

Білорусь 57,2 75,5 47,4 52,7 6 8 5 5,5 

Вірменія 9,2 11,1 10,5 11 3,1 3,7 3,5 3,7 

Киргизстан 4,8 7,3 6,5 7 0,9 1,3 1 1,1 

Джерело: Складено автором на основі [210]. 

Незначне позитивне зростання обсягів ВВП та ВВП у розрахунку на одну 

особу у Вірменії та Киргизстані протягом аналізованого періоду засвідчують 

повільні, однак стабільні темпи зростання добробуту населення країн. 

Головною причиною економічного спаду РФ та Казахстану вважають 

раптове зниження ціни на нафту 2013 р., а також санкції міжнародної спільноти 
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щодо російської агресії проти України та військових дій у Сирії. Тенденція до 

зростання є наслідком подорожчання енергоносіїв та сировинних ресурсів як 

основи структури експорту країн — членів ЄАЕС. 

Рівень щорічної інфляції в Росії, Вірменії та Киргизстані певною мірою 

знизився, а в Білорусі та Казахстані майже не змінився (табл. 3.21). 

Таблиця 3.21 

Динаміка опосередкованих показників добробуту населення  

країн — членів ЄАЕС, 2010–2017 рр. 

     Показник,                             
рік 

Країна  

Безробіття, % Інфляція, %  

2010 2013 2016 2017 2010 2013 2016 2017 

РФ 7,3 5,5 5,5 5,5 6,9 6,8 7 4,2 
Казахстан 5,8 5,2 5 5 7,1 5,8 14,6 7,3 
Білорусь 0,8 0,5 1 1 7,7 18,3 11,8 8 
Вірменія 19 16,2 18,8 18,9 7,3 5,8 -1,4 1,9 
Киргизстан 8,6 8,3 7,5 7,4 8 6,6 6,5 0,4 

Джерело: Складено автором на основі [210]. 

У країнах — членах ЄАЕС спостерігалися певні зміни добробуту 

населення. У Вірменії рівень достатку зріс найбільше і перевищив 

середньосвітові показники та показники країн — членів АСЕАН. При цьому 

боргове навантаження також зросло в 4,5 раза. Показники достатку населення 

Російської Федерації зросли за вказаний період, іноді вдвічі перевищуючи 

середньосвітові; водночас стрімко зросло боргове навантаження на одного 

дорослого громадянина країни — з 81 дол. США 2000 р. до понад 3 тис. 

дол. США 2017 р. 

За зростанням обсягів достатку Киргизстан посідає друге місце, а достаток 

громадян зріс найбільше серед країн — членів ЄАЕС. Поясненням такого ефекту 

може бути інтеграція країни до економічного союзу: малі економіки легше 

адаптуються до нових умов. Окрім цього, станом на початок 2000-х років 

економічна ситуація в країні була найгіршою з усіх пострадянських держав. 
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Протягом останніх років триває відтік населення з Киргистану. Негативний 

міграційний баланс склав 30,6 тис. осіб, або в середньому по 6,1 тис. осіб на рік. 

У країну 2016 р. прибуло 3,2 тис. осіб, вибуло 7,1 тис. осіб; міграційний відтік 

склав -3,9 тис. осіб. Отже, 2016 р., як і протягом 2012–2015 рр., у республіці 

відзначалося значне скорочення обсягу еміграції населення. Зазначимо, що зміни 

в міграційному законодавстві Російської Федерації, введені 2015 р., та 

економічна криза РФ вплинули на значне зниження еміграції населення країни 

упродовж останніх років. Інтенсивність міграційного відтоку населення 

(міграційний баланс у розрахунку на 1 000 жителів) не змінилася і залишалася на 

рівні 2015 р. (-0,7 особи на 1 000 населення). Основними країнами в плані вибору 

нового постійного (або довготермінового) місця проживання емігрантів з 

Киргизстану залишаються Росія та Казахстан. Обсяг еміграції в інші країни 

незначний [128, c. 31]. Результати опитування засвідчують, що рівень бідності 

2018 року, розрахований за споживчими витратами, загалом по країні становив 

22,4 %, що менше, порівняно з попереднім роком, на 3,2 % [135]. 

Рівень достатку в розрахунку на одного дорослого громадянина в 

Казахстані зріс з 2 368 дол. США (2000) до 4 441 дол. США (2017). Проте 

спостерігається велике боргове навантаження з тенденцією до його зростання у 

розрахунку на одну особу — понад 1,2 тис. дол. США. 

Білорусь відрізняється від загальної тенденції, показники достатку якої 

2017 р. скоротилися майже вдвічі, порівняно з 2000 р. Водночас вдвічі зросло 

боргове навантаження, хоча в абсолютних величинах його обсяг незначний 

(96 дол. США). Таку ситуацію можна пояснити особливістю обраного шляху 

економічного розвитку — керованими реформами і збереженням 

адміністративно-планової системи управління економікою, внаслідок чого 

системні проблеми спричинили стрімку інфляцію та економічну кризу 2011 р. 

[217]. 

Порівняно з 2016 роком, у країнах — членах ЄАЕС 2017 року відзначалася 

позитивна тенденція до зростання готівкових коштів родин у номінальному 

вираженні в національній валюті і в доларах США. У реальному вираженні (з 
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урахуванням зміни споживчих цін на товари та послуги) доходи домашніх 

господарств за цей період зросли у Вірменії (на 2,4 %) та Киргизстані (на 7,9 %). 

При цьому в інших країнах — членах ЄАЕС відзначалася негативна тенденція 

щодо їхнього зниження (в Білорусі і Казахстані — на 0,4 %, в Росії — на 2,9 %). 

Середні показники доходів родин, які проживають у містах, 2017 року 

перевищували грошові доходи родин, які проживають у сільській місцевості: у 

Вірменії — на 39 %, Білорусі — на 23 %, Казахстані — на 49 %, Киргизстані — 

на 15 %, у Росії — в 1,7 раза. Водночас середні показники доходів сільського 

населення, порівняно з 2016 роком, зростали швидше, ніж доходи міського 

населення: в Білорусі — на 3,0 %, Казахстані — на 0,7 %, Киргизстані — на 0,3 % 

[135; 210]. 

Ініціатива РФ створити спільний податковий простір з Білоруссю та 

іншими країнами — членами ЄАЕС засвідчує поглиблення інтеграції та 

авторитарні ознаки процесу. 

У Казахстані також держава є ініціатором і головною рушійною силою 

соціальної модернізації. Стратегія будується в напрямі до соціального захисту і 

соціального прогресу. За роки незалежного розвитку за низкою параметрів 

реформування соціальної сфери Казахстан успішно випередив країни регіону і 

пішов далі своїх партнерів. Це стосується пенсійної, банківської, кредитно-

фінансової систем, ЖКГ, частково освіти й охорони здоров’я, соціального 

захисту.  

Керівники країни наголошують, що Казахстану як лідеру соціальних 

реформ важливо перебрати на себе ініціативу і розробити цілісну модель 

соціальної модернізації, привабливу для всіх партнерів з євразійської інтеграції. 

Важливо не просто враховувати всі виклики в процесі побудови модернізаційної 

політики, а й визначити єдине розуміння процесу соціальної модернізації, яким 

усі державні органи повинні керуватись. Сьогодні мета і зміст соціальної 

модернізації полягає в тому, щоб підготувати суспільство до життя в умовах 

нової індустріально-інноваційної економіки, знайти оптимальний баланс між 

форсованим економічним розвитком і широким забезпеченням суспільних благ, 



	

	

232 

232	

установити соціальні відносини, побудовані на принципах права і 

справедливості. Головні завдання керівництва країни у рамках модернізаційного 

процесу є такими:  

— прийняти і привести до дії справедливі закони і чіткі правові норми 

запобігання, регулювання та розв’язання конфліктних ситуацій, а також 

функціонування всієї системи соціальних відносин;  

— розробити й запровадити систему якісних соціальних стандартів 

казахстанців і професійних кваліфікацій, передусім економічно 

активного населення;  

— створити ефективну модель соціально-трудових відносин, що 

базуватимуться на взаємодії механізмів партнерства держави, 

приватного сектору і професійних спілок;  

— розвивати самоорганізаційні начала в житті казахстанців, у тому числі 

органи місцевого самоуправління, «осучаснити» інститути 

громадянського суспільства дієвими інструментами реалізації 

соціальних ініціатив громадян;  

— суттєво підвищити інформаційну складову життя казахстанського 

суспільства, розширити можливості інтернет-технологій як у питаннях 

інформування громадян, так і в укріпленні постійного «зворотного 

зв’язку» між державою і населенням;  

— створити умови безперервного зростання середнього класу, зародження 

і розвитку креативного класу — головних рушійних сил інноваційної 

економіки;  

— подолати такі явища, як утриманство і соціальний інфантилізм, 

упровадити нову мотивацію до трудової діяльності та благополуччя, 

засновану на високій відповідальності особистості й бізнесу, 

партнерській взаємодії всіх суб’єктів трудових відносин із державою 

[13].  

На початку 1990-х років соціальна політика в Білорусі проводилася 

відповідно до радянського зразка та фінансувалася за «залишковим принципом». 
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Із середини 1990-х років у державі здійснювалися реформи, що передбачали, з 

одного боку, формування ринкової соціальної інфраструктури, а з іншого — 

створення системи соціального захисту соціально вразливих категорій громадян. 

Зміни, що відбулися на початку XXI ст., зумовили необхідність переходу до 

ринкової моделі соціальної політики, яка полягає в державному субсидіюванні 

малозабезпечених груп населення та посиленні адресних заходів соціального 

захисту. Як наголошено в програмі «Національна стратегія стійкого соціально-

економічного розвитку Республіки Білорусь на період до 2020 р.», держава 

повинна надати кожній працездатній людині умови «для свого добробуту і 

повністю виконати соціальні зобов’язання перед інвалідами, багатодітними 

сім’ями, непрацездатними і малозабезпеченими верствами населення». Отже, в 

основу реформ, що відбуваються у соціальній сфері Республіки Білорусь, 

покладено принцип адресності надання соціальної допомоги [11, с. 151].  

У соціальній сфері Білорусі здійснюється перехід від патерналістської до 

ефективнішої моделі соціальної політики, коли відповідальність за її реалізацію 

покладають і на держави, і на громадян. Її можна назвати субсидіарною моделлю. 

Сенс цієї моделі полягає в тому, щоб, з одного боку, забезпечити гідною роботою 

працездатне населення, створити робочі місця, тим самим забезпечити умови для 

підвищення реальних доходів населення, надати якісні медичні та освітні 

послуги, підготувати висококваліфікованих спеціалістів, необхідних для роботи в 

нових умовах інформаційного суспільства, розвивати нові наукомісткі технології, 

а з іншого боку — потребуючим громадянам (непрацездатним, 

малозабезпеченим, які перебувають з об’єктивних причин у важкій життєвій 

ситуації, неконкурентним на ринку праці) надати соціальний захист. Особливу 

увагу при цьому приділяють дітям, молоді, пенсіонерам, ветеранам, інвалідам — 

тим групам населення, які потребують державної підтримки. 

У Білорусі немає обов’язкового медичного страхування і слабо розвинене 

добровільне. Головне джерело фінансування медицини — відрахування 

підприємств, а не податки з заробітної плати. Як і в Україні, білоруські місцеві 

органи влади збирають податки і частину перераховують у республіканський 
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бюджет. Після узгодження з Президентом і Парламентом Міністерство охорони 

здоров’я (МОЗ) розподіляє гроші у лікарні. Білорусам гарантується безкоштовна 

медицина, однак діє офіційна співоплата за ліки, стоматологію та офтальмологію. 

Розмір оплати встановлює МОЗ. 

В основу системи охорони здоров’я Білорусі покладено принципи 

успадкованої від СРСР системи Семашко (ієрархічної, централізовано керованої, 

забезпеченої державними службовцями в особі медичних працівників). 

Незважаючи на значні зміни, що відбулися в системі охорони здоров’я після 

розпаду СРСР, її керівним принципом, як і раніше, залишається забезпечення 

загальнодоступності безкоштовного медичного обслуговування за місцем 

проживання/перебування переважно на основі державних медичних установ, 

ієрархічно організованих за територіальним принципом. Відмінною рисою 

політики в галузі охорони здоров’я стало проведення поетапних змін, а не 

радикальних реформ. Міністерство охорони здоров’я відповідає за 

функціонування системи охорони здоров’я, однак фінансування сектору 

первинної медично-санітарної допомоги та спеціалізованої (вторинної) допомоги 

передано у відання органів регіонального рівня (в країні шість областей та місто 

Мінськ). Медичні установи, які надають високоспеціалізовані (третинні) послуги, 

фінансують безпосередньо з бюджету МОЗ. У системі є вкрай незначне число 

приватних постачальників медичних послуг [4].  

РФ фінансує охорону здоров’я з держбюджету і за рахунок обов’язкових 

страхових внесків. Усі працюючі громадяни РФ платять за медичне 

обслуговування авансом, регулярно вносячи кошти в бюджет на охорону 

здоров’я. У Росії діє система обов’язкового медичного страхування, фонд якого 

формується за рахунок відрахувань громадянами коштів із зарплати, а також з 

інших податкових зборів. 

Усі види медичної допомоги безкоштовні, окрім вартості медичних 

матеріалів, ліків та стоматології. Значну частину грошей росіянам доводиться 

платити неофіційно. Через низький тариф медстрахування (3,6 %) охороні 
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здоров’я не вистачає фінансування. Гроші розподіляють у лікарні непрозоро і 

неефективно, а сама система страхування фактично не працює.  

За даними Левада-Центру, задоволеність росіян роботою системи охорони 

здоров’я залишається невисокою. Протягом останнього десятиліття частка 

задоволених державними медичними послугами не перевищувала 20 % 

населення, або ж незадоволені станом справ у охороні здоров’я дві третини 

росіян (2015 р. — 58 %). У топ-3 проблем охорони здоров’я РФ, за оцінками 

опитаних, увійшли недостатній рівень професійної підготовки лікарів (47 %), 

неповне забезпечення лікарень сучасним обладнанням (39 %) і недостатні обсяги 

фінансування галузі загалом (30 %) [126, c. 4]. 

Методологічною основою ефективності системи охорони здоров’я повинна 

стати змішана економіка добробуту і плюралізм. Змішана економіка добробуту 

характеризується тим, що в сучасному суспільстві джерелами соціального 

добробуту стають держава, бізнес, сама людина і її родина, а також різні 

громадські організації або місцеві спільноти. Всі вони роблять свій внесок в 

забезпечення добробуту населення і вирішення соціальних проблем у суспільстві. 

Плюралізм передбачає співіснування різних організацій, які зберігають водночас 

свої особливі характеристики та визнання наявності конкуруючих інтересів, 

різних ідей [126, c. 48]. Однак в умовах авторитарного режиму правління в РФ 

такий підхід обмежений централізацією і патерналізмом, отож реформу 

неможливо реалізувати.  

Висновки до розділу 3 

1. Міжнародні інтеграційні об’єднання задіюють різні системи та 

механізми ухвалення та виконання спільних рішень із забезпечення населення 

необхідними матеріальними і духовними потребами. Вибір між економічною 

ефективністю та соціальною справедливістю залишається актуальним і щоразу 

змінює державні політики та поведінку людей у різних регіонах світу. У розділі 

розкрито імператив досягнення соціально-економічних цілей та рівноваги, 

формування моделей політики добробуту мегарегіонів, досліджено ринково-

інституційні інструменти та механізми поліпшення рівня та якості життя 
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населення. Доведено, що країни — члени міжнародних інтеграційних об’єднань 

використовують різні системи ухвалення та виконання рішень із забезпечення 

населення необхідними матеріальними і духовними потребами. Вибір між 

економічною ефективністю і соціальною справедливістю залишається 

актуальним і щоразу змінює державні політики та поведінку людей у різних 

регіонах світу. 

2. На сучасному етапі розвитку Європейського Союзу застосовують чотири 

головні моделі політики добробуту. Перша — континентальна німецька модель 

— ґрунтується на розгалужених схемах соціального страхування, спрямованих на 

забезпечення зайнятості працездатного населення, участі підприємців, що 

сплачують обов’язкові внески до встановлених законом страхових фондів; друга 

— південноєвропейська модель, де роль держави у вирішенні соціальних 

проблем незначна, завдання соціального захисту розглядає, здебільшого, як 

турботу родичів та родини; третя — великобританська модель — базувалася на 

універсальних принципах, а сьогодні тяжіє до ринкових; четверта — 

скандинавська модель загального (суспільного) добробуту — базується на 

застосуванні універсальних принципів, призначенні численних грошових виплат, 

загальності та високому рівні опікунських та освітніх послуг для дітей, 

розвинутій системі соціальних допомог і соціальних послуг для людей похилого 

віку та осіб з обмеженими можливостями. У зазначених моделях можна 

виокремити базові інституції, які відповідають за соціальний захист громадян: 

родину, державу або ринок. 

3. Інтеграційне об’єднання НАФТА не передбачає головною метою 

підвищення соціальних стандартів життя населення країн-членів, а більшою 

мірою орієнтоване на розвиток торгівлі та інвестицій. Водночас спостерігається 

позитивний вплив інтеграційних процесів між США, Канадою та Мексикою на 

добробут населення країн-учасниць, насамперед завдяки інституційному 

забезпеченню міжнародної міграції трудових ресурсів, угоді про працю 

мігрантів: 
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— У США застосована ліберальна модель соціальної держави, яка 

відокремлює соціальний захист від вільного ринку та обмежується 

захистом лише тих осіб, які позбавлені інших доходів. Згідно з 

моделлю, проблему соціального захисту вирішують переважно на 

мікрорівні підприємств і найманих працівників, об’єднаних профспілок. 

Водночас держава спрямовує значну частину ресурсів на забезпечення 

соціального захисту населення, зокрема, завдяки різноманітним 

інструментам для подолання бідності (надання соціальної допомоги; 

щомісячні субсидії, виплачені державою особам, чий дохід не 

забезпечує таких основних потреб, як їжа, житло, одяг; розподіл 

продовольчих купонів, шкільне харчування, безкоштовна медична 

допомога і госпіталізація малозабезпечених осіб). 

— Найвищий рівень соціально-економічного розвитку та якості життя 

спостерігається в Канаді, де політика добробуту спрямована на все 

населення: від дітей до людей похилого віку. Тобто об’єктом політики є 

всі громадяни держави. 

— У Мексиці продовжується неоліберальний макроекономічний курс 

розвитку, водночас спостерігається високий рівень бідності й належний 

рівень захисту пенсіонерів, які користуються пільгами і знижками. 

Система охорони здоров’я, заснована на моделі, подібній до США та 

Канади (поєднання державної та приватної медицини), 

характеризується порівняно високою якістю і низькою вартістю у 

регіоні та привабливістю для іноземців. 

— Узгоджена політика добробуту НАФТА реалізовується через 

тристоронні угоди у сфері праці, безпеки та торговельного 

співробітництва. 

4. Дослідження процесів формування та розвитку політики добробуту в 

АСЕАН та МЕРКОСУР та її впливу на рівень соціального захисту населення 

країн-членів дає підстави стверджувати, що за початкової мети економічної 

інтеграції в наш час реалізується політика зростання добробуту населення країн-
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учасниць. Одним із головних завдань сучасного етапу є усунення 

диспропорційності розвитку країн-учасниць, що насамперед загострюється в 

межах АСЕАН, до якої входять країни з високим та низьким рівнем соціально-

економічного розвитку. Комплексний аналіз доводить, що політика добробуту в 

АСЕАН є обґрунтованішою і системнішою, ніж у МЕРКОСУР, що засвідчує не 

лише високий ступінь диверсифікації напрямів діяльності, а й методологічне 

забезпечення та інституційний базис оцінки та моніторингу досягнення 

добробуту в країнах — членах міжнародних інтеграційних об’єднань. 

5. Аналізуючи показники зовнішньоекономічної політики країн — членів 

ЄАЕС в умовах інтеграції, можна зазначити: 1) більші ефекти переваг для 

Білорусі від членства стосуються білоруських виробників харчової продукції, 

експорт яких значно зріс; 2) найвигіднішим функціонування ЄАЕС стало для 

російських підприємств: автомобілебудівної, харчової, нафтопереробної галузей. 

Упродовж 2014–2016 рр. міжнародна економічна інтеграція ЄАЕС заснована на 

авторитарній моделі РФ, централізованому розподілі та управлінні ресурсами. 

Патерналізм проявив неефектиність у забезпеченні населення благами та 

високими показниками добробуту, однак залишається домінуючим принципом у 

галузі соціального забезпечення та медичного обслуговування країн-членів.  

Положення, викладені у розділі, висвітлено в таких наукових працях автора 

[148; 151; 161; 165; 269]. 
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РОЗДІЛ 4. ВПЛИВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО ЧИННИКА  

НА ДИНАМІКУ ТА ПОЛІТИКУ ДОБРОБУТУ НАСЕЛЕННЯ КРАЇН 

ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ 

 
4.1. Ринкова трансформація та добробут населення країн ЦСЄ  

в умовах євроінтеграції 

Перехідний етап, або структурні (транзитивні) перетворення економіки 

(transition econony, або transitional economy) — тимчасовий стан при переході від 

економіки з центральним плануванням (командно-адміністративної системи) та 

концентровано-усуспільненої власності до ринкових відносин. Унаслідок 

переходу здійснюється радикальне перетворення базису суспільно-економічних 

відносин, формування нових цінностей та пріоритетів генезису і розвитку 

суспільства та держави. 

У країнах з перехідною економікою відбуваються зміни структури 

соціально-економічної макросистеми — в процесі реформ, спрямованих на 

запровадження ринкових інститутів. Вони передбачають лібералізацію 

економіки, де ціни встановлюють на основі попиту та пропозиції, дерегуляцію 

економіки, приватизацію державних підприємств і ресурсів тощо. 

Перехідні процеси розрізняють за масштабами: локальні — в окремих 

районах, регіонах або країні, доповнимо — в секторі, сегменті, сфері економіки; 

глобальні — відображають загальні процеси змін у масштабах світового 

господарства чи навіть всієї цивілізації. Можна виокремити такі типи перехідної 

економіки: природно-еволюційний та реформаторсько-революційний. 

Узагальнюючи, можемо стверджувати, що відбуваються такі масштабні 

трансформаційні процеси, як перехід: від індустріального до постіндустріального 

суспільства (у розвинутих країнах) і до індустріального суспільства за 

розвинутих ринкових відносин у багатьох країнах Азії, Африки та Латинської 

Америки; до соціалістичного ринкового господарства (Китай, В’єтнам, Лаос); від 
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адміністративно-командної до ринкової економіки у постсоціалістичних країнах 

Центрально-Східної Європи, Балтії та нових незалежних державах. 

Глобальні системні трансформації — це зміни, які відбуваються у межах 

політичної та суспільної макросистеми країни або групи країн і пов’язані з якістю 

способів управління, здійснення владних повноважень, поетапної еволюції чи 

революції в політико-владних елітах. 

Політична трансформація охоплює історичний процес змін в єдності таких 

складових: політична система суспільства; «політична людина» (особа, бізнесова 

чи владна еліта, колектив, організація); політична культура суспільства та особи 

(ідеї, норми, рівень політичних відносин). 

Політичні перетворення, відповідно до концепції польського вченого 

Я. Щепанського, є одним з трьох елементів перебудови соціальної реальності: 

реформи, революції і трансформації [285]. 

Структурні перетворення можливі за активізації внутрішніх джерел змін. 

Від волі політико-владної еліти залежить послідовність та ефективність реформ, 

що відбуваються в різних галузях економіки та суспільних відносинах. 

Країни з перехідною економікою в Європі можна поділити на дві політико-

економічні групи: ЦСЄ та СНД. Країни ЦСЄ, своєю чергою, поділяють за 

статусом щодо вступу в ЄС: вісім країн «першої хвилі» вступу, які приєдналися 

до ЄС 1 травня 2004 р. (Естонія, Латвія, Литва, Чеська Республіка, Словаччина, 

Польща, Угорщина та Словенія); дві країни «другої хвилі» інтеграції, які 

приєдналися 1 січня 2007 р. (Румунія та Болгарія); країна «третьої хвилі», яка 

приєдналася 1 липня 2013 р. (Хорватія). Можна виокремити такі країни, як 

Албанія та Чорногорія, які не інтегровані в ЄС, однак є членами НАТО. До країн 

ЦСЄ також належать Боснія і Герцеговина, Республіка Македонія, Сербія, 

Косово, Білорусь, Молдова, Україна. 

Перехідний період у різних країнах постсоціалістичного регіону розпочався 

у 1980–1990-х роках зі структурних реформ, приватизації та розвитку малого 

підприємництва з метою зміни централізованої планової економіки на ринкову. 
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Згідно з даними Світового банку, «перехідний етап завершено» для десяти країн 

ЦСЄ, які приєдналися до ЄС 2004 р. та 2007 р. [299]. 

Україні, на жаль, не вдалося досягти подібних результатів. Навпаки, 

глобальна фінансово-економічна та внутрішньо- і зовнішньополітичні кризи та 

конфлікти спричинили суттєве скорочення виробництва, зменшення експорту, 

знецінення валюти, істотне зниження достатку та доходів населення. Сьогодні 

важко визначити та оцінити причини складного становища, в яке потрапила 

країна, проте варто усвідомити, що війна, окупація Криму та частини Донбасу є 

наслідками довготривалого перехідного періоду — зволікання політичних та 

бізнес-еліт у виборі правил гри і ціннісних орієнтацій. 

Наголосимо, що перехідний період в усіх країнах ЦСЄ супроводжувався 

значним зменшенням обсягів промислового виробництва, ВВП і зайнятості, 

істотним зниженням рівня та якості життя населення. Масштаб економічних 

потрясінь можна порівняти із Великою депресією у США на початку 30-х років 

минулого століття, однак завдяки міжнародній підтримці та національній 

консолідації стабілізації досягли в стислі терміни. 

На початку 90-х років Польща потерпала від гіперінфляції, що сягала   

585,8 %; зовнішній борг країни становив 42,3 млрд дол. США, або 64,8 % ВВП, а 

рівень видатків поляків скоротився більше ніж наполовину [109]. Для швидкого 

переходу від планової економіки, заснованої на державній власності та 

централізованому плануванні, до ринкової економіки в країні застосували 

стратегію радикальної трансформації, або монетаристської «шокової терапії», 

узгодженої з МВФ і Світовим банком відповідно до принципів Вашингтонського 

консенсусу. 

План Л. Бальцеровича, затверджений 1989 р., передбачав: лібералізацію цін 

і мінімізацію втручання держави в економіку; встановлення нових митних 

тарифів, стимулювання експорту та обмеження імпорту; заохочення заощаджень 

підвищенням відсотків на депозити; упорядкування та уніфікацію податкової 

системи; жорстке обмеження зростання доходів населення за допомогою 

«заморожування» зарплати та скорочення видатків на соціальну допомогу; 
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подолання дефіциту державного бюджету шляхом зменшення централізованих 

капіталовкладень і відмови від субсидування збиткових підприємств. 

Після трьох важких років жорсткої економії Польщі вдалося вирішити 

проблему нестачі споживчих товарів, а 1992 р. зафіксувати бюджетний 

надлишок. Міжнародні кредитори погодилися на зменшення зовнішнього боргу 

країни, економіка якої, порівняно з іншими постсоціалістичними країнами, 

зростала найшвидшими темпами загальним обсягом 34,0 млрд дол. США. 

Чеська Республіка, завдяки міжнародній підтримці та політичній волі, 

доволі швидко досягла економічної стабільності. Президент В. Гавел 

наполегливо спрямовував країну до парламентської демократії і політичних 

структур західної цивілізації. Йому вдалося запровадити політичні та економічні 

реформи, забезпечити 1999 р. вступ до НАТО і наблизитися до членства в ЄС 

2004 р. Зазначимо, що В. Гавел активно підтримував процес декомунізації, що 

істотно сприяло очищенню влади від представників тоталітарного режиму (Закон 

про люстрацію від 4 жовтня 1991 р. [45]). 

Чехія ефективно використала досвід ліберальних реформ повоєнної  

Німеччини. Прихильник політики Л. Ерхарда, В. Клаус отримав як прем’єр-

міністр можливості втілення ідей соціально орієнтованої ринкової економіки  

(1991–1997). За зразком реформ Л. Ерхарда уклали угоду між урядом, 

профспілками та підприємцями про механізм контролю за динамікою заробітної 

плати з твердою фіксацією та поетапною лібералізацією цін, що дало змогу 

уникнути стрімкого зростання безробіття й різкого зменшення доходів населення 

[34]. 

Ще у 70–80-х роках формування ринкових відносин розпочалося в 

Угорщині — в процесі реформ часткового відокремлення економіки від 

державного впливу запровадили скасування директивного планування та перехід 

до самоврядування підприємств («тиха приватизація»); заохочення приватного 

сектору в сільському господарстві; свобода виїзду громадян за кордон і масове 

залучення іноземних туристів; формування фондового ринку (з 1983 р.), 

створення спільних підприємств (з 1986 р.). Угорщина першою у ЦСЄ перейшла 
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на податкову систему західного зразка з ПДВ і єдиним податком для всього 

населення та підписала 1988 р. широкомасштабну угоду з ЄЕС. 

Успіх трансформаційного процесу підтверджується статистичними даними, 

згідно з якими 1989 р. частка соціалістичних країн становила в експорті 

Угорщини 44 %, розвинутих країн — 49 %, у тім числі країн ЄС — 27 %,  

а 1999 р. частка розвинутих країн збільшилася до 84 %, у тім числі країн ЄС — до 

76 %; частка постсоціалістичних країн (без ННД) скоротилася до 7,2 %, країн 

СНД — до 2,4 % [21, c. 71]. 

Угорщині вдалося за десять років переорієнтувати зовнішньополітичні 

зв’язки на Захід, чому сприяв значний потік у країну іноземного капіталу, за 

допомогою якого створили сучасні підприємства машинобудівної, хімічної, 

електронної та електротехнічної галузей промисловості. Провідні міжнародні 

компанії «Дженерал  Моторс», «Дженерал Електрік», «Сіменс», «Опель», 

«Філіпс» придбали акції збанкрутілих угорських підприємств та створили нові, 

що уможливило тісні коопераційні зв’язки і створило передумови для повної 

інтеграції з розвинутими економіками. 

Згідно з дослідженням С. Якубовського, одним з головних чинників 

економічного зростання і соціально-економічних перетворень після вступу країн 

ЦСЄ (Вишеградської групи) в ЄС є приплив до них прямих іноземних інвестицій. 

Середній обсяг припливу ПІІ упродовж 1993–2013 рр. становив близько 6,6 млрд 

дол. США на рік, причому найвищі показники в групі спостерігали у Польщі    

(9,7 млрд дол. США) та в Угорщині (9,4 млрд дол. США) [175, c. 42]. 

Позитивний ефект на економіку Латвії, Литви та Естонії справило 

збільшення інвестицій, які надходили з країн — членів ЄС. Як зазначає 

М. Сидорук, загальний об’єм прямих інвестицій в економіку трьох 

прибалтійських країн за період 1992–2004 рр. сягав понад 9 500 млн євро. 

Безперечно, такі капіталовкладення відіграли значну роль в економічному 

зростанні та укріпленні зовнішньоекономічних зв’язків з країнами ЄС [117]. 

В економічному становищі Латвії, Литви та Естонії можна виокремити такі 

спільні риси: відсутність власної потужної сировинної бази, пріоритетність 
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розвитку експортних галузей обробної промисловості, використання переваг 

географічного положення. З другої половини 1990-х років спостерігається 

швидка переорієнтація експорту країн Балтії зі Сходу на ринки ЄС. Головними 

партнерами країн Балтії стали: Німеччина, Швеція, Велика Британія, Фінляндія. 

Зокрема, частка ЄС в естонському експорті вже 1996 р. становила 51,1 %, а 

1998 р. — 57 %. Експорт з Латвії до країн ЄС 1997 р. становив 48,9 % загального 

обсягу експорту (до РФ експортували 21 %), імпорт з країн ЄЄ досяг 53,2 % (з РФ 

— 15,4 %). Німеччина вперше випередила РФ як торговельного партнера Латвії 

по імпорту [117, с. 102]. 

Розвиток відносин з ЄС дав змогу країнам Балтії отримувати значні кошти 

за програмами допомоги. Загальна сума дотацій протягом 1991–2004 рр. з боку 

ЄС через інструменти підтримки країн-кандидатів (Фаре, Іспа, Інтеррег) склала: 

для Латвії — 319 млн євро, Литви — 527 млн євро, Естонії — 323 млн євро. За 

даними М. Сидорук, розміри допомоги країнам Балтії з боку Європейського 

Союзу у перерахунку на одну особу були найвищими, порівняно з іншими 

державами Центрально-Східної Європи [117, с. 102].  

Для оцінки ефективності структурних перетворень в обраних країнах 

скористаємося індексом економічної трансформації Європейського банку 

реконструкції та розвитку (ЄБРР), який розроблено для оцінювання прогресу у 

реформуванні економічних систем, де відбувається перехід від планової до 

ринкової економіки. Індекс охоплює не лише основні напрями економічної 

трансформації (приватизацію, лібералізацію та структурні реформи), а й 

реформування інфраструктури та зміни в законодавстві. Для розрахунку індексів 

обрано шкалу від 1 до 4+, де 1 відображає незначну або повну відсутність змін 

при переході від централізованої економіки до розвиненої ринкової, значенням 

4+ характеризуються країни з розвиненою ринковою економікою [92].  

Проаналізуємо вплив обраних показників (індекс прогресу трансформації, 

кількість населення, кінцеве споживання, сальдо платіжного балансу, інфляції, 

безробіття) на динаміку показників добробуту (ВВП на особу, індекс людського 

розвитку) країн ЦСЄ — членів ЄС на основі регресійного аналізу в програмному 



	

	

245 

245	

середовищі STATISTICA за 2014–2017 рр. Графіки залишків регресій наведено у 

додатку Д. 

Рівняння регресії ВВП на особу має вигляд: 

!1#$$# = −2,83 + 0,4./-0,2.1 + 0,1.2-0,5.4-0,3.5	(4.1) ,  (4.1) 

де !1#$$#    — ВВП на особу, ПКС; !"	   — індекс прогресу трансформації, %; !"   — 

кількість населення, млн осіб; !"	   — сальдо платіжного балансу, млрд дол. США; 

!"   — рівень безробіття, %; !"	   — рівень інфляції, %.  

У таблиці 4.1 наведено розв’язок моделі. 

Таблиця 4.1 

Результати регресії ВВП на особу країн ЦСЄ—11 

Variable 

Variables currently in the Equation; DV: Y1 (Spreadsheet1) 
R=0,74; R2=0,54; F(5,115)=29,2; DW=1,86 

b* in 
 

Partial 
Cor. 

 

Semipart 
Cor. 

 

Tolerance 
 

R-square 
 

t(115) 
 

p-value 
 

x1 
 

0,392493 0,500885 0,384037 0,957378 0,042622 6,20602 0,000000 

x2 
 

-0,203244 -0,200961 -0,136136 0,448651 0,551349 -2,19995 0,029810 

x4 
 

0,175074 0,166385 0,111975 0,409069 0,590931 1,80951 0,072984 

x5 
 

-0,463323 -0,542950 -0,429053 0,857538 0,142462 -6,93347 0,000000 

x6 
 

-0,326771 -0,380162 -0,272755 0,696721 0,303279 -4,40771 0,000024 
 

У моделюванні впливу обраних показників на зміну індексу людського 

розвитку отримано рівняння: 

!2#$$# = −0,023 + 0,61-. + 0,22-/ + 0,28-1	(4.2) ,    (4.2) 

де !2#$$#    — зміна індексу людського розвитку, %. Статистично значимі змінні: 

!"—показник	кінцевого	споживання,%  ; !"—	  рівень безробіття, %  ;	"#	   — 

рівень інфляції, %.  

З одного боку, це підтверджує висновки ПРООН-90 про різну траєкторію 

кривих ВHП та ІЛР (див. рис. 1.1), а з іншого — засвідчує позитивний вплив, 

хоча й незначний, таких негативних явищ, як інфляція та безробіття. Можна 
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припустити, що у жорстких умовах господарювання люди та держави загалом 

змушені інтенсивніше розвивати власний потенціал. 

У таблиці 4.2 наведено розв’язок моделі. 

Таблиця 4.2 

Результати регресії ІЛР країн ЦСЄ—11 

N=121 

Regression Summary for Dependent Variable: Y2 (Spreadsheet1) 
R=0,58; R2=0,33; F (3,117)=20,434; DW=2,0 

b* 
 

Std.Err. 
of b* 

 

b 
 

Std.Err. 
of b 

 

t(117) 
 

p-value 
 

Intercept 
   

-0,023109 0,116263 -0,198762 0,142794 

x5 
 

0,223057 0,084056 0,025331 0,009546 2,653668 0,009069 

x6 
 

0,280858 0,077726 0,042733 0,011826 3,613452 0,000447 

x3 
 

0,607448 0,082290 0,068820 0,009323 7,381759 0,000000 
 

Доповнимо дослідження трансформації добробуту населення методом 

нелінійного програмування. Поліноміальна модель третього ступеня (рис. 4.1) 

засвідчує міцний зв’язок змінних:  

!1#$$# = 4,45 + 1,3+-4,5+- + 7,3+/	(4.3) ,   (4.3) 

де !1#$$#    — ВВП на особу, ПКС; !	  — індекс прогресу трансформації (ІПТ);  

S = 4.35353652
r = 0.61761458

Transformation Index

G
D

P
 p

er
 c

ap
ita

 

0.0 0.9 1.8 2.6 3.5 4.4 5.30.00

6.97

13.94

20.92

27.89

34.86

41.83

 
Рис. 4.1. Залежність між ІПТ і ВВП на особу 
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Раціональна функція (рис. 4.2) проілюструвала слабкий зв’язок між індексом 

людського розвитку та трансформацією в аналізованому періоді 2004–2017 рр.:  

!2#$$# =
2,63 − 6,44+
1 − 3,3+ + 2+. 	(4.4) 

.     (4.4) 

S = 0.42517533
r = 0.13648807

Transformation index

Dy
na

m
ic

 o
f I

HD

3.4 3.6 3.9 4.1 4.4 4.7 4.9-1.40

-0.82

-0.23

0.36

0.95

1.54

2.12

 
Рис. 4.2. Залежність між індексом людського розвитку та ІПТ 

Поліноміальна модель третього ступеня (рис. 4.3) також виявила слабкий 

зв’язок між зміною індексу процвітання та індексом трансформації:   

!3#$$# = −2,1 + 1,96--6,96-/ + 1,08-2-6,29-3	(4.5) .   (4.5) 

S = 2.34850551
r = 0.10495547

Transformation index

P
ro

sp
er

ity
 In

de
x

3.4 3.6 3.9 4.1 4.4 4.7 4.9-15.80

-11.22

-6.64

-2.06

2.51

7.09

11.67

 
Рис. 4.3. Залежність між індексом процвітання та ІПТ 
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Оцінити ефективність трансформаційних змін добробуту населення країн 

ЦСЄ можна за допомогою методу огортаючих даних (Data Еnvelopment Аnalysis, 

DEA), згідно з яким за сукупністю даних про діяльність організацій (процес) 

вдається побудувати межі виробничих можливостей (МВМ) для розглянутих 

одиниць й оцінити технічну ефективність їхньої діяльності. Авторство методу 

DEA належить А. Чарнсу, У. Куперу і Е. Родос, які використовували для 

вимірювання ефективності діяльності організацій апарат лінійного 

програмування. В основу розробленого А. Чарнсом і його колегами методу 

покладено ідеї М. Фаррелла [189]. 

Модель DEA розглядає сукупність точок спостережень (рис. 4.4), що 

описують результати діяльності незалежних виробничих одиниць, так званих 

одиниць прийняття рішення (Decision Making Units, DMU). Загальний зміст 

поняття незалежної виробничої одиниці DMU, представленої в моделі векторами 

змінних «входу» і «виходу», дає змогу використовувати метод DEA для оцінки 

ефективності діяльності найширшого кола організацій, які мають різну природу 

та кількісно пояснюють результати змінних [75, c. 190]. 

Метод DEA заснований на використанні для цих цілей методів лінійного 

програмування і, відповідно, одержувані з його допомогою межі виробничих 

можливостей мають кусково-лінійну апроксимацію. Отримана в результаті 

застосування DEA оцінка ефективності організації є відносною відстанню в 

просторі витрат ресурсів або випусків продукції від точки, що характеризує 

реалізований виробничий план (S1, S2, S3, S4), до відповідної ділянки межі 

виробничих можливостей, побудованої для розглянутої сукупності об’єктів (рис. 

4.4). Отож вона характеризує технічну ефективність одиниці S, показуючи 

ступінь реалізації доступних їй технологічних можливостей. Результати 

використання методу DEA доволі інформативні з управлінської точки зору, адже 

дослідник, поряд з одержуваними оцінками ефективності аналізованих об’єктів, 

для кожної неефективної одиниці отримує інформацію про склад безлічі 

ефективних одиниць, які формують ділянку МВМ, щодо якої отримана її 

(неефективної одиниці) оцінка.  
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Рис. 4.4. Функції одиниць прийняття рішень 

По суті, метод DEA є інструментом компаративістики (бенчмаркінгу), 

використання якого дає змогу не тільки встановити найефективніші організаційні 

одиниці, а й виокремити з їхньої сукупності еталони для неефективних об’єктів, 

визначаючи при цьому, як далеко останні розташовані від перших (рис. 4.5). 

У нашій дисертації модель орієнтована на «вихід» (вихідні параметри: ВВП 

на одну особу, ПКС; зміна індексу процвітання, %; зміна індексу людського 

розвитку, %), вхідні параметри — всі інші. Зазначимо, що одиниця означає 

відносно ефективне використання вхідних параметрів для  максимізації вихідних, 

а все, що більше одиниці, — відносно неефективне. 

 
Рис. 4.5. Результати моделювання DEA 
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Отже, усі країни ЦСЄ—11 досягли відносної ефективності (див. рис. 4.5). 

Однак у Болгарії спостерігається зниження ефективності 2017 р. Такі країни, як 

Чеська Республіка, Словенія, Латвія, Естонія, Хорватія, досягли ефективності 

використаних можливостей в усіх аналізованих роках. 

Проаналізуємо результати моделювання лібералізації зовнішньої торгівлі 

країн ЦСЄ та ЄС на основі програмного забезпечення GTAP 10.0 (табл. 4.3). 

Таблиця 4.3  

Динаміка зміни добробуту населення внаслідок  

скасування імпортних тарифів між ЦСЄ—11 та ЄС 

(еквівалентна змінна сукупного добробуту, млн дол. США) 

Країна 2004 2007 2011 2014 
Словенія 0,03 0 0 0 
Словаччина 0,02 0 -0,03 -0,02 
Румунія 0 0 0 0 
Польща 0,09 0,01 0,01 -0,02 
Литва 0 0 0 0 
Латвія 0 0 0 0 
Угорщина 0,09 0 0 0 
Естонія 0,01 0 0 0 
Чеська Республіка 0,12 0,01 0 0 
Болгарія 0,01 0 0,01 0 
Хорватія 0,02 0 0 0 
ЄС 5,73 0,05 0,18 -0,1 

Джерело: Розраховано автором на основі GTAP 10.0. 

Дані таблиці засвідчують, що вигоди від лібералізації у країнах — нових 

членах ЄС станом на 2004 р. близькі або дорівнюють нулю, що можемо вважати 

завершенням економічної інтеграції країн. Відповідно до нового калібрування 

моделі на основі зведених даних 2014 р. потенційні наслідки лібералізації можуть 

проілюструвати негативний ефект для Словаччини, Польщі та ЄС—20. 

Результати моделювання засвідчують загальну думку, що внутрішня інтеграція 
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позитивно впливає на глобальний добробут у випадку, коли учасниками є 

розвинуті економіки. 

 

4.2. Застосування спільної політики добробуту ЄС у країнах ЦСЄ 

Спільна політика добробуту, заснована на інституційній системі ЄС, 

налічує такі базові елементи її сутності та характеру діяльності: статичний, або 

органи влади в системі; динамічний, який відображає відносини між органами 

влади і правила їхнього регулювання. 

ЄС здійснює свою діяльність через установи та органи, які формують 

інституційну базу цього інтеграційного об’єднання. До основних інституцій ЄС 

належать: Рада Європейського Союзу; Європейський парламент; Європейська 

рада; Європейська комісія; Суд Європейського Союзу; Рахункова палата ЄС; 

Європейський центральний банк. 

Найважливішими є Рада ЄС, Європейський парламент, Європейська 

комісія, Європейська рада. Рада і Парламент ЄС найбільше впливають на 

створення політики Союзу через законодавчі повноваження, якими вони 

володіють. Комісія — єдина серед інститутів ЄС, що має законодавчу ініціативу. 

Європейська рада, відповідно до Договору про Європейський Союз, дає 

необхідний імпульс для розвитку та визначає загальні політичні напрями і 

пріоритети.  

Відомо чимало інших органів і установ, які сприяють досягненню цілей ЄС. 

З-поміж них можна вирізнити: дорадчі — Європейський економічний і 

соціальний комітет (висловлює позицію громадянського суспільства, 

працедавців, працівників з економічних і соціальних питань), Комітет регіонів 

(репрезентує регіональні та місцеві органи влади); фінансові — Європейський 

інвестиційний банк (фінансує інвестиційні проекти у сфері економічного 

розвитку ЄС і за його межами), Європейський інвестиційний фонд (сприяє 

розвитку малого бізнесу); міжінституційні — Європейська служба з питань 

зовнішньої діяльності, Євростат, Європейська школа адміністрації, Європейська 

агенція добору кадрів. 
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У європейському інституційному середовищі функціонують спеціалізовані 

агенції, створені відповідно до законодавства для виконання специфічних 

технічних, наукових або управлінських завдань. Їх поділяють на три регулюючі 

агенції у справах політики безпеки та оборони, у справах правосуддя і внутрішніх 

справ, а також низку агенцій, що займається окремими сферами політики ЄС. 

Інституційну систему ЄС формують: Європейський інвестиційний банк, 

Європейський центр розвитку професійної освіти (CEDEFOR), Європейська 

фундація з поліпшення умов життя та праці (EUROFOUND), Європейське 

агентство з лікарських засобів (EMEA), Європейський центр з профілактики та 

контролю захворюваності (ECDC), Європейське агентство з морської безпеки 

(EMSA), Європейське агентство з авіаційної безпеки (EASA), Європейське 

агентство з охорони довкілля (EEA), Європейське поліцейське управління 

(EUROPOL), Європейський підрозділ співпраці у галузі юстиції (EUROJUST), 

Європейське оборонне агентство (EDA), Інститут Європейського Союзу 

досліджень безпеки (ISS), Супутниковий центр Європейського Союзу (EUSC) 

тощо. 

Зазначимо, що інституційну систему ЄС побудовано не на основі 

класичного тристороннього поділу влади на законодавчу, виконавчу та судову. 

Істотно впливають на функціонування інститутів ЄС такі головні принципи: 

— інституційного балансу, за яким жодна з інституцій не може володіти 

виключною виконавчою або законодавчою компетенцією; 

— лояльності та співпраці у взаємовідносинах між інституціями, що 

вимагає співпраці установ, насамперед стосовно створення, а також 

виконання законодавства ЄС; 

— інституційної автономії — означає передусім право на самостійну 

реалізацію функцій конкретними установами. 

Питання адаптації країн — членів ЄС до змін в інституційному середовищі 

ЄС значною мірою обумовлені реалізацією принципу лояльності та співпраці, 

відповідно до якого побудована ієрархія підпорядкування державних інтересів 

країн-членів інтересам ЄС як наддержавного об’єднання. Відповідно до цього 
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принципу, країни — члени ЄС зобов’язані: «...сприяти ЄС виконувати свої 

завдання — співпрацювати з установами при здійсненні функції ЄС, заохочуючи 

прагнення до досягнення цілей Співтовариства»; утримуватись від виконання дій, 

які ускладнюють реалізацію завдань ЄС; брати участь у роботі органів ЄС; 

фінансово підтримувати ЄС; надавати інформацію і допомогу у місії управління 

громадами ЄС; ефективно реалізовувати рішення ЄС. 

Інституційна система ЄС у широкому сенсі включає також національні 

органи влади країн — членів ЄС, оскільки функції ЄС здебільшого реалізуються 

тільки через них (виконавчі функції — реалізація права ЄС, судова — 

врегулювання суперечок). 

Функціонування європейських структур означає необхідність прийняття 

визначених зобов’язань і пов’язаних з цим обмежень, що виникають зі Спільної 

політики ЄС. Унаслідок цього економічна політика країн — членів ЄС стосовно 

країн-сусідів (наприклад, політика взаємовідносин Польщі та України, Угорщини 

та України, Румунії та України, Словаччини та України) та інших країн втратила 

свій національний характер, а компетенції у сфері створення її інструментів 

перейняли відповідні інституції ЄС. Країни — члени ЄС у такий спосіб 

позбавлені безпосередніх, творчих функцій у цій сфері (за певними винятками у 

сфері підтримки експорту), хоча й отримали можливість співучасті у формуванні 

спільної політики ЄС.  

Діяльність спільних інституцій ЄC у сфері торговельно-економічних 

відносин ґрунтується на цілісних принципах і передбачає спільні інструменти 

(тарифні та позатарифні) щодо змін митних тарифів, укладання торговельних 

угод, експортної політики, а також торговельних захисних заходів, що 

застосовують у випадку надмірного імпорту, демпінгу або субсидій.  

Інституціоналізація відносин держави і бізнесу означає трансформацію 

намірів суб’єктів господарювання створити сприятливе середовище для розвитку 

у вигляді впровадження відповідних правил та норм за допомогою економіко-

правових механізмів діяльності органів влади.  
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Спільна політика добробуту Європейського Союзу пройшла у своєму 

розвитку кілька етапів. З кінця 1990-х років політика добробуту ЄС формує 

цілісну систему і спрямована на розвиток соціальної сфери (послуги, 

інфраструктура тощо), збільшення кількості соціальних інститутів 

наднаціонального рівня, реалізацію принципів конвергенції (економічного і 

соціального вирівнювання країн — членів ЄС) і гармонізації (зближення 

національних систем соціального захисту та охорони здоров’я). Внаслідок 

розширення ЄС виникала необхідність вдосконалення механізму функціонування 

інструментів, збільшення компетенції наднаціональних органів, створення нових 

структур, здатних конструктивно відповісти на виклики часу. 

У розробці та здійсненні політики добробуту допомагає низка органів і 

спеціалізованих установ. Зокрема, Економічний і соціальний комітет, який 

щорічно надає ЄК та ЄР понад 120 висновків, є консультативним органом. Без 

його участі ні Рада, ні Комісія не ухвалюють відповідних рішень. 

За даними В. В. Сиченко, в ЄС діють також допоміжні спеціалізовані 

структури в області соціальної політики: Європейський центр розвитку 

професійної підготовки, Фонд поліпшення умов життя та праці і ціла мережа 

комітетів [118, c. 124]. 

Реальність намірів Комісії ЄС захищати права трудящих засвідчують її 

ініціативи щодо здійснення соціальних програм (ADAPT, TЕSS, EURES, RETRA, 

SAFE, HELIOS, NOW, HORIZON, YOUTHSTART, SOCRATES і LEONARDO), 

реалізація яких забезпечує збір та аналіз об’єктивної інформації, що характеризує 

реальний стан у відповідній сфері та сприяє ухваленню зважених і ефективних 

рішень комунітарними інститутами (передусім Європейською комісією), а також 

окремих проектів, використовуючи для цього Структурні фонди та інші 

інструменти комунітарної політики [90, с. 17]. 

Окрім того, для втілення в життя державної соціальної політики та 

вирішення конкретних завдань Європейський Союз користується такими 

потужними інструментами, як Структурні фонди: Європейський соціальний 

фонд, Європейський фонд регіонального розвитку, Європейський фонд 
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керівництва та гарантій у сільському господарстві, Фінансовий інструмент 

риболовної політики і Фонд гуртування [161, c. 59–64]. 

Тенденцію до посилення ролі спільних інститутів ЄС у здійсненні політики 

добробуту на сучасному етапі засвідчує розширення їхніх функцій у соціальній 

сфері. Зокрема, сьогодні вони займаються: розробкою стратегії соціального 

розвитку ЄС, рамкових програм соціальних дій та загальних орієнтирів; 

проведенням досліджень з проблематики сприяння соціальному діалогу; аналізом 

ситуації і контролем за дотриманням узгодженого курсу і виконанням ухвалених 

рішень у державах-членах, а в необхідних випадках — розробкою рекомендацій 

національним урядам; координацією дій держав-членів; розробкою 

наднаціональних нормативних актів із соціальних питань і контролем за їхньою 

імплементацією в національне законодавство; розробкою та здійсненням власних 

ініціативних програм, що фінансуються з коштів бюджету ЄС, за рахунок 

кредитів Європейського інвестиційного банку та інших джерел [112].  

Очевидно, що ефективна  держава добробуту має займатися не лише 

наданням пільг, а й інвестиціями у людський та соціальний капітал. Такого ж 

погляду на сучасну цивілізовану державу дотримуються й деякі вітчизняні 

дослідники. Зокрема, О. С. Головащенко та М. Г. Окладна стверджують, що 

Україна має стати модернізованим варіантом держави добробуту, на яку 

покладена креативна роль у суспільному розвитку. Для такої моделі 

використовують назву «держава соціальних інвестицій». Остання «латає дірки», 

пом’якшує суспільну нерівність, а також відкриває нові можливості та заохочує 

ініціативу, творчість особистості [28]. 

Головним документом, на якому заснована сучасна спільна політика 

добробуту ЄС, можна вважати стратегію «Європа—2020»: у ній Європейська 

комісія закликає інвестувати в підвищення кваліфікації та мобільності молоді й 

активно залучати до трудової діяльності старше покоління. Деякі держави ЄС 

переглядають вікові показники пенсійної системи (у Франції до 2018 р. пенсійний 

вік зріс до 62-х, у Великій Британії до 2020 р. зросте до 68-ми, у Німеччині до 

2029 р. — до 67-ми років). За півстоліття тривалість життя європейців зросла в 
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середньому на 5 років і становить 82 роки для жінок і 76 років для чоловіків; до 

2060 р. вона зросте до 89-ти і 84-х років; майже 1/3 населення матиме 65 і більше 

років. При цьому середній вік виходу на пенсію по ЄС—27 — 61,4 року, і лише 

1/2 жителів старших 60-ти років працює; щоб доходи пенсіонерів залишалися 

такими ж, пенсійний вік має зрости до 70-ти років. Важливою є й гармонізація 

національних правил під час нарахування пенсій, за якої жителі ЄС не втратять 

пенсії, стаж і накопичений пенсійний капітал за зміни країни проживання [54]. 

Багато країн ЦСЄ — членів Європейського Союзу, з огляду на істотні 

розбіжності в економіці, зіштовхнулося з такими проблемами, як зростання 

бідності й соціальної напруженості, висока інфляція та слабкість фінансової 

системи, проблеми державного керування й соціальна відчуженість12. Ситуацію 

погіршила світова економічна й фінансова криза 2008–2009 рр. Зазначимо, що 

геополітична та військова інтервенція РФ в Україну спричинила колосальні 

втрати людського та економічного капіталу, чим суттєво вплинула на соціально-

економічну систему Європейського Союзу. Зокрема, потік біженців і трудових 

мігрантів змінив рівень доходів населення у мегарегіоні. 

У стратегії «Європа—2020» два напрями із семи присвячені соціальній 

політиці Союзу (табл. 4.4). Зазначимо, що соціальні напрями діяльності не лише 

сформульовані, а й деталізовані і містять конкретні завдання, яких ЄС спільно з 

країнами-членами має досягти. ЄС до 2020 р. прагне працевлаштувати 75 % 

населення віком від 20-ти до 64-х років; скоротити кількість людей, яким 

загрожує небезпека опинитися за межею бідності — на 20 млн осіб (з 80-ти до  

60-ти); забезпечити, щоб частка учнів, які не закінчили школу, не перевищувала 

10 %; подбати, щоб не менше 40 % молоді мало вищу освіту.  

 

                                                
12 Соціальне відчуження (відторгнення, виключення – відповідно до англійського терміна 
exclusion) — суспільне явище або ситуація, в якій громадяни не мають змоги користуватися 
соціальними правами, гарантованими законодавством (правом на працю, гідними умовами 
життя, доступом до отримання соціальних послуг, медичної допомоги, освіти, послуг у сфері 
культури тощо). 
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Таблиця 4.4  

Динаміка реалізації цільових показників соціального розвитку стратегії 

«Європа—2020» 

Рік 

Показник 
2008 2011 2012 2013 2014 2015 Ціль 2020 

Рівень зайнятості населення віком 

20–64 роки, %  70,3 68,6 68,4 68,4 69,2 70,1 75 

Частка молоді (віком 18–24 роки), 

що не має закінченої середньої 

освіти, %  14,7 13,4 12,7 11,9 11,2 11,0 < 10 

Частка населення з вищою освітою, 

%  31,1 34,8 36,0 37,1 37,9 38,7 ≥ 40 

Чисельність населення, що 

знаходиться за межею бідності,  

млн осіб  116,2 119,6 122,5 121,6 120,9 – 96,2 

Джерело: Складено автором на основі [54]. 

1-й напрям: «План з розвитку нових здібностей і збільшення кількості 

робочих місць». Метою цього напряму є створення необхідних умов для 

удосконалення ринку праці заради забезпечення зростання зайнятості і 

гарантування стабільності в суспільстві. Єврокомісія усвідомлює, що світ і 

Європа зокрема входять у фазу соціально-економічної нестабільності, отож 

акцентує увагу на необхідності і здатності працюючих, передусім молоді, 

адаптуватися до ситуації, коли умови на ринку праці постійно 

змінюватимуться. Відповідальність за реалізацію цього напряму несуть як 

Комісія, так і країни-члени. Комісія бере на себе обов’язок створити ринок 

праці, побудований на гнучкій і динамічній економіці; розробити й адаптувати 

законодавство, включаючи інструменти трудового законодавства, а також 

регулювання нових ризиків завдавання шкоди здоров’ю й отримання травм на 
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роботі; підтримувати внутрішньоєвропейську мобільність працівників, 

використовуючи для цього інвестиції з Європейського соціального фонду; 

підтримувати посилення кооперації між інститутами ринку праці; посилити 

ступінь соціального партнерства; дати потужний імпульс для кооперації у 

сфері освіти і навчання.  

Від національного рівня влади очікують: впровадження національних 

заходів щодо досягнення гнучкості і безпеки на ринку праці; перегляду та 

регулярного відстежування ефективності податкових і пільгових систем; 

підтримання та відстежування ефективності впровадження заходів соціального 

партнерства; підтримання нових форм балансу праці і повсякденного життя, 

провадження активної політики з проблеми старіння нації, а також сприяння 

забезпеченню рівності статі; потужного імпульсу до розробки і впровадження 

Європейського рамкового рішення з проблем кваліфікації за допомогою 

запровадження національних стандартів кваліфікації працівників; 

налагодження партнерства між сферами освіти/ навчання і зайнятості, зокрема 

шляхом залучення соціальних партнерів до планування освітніх заходів.  

2-й напрям «Європейська політика проти бідності» спрямований на 

забезпечення соціального і територіального співробітництва проти бідності і 

соціального відторгнення, що передбачає визнання основних прав людей, які 

перебувають у скрутному становищі, заради їхнього залучення до суспільного 

життя. Заради досягнення цієї мети Комісія працюватиме над такими 

проблемами, як створення основи для кооперації, обміну досвідом і результатами 

у сфері боротьби з бідністю, а також здійснення конкретних дій на підтримку 

людей, що опинилися у скрутному становищі; розробка і впровадження програми 

підтримки соціальних інновацій для найменш захищених верств населення; 

впровадження заходів для оцінки адекватності і стійкості соціального захисту і 

пенсійних систем в умовах суспільних змін, виявлення шляхів поліпшення 

доступу до систем охорони здоров’я. Своєю чергою, держави-члени мають 

спрямувати свої зусилля на реалізацію певних завдань: підтримки ідеї 

розподіленої, колективної та індивідуальної відповідальності у сфері боротьби з 
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бідністю і соціальним відторгненням; цілковитого розгортання програми 

соціального захисту і пенсійних систем для гарантування отримання 

співвимірного доходу й охорони здоров’я; визначення і впровадження соціальних 

заходів стосовно окремих груп людей.  

Загалом рекомендації з досягнення стратегії «Європа—2020» у нових 

країнах — членах ЄС відображають їхні зобов’язання як країн ЄС, передусім 

згідно з Маастрихтським та Лісабонським договорами із поліпшення 

економічної конкурентоспроможності й соціального забезпечення.  

Проаналізуємо встановлені цілі та індикатори (критерії стратегії «Європа—

2020» та країн ЦСЄ наведено у додатку Е). 

У Болгарії значно знизився рівень показників кількості молоді (віком 18–

24 роки), що не має закінченої середньої освіти та вищої освіти (% населення 

віком 30–34 роки), однак за обома показниками національні цілі Болгарії 

залишаються нижчими, ніж загалом у країнах ЄС 2015 р. Рівень зайнятості у 

Болгарії різко погіршився протягом 2008–2011 рр., а поступове зростання 

зайнятості до 2015 р. виявилось недостатнім, щоб збільшити рівень зайнятості 

на 76 %. Незважаючи на постійне збільшення витрат на НДДКР протягом 2008–

2014 рр., Болгарії необхідно вдвічі збільшити рівень витрат у найближчі роки, 

щоб досягти своєї мети — 1,5 % ВВП. На початку кризи прогрес у напрямі 

досягнення цілі щодо зменшення бідності країни був низьким; 2014 р. кількість 

людей, яким загрожує бідність або соціальне відчуження після соціальних 

трансфертів (використовувались як національна ціль задля зниження бідності), 

знизилась на 3,3 %, порівняно з рівнем 2008 р., проте на 15,0 % зросла, 

порівняно з національною метою на 2020 р. 

Поступове зростання зайнятості протягом 2010–2015 рр. наблизило Чеську 

Республіку до національної цілі — 75 % зайнятості населення. Частка осіб від  

30-ти до 34-х років з вищою освітою зросла майже на 15 % упродовж 2008–

2015 рр., істотно скоротивши розрив до досягнення національної мети. 

Незважаючи на збільшення частки молоді (віком 18–24 роки), що отримала 

середню освіту за той самий період часу, Чеська Республіка наблизилась до своєї 
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національної цілі, однак лише 2015 р. досягла рівня країн ЄС. Прогрес у напрямі 

досягнення національної мети щодо зменшення рівня бідності був низьким з 

2008 р., отож близько 66 тис. осіб потребувало допомоги у сфері бідності та 

соціального відчуження, щоб досягти поставленої мети до 2020 р. 

Естонія перевищила ціль щодо частки осіб віком 30–34 роки, що 

отримала вищу освіту, на 5,3 % та досягла своєї мети рівня зайнятості у 76 %. З 

2008 р. в Естонії відбулося значне скорочення частки молоді (віком 18–

24 роки), що отримала середню освіту, а 2015 р. Естонія не доотримала майже 

2 % до своєї національної цілі. Державні витрати на НДДКР були низькими з 

моменту початку економічної кризи 2008 р., а 2015 р. — далі від національної 

цілі, ніж країни — члени ЄС від відповідної цілі ЄС. Починаючи з 2010 р. в 

країні спостерігається поступове збільшення частки населення, якому загрожує 

бідність та соціальне відчуження після соціальних трансфертів, що відсунуло 

Естонію далі від національної цілі на 15 %. 

У Хорватії був найнижчий показник частки молоді (віком 18–24 роки) 

без закінченої середньої освіти в ЄС станом на 2015 р., що перевищує ціль на 

2020 р. Частка населення віком від 30-ти до 34-х років з вищою освітою зросла 

на 12,4 % за період між 2008 та 2015 рр., що значно скоротило відстань до 

національної мети на 2020 р. Хорватія 2014 р. підійшла до виконання своїх 

зобов’язань щодо зменшення бідності та соціального відчуження та дещо 

збільшила розрив до національної мети щодо витрат на НДДКР. Рівень 

зайнятості в Хорватії поступово знижувався в перші роки економічної кризи, 

проте до 2015 р. країна просунулась до досягнення національної мети від 

62,9 % до 2,4 %. 

Латвія досягла помітного прогресу у зменшенні кількості молоді (віком 

18–24 роки) без закінченої середньої освіти та збільшенні частки населення 

(віком 30–34 роки), що закінчила вищі навчальні заклади. Країна досягла 

відповідних цілей за 2011 та 2013 роки та продовжувала вдосконалюватися до 

2015 р. З 2008 р. Латвія знизила рівень бідності та соціального відчуження, що 

зменшило розрив з національною метою, яка відрізняється від цілі на рівні ЄС. 
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Це стосується незначних грошових надходжень та доволі низької 

інтенсивності роботи та не враховує серйозних матеріальних втрат. Рівень 

зайнятості в країні стабілізувався після періоду різкого зниження між 2008 та 

2010 роками. Рівень зайнятості населення Латвії 2015 р. був не суттєво нижчим 

за цільову зайнятість на 73 %. Прогрес щодо інтенсивності витрат на НДДКР 

видався не надто сприятливим, спостерігалось незначне зростання між 2008 та 

2014 роками. 

Литва 2015 р. мала найвищу частку осіб віком від 30-ти до 34-х років з 

вищою освітою в ЄС (57,6 %) і перевищила свою національну ціль на 8,9 %. 

Окрім того, частка молоді (віком 18–24 роки), яка мала закінчену середню освіту, 

становила половину загальної ставки ЄС та була значно нижчою від 

загальнодержавної цілі у 9 %. Після різкого зниження показників зайнятості між 

2008 та 2010 роками рівень зайнятості знову підвищився, і 2015 р. Литва досягла 

своєї мети «Європа—2020». Також країна досягла мети щодо зменшення рівня 

бідності та соціального відчуження, близько 100 тис. осіб змогло уникнути 

ризику бідності та соціального відчуження між 2008 та 2014 роками. Щоб 

досягти мети витрат на НДДКР у 1,9 % ВВП, залишається подолати розрив у 

майже 1 %. 

Прогрес до досягнення національних цілей у сфері освіти неоднозначний 

з 2008 р. Хоча Угорщина виконала свої зобов’язання у галузі вищої освіти 

2014 р., проте не зменшила частку молоді (віком 18–24 роки), що не має 

закінченої середньої освіти. Стосовно витрат на НДДКР Угорщина не досягла 

на 0,4 % своєї національної цілі 2014 р., хоча була ближчою до національної 

цілі, ніж країни ЦСЄ до загальної цілі ЄС. Рівень бідності та соціального 

відчуження в Угорщині погіршився після економічної кризи, внаслідок чого 

близько 750 тис. осіб все ще знаходиться в групі ризику бідності або 

соціального відчуження.  

На тлі кризи Польща постійно зменшувала кількість людей, які живуть 

під загрозою бідності чи соціального відчуження, починаючи з 2008 р., а 

2014 р. другий рік поспіль перевищувала мету. Також країна досягла своєї 
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мети щодо вищої освіти, яка передбачає, що до 2020 року 45 % осіб віком від 

30-ти до 34-х років буде мати вищу освіту. Показники країни рівня зайнятості 

та витрат на НДДКР виявилися трохи кращими, ніж ЄС загалом. Частка молоді 

(віком 18–24 роки), що не має закінченої середньої освіти, скоротилася з 

2008 р., отож Польща стала ближчою до своєї національної цілі, ніж ЄС 

загалом до цілі ЄС 2015 р. 

Румунія значно скоротила чисельність людей (на 1 мільйон), яким 

загрожують бідність або соціальне відчуження, між 2008 і 2014 роками та 

досягла національної мети 2013 р. Незважаючи на те, що країна була на 1,1 % 

нижче своєї цілі щодо вищої освіти 2015 р., Румунія досягла значних успіхів 

завдяки підвищенню рівня показника частки осіб (віком 30–34 роки) з вищою 

освітою на 9,6 % між 2008 та 2015 роками, за той самий період збільшила 

відстань до національної мети до 7,8 %. Прогрес щодо досягнення 

національної цілі в галузі зайнятості був дещо обмеженим з 2008 р., а до 

2020 р. залишився розрив у 4 %. Інтенсивність витрат на НДДКР в Румунії 

знизилася на 0,19 % між 2008 та 2014 роками, отож вона стала країною — 

членом ЄС, що була далі від своєї національної мети, ніж будь-яка інша. 

Країна вже досягла обох своїх цілей на освіту: лише 5 % населення віком 

від 18-ти до 24-х років не мало закінченої середньої освіти та 43,4 % від 30-ти 

до 34-х років, які мали вищу освіту 2015 р. Словенія 2014 р. була ближче до 

виконання своїх зобов’язань щодо витрат на НДДКР, ніж ЄС загалом до 

виконання своїх колективних зобов’язань. Після періоду постійного 

погіршення між 2008 та 2013 роками рівень зайнятості збільшився до 69,1 % 

(2015 р.), отож зменшилась відстань до національної мети до 5,9 %. Протягом 

2008–2014 рр. кількість людей, яким загрожувала бідність або соціальне 

відчуження, у Словенії збільшилася на 49 000 осіб, отож країна не досягла 

відповідної мети. 

Словаччина 2008 р. досягла своєї мети щодо показника частки молоді 

віком від 18-ти до 24-х років з закінченою середньою освітою. Показник 

погіршився у наступні роки, проте до 2015 р. країна була на 0,9 % вище 



	

	

263 

263	

відповідної мети. У країні зафіксовано значне збільшення частки осіб від 30-ти 

до 34-х років з вищою освітою з 2008 р., однак 11,6 % розриву залишалось 

подолати до 2020 р. Рівень зайнятості у Словаччині супроводжувався 

тенденцією ЄС та значно зменшився протягом перших років економічної 

кризи. Після періоду занепаду на рівні близько 65 % 2015 р. показник зріс до 

67,7 %, отож розрив до загальнодержавної цілі зменшився на 4,3 %. На 

противагу цьому, країна була ближчою до своїх цілей щодо витрат на НДДКР, 

ніж ЄС загалом щодо відповідних цілей. Починаючи з 2008 р., Словаччина 

досягла прогресу щодо зменшення бідності та соціального відчуження з 

розривом 1,2 %, що залишилося подолати до 2020 р. 

Визначимо кластери країн згідно з встановленими та досягнутими цілями у 

програмному забезпеченні STATISTICA. Результати моделювання представлено 

на рисунках 4.6–4,7 та у таблицях 4.5–4.6. Описові статистики кластерів політики 

добробуту країн ЦСЄ наведено у додатку Ж. 
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Рис. 4.6. Дендрограма країн ЦСЄ за встановленими цілями  

2002–2015 рр. 



	

	

264 

264	

Таблиця 4.5 

Кластеризація цілей політики добробуту країн ЦСЄ 

Країна Номер кластера Евклідова відстань 
Польща 

1 
257,86 

Румунія 257,86 
Угорщина 2 0,00 
Хорватія 

3 

4,49 
Болгарія 68,92 
Чеська Республіка 110,95 
Литва 180,74 
Словенія 

4 

44,93 
Словаччина 90,95 
Естонія 91,93 
Латвія 137,96 
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Рис. 4.7. Дендрограма країн ЦСЄ за досягнутими цілями 2002–2015 рр. 
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Таблиця 4.6 

Кластеризація досягнень політики добробуту країн ЦСЄ 

Країна Номер кластера Умовна назва кластера Евклідова  
відстань 

Польща 
1 

Ринкова модель 210,25 
Румунія 210,25 
Угорщина 2 Градуалістична модель 0,00 
Чеська Республіка 

3 
Прогресивна модель 36,38 

Болгарія 56,86 
Хорватія  93,10 
Словенія  

4 

Адаптивна модель 

загального добробуту 

21,14 
Латвія 88,18 
Естонія 152,54 
Словаччина 154,19 
Литва 197,40 

 

Згідно з результатами кластеризації, реформування політики добробуту в 

країнах ЦСЄ на сучасному етапі припускає вибір моделі, а саме перехід від 

пасивної до активної політики з акцентом на працевлаштування, професійну 

підготовку, допомогу молоді, інвалідам і людям похилого віку, рішення 

проблеми бідності й соціального відчуження. Значну увагу приділено реформам 

пенсійного забезпечення та медичного страхування. Головна мета полягає у 

скороченні темпів зростання соціальних витрат. 

Зважаючи на історико-географічні особливості країн ЦСЄ, пропонуємо 

таку класифікацію та економічну інтерпретацію кластерів моделей політики 

(стратегії) добробуту в умовах євроінтеграції: 

1. Польща та Румунія, зважаючи на високий відсоток бідності (згідно з 

даними стратегії «Європа—2020»), перебувають у перехідному періоді для 

встановлення соціально-економічної рівноваги, ефективної та справедливої 

системи отримання та розподілу доходів. Водночас країни демонструють 
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макроекономічне зростання, що засвідчує ринкову модель суспільних відносин та 

відповідну політику добробуту. 

2. Угорщина демонструє відмінні критерії політики добробуту від решти 

країн ЦСЄ: країна досягає цілей в умовах зростання пропозиції робочих місць, 

поліпшення рівня освіти. Інструменти політики градуалізму максимізують 

корисність споживання, однак ціною зростання державного боргу. Модель 

передбачає проведення реформ послідовно і системно під державним 

керівництвом.  

3. Прогресивна модель (Болгарія, Хорватія, Чеська Республіка) заснована 

на принципах інноваційного розвитку економіки, переходу до випуску 

високотехнологічної продукції, ефективності організаційних та управлінських 

рішень. Пріоритетні цілі політики добробуту досягаються завдяки 

інтелектуалізації виробничої діяльності, використанню високих та інформаційних 

технологій, екологічності. 

4. Адаптивна модель загального добробуту (Естонія, Латвія, Литва, 

Словаччина, Словенія) передбачає досягнення соціально-економічної рівноваги 

та встановлених високих стандартів рівня і якості життя завдяки корпоративним 

домовленостям як способу узгодження інтересів, міжнародній відкритості та 

прозорості політичних процесів. Зокрема, ефективність довели заходи зниження 

заробітної плати та скорочення кількості працівників у державному секторі. 

Як зазначає Л. Ярова, можливі два варіанти трансформації політики 

добробуту. Зміст першого полягає в тому, що необхідно знижувати загальний 

рівень соціальних витрат, що суспільству доведеться так чи інакше прийняти 

його й адаптуватися до нього. Це пов’язане зі зростанням конкуренції з боку 

компаній країн з нижчими витратами виробництва, передусім — нижчою 

оплатою праці за аналогічного рівня якості продукції. З іншого боку, це 

зацікавленість відповідних країн у залученні прямих іноземних інвестицій. 

Другий — гіпотетичний варіант підвищення цієї норми — пов’язаний 

довготерміновою перспективою з можливим новим ривком у продуктивності 

праці в умовах науково-технічної революції ХХІ століття [178].  
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Аналіз змісту стратегії «Європа—2020» дає змогу зробити деякі висновки: 

по-перше, ЄК, формулюючи засади європейської політики добробуту, 

підпорядковує її потребам економічного розвитку, які викристалізовуються на 

сучасному етапі розвитку; по-друге, визнається, що витрати на комунітарну 

політику повинні бути співвимірними з проблемами у рамках економічної 

інтеграції, вирішенню яких вона сприяє; по-третє, відповідальність за здійснення 

політики добробуту розподіляється між національним і наднаціональним рівнями 

влади, а також із покладанням певних зобов’язань на загальні інститути 

суспільства і громадянина як отримувача відповідних благ; по-четверте, у процесі 

реалізації політики добробуту ЄС використовуються такі спеціальні механізми, 

як соціальне партнерство і діалог, колективні перемовини, принципи 

корпоративної відповідальності, європейські ради з праці тощо; по-п’яте, 

діяльність наднаціональних інститутів у соціальній сфері має переважно 

погоджувальний і доповнювальний характер, що пов’язано із необхідністю 

дотримуватися вимог принципів субсидіарності і пропорційності.  

 

4.3. Критерії членства у ЄС та динаміка добробуту населення  

країн ЦСЄ — претендентів на вступ  

Критерії вступу країн Центрально-Східної Європи до ЄС прийняті у червні 

1993 року на засіданні Європейської ради у Копенгагені та підтверджені у грудні 

1995 року на засіданні Європейської ради в Мадриді. 

Копенгагенські критерії вимагають [99]: 

1. Стабільності інститутів, які гарантують демократію, верховенство права, 

дотримання прав людини та захист прав національних меншин (політичні 

критерії): 

— забезпечення свободи парламентських, президентських виборів і 

виборів до місцевих органів влади; 

— створення та розширення діяльності демократичних інституцій, 

неурядових організацій, незалежних засобів масової інформації; 
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— прийняття законодавчих актів і створення відповідних установ, що 

надійно захищають права меншин; 

— посилення боротьби з організованою злочинністю та корупцією; 

— вирішення питань правового забезпечення та посилення боротьби з 

відмиванням коштів; 

— створення надійно діючих інститутів у сфері юстиції і внутрішніх 

справ; 

— здійснення заходів з протидії дискримінації в усіх сферах суспільного 

життя; 

— гарантії незалежності судової влади, поліпшення функціональних судів; 

— захист особистих свобод. 

2. Наявності дієвої ринкової економіки та здатності витримувати 

конкурентний тиск і дію ринкових сил у межах ЄС (економічні критерії): 

— макроекономічна стабільність, яка дає змогу суб’єктам господарювання 

ухвалювати рішення в атмосфері стабільності та передбачуваності; 

— здійснення адміністративної реформи та структурних реформ; 

— наявність ринкових інститутів; 

— лібералізація цін та торговельного режиму; 

— відповідне правове забезпечення ринкових перетворень, включаючи 

регулювання права власності, виконання законів і контрактів; 

— поліпшення умов конкуренції; 

— створення середовища, сприятливого для підприємницької діяльності; 

— достатня частка малих підприємств у структурі економіки; 

— створення сприятливого інвестиційного клімату; 

— достатня кількість людських та матеріальних ресурсів, включаючи 

інфраструктуру (енергопостачання, телекомунікації, транспорт тощо), 

рівень освіти та дослідницької діяльності; 

— підвищення кваліфікації робочої сили; 

— поліпшення структури та диверсифікація експорту; 
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— здійснення промислової політики, спрямованої на зниження матеріало- 

та енергоємності виробництва; 

— відсутність перешкод для доступу на ринок та виходу з нього; 

— суспільний консенсус щодо найважливіших питань економічної 

політики; 

— розвиненість фінансового сектору; 

— ступінь впливу урядової політики і законодавства на конкуренцію 

шляхом проведення торговельної політики, політики конкуренції, 

надання державної допомоги; 

— здійснення соціальної політики. 

Окрім того, під час визначення євроінтеграційної складової доцільно 

керуватися критеріями ринковості економіки, що визначені у Базовому 

антидемпінговому регламенті ЄС, а саме: 

— конвертування валюти за ринковим курсом; 

— наявність єдиної чіткої системи бухгалтерських записів та проведення 

незалежного аудиту; 

— відсутність деформаційного впливу старої системи на витрати 

виробництва та фінансовий стан компанії; 

— забезпечення правових гарантій щодо визначеності та стабільності 

діяльності компанії відповідно до норм чинного законодавства про 

власність та банкрутство; 

— відсутність втручання держави в ухвалення компаніями рішень та 

розміщення ресурсів. 

3. Здатності перебрати на себе зобов’язання, що випливають із членства в 

ЄС, включаючи суворе дотримання завдань політичного, економічного, 

валютного союзу («членські» критерії): 

— визначення, прийняття, виконання та правове застосування acquis 

communautaire — ключового аспекту підготовки до членства в ЄС, що 

вимагає не лише адаптації до національного законодавства, а й 
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забезпечення його дієвого застосування acquis communautaire через 

відповідним чином пристосовані адміністративні та судові структури. 

З підписанням 7 лютого 1992 р. Маастрихтського договору країни — члени 

ЄС реалізують стратегічний курс на поглиблення інтеграції в економічній, 

політичній і воєнній сферах, співробітництва в галузі правосуддя та внутрішніх 

справ, а також у соціальній сфері. Маастрихтський договір запровадив єдине 

загальноєвропейське громадянство, підвищив роль Європейського парламенту, 

розширив повноваження наднаціональних органів ЄС. В економічній галузі 

здійснюється перехід від єдиного внутрішнього ринку до поетапного формування 

валютного, економічного та політичного союзу. 

Звернімо увагу, що для вступу в ЄС, згідно з розділом 2 Маастрихтського 

договору, країна повинна, насамперед, запровадити демократичний режим та 

дотримуватися прав людини. Другий важливий комплекс критеріїв євроінтеграції 

належить до виконання зобов’язань, передбачених приєднанням до правової, 

економічної та політичної системи Союзу та відповідності економічним 

показникам, визначеним у Договорі. Країні необхідні конкурентоспроможна 

ринкова економіка, адекватні правова та адміністративна структури в 

державному та приватному секторах економіки, а також участь у спільній 

зовнішній та оборонній політиці ЄС. 

Мета встановлення Маастрихтських критеріїв конвергенції полягала в 

усуненні відмінностей та досягненні зближення національних економік країн — 

членів ЄС. Критерії приєднання до ЄС: стабільність цін і сталість середніх темпів 

інфляції протягом одного року до проведення оцінювання, причому показник 

росту інфляції не повинен перевищувати відповідні показники трьох найкращих 

(з погляду цінової стабільності) країн-членів більше, ніж на 1,5 %; стабільність 

державних фінансів — річний дефіцит державного бюджету не може 

перевищувати 3 % валового внутрішнього продукту. Рівень державного боргу не 

повинен перевищувати 60 % річного ВВП; рівень відсоткових ставок за 

довготерміновими кредитами — 2 % рівня, що існує в трьох країнах ЄС з 

найкращими результатами; обмінний курс валют не повинен виходити за межі 
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встановленого діапазону коливань обмінних курсів. Девальвація заборонена 

щонайменше протягом двох років. На період вступу до ЄС країни ЦСЄ лише 

частково забезпечували дотримання цих критеріїв (табл. 4.7). 

Таблиця 4.7 

Відповідність країн ЦСЄ Маастрихтським критеріям 

 
               Показник 
 

 
 
Країна, рік  
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Болгарія, 2007 7,6 (–) 1,2 (+) 17,2 (+) - 4,3 (+) 

Естонія, 2004 3,0 (+13)  1,6 (+) 5,1 (+) + н/д 

Латвія, 2004 6,2 (–) -1,0 (+) 15,0 (+) + 5,0 (+) 

Литва, 2004 1,2 (+) -1,5 (+) 19,3 (+) + 4,8 (+) 

Польща, 2004 3,6 (+) -5,4 (–) 45,7 (+) - 6,7 (+) 

Румунія, 2007 4,9 (–) -2,9 (+) 12,8 (+) - 7,3 (+) 

Словаччина, 2004 7,5 (–) -2,4 (+) 41,5 (+) + 5,1 (+) 

Словенія, 2004 3,7 (+) -2,3 (+) 27,3 (+) + 5,1 (+) 

Угорщина, 2004 6,8 (–) -6,5 (–) 59,5 (+) - 8,3 (–) 

Хорватія, 2013 2,2 (+) -5,3 (–) 82,2 (–) - 4,3 (+) 

Чеська Республіка, 

2004 

2,6 (+) -2,8 (+) 28,9 (+) - 4,7 (+) 

Джерело: Складено автором на основі [243; 308]. 

Необхідно враховувати, що більшість країн — членів ЄС не виконує усіх 

критеріїв Маастрихтського договору, хоча вимагає цього від країн, які 

прагнуть вступу до ЄС. Протягом 2000–2011 рр. лише Естонії вдалося 

внормувати державний бюджет згідно з Маастрихтськими критеріями, інші 

                                                
13 Відповідає (+) чи не відповідає (–) «членським критеріям». 
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країни вже через чотири роки не дотримувалися заданого показника. Польща 

та Угорщина так і не змогли збалансувати бюджет належним чином протягом 

зазначеного періоду. 

Зауважимо, що вимоги до країн-кандидатів на вступ до ЄС під час 

реалізації курсу на зближення значно зросли. Країнам-претендентам необхідно 

не лише здолати економічну кризу, а й досягти відповідних якісних 

характеристик макроекономічної стабілізації та підвищення ефективності 

економіки. Зважаючи на динаміку економічного розвитку та прогнозовані 

проблеми в умовах країн ЄС, можна передбачити, що Маастрихтські критерії 

найближчими роками залишаться доволі жорсткими і, вірогідно, будуть для 

України не менш суворими. Досягнуті в Україні економічні показники на 

сучасному етапі частково відповідають Маастрихтським критеріям, хоча й 

простежується певний прогрес у стабілізації економічних показників і 

проведенні реформ. Зокрема, спостерігається стійка тенденція до зниження 

дефіциту бюджету та наближення до рівня інших країн ЦСЄ (див. табл. 4.6). 

Однак проблему дефіциту державного бюджету України загострює скорочення 

обсягів ВВП та зростання боргового навантаження. 

Проблеми, які постають сьогодні перед Чеською Республікою, Польщею, 

Угорщиною, за якістю, типом та рівнем загроз для економічної безпеки і 

добробуту населення держав істотно відрізняються від проблем України, для 

якої становище значно ускладнюється геополітичною агресією Російської 

Федерації. 

Наголосимо, що інтенсивність процесів інтеграції перехідних економік 

насамперед обумовлена рівнем розвитку національної економіки та перебігом 

структурних реформ. Розглянемо головні критерії євроінтеграції (табл. 4.8–

4.10).  
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Таблиця 4.8 

Динаміка дефіциту бюджету окремих країн ЦСЄ, % до ВВП, 2013–2017 рр. 

Рік 

Країна 
2013 2014 2015 2016 2017 

Албанія -0,4 -7,3 -15,3 -13,4 -2,1 
Чорногорія -4,5 -0,7 -5,9 -6,0 2,4 
Боснія і Герцеговина -1,9 -0,3 -0,2 0,4 -1,1 
Республіка Македонія -3,8 -4,2 -3,4 -2,6 -3,9 
Сербія -5,3 -6,2 -3,6 -1,2 -7,6 
Молдова -1,8 -1,9 -2,3 -2,1 -2,1 
Білорусь -3,1 -3,1 -2,5 -2,5 0,7 
Україна -4,8 -4,4 -1,1 -2,2 -3,2 

Джерело: Складено автором на основі [199; 232]. 

Таблиця 4.9 

Динаміка темпів інфляції країн ЦСЄ, %, 2013–2017 рр. 

Рік 

Країна 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Албанія 1,9 1,6 1,9 1,3 2 2 
Чорногорія 2,2 -0,7 1,5 -0,3 2,4 2,6 
Боснія і 
Герцеговина 

-0,1 -0,9 -1,0 -1,1 1,2 1,8 

Республіка 
Македонія 

2,8 -0,3 -0,3 -0,2 1,3  

Сербія 7,7 2,1 1,4 1,1 3,1 2 
Угода про асоціацію з ЄС 
Молдова 4,6 5,1 9,6 6,4 6,5 3 
Україна -0,3 12,1 48,7 13,9 14,4 11 

Джерело: Складено автором на основі [308]. 
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Таблиця 4.10 

Динаміка державного зовнішнього боргу окремих країн ЦСЄ,  

% до ВВП, 2013–2017 рр. 

                          Рік 

Країна 2013 2014 2015 2016 2017 

Албанія 65,5 70,0 72,6 70,9 70,8 
Чорногорія 58,6 55,8 63,3 63,7 62,5 
Боснія і 
Герцеговина 

28,3 30,9 30,5 29,9 43,2 

Республіка 
Македонія 

34,0 38,1 38,1 39,6 38,7 

Сербія 59,6 70,4 74,7 71,9 61,5 
Угода про асоціацію з ЄС 
Молдова 23,4 24,5 27,4 37,8 34,4 
Україна 40,5 70,3 79,3 81,2 86,2 

Джерело: Складено автором на основі [297]. 

Використаємо регресійний аналіз для визначення зв’язку 

трансформаційних змін та рівня споживання населення у країнах ЦСЄ—8 

(Албанія, Чорногорія, Боснія і Герцеговина, Республіка Македонія, Косово, 

Сербія, Молдова, Україна). У модель включено критерії євроінтеграції (графіки 

залишків регресії наведено у додатку И): 

!1#$$#%$& = 3,4 − 0,64./-0,42.2 + 0,59.6	(  ,   (4.6) 

де !1#$$#%$&	  — показник кінцевого споживання країн — претендентів на 

вступ; !"   — державний борг; !"	   — інфляція; !"   — населення.  

Розв’язок моделі наведено в таблиці 4.11.  
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Таблиця 4.11 

Результати регресії кінцевого споживання країн ЦСЄ—8 

N=40 

Regression Summary for Dependent Variable: Y1 (Spreadsheet1)  
R= ,89268878 R?= ,79689326 Adjusted R?= ,77996770 F(3,36)=47,082 p 

DW=1,5 

b* 
 

Std.Err. 
of b* 

 

b 
 

Std.Err. 
of b 

 

t(36) 
 

p-value 
 

Intercept 
 

  3,398809 1,363199 2,49326 0,017392 
x3 

 

–

0,643449 

0,099449 -0,591578 0,091432 -6,47015 0,000000 
x5 

 

–

0,420335 

0,102746 -0,224883 0,054970 -4,09102 0,000231 
x2 

 

0,592357 0,084037 0,201233 0,028549 7,04881 0,000000 

Як бачимо з рівняння (4.6), індекс прогресу трансформації не впливає на 

кінцеве споживання країн ЦСЄ—8. 

Розглянемо регресію головного показника економічного добробуту 

населення — ВВП на особу: 

!2#$$#%$& = −8,29 + 0,19/0 + 0,8/1-0,32/4 + 0,21/5-0,33/6	(4.7) ,  (4.7) 

де !2#$$#%$&   — ВВП на особу країн ЦСЄ-8; !"   — дефіцит бюджету;  

!"   — державний борг, % ВВП; !"   — рівень інфляція, %; !"   — індекс прогресу 

трансформації; !"   — чисельність населення, млн осіб. Розв’язок моделі наведено 

в таблиці 4.12. Графіки залишків регресії наведено у додатку И. 

Таблиця 4.12 

Результати регресії ВВП на особу країн ЦСЄ— 8 

N=40 

Regression Summary for Dependent Variable: Y2 (Spreadsheet1)  
R= ,79843587 R?= ,63749984 Adjusted R?= ,58419100 F(5,34)=11,959 p 

b* 
 

Std.Err. 
of b* 

 

b 
 

Std.Err. 
of b 

 

t(34) 
 

p-value 
 

Intercept 
 

  -8,29499 7,415230 -1,11864 0,271134 
x1 

 

0,189138 0,116167 0,27200 0,167060 1,62816 0,112724 
x2 

 

0,801068 0,146931 0,17235 0,031612 5,45201 0,000004 
x3 

 

-0,315091 0,139130 -0,18347 0,081011 -2,26473 0,030019 
x4 

 

0,205899 0,123566 3,93081 2,358998 1,66631 0,104841 
x5 

 

-0,332412 0,142814 -0,11263 0,048390 -2,32758 0,026022 
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У цьому випадку модель визначила домінуючий вплив ІПТ на ВВП на одну 

особу. Для перевірки результатів застосуємо метод нелінійного програмування. 

Запишемо поліноміальну модель третього ступеня: 

! = −1,98 + 1,69*-4,78*. + 4,48*/	(4.8) ,   (4.8) 

R=0,64; S= 3,4, 

де Y — ВВП на одну особу (ПКС); х — індекс прогресу трансформації. 

Ефект для  економіки країни відчутний з певним лагом, проте меншим, ніж 

у розвинених каїнах — дійсних членах ЄС (рис. 4.8). Отже, гіпотеза щодо 

конвергенції підтверджується. 

S = 3.83799274
r = 0.64289795

Transformation index

G
D

P
 p

er
 c

ap
ita

2.8 3.0 3.2 3.4 3.5 3.7 3.90.04

3.55

7.06

10.57

14.08

17.59

21.10

 

Рис. 4.8. Залежність показника ВВП на одну особу (ПКС) від індексу 

трансформації у країнах Центрально-Східної Європи, 2013–2017 рр.,  

метод нелінійного програмування 

Доповнимо аналіз ефективності трансформаційних змін методом 

огортаючих даних (рис. 4.9). 

Модель орієнтована на «вихід» (ВВП на одну особу (ПКС); обсяг кінцевого 

споживання, %); «входи» — 5 інших показників (одиниця — відносно ефективні 

трансформації, більше одиниці — неефективні).  
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Рис. 4.9. Динаміка показника ефективності здійснених трансформацій  

у країнах ЦСЄ, 2013–2017 рр., метод огортаючих даних (DEA) 

Як бачимо з моделювання та реалій трансформації, в Україні, на відміну від 

сусідніх держав ЦСЄ, не завершений процес приватизації, не налагоджені 

цивілізовані ринкові відносини, не сформований ринок цінних паперів та 

земельних ресурсів. Не розв’язана проблема поширення корупційної тінізації 

економіки. Структурна трансформація радянської макросистеми обумовила 

формування особливого типу монополізації економіки та політики — олігархії як 

крайньої форми стратифікацій суспільства, що загрожує новим соціальним 

напруженням і кризами. 

Потребує прискорення трансформація та модернізація соціально-

економічної системи, передусім досконалої інституціоналізації відносин держави 

і бізнесу та гарантування прав власності для підприємців, а також посилення 

протидії корупційним зловживанням та ухилянням від сплати податків. Лише за 

таких умов економіка нашої країни стане привабливішою для майбутніх поколінь 

українців, а також іноземців, зацікавлених в інвестиціях і трудових та інших 

факторних перевагах в умовах глобальної конкуренції. 
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4.4. Формування споживчих цінностей населення України  

у сучасному геополітичному просторі 

Економісти і політологи розглядають інтеграцію як згуртування, 

об’єднання політичних, економічних, державних і громадських інтересів у межах 

регіону, країни, світу. З погляду історіософських концепцій інтеграції як етапу 

розвитку цивілізацій таке трактування цього явища і процесу є значно глибшим. 

В історії відомі об’єднання територій під юрисдикцією імперій, королівств, 

князівств, згодом — воєнні та політичні союзи, федерації, у наш час — 

інтеграційні об’єднання з метою усунення торговельних бар’єрів та гармонізації 

соціально-економічних відносин. 

Українська історія, як невід’ємна складова всесвітньої, розпочинає свій 

поступ від «протослов’ян, праслов’ян, давніх слов’ян» — з ІІІ тисячоліття до 

нашої ери. Українські землі завжди вважали стратегічним ресурсом, адже вони 

мали геополітичне значення. 

Формування суверенної держави на території, де перетинались великі 

торговельні шляхи, що сполучали Європу та Азію, було надзвичайно важким 

випробуванням для тогочасного населення. За 5 тисячоліть майже нічого не 

змінилося. З одного боку, географічне розташування України, родючі ґрунти, 

вигідні шляхи сполучення, а з іншого — відсутність надійних природних 

кордонів по всьому периметру робили її територію об’єктом численних експансій 

двох найбільших цивілізацій «Заходу» і «Сходу», «Європи» та «Азії», 

євроатлантичного світу та євразійського, латинсько-католицького та 

візантійсько-православного. Ця обставина істотно вплинула на 

самоідентифікацію і формування соціально-економічних цінностей українців.  

З огляду на географічне розташування та історичні події Україна не лише 

межує з Європою та Азією, а й розділяє дві системи культурних цінностей у 

Євразії. Відомий стратег-політолог С. Гантінгтон зачислив Україну до так званих 

«розірваних» країн між західною католицькою цивілізацією та російським 

православним світом. На долю нашої держави випало важке цивілізаційне 
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випробовування — бути в центрі соціально-економічних інтересів та конфліктів 

між Сходом і Заходом.  

У книзі Л. Залізняка висвітлено питання етногенезу українців з чітким, 

логічним описом історичної ретроспективи розвитку відносин українських 

держав із західними та східними сусідами, що в сучасному розумінні можна 

трактувати як процеси інтеграції до однієї чи іншої цивілізації. Автор 

переконливо доводить, що український народ завжди був частиною 

західноєвропейської цивілізації, проте наводить факти та події, що спричинили її 

поглинання східноєвропейською цивілізацією, яку уособлювала Російська 

імперія та її безпосередній спадкоємець СРСР [46, c. 424]. 

Національна ідея та зовнішньоекономічні пріоритети набули особливої 

актуальності протягом періоду незалежності України, коли в українців знову 

з’явилася можливість будувати державу, засновану на власних історичних, 

політичних, соціокультурних та економічних інтересах. Однак українське 

суспільство за чверть століття не змогло визначитися ні з етичними, ні з 

національними і тим паче цивілізаційними цінностями, які б сприяли 

формуванню її інтересів і завдань. 

Значна частина населення України незадоволена рівнем та якістю життя. 

Молодь у пошуках кращих умов життя залишає державу, старше покоління 

виживає на мізерну зарплатню, у пенсіонерів ледь вистачає коштів на ліки та 

харчування. Прикро, що усе це відбувається в країні, яка за своїми природними 

та людськими ресурсами є однією з найбагатших у світі! Водночас є українці, які 

купують автомобілі класу люкс, елітне житло, літаки і яхти, відпочивають на 

найдорожчих світових курортах, колекціонують предмети розкоші. 

На цьому тлі в Україні відбуваються політичні скандали і шоу, де 

представники так званої «національної еліти» звинувачують один одного у зраді 

національних інтересів, а простим українцям пояснюють складну політичну та 

економічну ситуацію в державі її комуністичним спадком, проблемами 

трансформаційного періоду, економічними кризами, помилками попередньої 

влади, військовим конфліктом тощо.  
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Зовсім інше твердження щодо проблем в Україні висловлюють політики, 

фахівці розвинутих країн, які наголошують на корумпованості, 

безвідповідальності та особистому інтересі української політико-владної 

економічної еліти. Не звинувачуватимемо в усіх негараздах нашої держави лише 

владу, оскільки доволі часто проблема криється в кожному з нас. Гіркий 

історичний досвід державотворення, нищення національної культури та 

патріотичної еліти деформували уявлення українців про життєві цінності та 

блага. На жаль, цей процес не зупинився з крахом радянської системи і в 

прихованій формі триває досі. 

Західні цінності зумовили перелом у свідомості українців, інтенсивний 

розвиток особистості та її творчого потенціалу. Раптовий перехід від соціалізму 

до індивідуалізму, егоцентризм та масова культура споживання відзначалися 

жорстокістю та байдужістю до співгромадян, що проявилося у соціальній 

несправедливості та майновій стратифікації суспільства. 

Кардинальні зміни суспільної економічної системи за останні десятиліття 

потребують переоцінки значущості багатьох фундаментальних цінностей. 

Молоде покоління українців ще не остаточно перейняло стандарти вільного 

демократичного суспільства, хоча вже не пов’язане з колишніми радянськими 

цінностями. 

На початку ХХІ ст. Україна сформувалася як учасник інтеграційних 

процесів і відіграє важливу роль саме на межі цивілізацій, що потребує 

відповідної макромоделі політичної та економічної організації держави. Сучасні 

демократичні тенденції вимагають від громадянина не лише політичної 

активності, а й усвідомлення власної ролі в житті суспільства, а також дій 

відповідно до власних переконань та моральних якостей. Від того, яку систему 

цінностей обере чи сформує українське суспільство на сучасному етапі, залежить 

не лише доля нашої держави, а й майбутнє Європи.  

В Україні становлення національних цінностей та ідейних принципів 

гальмує зовнішній чинник: вже понад три століття українцям нав’язують чужі 

для самобутньої, вольової та унікальної нації ідеї, які суперечать здоровому 
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глузду та природі людини. Найболючішим і несправедливим можна вважати 

насильницький спосіб формування «радянської людини» комуністичною владою, 

яка за 70 років майже зруйнувала найважливіші цінності українця, такі як любов 

до праці, повага до батьків і предків, пошана до громади, а також знівелювала 

надбання національної культури та релігії. 

Радянська система цілеспрямовано впливала на особистість, починаючи від 

дитячого садка і закінчуючи трудовими зборами: людину змушували до неї 

пристосовуватись, виробляти риси світогляду, погляди на життя, звички, 

традиції, які за багато десятиліть глибоко закріпилися у свідомості населення 

СРСР.  

Навіть після того, як комуністична система відійшла в минуле, а нове 

покоління українців ніколи не чуло фальшивої пропаганди і не відчувало страху 

перед тоталітаризмом, в українському суспільстві надалі спостерігаються 

процеси руйнування національних цінностей, заснованих на повазі до праці й 

співгромадян. У державі бракує національної економічної культури, розуміння 

структури й механізмів перехідної економіки та вміння виконувати конкретні 

економічні ролі в умовах ринкових відносин.  

Узагальнюючи феномен пострадянської соціально-економічної культури, 

С. Матвєєв та Л. Лясота стверджують, що її неможливо укласти в 

загальноприйняті типологізації та класифікації. Вона характеризується 

поєднанням декількох різнорідних шарів, елементів, які автори групують в такі 

блоки: 

— фрагментарність, що виявляється у сполученні особливостей вияву 

елементів традиційно українських, радянських (цінностей 

патерналістської культури) і модерністських (цінностей капіталістичної 

культури, які запозичуються разом із західними ринковими 

інститутами); 

— високий ступінь гетерогенності економічної культури — існування 

багатьох класових, національних, регіональних, конфесійних та інших 

субкультур; 
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— конфліктність — недостатність базового консенсусу в суспільстві щодо 

економічних цінностей, високий ступінь напруженості між соціально-

класовими групами; 

— амбівалентність, яка проявляється в одночасному підтримуванні різних 

економічних цінностей [78, c. 184]. 

Висловлюється твердження, що для людини пострадянського періоду 

ринкова економіка — це імперіалістична економіка визиску трудящих. 

Підприємець мислиться лише у категоріях експлуататора найманої праці, а 

звичайна людина не потребує демократичних свобод, оскільки звикла до 

державного патерналізму. Вона має пасивну психологію, не готова перебирати на 

себе відповідальність за працевлаштування та стан речей у громадському житті 

[22, c. 44]. 

Однак така, здавалося б, вичерпна характеристика пострадянського 

українського суспільства вносить більше запитань, аніж відповідей, і 

найголовніше з них — чи насправді все так безнадійно? Якщо прийняти такий 

стан речей, то українці не мають шансів на згуртовану і незалежну державу. 

Проте реальність оптимістичніша. Події Помаранчевої революції 2004–2005 рр. 

та Революції Гідності 2013–2014 рр. стали свідченням активності, солідарності та 

згуртованості українського народу. Можливо, спрацювала історична пам’ять, або 

ж завдяки високій освіченості українці здатні долати стереотипи й об’єднуватися, 

щоб захистити себе і не допустити повернення диктаторського режиму та 

зовнішнього ворога. Українці ще зберігають спадщину радянської, тепер вже й 

пострадянської культури, проте матеріально і, щонайважливіше, духовно 

спрямовані на розвиток власної, століттями омріяної самостійної держави. 

Соціальні зміни зумовлюють поступове утвердження в суспільній 

свідомості нової системи ціннісних орієнтацій — відбувається формування 

особливого соціокультурного типу нового українця, інтегрованого у світові 

соціально-економічні процеси.  

Це засвідчила економічна криза 2008 р., коли виявилося, що не лише 

національна економіка вразлива до зовнішніх потрясінь, а й соціально-економічні 
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цінності українців прямо залежать від змін глобальної кон’юнктури. Україна 

інтегрована у світову економіку, що базується на принципі лібералізму та 

вільного ринку, де конкуренція визначає дохід кожного учасника. Отож добробут 

наших громадян залежить від ефективності виробництва й споживання не лише 

на внутрішньому, а й на світовому ринку. Це означає, що національну економічну 

культуру необхідно будувати на принципах ринкових відносин й водночас 

інтегрувати відповідно до особливостей світової економічної культури.  

Загальною тенденцією глобалізованого світу є пошук універсальних 

цінностей, отож очевидною стає потреба чіткого визначення пріоритетів, які, з 

одного боку, найбільше відповідатимуть актуальним економічним і соціальним 

потребам людства, а з іншого — сприятимуть розвитку національних держав. 

Дослідники акцентують увагу на психологічних особливостях індивідів і 

шукають спільні ознаки у поведінці та потребах людей, незалежно від їхніх 

національних, ідеологічних, релігійних чи інших переконань. Неможливо 

однозначно стверджувати, що різке гальмування світового економічного 

розвитку мало лише негативні наслідки для прогресу людства, оскільки у світі 

відбулося переосмислення ціннісних основ особистості й суспільства загалом, 

визнання проблеми етичних норм. 

Історичне коріння західного типу етики та економіки сформоване за впливу 

античності, християнства, індивідуалізму та демократичних традицій. На східні 

цивілізації вплинули мусульманство та буддизм, визнання провідної ролі 

держави, домінування колективізму та бюрократії над правами особистості. 

Зважаючи на трагічність розвитку цивілізаційних процесів, прогресивна 

частина людства обрала ідеї європейського демократичного суспільства: права 

людини, рівність, мир, соціальну справедливість, демократію, свободу, безпеку 

громадян, взаємозалежність, плюралізм, культурну різноманітність, відкритість, 

відповідальність, партнерство, повагу до навколишнього середовища, що суттєво 

сприяє соціально-економічному розвитку країн та регіонів.  

З іншого боку, в сучасному світі досі існують і розвиваються цінності, 

засновані на колективізмі, які часто заперечують інтереси, цілі та свободи 
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окремого громадянина. Крайніми виявами колективізму в історії людства можна 

вважати: інтереси нації — нацизм, держави-корпорації — фашизм, інтереси 

«трудящих мас» — комунізм.  

Такі тенденції розвитку сучасних цивілізацій засвідчують, що людство на 

початку ХХІ ст. ще не мало змоги визначитися з єдино правильним шляхом 

соціально-економічного поступу. Воно по-новому випробовує старі концепції 

розвитку: відбувається заміна антропоцентризму теоцентризмом, 

космоцентризмом, отож пошук оптимальної рівноваги між внутрішніми і 

зовнішніми потребами не припиняється. 

В Україні ця проблема загострена через нестримне бажання досягти піка 

корисності споживання, що супроводжується нехтуванням духовних цінностей. 

Однак назвати це прагненням української еліти до гедонізму (грец. ἡδονή — 

задоволення, насолода), що пов’язує моральне добро із задоволенням, доволі 

важко. З іншого боку, постійний шквал масової інформації, що супроводжується 

інтенсивним просуванням товарів, а також давня мрія українців жити «як люди» 

сприяє конформізму в українському суспільстві, що означає відсутність власної 

позиції домінантності, безпринципну та некритичну покору певній моделі, що 

володіє найбільшою силою тиску (думка більшості, визнаний авторитет, 

традиція).  

Проблеми неможливо розв’язати в умовах, коли ринковій економіці, яку 

будують на принципах лібералізму та демократії, суперечить культура суб’єктів 

господарювання, притаманна радянській економіці, коли рішення ухвалювало 

обмежене коло осіб на основі спеціальної (інколи й кулуарної) інформації.  

Олігархічна модель держави не є новим явищем в історії розвитку світової 

економіки. Багато країн пройшло через це випробування на шляху до 

демократичного устрою та ефективної соціально-економічної системи. Чого варті 

події у США на початку ХХ ст., коли трести контролювали майже всі галузі 

економіки. І навіть тепер елементи монополій частково проявляються в ринкових 

відносинах розвинутих країн. З середини ХХ ст., відколи монополії 

перейменовано в транснаціональні компанії, вони є інтенсивними учасниками та 
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рушійною силою інтеграційних і глобалізаційних процесів у сучасному світі. 

Доречно згадати, що ще наприкінці ХІХ ст. це передбачив М. Туган-

Барановський, коли говорив про формування в Європі картелів у вугільній і 

сталеварній промисловості. 

Україні не вдалося оминути драматичного світового досвіду накопичення 

та перерозподілу початкового капіталу. Ситуація істотно погіршилася внаслідок 

економічного спаду, спричиненого кризою 2008 р. Українці втратили 

заощадження та інвестиції, обсяг яких достовірно невідомий. За оцінкою МВФ, 

обчислений у доларах США ВВП України за 2009 р. скоротився на 35,6 % 

(179,6 млрд дол. 2008 р. проти 115,7 млрд дол. США 2009 р.) [19].  

Разом з істотним зниженням темпів економічного розвитку в Україні 

відбулася зміна політичної еліти. Криміналізована влада того періоду радикально 

розв’язувала економічні та соціальні проблеми — шляхом бюрократії та ручного 

управління. Це вкрай негативно вплинуло на населення країни, на матеріальний і 

духовний добробут більшості українців. Однак відносно ліберальна платформа 

розвитку економіки спромоглась подолати економічні труднощі і стати 

фундаментом консолідації більшості.  

Незважаючи на економічні кризи, Україна на початку ХХІ ст. усе ж досягла 

певних позитивних економічних результатів. За темпами економічного розвитку 

наша держава демонструє позитивну динаміку. У цьому вбачаємо певну заслугу 

керівництва державою. Ми впевнені, що державу творять особистості. Кажуть, 

що в Україні недостатньо лідерів. Однак українське суспільство потребує не 

голослівних політиканів, які маніпулюють громадською думкою і 

використовують для цього всі доступні методи, піднімаючи, зокрема, гострі 

національні проблеми задля перемоги на виборах. Державу повинні будувати 

професіонали і патріоти, які у владних кабінетах не думатимуть про особисті 

вигоди, а відповідально виконуватимуть свої обов’язки. 

Зростання ВВП української економіки 2016–2017 рр. — свідчення початку 

зростання добробуту населення. Проте значне скорочення виробництва та 

девальвація національної валюти внаслідок економічної кризи та 
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безвідповідальності політико-економічної еліти тінізували економічні відносини 

в Україні. За різними оцінками, тіньовий сектор економіки становить сьогодні 

30–40 % ВВП. На думку австрійського економіста Ф. Шнайдера, який понад 

30 років вивчає неформальну економіку у світі, ще 2011 р. в Україні тінізація 

ВВП сягала 56 %. Це найвищий рівень з усіх пострадянських країн і країн 

колишнього соціалістичного простору [264].  

Однак у сучасних умовах, коли держава вкотре може змінити правила гри, 

неформальні економічні відносини дають шанс на економічний розвиток. 

Найгіршим у цьому є значний тягар корупції, яка не лише спотворює моральні 

цінності українців, а й витягує величезні суми з реального сектору економіки. 

Згідно з останніми соціологічними опитуваннями, Україна знаходиться на 

першому місці за рівнем корупції серед 41-ї країни Європи, Близького Сходу, 

Індії та Африки. Про це свідчать результати дослідження, проведеного 

аудиторською компанією Ernst & Young. 

Проблеми добробуту і консолідації українців можна пояснити: масштабом 

руйнувань соціально-економічних відносин у суспільстві; бажанням якомога 

швидше задовольнити грандіозний дефіцит у споживанні; в Україні не 

сформувалась свідома національна еліта: проголошуючи ілюзорні пріоритети, 

вона не озвучує реальні людські цінності — однаково зрозумілі для селянина, 

підприємця, вчителя і чиновника — цінності, на яких необхідно будувати вільну 

та успішну державу. Україна відіграє глобальну роль у розвитку Євразійського 

континенту загалом. Це влучно зауважив Ю. Липа: «Українські землі не є ніякою 

закутиною. Під оглядом торговельним і геополітичним — це одна з 

найважливіших земель світу. Це значення України тільки зростатиме в 

сучасному» [69, c. 118].  

Деякі європейські та світові лідери не приховують занепокоєння ситуацією 

і наголошують, що саме від України залежить геополітична та геоекономічна 

карта Європи. За висловом відомого американського політика З. Бжезінського, 

«Євразія залишається «шахівницею», на якій продовжується боротьба за світове 

панування, і така боротьба зачіпає геостратегію — стратегічне управління 
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геополітичними інтересами». Шкода, що внаслідок деморалізації та внутрішніх 

конфліктів українці часто цього не усвідомлюють.  

Можна багато говорити про спільні особливості та відмінність культур, 

ментальності, звичаїв, традицій не лише між такими двома цивілізаціями, як Схід 

і Захід. Тією чи іншою мірою, проте вони існують і між сусідніми селами, і між 

кожним індивідом. Ця особливість визначає наш прогрес, завдяки цьому ми 

здатні порівнювати, узгоджувати, конкурувати й ухвалювати найефективніші 

рішення. Необхідно навчитися уникати стереотипів і відмовитися від взаємного 

звинувачення в історичних конфліктах, перейти до гармонійного існування 

багатьох культур, етносів, народів. 

Усе це давно відоме українському народові завдяки праці видатних 

українських науковців та державних діячів. Ще 1999 р. Рада національної безпеки 

і оборони України, Національний інститут стратегічних досліджень і 

Національний інститут українсько-російських відносин ґрунтовно дослідили й 

чітко визначили основні геополітичні та зовнішньополітичні пріоритети України:  

— виживання України як суверенної незалежної держави, зростання ролі 

фундаментальних цінностей і зміцнення інституцій, що забезпечують 

добробут, безпеку і соціокультурний прогрес;  

— повернення України в європейський цивілізаційний простір, всебічна 

інтеграція до європейських і євроатлантичних політичних і соціальних 

структур, а також структур безпеки;  

— посилення економічного й політичного потенціалу та 

«дієспроможності» України за рахунок прискорення внутрішнього 

розвитку, участі в європейських структурах безпеки, укладання 

двосторонніх і багатосторонніх договорів, отримання відповідних 

гарантій безпеки тощо;  

— пріоритетна орієнтація на інтеграцію до ЄС; поглиблення спеціального 

партнерства з НАТО, курс на приєднання (як перший крок) до 

політичних структур цієї організації, яка є наріжним каменем усієї 

структури європейської безпеки;  
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— зміцнення стратегічного партнерства зі США і зв’язків з країнами 

Західної Європи відповідно до національних інтересів і пріоритетів 

України;  

— підтримка і розвиток рівноправних, взаємовигідних економічних, 

політичних і соціокультурних відносин з РФ;  

— зміцнення та консолідація особливих відносин зі стратегічно 

важливими сусідами, насамперед Польщею, країнами Балтії, 

Туреччиною, Грузією, Азербайджаном та країнами Вишеградської 

групи;  

— сприяння формуванню «поясу стабільності» та регіональних структур 

безпеки від Балтійського і Чорного морів до Закавказзя і Центральної 

Азії;  

— активна участь у створенні європейських і євразійських транспортних 

коридорів як по «Балто-Чорноморсько-Близькосхідній» осі, так і по осі 

«Західна Європа — Україна — Закавказзя — Центральна Азія — КНР»; 

використання цих коридорів для створення надійної 

багатоальтернативної системи постачання енергоносіїв і стратегічно 

важливої сировини;  

— курс на альтернативне лідерство на теренах колишнього СРСР, і 

насамперед у Чорноморсько-Каспійському регіоні; активна кооперація з 

країнами, які вбачають в Україні надійного, рівноправного партнера, 

вільного від великодержавних і гегемоністських амбіцій;  

— протидія неконтрольованому іноземному економічному проникненню 

та всебічний захист економічного суверенітету, недопущення 

встановлення будь-яких форм економічної та політичної залежності;  

— блокування поточних спроб односторонньої іноземної соціально-

культурної та інформаційної експансії та домінування;  

— цілеспрямоване формування в масовій свідомості універсальних 

європейських та євроатлантичних цінностей і соціокультурних 

орієнтацій [29, c. 384]. 
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Зовнішньоекономічна політика України — це системна програмна й 

цілеспрямована діяльність органів державної влади, націлена на визначення та 

реалізацію внутрішніх і зовнішніх пріоритетів країни, забезпечення її стабільного 

соціально-економічного розвитку внаслідок налагодження ефективного 

співробітництва економічних суб’єктів системи світового господарства з 

дотриманням принципів збереження державного суверенітету, захисту 

державних інтересів, економічної раціональності, послідовності, єдності та 

рівності.  

Зовнішньоекономічна політика України в сучасних умовах є системою 

заходів, спрямованих на: отримання зовнішніх конкурентних переваг без 

порушення цілісності та ефективності функціонування внутрішнього ринку; 

створення умов вільного виходу вітчизняних господарюючих структур на 

світовий ринок; формування оптимальних торговельних та валютно-фінансових 

режимів взаємодії з міжнародними організаціями, торговими блоками, окремими 

країнами; гарантування національної безпеки, у тому числі захист 

зовнішньоекономічних інтересів країни.  

Українські політики та громадськість повинні сприяти виходу України на 

новий рівень у зовнішній політиці й розробити концепцію взаєморозуміння між 

Європою та Азією, завдяки чому відбуватиметься не лише обмін товарами та 

послугами, а й об’єднання західних та східних цінностей. Поступова 

цілеспрямована політика у напрямі розвитку демократичного суспільства із 

поєднанням приватних ініціатив, великого бізнесу й патріотичної влади не лише 

забезпечить економічний розвиток, а й сприятиме встановленню соціальної 

справедливості. Українцям варто самоутвердитися як самобутньому центрально-

слов’янському етносу, як європейському народові і розпочати виконання 

«великого завдання» — творити «живу синтезу» західної та східної культур у 

термінах модерної історіософії І. Лисяка-Рудницького. 

Тенденція щораз більшого споживання стає дослідницькою проблемою 

соціології, культурології, маркетингу, етнографії, соціальної психології. 

Дослідженню поведінки споживачів присвячено багато наукових праць, проте, 
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незважаючи на численні спроби розширити знання про природу і мотивацію у 

поведінці споживача, досі в економічній теорії властивості споживача 

залишаються на рівні уявлень про «економічну людину» — раціонального 

суб’єкта системи суспільного відтворення.  

Однак у сучасних умовах глобального та водночас індивідуального 

формування споживчого попиту споживання необхідно розглядати як 

соціокультурний та психоекономічний феномен з новою роллю, що конституює, 

у формуванні суспільних відносин. Важливо усвідомлювати, що споживачі — це 

не раціональні егоїсти, які максимізують функцію корисності, а люди, яких 

більше цікавлять соціально-економічні характеристики рівня життя, аніж 

додаткова корисність споживання благ. 

Особливу увагу варто зосередити на поведінці споживача, оскільки 

споживання є основним індикатором добробуту населення і сигналом для 

виробників. Штучне стимулювання споживання засобами реклами спричиняє 

кризу надвиробництва. Споживання є центральним у дослідженні економіки як 

етична, а також і як виключно економічна проблема, оскільки збільшення 

населення планети закономірно спричиняє збільшення попиту на товари і 

послуги, а відсутність достатніх ресурсів вимагає виробництва універсальних 

продуктів. 

Споживання відображає психолого-економічні властивості особистості й 

реалізується через ставлення індивіда до економічної реальності та 

взаємовідносин з іншими людьми. Ці відносини налічують такі психічні 

феномени, як цілі, мотиви, наміри, очікування тощо. Уявлення та клопотання 

людей про власне матеріальне становище постійно впливають на їхню 

повсякденну економічну поведінку та взаємодію в соціальному та економічному 

середовищі й торкаються усієї економічної системи макроекономічних відносин з 

державою, багато в чому визначаючи життєву позицію, світогляд, сферу 

цінностей людини.  

Починаючи від епохи пізнього середньовіччя, людство застосовує 

ефективний чинник науково-технічного прогресу — принцип інновацій, що 
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базується на антропоцентризмі, згідно з яким людина вбачає своє призначення в 

перетворенні природи. Це значно пришвидшило формування техногенної 

цивілізації, де принцип інновацій є детермінантою суспільного розвитку та 

основою аксіології виховання. Визначальною особливістю техногенної 

цивілізації є пошук і застосування нових технологій, до яких належать не лише 

виробничі технології, що забезпечують економічне зростання, а й технології 

соціального керування і соціальних комунікацій. Ідеал індустріалізму, наукова 

раціональність, ідеал активно-діяльного ставлення людини до світу, вільної 

особистості, права людини — ці цінності техногенної цивілізації створили новий 

тип людини, де її роль у суспільстві визначається її інноваційною діяльністю.  

Розглядаючи процес споживання матеріальних і духовних благ як один із 

найважливіших чинників добробуту людини, задоволення потреб та визначення її 

економічного становища і соціального статусу в суспільстві, необхідно 

систематично вивчати й застосовувати досвід таких міждисциплінарних наук, як 

економічна психологія, поведінкова економіка та соціоекономіка. 

Суб’єктивізм людської поведінки та прийняття рішень є визначальним 

принципом цих наук, покликаних вивчати раціональні та ірраціональні мотиви, 

бажання та поведінку людей у складних соціально-економічних умовах 

формування її уявлень та турботи про власне щастя, яке економісти називають 

добробутом. Сьогодні проблема набуває особливої актуальності, оскільки у 

глобалізованому світі принцип свободи вибору споживача є рушійною силою 

науково-технічного прогресу і добробуту населення, що потребує особливої уваги 

міжнародного бізнесу та геополітики. 

Сучасні умови економічної діяльності держав залежать від глобального 

попиту, який формується на основі об’єктивно доступних ресурсів і суб’єктивно 

бажаних результатів життєдіяльності людей. Цей складний процес супроводжує 

глобальна культура споживання, яка базується на міжнародному обміні товарів, 

послуг, праці та інформації. 

У глобалізованому світі лібералізація торгівлі, міграційних та інформаційних 

потоків сприяє формуванню нового цивілізаційного феномену — глобального 
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культурного середовища, що розвивається на основі різних національних, 

етнічних, релігійних систем морально-етичних та соціально-економічних 

цінностей, які часто кардинально відрізняються і конфліктують між собою. З 

іншого боку, прогресивні представники людства визнають архаїзм деструктивних 

шовіністичних, радикальних звичок, норм і встановлених традицій, здатні долати 

стереотипи і знаходити компроміси. Вони об’єднані міжнаціональною ідеєю 

соціально гармонізованого, економічно розвинутого і справедливого співіснування 

людства. 

Культура споживання, характерна для країн з плановою перехідною 

економікою, і культура споживання в країні з ринково орієнтованою економікою 

ґрунтуються на протилежних принципах. У перших випадках співвідношення між 

сферою виробництва і споживання директивно встановлює держава або 

монопольні об’єднання. Норми та цінності споживання та поведінка споживачів 

визначаються особливостями сфери розподілу. В ринковій системі виробництво 

вторинне відносно споживання. Саме сфера споживання безпосередньо, через 

механізм ринку, визначає кількість і якість виробленого продукту, а 

опосередковано — тенденції розвитку сфери виробництва. 

У концепції «нового космополітичного реалізму» сучасного німецького 

соціолога У. Бека цінності національних культурних здобутків поєднуються із 

космополітичним «здоровим глуздом», який охоплює значні частини людства і 

сприяє наданню сенсу начебто безладному розвитку. Як аргументує У. Бек, 

«космополітичний погляд поєднує повагу до культурної іншості з турботою про 

виживання кожного індивіда. Іншими словами, космополітизм — це наступна 

велика ідея, що приходить на зміну націоналізму, комунізму, соціалізму, 

неолібералізму, які вичерпали себе. Ця ідея могла б уможливити неймовірне — 

щоб людство пережило ХХІ ст. без повернення до варварства. На його думку, 

космополітизм поступово набуває реалізму та історичної специфіки, здатності 

переконувати взаємопроникненням різних стратегій сприйняття відмінностей [94, 

c. 94]. 
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Важливими ознаками глобальної культури є поєднання різних форм і моделей 

культурного життя, гнучкість у намаганні зрозуміти суперечливі підходи й 

погляди на корисність, цінність та якість споживання благ людей у світі загалом. 

Мультикультурність, що декларується як важливе надбання людської цивілізації, 

не означає відмови від первинно набутої ідентичності, а створює складне 

сплетіння часткових, «локально» переплетених спільнот, в яких живуть і 

розвиваються люди.  

Спосіб, у який люди в ХХІ ст. споживають матеріальні та духовні блага, 

можна охарактеризувати як глобальну культуру споживання, оскільки поняття 

«культура» передбачає «практичну реалізацію загальнолюдських і духовних 

цінностей в ході цивілізаційного розвитку людства». Таке формулювання доволі 

вдало визначає кількісний, якісний, просторовий і динамічний процес задоволення 

людських потреб. Культура споживання — це соціально-психологічна 

характеристика, індивідуальна манера, особливість поведінки людини у сфері 

споживання, індивідуалізовані форми певного стилю споживчої діяльності.  

Сфера споживання мало піддається регламентації, прямому регулюванню 

суспільством, водночас збільшується можливість вільного вибору матеріальних і 

духовних благ та способу їхнього освоєння в процесі розвитку суспільних 

відносин. Формування культури споживання часто є наслідком певної життєвої 

позиції людини, тобто свідомо обирається з декількох варіантів. Культура 

споживання — це не лише задоволення системи потреб споживача, а й унікальна 

манера застосування матеріальних і духовних надбань, традицій та цінностей 

попередніх поколінь, які формують в особи уподобання і переконання щодо 

корисності та бажаності результатів своєї діяльності. 

Культура споживання формується під впливом внутрішніх і зовнішніх 

соціальних, економічних і психологічних чинників. Окрім цього, історико-

цивілізаційне середовище, яке характеризується певними економічними, 

ідеологічними, геополітичними відносинами і зв’язками, матеріальною й 

духовною культурою, у поєднанні з діючими соціально-психологічними 

чинниками створює неповторний соціально-психологічний тип особистості з 
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відповідним стилем мислення, сприйняття, соціального самопочуття та 

благополуччя. Соціально-психологічний клімат такого суспільства створює умови 

для формування спільних особливостей культури споживання. В межах цієї 

культури виокремлюють субкультури — групові (формальні й неформальні) та 

індивідуальні культури споживання, які відрізняються більшою чи меншою 

автономією, проте формуються завдяки безлічі взаємовпливів і нашарувань 

поведінки та діяльності не лише сучасних людей, а й досвіду попередніх поколінь. 

Залежно від властивостей особистості, особливостей її темпераменту, 

характеру, потреб, здібностей, ціннісних орієнтацій, культура споживання 

коливається від менш самостійної до більш самобутньої, від менш соціально 

значущої до більш автентично ціннісної. Ці варіації різних культур споживання 

«обслуговують» різні соціально-психологічні механізми, зумовлені соціально-

економічними процесами як у межах національних держав, так і на рівні 

міжнародних відносин між ними. 

Соціально-психологічні механізми відображення впливу глобального 

середовища на культуру споживання в країнах світу передбачають наслідування, 

запозичення та продукування — поняття, які використовують у 

міждисциплінарних дослідженнях поведінки споживача. Наслідування як механізм 

відображення впливів може функціонувати на різних психічних рівнях: 

несвідомому (копіювання) та свідомому (ідентифікація й імітація). Ці механізми є 

зручними інструментами для моделювання соціально-економічних процесів, на 

практиці їх широко застосовують у маркетингових стратегіях та управлінні 

соціальними системами. 

Спільні емоції людей щодо певних споживчих цінностей у процесі 

наслідування є формою найпростішого пристосування до різноманітних ситуацій. 

Зазвичай переважання у культурі споживання механізму наслідування засвідчує 

недостатній рівень свободи індивідуального, творчого вибору, необхідного для 

морального та естетичного збагачення особистості. 

Запозичення, на відміну від наслідування, вимагає певних передумов. Воно 

можливе тільки у випадку, якщо рівень індивіда відповідає матеріальним і 
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духовним потребам, які він хоче запозичити, тобто на рівні запозичуваних 

об’єктів. Щоб запозичувати щось і користуватися запозиченим, потрібно бути 

здатним робити це соціально та інтелектуально підготовленим. Переважання 

механізму запозичення засвідчує наявність передумов до творчої культури 

споживання. 

Механізм продукування, що передбачає творче сприйняття й активну участь в 

розвитку соціального-економічного середовища, є одним із найважливіших 

чинників формування творчої культури споживання, характерної для зрілої 

особистості. Людина виробляє власний стиль поведінки, формує позицію, що 

найбільше відповідає її потребам. Творчий стиль споживання сприяє розкриттю і 

розвитку кращих рис і талантів людини, формуванню її особистості та розумінню 

своєї ролі у суспільстві.  

Для виходу будь-якої країни на належний рівень глобальної конкуренції 

необхідно всіма засобами формувати творче ставлення людей до сприйняття, 

володіння та користування продуктами цивілізації, тобто зробити споживання 

чинником розвитку особистості. 

З середини минулого століття американські економісти, соціологи та 

психологи активно розвивають міждисциплінарні дослідження у сфері людської 

мотивації та споживання. З 70-х років ХХ ст. швидкими темпами розвиваються 

транснаціональні компанії та водночас зароджується глобальна культура 

споживання. Одним із перших, хто наважився застосувати соціально-психологічні 

підходи у дослідженнях поведінки споживачів в умовах збільшення свободи 

вибору матеріальних і духовних благ, є американський соціолог Джо Кербі. Він 

класифікує чинники, що впливають на індивідуальний вибір споживачів. Це, 

зокрема: 1) наслідування; 2) приналежність до соціального класу; 

3) приналежність до соціальної групи; 4) вплив культурного середовища [239, 

c. 41–65]. 

Наслідування Дж. Кербі розглядає як домінуючий чинник у поведінці 

споживачів. За такої поведінки люди прагнуть принаймні скласти враження того, 

що вони володіють такою ж «соціальною цінністю», як і той, кого вони 
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наслідують. З іншого боку, наслідування полягає в тому, що люди, здебільшого, 

відчувають незручність, коли усвідомлюють, що їхня поведінка, стиль не 

узгоджуються, суперечать поведінці, стилю життя тих, з ким вони спілкуються або 

хочуть спілкуватися. Ще однією особливістю наслідування є бажання володіти 

атрибутами, які мають особи з вищим економічним добробутом чи соціальним 

статусом. Цей тип наслідування Дж. Кербі називає «прямим», що передбачає 

копіювання поведінки свого «героя». Такий підхід нівелює індивідуальність та 

особистість людини, уніфікує її потреби, створює основу для формування 

конформістського способу життя. 

Точкою відліку для визначення механізму поведінки споживача в теорії 

Дж. Кербі є приналежність до певного соціально-економічного класу. За 

американською соціологічною традицією, він поділяє людей на класи на підставі 

їхніх «соціальних досягнень»: 1) «вищий — вищий» (еліта, яка володіє «старим 

багатством», накопиченим багатьма поколіннями): представники цього класу 

здебільшого не беруть участі у процесі виробництва; 2) «нижчий — вищий» 

(успішні бізнесмени, які розбагатіли завдяки своїй енергійності та «везінню», 

мають найвищий у суспільстві дохід, однак без успадкованого статусу); 3) «вищий 

— середній» (активні люди, топ-менеджери, «кар’єристи» з хорошим фінансовим 

становищем і соціальним статусом); 4) «нижчий — середній» (верхній прошарок 

виконавців та чиновників; респектабельність для них — головна мета в житті, 

комфорт — основна турбота); 5) «вищий — нижчий» (найчисельніша група 

робітників, що живуть в задовільних умовах, мають бажання, проте не здатні 

поліпшити своє соціально-економічне становище); 6) «нижчий — нижчий» 

(мешканці нетрів, «дно суспільства», які виконують важку фізичну працю або 

живуть на соціальну допомогу, хоча не надто намагаються змінити ситуацію). 

Як засвідчує досвід володіння світовим капіталом, лише «вищий — вищий» 

клас може характеризуватися власною, виробленою і традиційно усталеною 

культурою споживання. Представники цього класу не відчувають потреби 

демонструвати своє багатство: вони не мають з ким себе ототожнювати, ведуть 

особливий спосіб життя, що вирізняється дотриманням давніх аристократичних 



	

	

297 

297	

традицій, на противагу новинкам виробництва, пропонованим наполегливою 

рекламою, яку самі ж замовляють. 

Представники «нижчого — вищого» класу цінують і споживають нові 

розкішні речі, демонструючи багатство серед своїх представників; набуваючи 

фінансової незалежності, вони зараховують себе до вищого, елітарного класу. 

Представники третього класу («вищий — середній»), що мають не 

найстабільніше фінансове становище, підстраховують свою «соціальну 

забезпеченість» ощадливістю та обачністю. Проте у споживанні вони прагнуть в 

усьому наслідувати «щасливчиків»-мільйонерів, від яких залежать.  

За подібним принципом формується споживання нижчих класів. 

Зазначимо, що в розвинутих суспільствах культура споживання не лише 

відображає клас. Вона набуває значення як принцип соціального структурування і 

є центральною для розуміння сучасного суспільства, його потреб і способів 

їхнього задоволення в умовах взаємопроникнення локальних та глобальних 

культурних цінностей.  

Емпіричні дослідження взаємовпливу культурних та економічних зв’язків 

виявляють значну різницю між соціально-економічними та символічними межами 

в рамках соціальної структури, а також те, що відмінність за стилями, способом 

життя спостерігається всередині класів і зв’язок між класом та поведінкою його 

представників нівелюється. 

Зокрема, згідно з альтернативним підходом до процесу задоволення потреб 

людини, ізраїльська дослідниця культурного середовища і споживання Таллі Кац-

Герро вирізняє три теоретичні напрями [238, c. 207–229]. 

Підхід нового середнього класу передбачає, що в постіндустріальних 

суспільствах населення, здебільшого, поділяє спільний стандарт поведінки і 

відмінності способу життя між класами незначні. Схожі умови життя та розвиток 

капіталістичного виробництва поставили дозвілля та самореалізацію людини на 

найважливіше місце в її повсякденному житті. Соціальні групи більше не 

формують відповідно до змагання за матеріальні блага. Навпаки, вони 

об’єднуються навколо певних ідей, стилів життя, не пов’язаних із класовою 
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позицією. Класові відмінності, що ґрунтуються на статусі, втрачають свою 

традиційну основу, а способи життя урізноманітнюються — стають 

індивідуальнішими, орієнтованими на формування власної особистості. Люди не 

лише можуть, а й змушені обирати.  

Підхід нових ідентичностей засвідчує, що інші структурні виміри (вік, гендер, 

етнічність або сексуальність) є принаймні настільки ж важливими, як клас і статус 

за визначення стилю життя. Спільноти захищають власне існування, утверджуючи 

власну етнічну, гендерну, релігійну, національну та територіальну ідентичність. 

Клас впливає на стиль життя серед інших чинників, і культура споживання є 

однією з багатьох ліній соціального поділу. Класові субкультури стали настільки 

розгалуженими, що дослідники виявляють переконливіші зв’язки між гендером, 

расою, релігією, етнічністю, регіоном проживання, ніж між класом та культурою 

споживання. Отже, у сучасних розвинених суспільствах індивіди мають більший 

вибір щодо колективів, реальних чи вигаданих, на які вони можуть орієнтуватись, 

згідно з власними переконаннями та очікуваними результатами.  

Третій напрям заснований на теорії добробуту та соціальної справедливості. 

Постіндустріальні суспільства створили новий вид нерівності не щодо товарів та 

послуг, а щодо інформації та часу. Економічна політика держав може впливати на 

рівень культури споживання у двох напрямах: 

— зміцнюючи зв’язок: еліта, що більше не має змоги вирізнятися завдяки 

матеріальному споживанню, стає активнішою у розбудові суспільства, 

забезпечуючи безпеку і водночас збільшуючи власні можливості щодо 

ідеологічних маніпуляцій; 

— послаблюючи зв’язок, зменшуючи «колективні вияви масової культури 

споживання, що ґрунтуються виключно на класовому поділі»: політика 

добробуту забезпечує індивіду більшу свободу, вирівнює споживання, 

що спричиняє, зокрема, і руйнування класового поділу [81, c. 19–23]. 

У глобалізованому суспільстві зникають відмінності, розмиваються чіткі 

класові межі та спосіб життя людей. Глобальна культура споживання, заснована на 

ліберальних і демократичних цінностях, сприяла виникненню унікальних 
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продуктів, які, з одного боку, мають ознаки елітарності, а з іншого — доступні 

простим робітникам.  

Завдяки масовому поширенню доступу до інформації та глобальній 

конкуренції люди здатні ефективно долати етнічні, релігійні, національні чи інші 

бар’єри у спілкуванні, навчанні, організації та веденні бізнесу, влаштуванні 

дозвілля та подорожей. Добробут людини щоразу частіше визначається не 

кількістю будинків, автомобілів і цінних паперів, а способом життя, наповненням 

його емоціями та змістом, пошуком оптимального соціально-психологічного стану 

особистості та соціально-економічної рівноваги у суспільстві. 

 

Висновки до розділу 4 

1. Ефективність європейської економічної інтеграції, її позитивний вплив на 

добробут населення 11-ти країн ЦСЄ (Естонії, Латвії, Литви, Чеської Республіки, 

Словаччини, Угорщини, Польщі, Румунії, Болгарії, Словенії, Хорватії) 

підтверджується низкою досліджень, у тім числі запропонованою у дисертації 

методикою регресії та методу огортаючих даних, завдяки яким визначено 

домінуючі чинники та стратегії досягнення добробуту країн. З’ясовано, що 

більшістю країн ЦСЄ — членів ЄС успішно проведено структурні реформи 

економіки, основним пріоритетом яких було підвищення рівня та якості життя 

населення.  

2. Головні європейські договори — Маастрихтський (1992), Копенгагенський 

(1993), Амстердамський (1997), Лісабонський (2007) та стратегія «Європа—2020» 

визначили правову основу політики добробуту ЄС і забезпечили спільні 

умови для реалізації критеріїв соціально-економічної конвергенції. Прийняті 

документи засвідчили усвідомлення європейцями необхідності приділяти увагу 

проблемам, що визначають зміст поняття «соціальна справедливість» та 

«держава добробуту».  

3. Спільна (комунітарна) політика добробуту ЄС, як напрям інституційної 

інтеграції країн ЦСЄ, сприяє гармонізації та конвергенції рівня, якості та 

стандартів життя населення в мегарегіоні, що засвідчує кластерний аналіз цілей 
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та досягнень. У напрямі соціального забезпечення населення розпочався процес 

поступового зближення національних моделей політики добробуту. При цьому 

гармонізація соціального законодавства країн-членів має обмежений характер і 

зводиться переважно до запровадження мінімальних соціальних стандартів, які 

не повинні перешкоджати створенню та зростанню конкуренції та розвиткові 

спільного ринку ЄС. 

4. Зважаючи на історико-географічну приналежність до регіону ЦСЄ, українці 

поділяють загальноєвропейські цінності споживання. Взаємодії добробуту та 

культурних традицій сприяють науково-технічний прогрес, Інтернет, мобільний 

зв’язок, електронна торгівля товарами, послугами та інформацією в масштабах 

планети. Це зближує проблематику культури споживання з відомими концепціями 

«якості життя», «постіндустріального суспільства» і дає підстави стверджувати 

про формування глокальної14 культури споживання, яка в сучасних умовах 

лібералізації світової економіки відображає вертикальні та горизонтальні процеси 

свободи вибору споживача, незалежно від класової позиції та національної 

приналежності. 

Положення, викладені у розділі, висвітлено в таких наукових працях автора 

[151; 153; 154; 160; 168; 169]. 

 

                                                
14 Глокалізація — слово-гібрид. Термін використовують для позначення глобальної локалізації 
— глобального світогляду, пристосованого до локальних умов. 
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РОЗДІЛ 5. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДОБРОБУТУ  

НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ ДІЇ УГОДИ  

ПРО АСОЦІАЦІЮ З ЄС 

 

5.1. Показники рівня та якості життя населення в країнах — членах  

ЄС та в Україні 

Сукупність показників рівня та якості життя населення, крім соціально-

економічного розвитку та добробуту населення країни, відображає рівень 

інституціонального розвитку, тобто можливість задовольняти вищі потреби 

громадян — безпеки, спілкування, приналежності, поваги особистості, творчості, 

самореалізації. 

Показники, за допомогою яких оцінюють рівень і якість життя на 

міжнародному рівні, можна поділити на кількісні та якісні: кількісними 

визначають ВНП або національний дохід у розрахунку на одну особу населення, 

рівень доходу та його розподіл у суспільстві, рівень споживання різних 

матеріальних благ і послуг за класами товарів, рівень зайнятості та ін.; якісними 

— параметри умов праці, побуту і дозвілля людини тощо [14]. 

Насамперед наголосимо, що рівень життя — це основна соціально-

економічна категорія, яка характеризує не лише матеріальний достаток окремої 

людини, а й визначає узагальнений результат соціально-економічного розвитку 

країни за певний період. Водночас якість життя населення — це складне та 

багатопланове поняття, яке об’єднує широкий спектр соціально-економічних 

відносин, пов’язаних зі станом та умовами життєдіяльності людини у суспільстві. 

У своєму дослідженні А. Переверзєва слушно робить висновок, що головне 

завдання держави — робити життя людей комфортнішим, збільшуючи їхні 

доходи, та справедливішим, захищаючи їхні права. Важливо враховувати 

об’єктивні та суб’єктивні показники людського капіталу, адже їхня сукупність 

реально відображає рівень і якість людського капіталу, що визначає не тільки 

кількісні параметри людського розвитку, а й якісні, тобто те, наскільки людина 

комфортно та вільно почуває себе в державі [93, c. 206]. 
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У світовій економічній практиці для характеристики рівня життя населення 

використовують інтегральний показник — індекс людського розвитку (Human 

development index), головними компонентами якого є: середня тривалість життя 

при народженні, рівень грамотності та рівень життя населення країн світу, який 

оцінюють на основі ВВП на душу населення та інших вагомих показників. Згідно 

з цим індексом, у загальному рейтингу серед 188-ми країн світу 2015 р. Україна 

посіла 84 сходинку (1990 р. — 45). За критеріями досліджуваного індексу при 

цьому в Україні визнали найкращий стан справ з освітою та грамотністю, 

помітно гірший — зі здоров’ям та довголіттям, а найгірший — з рівнем життя 

(економічним розвитком) [35]. Цей та інші індекси добробуту населення 

наведено у таблиці 5.1. 

 Таблиця 5.1  

Індекси добробуту населення країн — членів ЄС та України,  

2015–2017 рр. 

Країна 

Індекс 
процвітання, 
2017/2018 
позиція 

Індекс 
здоров’я, 

2017 

Індекс 
соціального 
прогресу, 

2017 

Індекс 
щастя, 
2016 

Індекс 
людського 
розвитку, 
2015 

Індекс 
еконо-
мічної 
свободи, 

2017 
1 2 3 4 5 6 7 

Австрія 75,2 (15) 90,7 (12) 87,9 (14) 30,5 (43) 0,89 (24) 72,3 (30) 
Бельгія 74,2 (16) 86,0 (27) 87,1 (15) 23,7 (87) 0,90 (22) 67,8 (48) 
Болгарія 61,2 (51) – 74,4 (42) 20,4 (109) 0,79 (56) 67,9 (46) 
Велика 
Британія 

76,9 (10) 87,2 (23) 88,7 (12) 31,9 (34) 0,91 (16) 76,4 (12) 

Греція 61,6 (49) 88,1 (22) 78,9 (33) 23,6 (89) 0,87 (29) 55,0 (127) 
Данія 77,0 (7) 85,0 (28) 90,6 (1) 32,7 (32) 0,93 (5) 75,1 (17) 
Естонія 69,1 (27) 75,6 (38) 82,9 (23) 17,9 (118) 0,87 (30) 79,1 (6) 
Ірландія 76,1 (12) 88,5 (20) 88,9 (11) 30,0 (48) 0,92 (8) 76,7 (9)  
Іспанія 71,4 (20) 94,1 (6) 86,9 (16) 36,0 (15) 0,88 (27) 63,6 (68) 
Італія 66,2 (30) 97,4 (1) 82,6 (24) 28,1 (60) 0,89 (26) 62,5 (77) 
Кіпр 66,1 (31) 89,1 (18) 81,1 (27) 30,7 (41) 0,86 (34) 67,9 (47) 
Латвія 65,3 (37) – 78,6 (34) 17,1 (121) 0,83 (44) 74,8 (20) 
Литва 63,7 (41) – 78,0 (35) 21,0 (107) 0,85 (37) 75,8 (15) 
Люксембург 75,7 (14) 92,9 (10) – 13,2 (139) 0,90 (20) 75,9 (14) 
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Закінчення табл. 5.1 
1 2 3 4 5 6 7 

Мальта 70,6 (22) 86,4 (25) - 29,0 (53) 0,86 (33) 67,7 (49) 
Нідерланди 77,3 (6) 89,9 (13) 89,8 (7) 35,3 (18) 0,92 (7) 75,8 (16) 
Німеччина 76,4 (11) 89,4 (16) 88,5 (13) 29,8 (49) 0,93 (4) 73,8 (27) 
Польща 66,0 (32) 75,3 (39) 79,6 (32) 27,5 (62) 0,86 (6) 68,3 (45) 
Португалія 69,5 (25) 88,2 (21) 85,4 (20) 24,8 (79) 0,84 (41) 62,6 (76) 
Румунія 62,0 (46) – 73,5 (44) 28,8 (55)0 0,80 (50) 69,7 (36) 
Словаччина 65,5 (35) 70,5 (46) 80,2 (30) 28,2 (59) 0,85 (40) 65,7 (56) 
Словенія 71,3 (21) 86,6 (26) 84,3 (21) 24,6 (82 0,89 (25) 59,2 (95) 
Угорщина 62,3 (45) – 77,3 (3) 26,4 (69) 0,84 (43) 65,8 (55) 
Фінляндія 78,4 (3) 89,5 (15) 90,5 (2) 31,3 (37) 0,90 (23) 74,0 (24) 
Франція 72,0 (19) 90,9 (14) 85,9 (19) 30,4 (44) 0,90 (21) 63,3 (71) 
Хорватія 63,5 (43) 78,1 (35) 78,0 (34) 30,2 (47) 0,83 (46) 59,4 (94) 
Чеська 
Республіка 

69,2 (26) 81,8 (30) 84,2 (22) 27,3 (64) 0,88 (28) 73,3 (28) 

Швеція 77,5 (5) 93,7 (8) 89,6 (8) 28,0 (61) 0,91 (14) 74,9 (19) 
Україна 51,7 (112)/ 

(111) 

– 68,3 (64) 26,4 (70) 0,74 (84) 48,1 (165) 

Джерело: Складено автором на основі [48; 229; 231]. 

Упродовж 2015–2017 рр. найбільші значення ІЛР демонстрували: Австрія, 

Бельгія, Велика Британія, Данія, Ірландія, Люксембург, Нідерланди, Німеччина; 

дещо нижчі показники — в Іспанії, Італії, Словенії, Чеській Республіці.  

У Доповіді про людський розвиток 2016 р. наведено також дані щодо 

загальної задоволеності населення життям (за шкалою від 0 до 10). Безумовно, ці 

оцінки є найвищими у групі країн з високим рівнем людського розвитку — 

Норвегії (7,6), Данії (7,5), Нідерландах (7,3), Ірландії (6,8). Стан задоволеності 

життям населення в Україні знижується: 5,1 за 2006—2010 рр., порівняно 4,0 за 

2014–2015 рр.  

Приблизно такий індекс, як в Україні, мають Вірменія (4,3), Грузія (4,1), 

Туречинна (4,1), Гана (4,0), Ємен (4,0), Малі (4,0). Зазначимо, що індекс 

задоволеності життям населення країн — членів ЄАЕС зріс у Білорусі (5,7), Росії 
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(6,0), Казахстані (5,9), Киргизстані (4,9) — майже не змінився порівняно з 2006—

2010 рр. [39; 40]. 

Як засвідчує досвід, індекс людського розвитку вирізняється простотою 

обчислення, універсальністю, статистичною доступністю, однак він не повною 

мірою охоплює всі умови та сфери життя людей. Тому для визначення загального 

рівня життя доцільно оцінити його головні складові: матеріальне становище, 

умови проживання, стан соціального та навколишнього середовища. 

Матеріальне становище як складова рівня життя населення за будь-яких 

економічних та політичних умов завжди має важливе значення. Головним 

аспектом його формування є прагнення будь-якої людини до задоволення 

індивідуальних потреб. Останні й визначають сукупність суспільних відносин, 

стимулюючи життєву, соціальну та трудову активність суспільства. Загалом 

можливість забезпечення високого рівня матеріального добробуту населення 

залежить насамперед від економічних і соціальних особливостей розвитку 

суспільства, його історичних передумов, національних традицій, а також 

загальноприйнятих у суспільстві норм і правил. 

На жаль, у сучасних умовах господарювання значна частина населення 

України оцінює свій матеріальний стан як незадовільний. Підтвердженням цьому 

є дані досліджень. Відповідно до Всеукраїнського опитування Центру 

«Соціальний моніторинг» та ГО «Український інститут соціальних досліджень 

імені Олександра Яременка» спільно з відділом моніторингових досліджень 

соціально-економічних трансформацій ДУ «Інститут економіки та прогнозування 

НАН України» з 29 листопада по 5 грудня 2016 р., 23,3 % населення вважає свою 

сім’ю середньостатистичною за показником матеріального становища. Третина 

опитаних (32,4 %) оцінює рівень матеріального становища своєї сім’ї як нижчий 

та середній, ще майже третина (28,8 %) вважає його низьким, а 11,3 % — дуже 

низьким. Матеріальне становище своєї сім’ї оцінює як вище за середнє 3,4 % 

опитаних [3, c. 127]. 

Згідно з даними О. М. Балакірєва та Д. А. Дмитрук, соціально-економічні 

оцінки та очікування на майбутнє залишаються переважно песимістичними.  
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У грудні 2016 р. зафіксовано поліпшення значень за всіма індексами, порівняно з 

минулорічними показниками. За рік індекс поточного особистого матеріального 

становища істотно підвищився на 12 пунктів (з 51 до 63); інтегральний індекс 

поточного суспільного матеріального становища збільшився з 43 до 58 пунктів; 

індекс очікуваних змін особистого матеріального становища підвищився на 

12 пунктів (з 43 до 55); індекс очікуваного розвитку економіки країни впродовж 

найближчих місяців збільшився також на 6 пунктів (до 56); індекс інфляційних 

очікувань знизився на 9 пунктів (до 177). Проте є підстави вважати ці оцінки 

дещо завищеними, оскільки на них вплинуло очікування підвищення мінімальної 

заробітної плати до 3 200 грн [3, c. 144]. 

Власне проблема бідності сьогодні є найболючішою для сучасного етапу 

розвитку українського суспільства. Адже частіше бідними стають люди, які все 

життя чесно працювали, жили за законами суспільства, мали непогані заробітки. 

Крім цього, кількість традиційно малозабезпечених верств населення 

(пенсіонерів, багатодітних, неповних сімей, інвалідів) поповнюють працюючі 

громадяни, які одержують заробітну плату, нижчу від прожиткового мінімуму, та 

безробітні.  

Одним із найвагоміших негативних чинників розвитку країни є низький 

рівень життя населення, а також значне поглиблення регіональної диференціації 

за доходами. Сучасні дослідники наголошують, що соціальними наслідками 

проведення ринкових реформ в Україні стало зниження рівня життя основної 

маси населення, а соціально-економічні трансформації, які відбуваються в 

Україні, супроводжуються поглибленим зростанням нерівності в розподілі 

результатів економічної діяльності. Сьогодні соціальні наслідки зниження 

життєвого рівня населення настільки значущі, що загрожують порушенням 

соціально-економічної стабільності в державі. 

Зараз Україна знаходиться в доволі скрутному становищі внаслідок впливу 

багатьох економічних і політичних чинників. Однією з першочергових проблем 

розвитку національної економіки є низький рівень життя населення, тобто рівень 

його доходів. Доходи населення та їхнє регулювання в Україні — надзвичайно 



	

	

306 

306	

актуальна проблема, оскільки в умовах нестабільності економічного розвитку 

спостерігається гостра суперечність між обмеженістю фінансових ресурсів і 

реалізацією соціальних програм, спрямованих на підвищення рівня життя 

населення. Невирішеною проблемою залишається також рівень життя населення 

за доходами в Україні та в регіональному вимірі, що негативно впливає на 

відновлення економічної стабільності. 

Трансформаційні процеси в економіці України націлені на формування і 

становлення цивілізованих ринкових відносин, створення умов та дієвої 

мотивації підвищення ефективності суспільного виробництва з метою 

підвищення добробуту всіх громадян.  

Відмова від адміністративно-централізованої системи і перехід до ринкових 

відносин обумовлені насамперед тим, що ринкова система забезпечуватиме з 

кожним роком щораз вищі стандарти споживання і якості життя. Прагнення 

України до інтеграції в глобальну і мегарегіональну економіки потребує аналізу 

внутрішніх проблем у контексті глобального розвитку ринкових відносин.  

У розвинутих країнах до кінця ХХ ст. сформувалася нова система 

цінностей і новий менталітет сучасної людини як суб’єкта виробництва та 

споживання. Проявилася тенденція до збільшення частки сфери послуг і спаду 

частки промисловості у ВВП. Наприклад, у Великій Британії, США, Франції 

частка промислового виробництва у ВВП ледь сягає третини. Зростає сфера 

побутових послуг, індустрія відпочинку і розваг, збільшується попит на 

медичний персонал по догляду внаслідок тенденції постійного старіння 

населення. Щораз більше уваги приділяють питанням екологічної рівноваги, 

тобто у структурі потреб відбувається зміщення в бік потреб дещо вищого 

порядку. У наш час питанням підвищення добробуту приділяють значну увагу 

вчені і політичні діячі, проте ґрунтовних практичних зрушень у поліпшенні 

ситуації не спостерігається.  

Важливе місце у політиці формування доходів населення належить державі. 

Економічний зміст державної політики доходів полягає в їхньому ефективному 

розподілі. Цей процес реалізується через державний бюджет шляхом 
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оподаткування різноманітних груп населення, які отримують грошові доходи та 

соціальні виплати. До цього часу в Україні не сформована довготермінова 

державна політика у сфері регулювання доходів населення, що значно ускладнює 

зростання рівня життя населення та, відповідно, формування середнього класу.  

На наш погляд, зазначені стратегічні дії потрібно враховувати на 

державному рівні під час розроблення нормативних документів у сфері 

регулювання доходів населення як основні для подолання бідності та соціально-

економічної нерівності в країні. Отже, державна політика регулювання доходів 

населення потребує чітких завдань, методів та достатнього фінансового 

забезпечення для її реалізації. 

Порівнюючи показники добробуту населення ЄС та України, можна 

зробити висновок щодо діаметрально протилежної структури споживання. У 

країнах — членах ЄС значна частка бюджету домогосподарств припадає на 

оплату послуг, в Україні — на купівлю товарів, що відображає низький рівень 

доходів населення, які ледь покривають мінімальну потребу в продуктах 

харчування.  

На тлі загального погіршення рівня життя населення України сформувалося 

значне майнове розшарування. Якщо 2000 р. середній дохід 10 % найзаможніших 

громадян України в 4 рази перевищував відповідний показник 10 % найбідніших, 

то 2017 р. — в 13 разів, у той час як межею безпеки, за оцінками експертів, є 

перевищення у 8 разів. За даними Е. Лібанової, доходи 10 % найбагатших і 10 % 

найбідніших українців з урахуванням тіньової складової відрізняються в 40 разів 

[95]. 

В Україні також існує неофіційна економіка у формі надомного бізнесу 

(перукарні, ремонт побутової техніки; швейна справа; ремонт годинників, взуття; 

аудиторські, бухгалтерські, комп’ютерні послуги), проте його стан не дає змоги 

працюючим одержувати такі доходи, які мають у розвинутіших країнах. Отож 

перед державою постало завдання створення сприятливих умов для розвитку 

малого та середнього бізнесу: удосконалення організаційно-правової бази, 

підтримка конкуренції та розукрупнення монополій, мікрокредитування. 
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У розробленні державної політики доходів і зайнятості Україна може 

скористатися успішним досвідом Іспанії, Франції, Великої Британії, Італії та 

Нідерландів з укладення угод між урядом, роботодавцями і найманими 

працівниками, в яких уряд закріплює вужчі рамки робочого тижня, що знизить 

рівень прихованого безробіття; роботодавці активізують створення нових 

робочих місць, наймані працівники погоджуються на деяке зниження рівня 

мінімальної зарплати. Загалом країни ЄС 2017 року скоротили чисельність 

безробітних з 18,7 до 14,3 млн осіб [206].  

Вважаємо, що зниження рівня диференціації реальних доходів населення в 

Україні можна досягти внаслідок зменшення максимальних доходів та збільшення 

мінімальних (не забуваючи, звичайно ж, при цьому про приріст ВВП). Для 

досягнення означеного доцільно здійснити такі заходи: запровадити справедливе 

прогресивне оподаткування доходів фізичних і юридичних осіб, справедливу оплату 

праці за її кількістю і якістю (тобто за ціною робочої сили) з урахуванням попиту і 

пропозиції, а також скорочення тіньового перерозподілу доходів. 

Однією із вагомих складових економічної політики стосовно добробуту 

населення є розроблення й використання такого важливого показника, як 

прожитковий мінімум. Під величиною прожиткового мінімуму розуміють 

показник абсолютного вимірника низьких доходів населення, які забезпечують 

споживання основних благ та послуг на мінімально допустимому рівні. 

Громадяни та сім’ї, в яких дохід на одну особу менший від прожиткового 

мінімуму, повинні стати об’єктами першочергової допомоги державних та 

місцевих органів влади. Нормативний прожитковий мінімум пов’язаний з 

умовами життя населення, чинниками, які впливають на формування споживчих 

потреб, зі специфікою обсягів та структури потреб, демографічною структурою, 

природними чинниками тощо. 

Прожитковий мінімум в Україні протягом 2015–2018 рр. не забезпечував 

громадянам нормальний рівень життя за ринкових цін на товари споживання та 

комунальні послуги (табл. 5.2). 
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Таблиця 5.2  

Динаміка показника прожиткового мінімуму в Україні, грн,  

2015–2017 рр.  

Період Загальний 
показник 

Діти 
до 6 
років 

Діти від 
6 до 18 
років 

Працездатні 
особи 

Особи, які 
втратили 

працездатність 
01.09.2015—31.12.2015 1 330 1 167 1 455 1 378 1 074 
01.12.2016—31.12.2016 1 544 1 355 1 689 1 600 1 247 
01.12.2017—31.12.2017 1 700 1 492 1 860 1 762 1 373 
01.01.2018—30.06.2018 1 700 1 492 1 860 1 762 1 373 

Джерело: Розраховано автором на основі [91]. 

Зазначимо, що стрімке зростання мінімальної заробітної плати відбулося 

лише 2017 р. Протягом 2010–2016 рр. вона зросла лише на 58 %. Якщо 

розглядати динаміку середньомісячної заробітної плати у гривнях, то 

спостерігається тенденція до її щорічного зростання. Якщо ж розрахувати 

заробітну плату в доларах США, то спостерігається її зменшення внаслідок 

зниження курсу гривні щодо долара США. Протягом 2010–2016 рр. зменшення 

становило 52,65 дол. США, 2017 р. — 119,26 дол. США, на початку 2018 р. — 

143 дол. США (табл. 5.3). За даними професійних спілок, українська мінімальна 

заробітна плата в сім разів нижча, ніж в Естонії, Словаччині, Угорщині, у  

15–40 разів — порівняно з Німеччиною та Францією. 

Таблиця 5.3  

Динаміка зростання мінімальної заробітної плати  

в Україні за 2010–2018 рр. 

Період Розмір, грн Зростання, % 
01.04.2010 922 (115 дол. США) 106,10 
01.12.2011 1 004 106,70 
01.12.2012 1 134 101,43 
01.12.2013 1 218 106,19 
01.09.2015 1 378 113,14 
01.12.2016 1 600 110,34 
01.01.2017 3 200 200,00 
01.01.2018 3 723 (143 дол. США) 116,34 

Джерело: Розраховано автором на основі [91]. 
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В Україні найефективнішим засобом поліпшення добробуту населення 

вважаємо встановлення мінімальної заробітної плати на рівні європейських 

стандартів, оскільки обсяг мінімальної заробітної плати застосовують не лише для 

регулювання оплати праці, а й для визначення розміру допомоги для безробітних 

громадян. 

Станом на 1 січня 2017 року 22 країни — члени ЄС з 28-ми мали 

національні мінімальні розміри оплати праці, окрім Данії, Італії, Кіпру, Австрії, 

Фінляндії та Швеції. Ці країни за рівнем мінімальної заробітної плати поділяють 

на три основні групи. 

Перелічимо десять країн-членів на сході ЄС з мінімальною заробітною 

платою нижче 500 євро на місяць: Болгарія (235 євро), Румунія (275 євро), Латвія 

і Литва (по 380 євро), Чехія (407 євро), Угорщина (412 євро), Хорватія (433 євро), 

Словаччина (435 євро), Польща (453 євро), Естонії (470 євро). У п’яти інших 

держав-членів, розташованих на півдні, мінімальна заробітна плата від 500 євро 

до 1 000 євро на місяць: Португалія (650 євро), Греція (684 євро), Мальта 

(736 євро), Словенія (805 євро) та Іспанія (826 євро). В інших семи держав-членів 

(з заходу і півночі ЄС) мінімальна заробітна плата значно вища 1 000 євро на 

місяць: Велика Британія (1 397 євро), Франція (1 480 євро), Німеччина 

(1 498 євро), Бельгія (1 532 євро), Нідерланди (1 552 євро), Ірландія (1 563 євро) і 

Люксембург (1 999 євро) [250]. 

Передумовою успішного реформування системи оплати праці має стати 

зростання реальної заробітної плати, складової частини модернізації всього 

механізму господарювання. Однак можна припустити, що її зростання 

спричинить збільшення рівня тінізації економіки внаслідок податкового 

навантаження на малі та середні фірми та приватних підприємців. Розв’язання 

проблеми потребує вдосконалення податкового законодавства у сфері оплати 

праці, зокрема —  політики прогресивного оподаткування.  

Протягом аналізованого періоду в Україні відбувається зменшення частки 

оплати праці в загальній сумі доходів, що негативно впливає на мотивацію 

працівників. Посилює цей процес диференціація за доходами як галузей, так і 
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регіону країни. Cпадання купівельної спроможності громадян і зростання витрат 

на базові потреби зумовлюють скорочення обсягів споживання товарів і послуг з 

високою доданою вартістю. Внаслідок цього відбувається зниження 

продуктивності праці, погіршення життєвого рівня, посилення соціальної 

напруженості у суспільстві, зниження рівня добробуту населення України.  

В Україні коефіцієнт Джині — найнижчий у Європі. Щоправда це погано 

співвідноситься з реальністю, якщо за Всесвітньою доповіддю про щастя 2017 р. 

Україна посідає 132 позицію зі 155-ти країн. Потрібно враховувати певну 

поверхневість статистичних результатів ООН. Дещо коректнішими є згадані 

дослідження Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України, за якими 

доходи 10 % найбагатших і 10 % найбідніших українців з урахуванням тіньової 

економіки відрізняються в 40 разів. В Україні практично відсутній середній клас, 

який врівноважував би ситуацію хоча б на рівні суб’єктивних відчуттів громадян [66]. 

Вагомою складовою добробуту населення є наявне у громадян майно і 

житло. Хоча забезпеченість населення житлом в Україні зростає (2002 р. в 

середньому на одну особу загальна площа житла становила 21,3 м2, 1990 р. — 

17,8 м2), проте за рівнем житлових умов Україна значно відстає від країн Західної 

Європи. Зокрема, середній розмір квартири у м. Києві становить 53 м2, у 

Фінляндії та Франції (загалом по країні) — 80 м2 [63]. 

В умовах радикальних структурних змін економіки України кількісний 

розрив збільшився внаслідок соціального розшарування, спричиненого майновою 

нерівністю. У суспільстві сформувалося явище застійної бідності, що 

відображається у соціальній ізоляції бідних громадян, а також знизився обсяг 

державних гарантій соціально незахищеному населенню. Ускладнився доступ до 

якісних послуг у сфері освіти й охорони здоров’я. В умовах недосконалої 

нормативно-правової бази знизився контроль за викидами забруднювальних 

речовин промисловими підприємствами. Ці наслідки мають мультиплікативний 

характер, що негативно впливає на рівень добробуту населення у довготерміновій 

перспективі. Зростання рівня життя обумовлює потребу в якісніших умовах 

проживання, продуктах харчування, медичних послугах, правовій захищеності, 

безпеці довкілля.  
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Оцінимо стан інституційної інтеграції України до ЄС за допомогою індексу 

східного партнерства (Eastern Partnership Index), розробленого незалежними 

експертами громадянського суспільства, які виступають за просування реформ 

європейської інтеграції, що підготовлені та реалізуються Міжнародним фондом 

«Відроження» у партнерстві з Фондом «Відкрите суспільство» та експертами з 

аналітичних центрів та інститутів у країнах Східного партнерства та ЄС. Загалом у 

програмі брало участь понад 50 експертів з країн Східного партнерства та 

Європейського Союзу.  

Індекс Східного партнерства відображає прогрес, досягнутий шістьма 

країнами Східного партнерства (Вірменією, Азербайджаном, Білорусією, 

Грузією, Молдовою та Україною) у напрямі сталого демократичного розвитку та 

європейської інтеграції. Індекс вимірює кроки, зроблені на шляху до належного 

врядування, включаючи дотримання та захист демократії та прав людини, сталий 

розвиток та інтеграцію з Європейським Союзом. 

Він демонструє порівняльну характеристику процесів європейської 

інтеграції у країнах Східного партнерства в різних секторах співпраці. Значення 

індексу за 2013–2016 рр. наведено у таблиці 5.4. 

Таблиця 5.4 

Індекс європейської інтеграції країн Східного партнерства, 2013–2016 рр. 

Показник Рік Молдова Грузія Україна Вірменія Азербайджан Білорусь 

Зв’язок 2013 0,7 0,57 0,65 0,49 0,41 0,31 

2014 0,59 0,59 0,66 0,51 0,41 0,31 

2015
–

2016 

0,68 0,66 0,62 0,47 0,42 0,46 

Наближення 2013 0,67 0,63 0,58 0,59 0,42 0,33 

2014 0,69 0,69 0,60 0,60 0,44 0,34 

2015
–

2016 

0,73 0,67 0,72 0,68 00,56 0,45 

Менеджмент 
європейської 
інтеграції 

2013 0,59 0,58 0,52 0,51 0,33 0,24 

2014 0,74 0,74 0,50 0,48 0,30 0,25 

Джерело: Складено автором за [52; 53]. 
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У межах зазначеного індексу розглядають три основні складові 

європейської інтеграції:  

— глибину й інтенсивність зв’язків із ЄС на різних рівнях (від політичного 

діалогу й торгівлі до секторальної інтеграції та контактів між людьми);  

— внутрішні перетворення у країнах Східного партнерства, які 

наближають ці країни до стандартів і практик ЄС;  

— інституційне забезпечення європейської інтеграції.  

Методика розрахунку індексу Східного партнерства 2013 р. оновлена для 

забезпечення глибшого аналізу фактично здійснених реформ, що дає змогу 

простежити прогрес або його відсутність і зробити висновки щодо якості реформ 

і політичної волі у кожній з країн Східного партнерства. Кожна зі складових 

індексу містить низку секцій, які об’єднані у 823 питання та індикатори.  

Очевидним в індексі 2015–2016 рр. є прогрес Молдови та України у 

наближенні до стандартів ЄС, яке розпочалося напередодні підписання урядом 

Угоди про асоціацію 2014 р. Найгірші показники в наближенні має країна 

Східного партнерства — Білорусь.  

Дослідження засвідчують, що станом на 2016 р. Україна займала третю 

сходинку після Молдови та Грузії за багатьма показниками в регіоні Східного 

партнерства. Вірменія має дещо кращі показники від Білорусі, хоча значно 

відстає від трьох країн, що підписали Угоду про асоціацію, що відображає меншу 

інтенсивність політичного діалогу та переорієнтацію торговельних потоків 

Вірменії на Росію з моменту приєднання до Євразійського економічного союзу. 

Найгірший показник зв’язку має Азербайджан. Молдова є лідером в обох вимірах 

наближення та зв’язку досліджуваного індексу 2015–2016 рр., за нею слідує 

Грузія у вимірі зв’язку, а Україна слідує в наближенні. Структуру індексу 

Східного партнерства в Україні за 2013–2016 рр. відображено в додатку К. 

Позиція України як близької до Молдови у розділі наближення індексу 

2015–2016 рр. підтверджує прогрес, досягнутий з моменту підписання Угоди про 

асоціацію з ЄС, включаючи реформу судової влади, поліпшення свободи слова та 

професіоналізацію державної служби. У розрізі структури індексу найкращі 



	

	

314 

314	

позиції серед показників 2013 р. займали політичний діалог з ЄС та торговельно-

економічна інтеграція. Підписання Угоди про асоціацію з ЄС 2014 р. позитивно 

вплинуло на показники інтеграції.  

Рівень виконання Україною вимог глибокої та всеосяжної зони вільної 

торгівлі демонструє змішану картину: країна має хороші умови для вільного руху 

капіталу, водночас ця сфера доволі «зарегульована», незважаючи на те, що 

Україна першою серед країн Східного партнерства розпочала і завершила 

перемовини щодо зони вільної торгівлі з ЄС. Окрім того, 2012 р. Молдова, Грузія 

та Вірменія отримали додаткове фінансування від ЄС. Україна не скористалася 

можливістю отримати кошти через власну неспроможність виконати певні 

вимоги (зокрема, внаслідок відсутності реформування системи управління 

державними фінансами).  

У сфері інституційного забезпечення європейської інтеграції Україна 

знаходиться позаду Молдови та Грузії і дещо випереджає Вірменію. Система 

навчання державних службовців у сфері європейської інтеграції в Україні 

залишається на високому рівні завдяки спеціальній освітній програмі 

Національної академії державного управління. Також в Україні порівняно 

розвинута система адаптації законодавства до вимог ЄС. Втім формальні ознаки 

цієї системи, що залишилися у спадок від попередніх років, не є достатніми для 

забезпечення високого рівня адаптації законодавства на практиці [52; 53].  

Важливим чинником створення засад соціальної ринкової економіки на 

зразок західноєвропейських країн є реалізація Угоди про асоціацію між Україною 

та ЄС, яка містить низку статей. Зокрема, відповідно до ст. 419 Угоди, Сторони 

посилюють діалог та співробітництво щодо забезпечення гідної праці, політики 

зайнятості, безпечних і здорових умов праці, соціального діалогу, соціального 

захисту, соціального залучення, гендерної рівності та недискримінації. 

Співробітництво у визначених сферах передбачає досягнення таких цілей, як: 

— поліпшення якості людського життя; 

— збільшення кількості та поліпшення якості робочих місць з гідними 

умовами праці; 
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— сприяння розвитку соціальної та юридичної справедливості у контексті 

реформування ринку праці;  

— сприяння створенню на ринку праці таких умов, які поєднуватимуть 

гнучкість і захищеність; 

— поліпшення рівня забезпечення охорони здоров’я та безпечних умов 

праці, зокрема шляхом проведення навчання і тренінгів з питань 

охорони здоров’я та безпеки праці;  

— сприяння реалізації превентивних заходів, попередження ризиків 

великих аварій та управління токсичними хімічними речовинами, а 

також обмін доброю практикою та результатами досліджень у цій сфері; 

— посилення рівня соціального захисту та модернізації систем соціального 

захисту; скорочення бідності та посилення соціальної єдності тощо. 

З урахуванням завдань, зафіксованих в Угоді про асоціацію, необхідно 

скоригувати і відповідним чином доповнити Програму інтеграції України до 

Європейського Союзу. Реалізація необхідних законів, прийнятих Верховною 

Радою України, та розроблених програм соціального розвитку суспільства 

забезпечить наближення нашої держави до європейських соціальних стандартів. 

Ця проблема є першочерговою, адже стосується людини — носія цінностей, 

знань, досвіду, що, зрештою, визначає економічний розвиток країни та її 

конкурентоспроможність [119]. 

 

5.2. Оцінка структурних реформ та динаміки доходів населення України 

Успіхи реформ, спрямованих на розвиток ринкових відносин в Україні 

відповідно до Угоди про асоціацію, європейські партнери враховуватимуть у 

процесі співпраці та надання Україні матеріально-технічної допомоги, навчання 

фахівців та формування спільного інституційного середовища.  

Ключовим критерієм реформування (лат. reform — «перетворюю», 

«змінюю») є ефективність, досягнення визначених цілей на певних етапах. На 

основі логіко-фундаментальної послідовності заходів реформ (рис. 5.1) у галузях, 

сферах і секторах, які здійснюють вагомий вплив на європейську інтеграцію та 
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створення сприятливого бізнес-середовища, проаналізуємо особливості їхнього 

запровадження і виконання. 

 

1. Реформування сфери безпеки та забезпечення якості харчових продуктів 

реалізується в межах Проекту «Вдосконалення системи контролю безпеки 

харчових продуктів в Україні» (Improvement of Food Safety Control System in 

Ukraine (project) — IFSSU), виконання якого планували завершити 2016 р. 

Бенефіціаром є новостворена Державна служба України з питань безпечності 

харчових продуктів і захисту споживачів, а виконавцем — Консорціум, 

очолюваний данською компанією Sweco A/S [15]. 

Реформа, необхідна для подальшої адаптації вітчизняного законодавства у 

сфері санітарних і фітосанітарних заходів, має на меті: 1) підвищити безпеку та 

якість харчової продукції на внутрішньому ринку України; 2) збільшити обсяги 

зовнішньої торгівлі продукцією рослинництва та тваринництва між Україною та 

країнами — членами ЄС; 3) забезпечити розвиток зони вільної торгівлі між 

Україною та ЄС у межах Угоди про асоціацію [15; 104]. 

Відповідно до проекту IFSSU, реформування відбувається за трьома 

напрямами: 1) інституційного реформування та державного контролю (у тім 
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числі законодавчої бази); 2) ветеринарії та безпеки харчових продуктів; 

3) інформаційних систем та управління даними. 

2. Реформування антимонопольного законодавства. Мета конкурентної 

політики ЄС — захист і розвиток ефективної конкуренції на внутрішньому 

ринку, яка є базовим механізмом ринкової економіки, що спрямовує зусилля 

суб’єктів ринку на справедливу конкуренцію та економічну ефективність. 

Правовою основою європейської конкурентної політики слугує Договір про 

ЄС. Європейська конкурентна політика містить п’ять базових напрямів заборони: 

1) угод, що обмежують конкуренцію; 2) зловживання домінуючим становищем; 

3) об’єднання (злиття), яке створює та зміцнює домінуюче становище; 

4) монопольних секторів; 5) заборона державної допомоги. 

Конкурентне законодавство України до цього часу не відповідає 

положенням Регламенту ЄС №1/2003 від 16 грудня 2002 р. «Щодо застосування 

правил конкуренції, укладених у ст. 81 та 82 Європейського договору про 

об’єднання», що набрав чинності 1 травня 2004 р. 

Верховна Рада України 26 січня 2016 р. ухвалила Закон № 935-VIII «Про 

внесення змін до Закону України «Про захист економічної конкуренції»», проте 

доопрацьована норма цього Закону ще не пристосована до можливості 

використання її у практиці роботи Антимонопольного комітету України [100]. 

Прийнятий у першому читанні проект Закону № 2431 від 12 листопада 2015 р. 

«Щодо визначення органами АМКУ розміру штрафів за порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції» вже 9 грудня 2015 р. 

доопрацювали так, що він втратив свій євроінтеграційний зміст. У результаті 

новацій вилучили норми, які дають судам право здійснювати перегляд рішень 

щодо накладення штрафів АМКУ. Це прямо суперечить не лише європейським 

стандартам (статті 255 Угоди (IV розділ — Зона вільної торгівлі), статті 6 та 

статті 14 Європейської конвенції з прав людини, статті 31 Директиви Ради ЄС 

№1/2003 та статті 16 Регламенту Ради (ЄС) №139/2004), а й можливості 

справедливо відстоювати свої права у суді через оскарження рішень АМКУ. 
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Надалі триває робота над доопрацюванням та імплементацією норм цього 

Закону.  

Важливо, щоб реформування антимонопольного регулювання відбувалось 

паралельно з судовим та антикорупційним законодавством. Масштаби 

поширення корупції в Україні підтвердили результати соціологічного 

дослідження 200 компаній — членів Американської торговельної палати в 

Україні упродовж 2014–2015 рр. Зокрема, 98 % опитаних стверджують, що 

корупція широко розповсюджена в Україні, причому 73 % опитаних 

стверджують, що мали справу із проявами корупції та не довіряють зменшенню 

корупції в Україні 2015 р., порівняно з 2014 р.; 84 % опитаних стверджують, що 

працюють на антикорупційних засадах, однак свідомо вдаються до корупції у 

випадках: гострої потреби прискорення організаційних процедур (33 %), 

уникнення неправомірних діянь (27 %) та можливості отримання доступу до 

державних закупівель (17 %) [198]. 

Подібні результати підтверджують нагальну потребу системного та 

цілеорієнтованого підходу до проведення реформ у вищезазначених галузях. 

3. Реформування системи технічного регулювання важливе насамперед для 

усунення нетарифних бар’єрів між Україною та ЄС та отримання доступу 

вітчизняної промислової продукції до європейського ринку. 

Прогрес реформування законодавства з технічного регулювання упродовж 

2014–2015 рр. передбачає можливість і необхідність імплементації сучасних 

європейських стандартів і норм, у тім числі проведення заходів у таких напрямах: 

— відповідно до Закону України «Про стандартизацію» [102] прийнято: 

нові редакції трьох основоположних національних стандартів, що 

набрали чинності 20 грудня 2015 р. (ДСТУ 1.1: 2015; ДСТУ 1.2: 2015; 

ДСТУ 1.7: 2015); чотирьох ключових національних стандартів від 

1 травня 2016 р. (ДСТУ 1.5: 2015; ДСТУ 1.8: 2015; ДСТУ 1.13: 2015; 

ДСТУ 1.14: 2015); нормативні документи, значна частина яких уже 

гармонізована зі стандартами ЄС;  
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— прийнятий Закон України «Про технічні регламенти та оцінку 

відповідності» з-поміж інших норм (зокрема, Додаток ІІІ) містить 

перелік секторів промислової продукції, в яких прийняті технічні 

регламенти. Отже, обов’язкові технічні регламенти застосовують у 

таких сферах, як машини та устаткування, ліфти, енергетичне 

обладнання, морські судна, медичні вироби, товари для дітей та інших 

[103]. 

З метою дерегуляції господарської діяльності Міністерство економічного 

розвитку і торгівлі наказом № 451 від 6 травня 2015 р. скоротило перелік 

продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні. Зокрема, статистичні 

дані засвідчують поступове скорочення переліку сертифікованої продукції. 

Порівняно з 2009 р., 2010 р. зменшення становить 17,9 %, 2011 р. щодо рівня 

2010 р. — 51,8 %, 2012 р. щодо 2011 р. — 11,5 %, 2013 р. щодо 2012 р. — 0,80 %, 

2015 р. щодо 2013 р. — 37 % [24]. 

— Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 1 січня 

2016 р. передбачає здійснення в Україні метрологічної діяльності 

відповідно до міжнародних та європейських вимог (документи OIML, 

WELMEC) [101]. 

До передбачуваних реформ належить укладення з ЄС Угоди про оцінку 

відповідності та прийнятності промислової продукції (Agreements on Conformity 

Assessment and Acceptance of Industrial Goods, ACAA) відповідно до пріоритетних 

технічних регламентів (машини, низьковольтне електричне обладнання та 

електромагнітна сумісність обладнання) [83].  

4. Реформування митної служби, мета якого — перетворення державного 

забюрократизованого органу на ефективну, якісну і прозору сервісну службу, яка 

не створює перешкод для здійснення інвестицій у країну, проте забезпечує 

належний контроль за рухом товарів через державний кордон задля здійснення 

таких законодавчих ініціатив: 

— розглянуто законопроект для запровадження в Україні інституту 

уповноважених економічних операторів (УЕО), статус яких — це 
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найвищий ступінь довіри митниці до підприємств у вигляді надання 

останнім найбільшого переліку пільг і спрощень митних процедур; 

— схвалено концепцію функціонування автоматизованої системи 

«єдиного вікна» на митниці, запровадженої 1 серпня 2016 р. і 

покликаної спростити митні процедури, зменшити черги і протидіяти 

корупції на митниці (через скорочення регуляторного навантаження 

на економічних операторів, скасування зайвих видів державного 

контролю, застосування ризико-орієнтованого підходу визначення 

об’єктів контролю та принципу «мовчазної згоди» під час видачі 

дозволів).  

На жаль, до цього часу не ухвалений важливий законопроект «Щодо 

імплементації регламентів ЄС, передбачених Угодою про асоціацію», який 

передбачає: спрощення процедур декларування товарів на митниці згідно з 

нормами ЄС; запровадження єдиної транзитної процедури в процесі 

оформлення перевезення товарів через кордони; удосконалення положень про 

захист прав інтелектуальної власності на імпортовані товари та врегулювання 

системи розрахунку та пільгової сплати митних платежів згідно з 

правилами ЄС.  

Незважаючи на єврооптимізм та позитивні очікування, варто розуміти, 

що значного імпорту європейських товарів на вітчизняний ринок, і навпаки, 

внаслідок режиму вільної торгівлі не відбудеться, насамперед тому, що: 

нульові митні ставки діють лише для 70 % від загальної частки усіх 

українських товарів, а для інших товарних груп передбачені або перехідні 

періоди, або режим обмежень; перешкоджає розвитку зовнішньої торгівлі з 

європейськими партнерами військово-політична та соціально-економічна 

ситуація в Україні. 

Загалом європейські митні тарифи достатньо низькі і не слугуватимуть 

головним бар’єром для вітчизняних товарів на ринках ЄС. Значно вагомішою 

перешкодою є відмінність у технічних і санітарних стандартах, системі 

стандартизації та сертифікації. Як відомо, європейська сторона більше 
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зацікавлена у співпраці щодо імпорту сировинних ресурсів і недостатньо 

розвинутими галузями-виробниками продукції з високою доданою вартістю. 

Тобто для України важливо якомога швидше диверсифікувати експортну 

структуру з акцентом на високотехнологічні галузі. У протилежному випадку 

може відбутися відносна ліквідація конкурентних галузей промисловості з 

перетворенням України винятково на постачальника сировини до Європейського 

Союзу. 

Головними індикаторами соціально-економічного становища України 

(табл. 5.5) є: індекс глобальної конкурентоспроможності (Global Competitiveness 

Index, GCI), запропонований 2004 р. Всесвітнім економічним форумом; індекс 

легкості ведення бізнесу (Ease of Doing Business Index, EDBI); індекс економічної 

свободи (Heritage Foundation).  

Індекс GCI порівнює конкурентоспроможність країн за 12-ма 

складовими: інституції; інфраструктура; макроекономічна стабільність; 

охорона здоров’я та початкова освіта; вища освіта та професійна підготовка; 

ефективність ринку товарів; ефективність ринку праці; рівень розвитку 

фінансового ринку; технологічна готовність; розмір ринку; рівень розвитку 

бізнесу; інновації. Для порівняння конкурентоспроможності країн на різних 

стадіях економічного розвитку до індексу інтегровано концепцію стадій 

економічного розвитку країн. 

За індексом глобальної конкурентоспроможності Україна 2019 р. посідала 

85 позицію зі 138-ми країн, що на 3 позиції нижче, ніж 2009 р., та на 2 — 2018 р.; 

зберігається негативна тенденція стосовно показників 2014–2015 рр. (табл. 5.5). 

Лідерами рейтингу залишаються Швейцарія та Сінгапур, а до десяти найбільш 

конкурентоспроможних країн належать США, Німеччина, Нідерланди, Японія, 

Гонконг, Фінляндія, Швеція та Велика Британія. 
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Таблиця 5.5  

Позиція України у глобальних рейтингах за період 2008–2019 рр. 

      Рік 

     

Показник 20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
19

/ 2
00

9 

Індекс 

глобальної 

конкуренто-

спроможності, 

позиція 

 

82 

(143)15 

 

89 

(143) 

 

82 

(144) 

 

73 

(144) 

 

84 

(148) 

 

76 

(144) 

 

79 

(140) 

 

85 

(138) 

 

89 

(135) 

 

83 

(140) 

 

85 

(138) 

 

↓3 

Індекс 

ведення 

бізнесу, 

позиція  

145 

(176) 

147 

(183) 

149 

(178) 

152 

(183) 

137 

(184) 

112 

(189) 

96 

(185) 

83 

(190) 

80 

(190) 

76 

(190) 

71 

(190) ↑74 

Індекс 

економічної 

свободи  

 

152 

(179) 

 

162 

(179) 

 

163 

(179) 

 

161 

(179) 

 

163 

(179) 

 

155 

(179) 

 

162 

(178) 

 

162 

(178) 

 

166 

 

150 

 

147 

(180) 

 

↑4 

 

Джерело: Складено автором на основі [51; 134; 201]. 

Індекс легкості ведення бізнесу поліпшився відносно 2009 року на 

74 позиції, проте Україна перебуває у групі відносно нестабільних держав. 

Розглянемо детальніше. Найнижчі рейтинги Україна посідала за 

макроекономічними показниками — 128 місце зі 138-ми країн та інституційними 

— 129 позиція, насамперед через низький рейтинг таких субіндексів, як тиск 

інфляції — 136 позиція, право власності — 131, ефективність антимонопольної 

політики — 136, політична стабільність — 123, юридична незалежність — 129, 

втрати бізнесу через загрози тероризму — 128, захист міноритарних акціонерів 

— 136, марнотратність державних видатків — 125 (поліпшення на 9 позицій 

порівняно з 2015 р.), фаворитизм у рішеннях державних чиновників — 109, сила 

фінансового аудиту та стандартів звітності (відображає чіткість і однозначність 

                                                
15 У дужках — кількість країн у списку.  
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трактування стандартів) — 129 місце, надійність банків — 138, організована 

злочинність — 123, якість доріг — 134, «довіра суспільства політикам» —

80 позиція. 

Найкращі позиції у розділах «Освіта» та «Інновації», що вказує на науково-

виробничий потенціал нашої країни: вища освіта (11), наявність наукових 

та інженерних кадрів (27), якість науково-дослідних закладів (43), кількість 

патентів на винаходи (50).  

Група «якість інституцій», яка стосується інституційного розвитку країни, у 

загальному індексі глобальної конкурентоспроможності має 21 показник і 

відображає відносини суспільства та держави, умови ведення бізнесу, безпеки та 

добробуту в країні загалом. 

Україна в рейтингу індексу глобальної конкурентоспроможності (якість 

інституцій) протягом 2014–2016 рр. досягла 129-ї позиції (піднялась на 

1 позицію), отож належить за цим показником до групи країн-аутсайдерів. 

Умовно складові якості інституцій можна поділити на три групи, що стосуються 

якості прав, захисту і свобод, якості державного та корпоративного управління 

(табл. 5.6).  

Таблиця 5.6  

Позиція України у рейтингах якості інституцій в індексі глобальної 

конкурентоспроможності, 2014–2016 рр. 

  Рік 
 

Показник 

2014 рік 
(серед 144-х 
країн) 

2015 рік 
(серед 140-ка 

країн) 

2016 рік 
(серед 138-
ми країн) 

1 2 3 4 
Позиція у загальному 

рейтингу 130 130 129  

Показники якості інституцій, що відображають права, 
захист і свободу в Україні 

Право власності 135 132  131 
Захист інтелектуальної 

власності 129 120 125 
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Закінчення табл. 5.6  

 1 2 3 4 
Незаконні виплати (корупція) 

та хабарі 118 122 119 

Незалежність суддів 140 132 129  
Ефективність врегулювання 

правових суперечок 129 122 121 

Ефективність правової бази 131 123 121 
Організована злочинність 126 128 123 
Надійність правоохоронних 

органів 135 133 104  

Рівень захисту інвесторів 105 95 79  
Бізнес-втрати від тероризму 117 133 128  
Бізнес-втрати від злочинності 

та насильства 97 116 116 

Показники інституцій, що відображають якість державного управління 
Відведення державних коштів 124 111 104  
Суспільна довіра до політиків 96 80 80 
Фаворитизм у рішеннях 

чиновників 116 99 109  

Марнотратство державних 

витрат 138 134 125  

Тягар державного 

регулювання 115 87 74  

Прозорість урядової політики 104 98 99 

Сила аудиту і звітності 

стандартів обліку 124 124 129 

Показники інституцій, що відображають якість корпоративного управління 
Корпоративна етика 98 76 106 

Ефективність корпоративних рад 86 125 121 
Захист інтересів міноритарних 

акціонерів 139 134 136 

Джерело: Складено автором на основі [36; 37; 38]. 
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Критерієм оцінки ринкових чинників розвитку за індексом глобальної 

конкурентоспроможності є група показників ефективності ринку товарів та 

послуг (табл. 5.7). 

Україна в загальному рейтингу показників ефективності ринку товарів та 

послуг 2016 р. посідала позицію 108 (2014 р. — 112), 2015 р. — 106. Загальний 

рівень показника зріс, проте залишається надто низьким для того, щоб 

стверджувати про завершення трансформаційного процесу.  

За складовою ефективності ринку товарів Україна значно відстає від 

ефективності антимонопольної політики (стабільно позиція 136) та впливу 

оподаткування на бажання інвестувати (позиція 133), частки іноземної власності 

(продовжує зниження до позиції 128). Залишаються нерозв’язаними проблеми 

неефективного бізнес-середовища та відсутності інвестиційної привабливості 

країни, що засвідчують низький рівень показника впливу бізнес-правил на ПІІ 

(позиція 130), рівень загальної податкової ставки (позиція 117), тягар митних 

процедур (позиція 130). 

Таблиця 5.7  

Місце України у рейтингах ефективності ринку товарів та послуг  

за індексом глобальної конкурентоспроможності, 2014–2018 рр. 

Рік  
 

 
 
Показник 

20
14

 р
ік

 
(с
ер
ед

 1
44

-х
 

кр
аї
н)

 
20

15
 р
ік

 
(с
ер
ед

 1
40

-к
а 

кр
аї
н)

 
20

16
 р
ік

 
(с
ер
ед

 1
38

-м
и 

кр
аї
н)

 

20
17

 р
ік

 
(с
ер
ед

 1
40

-к
а 

кр
аї
н)

 

20
18

 р
ік

 
(с
ер
ед

 1
38

-м
и 

кр
аї
н)

 

1 2 3 4 5 6 
Позиція у загальному 

рейтингу 112 106 108 89 83 

Інтенсивність конкуренції на 

місцевому рівні 101 99 108   

Ступінь домінування фірми 

на ринку 129 98 99   
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Закінчення табл. 5.7  

 1 2 3 4 5 6 
Ефективність 

антимонопольної політики 136 136 136 136 136 

Вплив оподаткування на 

стимули до інвестування 137 129 133 129 133 

Загальна податкова ставка, 

% прибутку 123 118 117 118 117 

Легкість ведення бізнесу 57 57 22 57 22 
Кількість днів реєстрації, 

щоб почати свій бізнес 96 101 42 101 42 

Державні витрати на 

сільське господарство 104 90 69 90 69 

Поширеність торгових 

бар’єрів 106 116 113 116 113 

Торгові тарифи, мита 43 43 41 43 41 

Частка іноземної власності 122 126 128 126 128 

Вплив бізнес-правил на ПІІ 125 122 130 122 130 

Тягар митних процедур 118 113 130 113 130 

Імпорт у відсотках від ВВП 60 59 51 59 51 

Ступінь орієнтації на клієнта 72 72 83 72 83 

Лояльність покупців 73 68 87 68 87 

Джерело: Складено автором на основі [36; 37; 38]. 

Проте Україна поліпшила позиції за такими ринковими показниками: 

ступінь домінування фірми на ринку (плюс 30 позицій порівняно з 2014 р., 

99 позиція — 2016 р.); кількість днів реєстрації для започаткування власного 

бізнесу (плюс 54 позиції відносно 2014 р., 42 позиція — 2016 р.); державні 

витрати на сільське господарство (плюс 35 позицій порівняно з 2014 р., 

69 позиція — 2016 р.); легкість ведення бізнесу (плюс 35 позицій порівняно з 

2014 р., 22 позиція в рейтингу — 2016 р.). 
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Дослідження доходів населення, тенденцій їхньої зміни, структури, динаміки 

— один із найважливіших розділів аналізу добробуту держави. Без вивчення 

економічної поведінки населення, його схильності до споживання та заощаджень 

неможливо ефективно керувати економічними процесами, формувати 

економічну, соціальну політику та стратегію розвитку. Цей процес необхідно 

регулярно супроводжувати дослідженнями зміни структури та динаміки доходів 

населення, результати яких даватимуть змогу оцінити та провести реформи, 

спрямовані на збільшення джерел доходів і ділової активності в Україні.  

Номінальний та реальний дохід, а також обсяги, тенденції змін у динаміці та 

структурі доходів населення, таких як заробітна плата, стипендії, пенсії, інші 

соціальні виплати та поточні трансферти, дадуть підстави для висновків щодо 

рівня життя громадян. Доходи населення відображають економічні зв’язки між 

членами суспільства щодо споживання виробленого продукту в процесі трудової 

діяльності, а стратегічним завданням є підвищення показників рівня життя 

населення шляхом стабілізації та підвищення обсягів доходів (нарахованих у 

грошовій та натуральній формі заробітної плати, прибутку та змішаного доходу, 

одержаних доходів від власності, соціальних допомог та інших поточних 

трансфертів). 

До 1996 р. в Україні національною грошовою одиницею був карбованець, 

отож порівнювати у динаміці обсяги доходів населення в карбованцях і гривнях 

некоректно. З огляду на це, виокремлено два аналітичні періоди діагностики 

динамічних змін у доходах населення України: 1991–1995 рр.; 1996–2015 рр. 

Проаналізуємо статистичні дані щодо обсягів доходів населення України з 

таких джерел, як заробітна плата, прибуток та змішаний дохід, доходи від 

власності і соціальні допомоги та інші трансферти впродовж 1991–1995 рр. 

Зазначимо, що названі джерела отримання населенням доходів є традиційними 

для вітчизняної економіки, що засвідчує доцільність пошуку у перспективі інших 

джерел отримання доходів, їхньої диверсифікації тощо.  

З 1991 р. простежується чітка тенденція до стрімкого збільшення доходів 

населення (табл. 5.8). Зокрема, 1992 р. збільшення загального обсягу доходів сягало 
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1 267 %, 1993 р. — 2 565 %, 1994 р. — 728 %, 1995 р. — 426 %. Поясненням цьому 

факту слугує характерний для тогочасної економіки надвисокий рівень інфляції, 

який стимулював безупинне зростання індексу споживчих цін, заробітної плати та 

інших форм доходів населення. Збільшення обсягів заробітної плати 1992 р. 

становило 1 240 %, 1993 р. — 2 260 %, 1994 р. — 706 %, 1995 р. — 373 % до рівня 

попереднього року. Антикризова політика уряду впродовж кількох років 

залишалась неефективною, оскільки доходи населення здебільшого зростали не 

внаслідок сприяння розвитку виробництва, а, отже, і зайнятості та самозайнятості 

населення, а за рахунок різних видів соціальної допомоги та трансфертів.  

Таблиця 5.8  

Динаміка зміни доходів населення України  

за 1991–1995 рр., млрд крб  

                                     Рік 

Показник 
1991 1992 1993 1994 1995 

I. Доходи—всього 252 3 445 91 833 761 

142 

4 005 954 
1. Заробітна плата 137 1 836 43 328 349 

359 

1 653 682 
2. Прибуток та змішаний дохід 25 287 10 452 68 488 615 985 
3. Доходи від власності 4 21 1 023 18 613 47 972 
4. Соціальна допомога та інші 

одержані поточні трансферти 

86 1 301 37 030 324 

682 

1 688 315 
    у тім числі:      
    соціальні виплати 49 538 16 387 125 

018 

578 393 
    інші поточні трансферти 5 42 1 937 25 634 99 948 
    соціальні трансферти в натурі 32 721 18 706 174 

030 

1 009 974 

Джерело: Складено автором на основі [91]. 

Аналіз динаміки доходів населення України упродовж останніх двадцяти 

років (рис. 5.2) засвідчує тенденцію до поступового збільшення доходів 

населення, за винятком зменшення обсягів доходів населення на 2 % 2014 р. 

внаслідок розгортання суспільно-політичної та економічної кризи. Однак уже  

2015 р. доходи знову збільшились на 15 % щодо рівня попереднього року та на 
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11,2 % — щодо рівня 2013 р. В середньому збільшення обсягів доходів населення 

за 1996–2015 рр. становило 15,77 %.  

 
Рис. 5.2. Динаміка змін доходів населення України, млрд грн, 1996–2015 рр.  

(складено автором за [91]) 

Проаналізуємо детальніше зміну обсягів заробітної плати і прибутку та зміша-

ного доходу як основних статей доходу, що отримує населення України (рис. 5.3). 

 
Рис. 5.3. Зміна обсягів заробітної плати і прибутку та змішаного доходу 

населення України за 1996–2015 рр., млрд грн (складено автором за [91]) 
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Аналогічно до загальної тенденції збільшення доходів населення України 

стабільно відбувалось зростання заробітної плати (крім 2009 р. та 2014 р. — років 

економічної та фінансової кризи в Україні, коли зменшення показника становило 

0,3 % та 2,5 %, відповідно) та прибутку і змішаного доходу (зменшення 2009 р. 

становило 1 %, а 2014 р., на відміну від заробітної плати, зафіксовано збільшення 

на 4 % до 2013 р.). 

Криза 2013–2014 рр. вкрай негативно вплинула на приріст грошових вкладiв 

та заощаджень у цінних паперах від населення (2015 р. цей показник був 

від’ємним), а також на обсяги заощаджень в iноземнiй валюті (з 2013 р. 

спостерігається їхнє зменшення), що засвідчує нестачу у громадян вільних 

коштiв, а також недовiру до фінансових установ.  

Спостерігається стабільне зростання обсягів категорій, окрім кризових 2009 

та 2014 років, від власності, соціальної допомоги та інших одержаних поточних 

трансфертів населення України (рис. 5.4).  

 

Рис. 5.4. Зміна обсягів доходів від власності, соціальної допомоги  

та інших одержаних поточних трансфертів населення України  

за 1996–2015 рр., млрд грн (складено автором за [91]) 
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Розглянемо структуру доходів населення України за 1991–2015 рр. Оскільки 

грошова одиниця виміру доходів не впливає на коректність результатів, для 

зручності їхньої інтерпретації виокремлено періоди 1991–2003 рр. (табл. 5.9) та 

2004–2015 рр. (табл. 5.10). 

Таблиця 5.9  

Динаміка структури доходів населення України, %, 1991–2003 рр. 

Рік 

 

Показник            

19
91

 

19
92

 

19
93

 

19
94

 

19
95

 

19
96

 

19
97

 

19
98

 

19
99

 

20
00

 

20
01

 

20
02

 

20
03

 

1. Заробітна 
плата 54,5 53,3 47,2 45,9 41,3 43,8 44,2 43,4 42,9 43,4 42,6 43,9 42,7 

2. Прибуток та 
змішаний дохід 9,8 8,3 11,4 9,0 15,4 15,7 15,3 16,4 17,6 19,2 18,7 16,8 16 

3. Доходи від 
власності 
(одержані) 1,6 0,6 1,1 2,4 1,2 0,8 0,9 2,6 2,5 2,6 2,7 3,1 3,0 

4. Соціальна 
допомога та 
інші одержані 
поточні 
трансферти 34,1 37,8 40,3 42,7 42,1 39,7 39,6 37,6 37 34,8 36,0 36,2 38,3 

у тім числі: 
соціальні 
виплати 19,6 15,6 17,8 16,4 14,4 15,8 16 15,1 15,3 14,7 15,2 16,4 19,0 

інші поточні 
трансферти 1,8 1,2 2,1 3,4 2,5 0,6 1,2 2,1 1,6 1,9 3,3 3,8 4,2 

соціальні 
трансферти в 
натурі 12,7 21,0 20,4 22,9 25,2 23,3 22,4 20,4 20,1 18,2 17,5 16,0 15,1 

Джерело: Складено автором на основі [91]. 

Протягом 2004–2015 рр. частка заробітної плати у структурі доходів 

населення залишалась стабільно високою, проте не перевищила 45 %, сягаючи 

2007 р. свого максимуму — 44,8 %. Станом на 2015 р. цей показник опустився до 

мінімального з 1991 р. значення — 39 %, тобто майже дорівнював частці 
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соціальної допомоги та інших одержаних поточних трансфертів (37,8 %). Такий 

стан економіки відображає надзвичайно важливу роль соціальних виплат для 

задоволення потреб населення, що спричиняє виснаження державного бюджету 

та його неспроможність фінансувати розвиток економіки. Загалом упродовж 

2004—2015 рр. частка соціальних виплат у структурі доходів населення 

становила в середньому 20,9 %. Частка прибутку та змішаного доходу населення 

у загальній структурі доходів має незначну питому вагу й у різні періоди 

коливалась від 14,5 % до 18 % за позитивної тенденції до зростання. Стабільно 

низькою залишається частка доходів від власності (в середньому 4,4 %). 

Таблиця 5.10 

Динаміка зміни структури доходів населення України, %,  

2004–2015 рр.  

                          Рік 

Показник 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Заробітна плата 42,7 42,1 43,4 44,8 43,3 40,8 40,8 41,8 41,9 40,7 40,5 39,0 

Прибуток та 

змішаний дохід 16 15,3 14,7 15,3 15,5 14,5 14,5 15,8 15,4 15,7 16,8 18,3 

Доходи від власності 

(одержані) 3,0 2,9 2,9 3,2 3,4 3,9 6,2 5,4 5,5 5,7 5,6 4,9 

Соціальна допомога 

та інші одержані 

поточні трансферти 38,3 39,7 39,0 36,7 37,8 40,8 38,5 37,0 37,2 37,9 37,1 37,8 

у тім числі: 

соціальні виплати 

 

19,0 

 

22,2 

 

21,8 

 

20,0 

 

21,3 

 

22,8 

 

21,6 

 

20,8 

 

20,7 

 

20,9 

 

20,6 

 

19,5 

інші поточні 

трансферти 4,2 3,3 3,1 2,9 3,1 3,7 3,1 3,2 3,3 3,8 3,6 4,5 

соціальні трансферти 

в натурі 15,1 14,2 14,1 13,8 13,4 14,3 13,8 13,0 13,2 13,2 12,9 13,8 

Джерело: Складено автором на основі [91]. 
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Зазначимо, що в Україні економічні кризи сихронізовані з політичними 

кризами і безпосередньо впливають на структуру джерел доходів населення у 

середньотерміновій перспективі (рис. 5.5). 

Найбільшу частку в загальній структурі грошових доходів становлять  

оплата праці та соціальні допомоги, найменшу — доходи від власності, прибуток 

та змішаний дохід.  

 
а               б              в              г               ґ              д               е             є             ж 

Рис. 5.5. Структура джерел грошових доходів населення, %, 2017 р.  

(складено автором за [91]): 

а — оплата праці; б — доходи від підприємницької діяльності та самозайнятості;  

в — доходи від продажу сільськогосподарської продукції; г — пенсії, стипендії, 

соціальні допомоги, надані готівкою; ґ — грошова допомога від родичів чи інших осіб 

та інші грошові доходи; д — вартість спожитої продукції, отриманої з особистого 

підсобного господарства; е — пільги та субсидії безготівкові на оплату житлово-

комунальних послуг, електроенергії, палива; є — пільги безготівкові на оплату товарів 

та послуг з охорони здоров’я, туристичних послуг; ж — інші надходження 

Реально розв’язати цю проблему у найближчій перспективі і доволі швидко 

отримати потрібний ефект можна в результаті трансформації політики доходів. 

До того ж, і практична неможливість зменшення обсягу соціальних зобов’язань 

обумовлює необхідність максимально швидкого та масштабного зростання 

(висвітлення) заробітної плати, оскільки лише це може забезпечити фінансову 

спроможність системи загальнообов’язкового соціального страхування, 

насамперед пенсійного, сприяти мотивації населення до активної поведінки на 

ринку праці, протидіяти масштабному відпливу найдієвішої частини населення за 
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кордон. Підвищення заробітної плати необхідно забезпечувати навіть за 

зростання інфляції.  

За результатами виконаного аналізу узагальнено визначальні тенденції зміни 

динаміки та структури доходів населення в Україні (рис. 5.6).  

Номінальне зростання доходів населення — тенденція, яку визначено у 

процесі аналізу на основі статистичних даних, однак вона не завжди означає 

зростання реального доходу населення. Справді, збільшення темпів інфляції, 

зростання цін, здорожчання споживчого кошика за незначного та доволі 

повільного підвищення прожиткового мінімуму — ці та інші чинники 

спричинили збільшення номінальних доходів населення впродовж років 

незалежності, проте воно не відображає реального стану справ. Такі висновки 

підкріплені дослідженнями міжнародних авторитетних організацій. Відповідно 

до звіту про рівень статків населення, підготовленого компанією Credit Suisse, 

Україна належить до категорії бідних держав, де достаток на одну дорослу особу 

2016  р. становив 1 254 дол. США, проте 2017 р. різко зріс до 3 565 дол. США 

[218].  
 

 
Рис. 5.6. Домінантні тенденції зміни динаміки та структури доходів 

населення в Україні 
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Усереднена структура доходів населення: заробітна 
плата — 45 %; прибуток та змішані доходи — 15 %; 

доходи від власності — 3 %; соціальна допомога та інші 
одержані поточні трансферти — 37 % 

У структурі соціальної допомоги та інших одержаних 
поточних трансфертів найбільша частка належала до 

2002 р. соціальним трансфертам у натурі, а після цього 
— соціальній допомозі 
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У Global Wealth Report розміри персонального багатства розраховували як 

вартість фінансових (готівка, акції, облігації, пенсійні накопичення, страховка 

тощо) і нефінансових (переважно нерухомість) активів, за винятком боргів.  

Невеликі фінансові активи населення, що складаються, здебільшого, з 

готівкових депозитів, — ще одна невтішна риса України, яка відрізняє нашу 

державу від розвинених економік, де значна частка припадає на пенсійні 

накопичення та страхові програми. Крім того, внаслідок економічної кризи та 

збройного конфлікту різко знизилася вартість нерухомості, зменшилися 

заощадження і зарплати українців. Вкрай негативно вплинуло на доходи 

населення України знецінення гривні 2008 р. та 2014 р.  

Зазначимо, що в Україні до 1993 р. практикувалася неокейнсіанська модель 

розвитку економіки, яка мала «розігріти економіку», тобто забезпечити зростання 

сукупного попиту з подальшим зростанням сукупної пропозиції. На практиці ця 

модель спричинила гіперінфляцію з усіма негативними наслідками. З 1993 р. в 

Україні застосовували ортодоксальну модель, або модель саморегулювання 

економіки, яка також не забезпечила розширеного розвитку економіки. 

Здебільшого вчені та аналітики вважають, що в умовах України вона і не могла 

спрацювати, оскільки національна економіка не володіла необхідною для цього 

стійкістю (достатньою ефективністю й конкурентоспроможністю виробництва). 

Підтвердженням останнього стало те, що рівень монетизації (відношення 

грошової маси до ВВП) опустився нижче 15 %, кредиторська заборгованість 

досягла 126 % ВВП, а товарообмінні операції сконцентрували до 42 % капіталу 

[58]. 

Низький рівень життя, спричинений несправедливим розподілом доходів, 

спровокував соціальну напругу та апатію в суспільстві. Основним наслідком 

цього процесу стає зниження темпів економічного зростання та ділової 

активності в країні. Нерівність за доходами часто зумовлює макроекономічну 

нестабільність. Значна диференціація населення є чинником бідності і, 

відповідно, масштабного вторинного перерозподілу доходів через соціальні 

трансферти, які спричиняють масштабні витрати і бюджетний дефіцит, які, своєю 
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чергою, провокують інфляцію та вплив на доходи бідніших верств населення, а, 

отже, посилення нерівності. 

Оскільки сучасні інтеграційні процеси втілюються через інтенсивність 

формування та поглиблення економічних зв’язків національних економічних 

систем на різних рівнях, розширення політичних і суспільних контактів, 

доповнимо концепцію досягнення добробуту в умовах трансформації та 

євроінтеграції України інституційними методами, які можуть сприяти вирішенню 

проблем низьких доходів населення. 

З позицій системного підходу інтеграцію країн — членів ЄС можна 

поділити на реальну, функціональну та інституційну, що відбуваються 

паралельно та взаємопов’язано. Функціональна інтеграція передбачає 

формування механізмів взаємодії в економічній, політичній, правовій, соціальній 

та інших сферах.  

Інституційна інтеграція — процес налагодження та зміцнення 

інституційно-інструментальних та адміністративних зв’язків, правового 

оформлення поглибленої взаємодії держав, тобто створення інституційного 

середовища (запровадження політичних, соціально-економічних, юридичних 

правил для зниження витрат та ресурсів) як базису суспільно-економічних 

відносин [5]. 

Інституційна інтеграція Європейського Союзу має на меті створення 

певних формальних правил поведінки, взаємодії, які даватимуть змогу 

побудувати безпечні та ефективні (в політичній, економічній, культурній, 

соціальній, екологічній сферах) взаємовідносини між народами Європи, 

сприятимуть дотриманню прав людини, утвердженню демократії, принципів 

соціальної справедливості й забезпечуватимуть добробут населення 

європейських країн. Реалізацію одного зі стратегічних пріоритетів розвитку 

України — інтеграції до ЄС — неможливо забезпечити без дотримання 

загальноєвропейських цінностей та критеріїв економічного та суспільного 

прогресу.  
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Україна не є членом ЄС, отож співпрацю з адаптації правил, норм, 

стандартів ЄС встановлюють певними угодами, серед яких найважливішим 

документом є Угода про асоціацію. Зокрема, польський юрист і політик 

К. Карський зазначає: «... реалізація Угоди матиме важливе значення у 

відносинах між ЄС та Україною, а також позитивно вплине на повсякденне життя 

громадян України. Завдяки гармонізації українського законодавства із 

законодавством ЄС, поглибленої та всеосяжної угоди про зону вільної торгівлі, а 

також шляхом зміцнення верховенства права Україна поліпшить свій імідж на 

міжнародній арені, і — що ще більш важливо — умови життя українців» [59, 

с. 19]. 

Перелічимо основні чинники впливу інституційної інтеграції ЄС на рівень 

доходів населення країн-членів: розвиток внутрішнього ринку ЄС; формування 

спільного політико-економічного та соціокультурного середовища ЄС; посилення 

стандартів безпеки екології та харчових продуктів; уніфікацію міграційного 

законодавства та правил зайнятості. 

Зазначені чинники характеризують соціально-економічні, технологічно-

інформаційні, а також цивілізаційні перетворення на європейському та 

глобальному рівнях ієрархії і безпосередньо стосуються України як частини 

європейського простору, економічного та політичного партнера ЄС.  

Недосконале інституціональне забезпечення ринкових реформ в Україні 

обумовлене слабкістю формальних інститутів (права власності, захист 

інтелектуальної власності, рівень розвитку фінансового ринку, технологічна 

озброєність, рівень вищої та професійної освіти, незалежність судової влади, 

державні та суспільні установи), недосконалістю неформальних інститутів 

(довіра суспільства до влади, рівень громадської культури, наявність людського 

капіталу) та наявністю інституційних пасток (корупція, тінізація економіки). 

На основі системного аналізу проблем формування політики добробуту 

населення України внаслідок інституційної інтеграції ЄС запропонуємо модель 

поведінки суб’єктів економіки (алгоритм передбачуваних реакцій), яка 

відображатиме її вплив на ділову активність та інвестиції в країні (рис. 5.7).  
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Рис. 5.7. Структурно-функціональний зв’язок інституційної  

інтеграції ЄС та добробуту населення України  

(складено автором за [20; 276]) 

Запропонована модель характеризує вплив економічного розвитку ЄС, 

підвищення ефективності його економічних інституцій, що передусім 

відображається на рівні доходів населення через складові ринку праці, залучаючи 

робочу силу з України до формування економічного добробуту ЄС. Водночас 

працівники отримують вищу винагороду. Відбувається також послаблення 

навантаження на ринок праці внаслідок зниження пропозиції кваліфікованих 
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працівників, що дає змогу працевлаштуватись в Україні більшій кількості 

безробітних. Позитивним є вплив на рівень добробуту населення країни через 

грошові перекази працюючих в ЄС мігрантів, а також від створення нових 

робочих місць в Україні за участю європейських інвесторів. 

Також очікується, що запровадження європейського законодавства 

відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС та орієнтація на вступ до ЄС 

сприятимуть створенню належних інституційних умов для розвитку економіки 

країни, розподілу інвестиційної активності від великих фінансово-промислових 

груп до малого та середнього бізнесу. Отож може відбутися переорієнтація 

економіки на діяльність в інтересах значно більшої частини населення країни без 

додаткового навантаження на бюджет. Це створить реальну основу для зростання 

рівня добробуту населення України та забезпечуватиме, на відміну від простого 

перерозподілу ресурсів, який негативно впливає на ефективність національної 

економіки, сталу траєкторію зростання. 

З метою реалізації євроінтеграційних прагнень українцям необхідно 

активно діяти у напрямі реалізації положень Угоди про асоціацію та зони вільної 

торгівлі з ЄС. Це вимагає пришвидшення адаптації законодавства ЄС через 

запровадження технічних регламентів, санітарних, фітосанітарних норм та 

стандартів ЄС. Важливо також вирішити на законодавчому та виконавчому 

рівнях проблеми захисту прав інтелектуальної власності, конкуренції, 

внутрішнього ринку, формування земельних відносин, трансфертного 

ціноутворення та оподаткування, механізмів функціонування судової та 

виконавчої влади, зайнятості та соціальної політики. 

 

5.3. Соціально-економічні наслідки лібералізації торгівлі  

між Україною та ЄС 

Виконане економіко-математичне моделювання, спрямоване на визначення 

наслідків, обґрунтування необхідності і пріоритетності європейської інтеграції 

України, виявлення переваг та недоліків для секторів економіки в умовах 

лібералізації зовнішньої торгівлі з ЄС, здійснено на основі моделі загальної 
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економічної рівноваги та програмного забезпечення — GTAP. В останній версії 

GTAР Україна виокремлена як регіон, що уможливило моделювання наслідків 

лібералізації торгівлі з ЄС. 

Скасування торговельних обмежень між Україною та ЄС, розраховане за 

допомогою програмного забезпечення GTAP 10.0, зумовлює такі результати 

(табл. 5.11–5.15). 

Таблиця 5.11 

Динаміка зміни добробуту населення внаслідок  

скасування імпортних тарифів між Україною та ЄС 

(еквівалентна змінна сукупного добробуту, млн дол. США) 

Базовий рік 

Регіон 
2004 2007 2011 2014 2015–2020 

Україна 705,18 310,22 347,75 229,13 912,09 

ЄС 681,91 1 013,27 712,83 508,58 3 708,29 

Джерело: Розраховано автором на основі програмного забезпечення та бази 

даних GTAP 10.0. 

Моделювання лібералізації торговельних обмежень між Україною та ЄС за 

допомогою програмного забезпечення GTAP 10.0 зумовлює такі результати (див. 

табл. 5.11). На початку аналізованого періоду потенційні вигоди від скасування 

імпортних мит були найвищими, у базових 2007 і 2011 рр. — скоротилися до 

310,22 млн дол. США та 347,75 млн дол. США, відповідно. Очікується, що 

внаслідок лібералізації торгівлі між Україною та ЄС у базовому 2014 році 

добробут населення зросте в Україні та ЄС на 229,13 млн дол. США і 

508,58 млн дол. США, а за 2015–2020 рр. — на 912,09 млн дол. США і 

3 708,29 млн дол. США, відповідно (розраховано згідно з коефіцієнтом середніх 

чисел). 

Оскільки на Україну припадає незначна частка в зовнішньоторговельному 

обороті країн — членів ЄС (приблизно 1 %), то зміни в динаміці експорту та 
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імпорту цих країн за товарними групами у відсотковому вираженні, внаслідок 

двостороннього скасування ставок митних тарифів на товари, будуть незначними. 

Наведені результати моделювання дають змогу виокремити продукцію 

галузей, які розвиватимуться внаслідок скасування торговельних обмежень між 

Україною та ЄС, зокрема, в Україні: «одяг та текстильні вироби» — передбачено 

зростання виробництва на 9,35 %; «живі тварини, продукти тваринного 

походження та м’ясна продукція» — 0,9 %; «послуги населенню та будівництво» 

— 0,99 %, «зернові культури та сільськогосподарська сировина» — 0,38 %. 

В інших галузях можна очікувати скорочення виробництва продукції (табл. 5.12). 

Таблиця 5.12  

Зміна обсягів виробництва продукції галузей промисловості України, %  

               Базовий рік 
 Товарна група 

 
2004 

 
2007 

 
2011 

 
2014 

Зернові культури та сільськогосподарська 

сировина 3,95 -1,24 0,54 -0,07 

Живі тварини, продукти тваринного 

походження та м’ясна продукція -4,37 0,03 -0,46 0,9 

Горючі корисні копалини, лісництво, 

рибальство -1,23 -0,54 -0,44 -0,39 

Продукти харчування 0,67 1,87 0,15 -0,21 

Одяг та текстильні вироби 43,3 36,33 38,03 9,35 

Вироби легкої промисловості16 -2,42 -2,01 -0,98 -0,4 

Продукція важкої промисловості -2,28 -0,92 -0,67 -0,55 

Послуги населенню та будівництво 1,99 1,2 0,71 0,99 

Транспорт та комунікації -0,63 0 -0,02 -0,03 

Інші послуги -1,24 -0,46 -0,27 -0,24 

Джерело: Розраховано автором на основі програмного забезпечення та бази 

даних GTAP 10.0. 
                                                

16 Виробництво шкіри, паперу, друкарство, вироби з дерева, металу, виробництво 
транспортних засобів і запчастин, траспортне обладнання та інші вироби. 
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Вважаємо, що обсяги українського експорту (табл. 5.13) найбільше 

зростуть у виробництві одягу та текстильних виробів (на 14,46 %); живих тварин, 

продуктів тваринного походження та м’ясної продукції (на 19,17 %); зернових 

культур та сільськогосподарської сировини (на 0,52 %); продуктів харчування 

(на 1,23 %); виробів легкої промисловості (на 1,47 %); важкої промисловості 

(на 0,55 %). Скорочення українського експорту можна очікувати у сфері послуг 

населенню та будівництва (на 1,52 %); транспорту та комунікацій (на 1,18 %); 

інших послуг (на 2,27 %). 

Таблиця 5.13  

Зміна обсягу експорту продукції галузей промисловості України  

(значення FOB), %  

                          Базовий рік 
Товарна група 2004 2007 2011 2014 

Зернові культури та 

сільськогосподарська сировина 21,99 3,39 3,59 0,52 

Живі тварини, продукти 

тваринного походження та м’ясна 

продукція -6,1 7,35 6,45 19,71 

Горючі корисні копалини, 

лісництво, рибальство 0,75 -0,46 -0,45 -0,75 

Продукти харчування 9,35 9,01 2,35 1,23 

Одяг та текстильні вироби 50,66 51,49 58,4 14,46 

Вироби легкої промисловості -0,66 2,88 0,61 1,47 

Важка промисловість 0,24 0,7 0,29 0,55 

Послуги населенню та будівництво -5,56 -2,05 -2,02 -1,52 

Транспорт та комунікації -4,32 -1,77 -1,42 -1,18 

Інші послуги -7,26 -3,34 -2,8 -2,27 

Джерело: Розраховано автором на основі програмного забезпечення та бази 

даних GTAP 10.0. 
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Згідно з даними табл. 5.14, український імпорт зросте в усіх галузях 

економіки, причому найбільше — живі тварини, продукти тваринного 

походження та м’ясна продукція (14,63 %), зернові культури та 

сільськогосподарська сировина (5,25 %). 

Таблиця 5.14  

Зміна обсягу імпорту продукції галузей промисловості України 

 (значення CIF), %  

Базовий рік 

Товарна група 
2004 2007 2011 2014 

Зернові культури та 

сільськогосподарська сировина 12,92 14,29 6,3 5,25 

Живі тварини, продукти тваринного 

походження та м’ясна продукція 29,35 14,68 12,09 14,63 

Горючі корисні копалини, 

лісництво, рибальство -0,58 -0,12 0,14 0,41 

Продукти харчування 15,11 6,19 3,61 3,93 

Одяг та текстильні вироби 11,48 7,09 9,61 3,04 

Вироби легкої промисловості 10,95 5,75 3,88 4,24 

Важка промисловість 10,65 3,43 2,1 1,89 

Послуги населенню та будівництво 8,14 2,27 3,25 3,28 

Транспорт та комунікації 2,75 1,29 0,93 0,77 

Інші послуги 2,86 1,47 1,35 1,09 

Джерело: Розраховано автором на основі програмного забезпечення та бази 

даних GTAP 10.0. 

Для оцінки потенційного впливу ЗВТ на валютні надходження та 

секторальні доходи розглянуто зміни торговельного балансу, на основі яких 

можна виокремити галузі з активними та пасивними показниками (табл. 5.15). 
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Таблиця 5.15 

Зміна сальдо торговельного балансу галузей промисловості України,  

млн дол. США  

                            Базовий рік 

Товарна група 
2004 2007 2011 2014 

Зернові культури та 

сільськогосподарська сировина 289,76 -55,86 497,4 749,82 

Живі тварини, продукти тваринного 

походження та м’ясна продукція -136,23 -61,32 -89,05 92,76 

Горючі корисні копалини, лісництво, 

рибальство -1300,28 -1261,32 -1682,34 -699,66 

Продукти харчування 118,76 347,47 214,48 322,47 
Одяг та текстильні вироби 195,61 58,89 -168,08 -243,28 
Вироби легкої промисловості -775,91 -1659,08 -772,14 -330,12 
Важка промисловість -219,81 -995,5 -708,43 -1204,37 
Послуги населенню та будівництво 6,28 39,89 60,16 50,56 
Транспорт та комунікації 49,63 296,92 400,01 433,7 
Інші послуги -540,98 -370,44 -347,3 -316,44 

Джерело: Розраховано автором на основі програмного забезпечення та бази 

даних GTAP 10.0. 

Зокрема, виробники продукції таких товарних груп, як «зернові культури та 

сільськогосподарська сировина», «продукти харчування», «одяг та текстильні 

вироби», «послуги населенню та будівництво», «транспорт та комунікації» 

завдяки збільшенню експорту та поліпшенню кон’юнктури товарних ринків 

можуть очікувати зростання доходів та валютних надходжень.  

Розглянемо результати торговельних обмежень між Україною та ЄС, 

розраховані за 2014 р., для інших мегарегіонів за допомогою програмного 

забезпечення GTAP 10.0 (табл. 5.16–5.19). 
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Таблиця 5.16  

Зміна обсягів виробництва продукції галузей промисловості в обраних 

регіонах, 2014, %  

                    Регіон, 

країна 

 

Товарна група Є
С

 

Є
А
ЕС

 

Н
А
Ф
ТА

 

А
С
ЕА
Н

 

М
ЕР
К
О
С
У
Р 

Є
А
В
Т 

К
ит
ай

 

Ре
ш
та

 к
ра
їн

 

Зернові культури та 
сільськогосподарська 
сировина -0,04 0,03 -0,003 -0,003 0,001 0,00 -0,001 -0,001 

Живі тварини, продукти 
тваринного походження 
та м’ясна продукція 0,02 0,01 -0,002 0,001 -0,02 -0,003 0,00 0,00 

Горючі корисні 
копалини, лісництво, 
рибальство -0,02 0,02 -0,003 -0,003 0,002 -0,002 0,001 -0,003 

Продукти харчування 0,02 -0,01 -0,001 -0,02 0,003 -0,01 0,00 -0,001 

Одяг та текстильні 
вироби 0,004 -0,04 -0,006 -0,02 0,003 -0,05 -0,03 -0,02 

Вироби легкої 
промисловості17 0,01 -0,1 -0,001 -0,004 0,006 0,001 0,00 -0,002 

Продукція важкої 
промисловості -0,003 -0,03 0,001 0,003 0,009 0,005 0,005 0,003 

Послуги населенню та 
будівництво 0,003 -0,03 -0,006 -0,004 -0,01 -0,009 -0,009 -0,005 

Транспорт та 
комунікації -0,001 0,003 0,001 0,004 0,00 0,004 0,004 0,002 

Інші послуги -0,001 0,01 0,001 0,003 0,00 0,00 0,002 0,00 

Джерело: Розраховано автором на основі програмного забезпечення та бази 

даних GTAP 10.0. 

                                                
17 Виробництво шкіри, паперу, друкарство, вироби з дерева, металу, виробництво транспортних 

засобів і запчастин, траспортне обладнання та інші вироби (переклад згідно з GTAP). 
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Обсяги внутрішнього виробництва в країнах ЄС, за результатами 

моделювання (див. табл. 5.16), скоротяться для розглянутих секторів економіки: 

зернові культури та сільськогосподарська сировина (-0,04 %); горючі корисні 

копалини, лісництво, рибальство (-0,02 %); продукція важкої промисловості  

(-0,003 %); транспорт та комунікації (-0,001 %); інші послуги  

(-0,001 %). В інших секторах спостерігатиметься доволі незначне зростання, 

найбільше значення якого сягатиме по 0,02 % для секторів «живі тварини, 

продукти тваринного походження та м’ясна продукція» та «продукти 

харчування». 

Таблиця 5.17  

Зміна обсягу експорту продукції галузей промисловості  

в обраних регіонах (значення FOB), 2014, %  

                      Регіон, 

країна 

 

Товарна група Є
С

 

Є
А
ЕС

 

Н
А
Ф
ТА

 

А
С
ЕА
Н

 

М
ЕР
К
О
С
У
Р 

Є
А
В
Т 

К
ит
ай

 

Ре
ш
та

 к
ра
їн

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Зернові культури та 
сільськогосподарська 
сировина -0,008 1,05 -0,48 -0,01 0,0 -0,11 -0,01 -0,04 

Живі тварини, продукти 
тваринного походження 
та м’ясна продукція 0,1 -0,02 -0,58 0,02 -0,11 -0,02 0,04 0,01 

Горючі корисні 
копалини, лісництво, 
рибальство -0,03 4,56 -0,66 -0,27 -0,01 -0,01 -0,03 -0,01 

Продукти харчування 0,07 -17,93 -0,3 -1,35 0,02 -0,05 -0,01 -0,02 

Одяг та текстильні 
вироби 0,09 -0,96 -0,77 -1,54 0,01 -0,14 -0,05 -0,04 

Вироби легкої 
промисловості 0,04 -7,77 0,06 -0,74 0,04 -0,02 -0,01 -0,04 
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Закінчення табл. 5.17 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Важка промисловість 0,004 8,95 3,75 1,56 0,04 0,01 0,02 -0,01 

Послуги населенню та 
будівництво -0,04 1,3 0,04 0,06 0,06 0,03 0,04 0,01 

Транспорт та 
комунікації -0,01 0,15 0,03 0,03 0,06 0,03 0,04 0,03 

Інші послуги -0,03 0,21 0,04 0,03 0,06 0,04 0,05 0,03 

Джерело: Розраховано автором на основі програмного забезпечення та бази 

даних GTAP 10.0. 

Експорт секторів економіки мегарегіонів унаслідок лібералізації зовнішньої 

торгівлі між Україною та ЄС не зазнає значних змін. Очікується збільшення 

експорту до ЄС в середньому на 0,02 %. В інших мегарегіонах, зокрема, в ЄАЕС, 

погіршиться показник експорту продуктів харучання (див. табл. 5.17). 

Таблиця 5.18  

Зміна обсягу імпорту продукції галузей промисловості в обраних регіонах 

(значення CIF), 2014, %  

                    Регіон,  

країна 

 

Товарна група Є
С

 

Є
А
ЕС

 

Н
А
Ф
ТА

 

А
С
ЕА
Н

 

М
ЕР
К
О
С
У
Р 

Є
А
В
Т 

К
ит
ай

 

Ре
ш
та

 к
ра
їн

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Зернові культури та 

сільськогосподарська 

сировина 0,08 -0,07 0,00 -0,01 -0,01 -0,05 -0,01 -0,02 

Живі тварини, продукти 

тваринного походження та 

м’ясна продукція 0,03 -0,14 0,00 -0,01 -0,01 -0,1 -0,02 0,00 

Горючі корисні копалини, 

лісництво, рибальство 0,004 -0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Закінчення табл. 5.18  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Продукти харчування 0,04 -0,12 0,00 -0,13 -0,01 -0,02 -0,01 0,00 
Одяг та текстильні вироби 0,06 -0,05 0,00 -0,11 -0,01 -0,03 -0,03 0,00 
Вироби легкої промисловості 0,02 -0,07 0,00 -0,93 -0,02 -0,02 -0,02 -0,01 
Важка промисловість 0,02 -0,1 0,00 -2,11 -0,01 -0,01 -0,01 0,00 
Послуги населенню та 

будівництво 0,02 -0,17 0,00 -0,01 -0,02 -0,02 -0,01 -0,01 

Транспорт та комунікації 0,01 -0,1 -0,01 -0,01 -0,03 -0,02 -0,02 -0,01 
Інші послуги 0,01 -0,1 -0,01 -0,01 -0,03 -0,02 -0,02 -0,01 

Джерело: Розраховано автором на основі програмного забезпечення та бази 

даних GTAP 10.0. 

Потоки імпорту до секторів економіки мегарегіонів унаслідок лібереалізації 

зовнішньої торгівлі між Україною та ЄС не зазнають значних змін. Очікується 

збільшення імпорту до ЄС в середньому 0,03 %. В інших мегарегіонах — 

відповідно до таблиці 5.18. Зміни торговельного балансу наведено у таблиці 5.19.  

Таблиця 5.19 

Зміна сальдо торговельного балансу галузей промисловості в обраних 

регіонах, 2014, млн дол. США  

Регіон, 
країна 

 
 
Товарна 
група Є

С
 

Є
А
ЕС

 

Н
А
Ф
ТА

 

А
С
ЕА
Н

 

М
ЕР
К
О
С
У
Р 

Є
А
В
Т 

К
ит
ай

 

Ре
ш
та

 к
ра
їн

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Зе
рн
ов
і к
ул
ьт
ур
и 
та

 
сі
ль
сь
ко
го
сп
од
ар
сь
ка

 
си
ро
ви
на

 

- 4 714,6 -737,5 4 470,1 -620,3 4 969,4 -1 677,2 - 4 490,6 -3 111,4 
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Продовження табл. 5.19 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Ж
ив
і т
ва
ри
ни

, 
пр
од
ук
ти

 т
ва
ри
нн
ог
о 

по
хо
дж
ен
ня

 т
а 
м’
яс
на

 
пр
од
ук
ці
я 

336,3 -849,1 1 291,4 -230,5 1 749,1 - 463,9 -603,6 -1 994,1 

Го
рю
чі

 к
ор
ис
ні

 
ко
па
ли
ни

, 
лі
сн
иц
тв
о,

 
ри
ба
ль
ст
во

 

-57 896,5 32 911,9 -23 358,9 -696,7 10 567,2 4 989,3 - 40 401 57 842,1 

П
ро
ду
кт
и 

ха
рч
ув
ан
ня

 

1 406,6 -1 237,5 -3 334,7  4 040,9 4 052,9 28,1 114,7 -10 397,2 

О
дя
г т
а 

те
кс
ти
ль
ні

 
ви
ро
би

 

-10 783,7 -2 196,6 -12 078,3 1 626,7 -943,2 477,2 21 766,9 -1 530,9 

В
ир
об
и 
ле
гк
ої

 
пр
ом
ис
ло
во
ст
і 

13 179,8 -7 595,6 -18 750,7 -809,4 -2 454,4 -7 419,9 22 904,9 -11 747,3 

В
аж
ка

 
пр
ом
ис
ло
ві
ст
ь 

6 663,1 1 971,7 -32 361,6 -2 785,1 -12 141,3 -6 838,9 27 398,1 -12 793,4 

П
ос
лу
ги

 
на
се
ле
нн
ю

 
та

 
бу
ді
вн
иц
тв
о 

214,5 -566,9 575,4 -188,6 -212,6 - 4,6 358,2 -263,2 
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Закінчення табл. 5.19 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тр
ан
сп
ор
т 
та

 
ко
му
ні
ка
ці
ї 

32 424,6 1 274,9 2 021,5 6 654,0 -210,3 7 392,1 3 573,1 23 619,3 

Ін
ш
і 

по
сл
уг
и 

2 936,2 -1 862,2 5 404,8 -296,4 -913,9 2 608,7 -627,9 -7 077,3 

Джерело: Розраховано автором на основі програмного забезпечення та бази 

даних GTAP 10.0. 

У таблиці 5.20 наведено результати розрахунку еквівалентної варіації 

добробуту на особу в Україні та інших аналізованих у дисертації країн, які 

засвідчують порівняно високу ефективність лібералізації зовнішньої торгівлі 

нашої держави в умовах європейської економічної інтеграції.  

Таблиця 5.20 

Динаміка зміни добробуту населення внаслідок  

скасування імпортних тарифів між країнами — членами міжнародних 

інтеграційних об’єднань і між Україною та ЄС 

(еквівалентна змінна добробуту на особу, дол. США) 

      Базовий рік 

Країна 
2004 2007 2011 2014 

1 2 3 4 5 
Аргентина 2,87 5,75 5,98 2,94 
Білорусь 0,001 -0,00 -0,00 0,00 
Болівія 0,18 -0,7 -1,85 0,44 
Бразилія 2,7 6,34 3,11 1,62 
Бруней 205,22 136,5 33,92 -3,35 
В’єтнам  0,52 3,34 6,55 2,59 
Венесуела 4,22 8,31 8,46 4,12 
Вірменія 0,00 0,1 0,05 0,00 
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Закінчення табл. 5.20 

 1 2 3 4 5 
Еквадор 8,06 -0,93 -2,53 -1,83 
Індонезія 1,27 0,94 2,38 0,003 
Казахстан 0,004 0,00 0,00 -0,00 
Камбоджа 11,89 3,6 0,28 -2,87 
Канада 20,68 9,2 13,25 6,64 
Киргизстан -0,00 -0,00 0,00 0,00 
Колумбія 10,26 -3,8 -1,2 -0,6 
Лаос -0,11 -0,39 0,33 -8,24 
Малайзія 9,74 17,5 21,36 1,48 
Мексика 0,45 -0,2 -1,24 0,06 
Парагвай -0,01 0,7 -0,8 -1,97 
Перу 2,55 -0,84 -0,46 -0,24 
РФ 0,004 -0,0005 -0,00 -0,00 
Сінгапур 176,7 227,85 213,97 72,69 
США 1,84 4,16 7,39 -0,41 
Таїланд 8,51 15,24 23,72 7,52 
Україна 14,86 6,67 7,64 5,05 
Уругвай 1,6 4,21 -3,48 -2,09 
Філіппіни 2,1 4,84 5,29 1,84 
Чилі 7,79 0,48 1,96 1,85 

Джерело: Розраховано автором на основі програмного забезпечення та бази 

даних GTAP 10.0. 

Зазначимо, згідно з моделюванням, що у більшості аналізованих країн 

відбулося зменшення еквівалентної змінної добробуту, яке можна трактувати як 

скорочення можливостей зростання корисності споживання внаслідок скасування 

імпортних тарифів у мегарегіонах. 

 

Висновки до розділу 5 

1. Сучасний стан конкурентоспроможності української економіки 

залишає бажати кращого. Позиція, яку посідає Україна в рейтингах відомих 

міжнародних організацій, засвідчує слабку тенденцію до зростання. Навпаки, у 
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рейтингу індексу глобальної конкурентоспроможності 2016–2017 рр. Україна 

погіршила позицію і знаходиться на 85-й сходинці зі 138-ми країн, порівняно з 

79-ю 2015 р. Однак завдяки відносно стабільній політичній ситуації, збільшенню 

обсягів виробництва та зовнішньої торгівлі, упродовж 2017–2018 рр. показник 

України поліпшився та зріс на 6 позицій.  

2. Результати оцінки структурних реформ, зокрема упродовж 2011–

2015 рр., засвідчують повільний, проте поступальний рух — спостерігалась 

позитивна динаміка впровадження технічних регламентів, санітарних і 

фітосанітарних норм ЄС. Надто повільно відбувається реформування 

антимонопольного законодавства, судової та виконавчої влади — існує 

невідкладна потреба в боротьбі з корупцією, протидії криміналізації економіки, 

які суттєво перешкоджають налагодженню справедливих та ефективних умов 

господарювання та євроінтеграції. Застосування режиму ЗВТ пришвидшило 

проведення реформ, пов’язаних з реалізацією взятих зобов’язань, зокрема, 

досягнуто значного прогресу в реформі технічного регулювання та державних 

закупівель.  

3. Статистичні дані засвідчують тенденцію до поступового зростання 

доходів населення впродовж останніх 25 років. За результатами аналізу доходів 

населення протягом 1991–2015 рр. домінуючу роль у структурі доходів займають 

надходження від заробітної плати — в середньому 44 % (70,7 % 2000 р., 54,6 % 

2017 р.), хоча її питома вага протягом останнього десятиліття знижується. Велике 

значення для стабілізації доходів населення відіграють соціальні допомоги та 

інші одержані поточні трансферти, що сягають в середньому 38 %. Однак 

номінальне збільшення обсягів доходів населення не завжди означає зростання 

достатку (реального доходу) внаслідок таких обставин, як зростання інфляції, 

амортизація, падіння курсу національної валюти тощо, отож без активної та 

ефективної політики уряду реально підвищити показники рівня життя населення, 

сформувати прошарок середнього класу та подолати бідність не вдасться. 

Здійснене моделювання зв’язку зростання добробуту населення України та 

адаптації законодавства ЄС унаслідок інституційної інтеграції дає підстави 
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очікувати підвищення інвестиційно-економічної активності в країні, поліпшення 

умов ведення бізнесу, розвитку ринку праці, підвищення рівня зайнятості 

населення. 

4. Виконане моделювання лібералізації торгівлі між Україною та ЄС на 

основі програмного забезпечення GTAP 10.0 засвідчує: 1) позитивний ефект — 

зростання еквівалентної змінної добробуту населення в усіх аналізованих 

періодах; 2) згідно з розрахунками, приріст позитивного торговельного сальдо 

для України внаслідок створення ЗВТ з ЄС зможуть забезпечити такі галузі: 

«зернові культури та сільськогосподарська сировина», «продукти харчування», 

«транспорт та комунікації», «послуги населенню та будівництво», «одяг та 

текстильні вироби»; інші сектори економіки зазнають значного збільшення 

конкуренції з боку європейських та міжнародних постачальників; 3) у різних 

регіонах світу відбудеться незначне зменшення економічного добробуту 

населення та обсягів виробництва внаслідок створення ЗВТ між Україною та ЄС. 

Положення, викладені у розділі, висвітлено в таких наукових працях автора 

[151; 155; 157; 158; 159; 162; 163; 164]. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі запропоновано нове концептуальне розв’язання 

наукової проблеми щодо встановлення закономірних зв’язків досягнення 

добробуту країн — членів міжнародних інтеграційних об’єднань в умовах 

ринково-інституційної трансформації внутрішньо- та зовнішньоекономічних 

відносин, що дало змогу зробити такі висновки: 

1. Категорія добробуту населення є комплексною, відображає економічні, 

соціальні та психологічні процеси у суспільстві та державі. Добробут населення 

досягається у стані рівноваги соціально-економічної системи, коли ресурси 

країни використовують ефективно і доходи розподіляють, на думку більшості 

громадян, справедливо. Головною метою держави є збільшення добробуту 

населення у процесі економічного розвитку та відтворення людського капіталу. 

Добробут населення тісно пов’язаний з величиною валового внутрішнього 

продукту, національним багатством, економічним потенціалом, а також 

безпекою, суверенітетом, конкурентоспроможністю країни на глобальному та 

макрорегіональному ринках. Добробут населення конкретизується в термінах 

«якість» і «рівень» життя, вимірюється відповідно до статистичних даних, а 

також суб’єктивних оцінок людей, включаючи такі блага, як стабільність 

громадського життя, його безпека, розвиток політичних свобод, доступність і 

престижність професії тощо. Добробут населення визначаємо сукупністю умов 

життя згідно з досягнутим рівнем соціально-економічного розвитку держави. 

Якщо зростання обсягів виробництва та, відповідно, доходів населення залежить 

від внутрішнього та зовнішнього попиту на вітчизняну продукцію, що регулюють 

ринковими відносинами, то досягнення високих соціальних стандартів і 

показників добробуту — пряме завдання урядів держав. Досягнення добробуту 

визначено як здатність країни ефективно залучати ресурси та справедливо 

розподіляти прибутки, що, зрештою, мотивує громадян розвивати власні 

здібності та інтереси, вдосконалювати професійні та бізнесові навички для 

отримання гідної винагороди за сумлінну працю.  
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2. Добробут населення оцінено за допомогою низки соціально-економічних 

показників. Визначальними прийнято вважати ВВП на особу, рівень споживання 

та індекс людського розвитку. Доповнюють методологію оцінки добробуту 

населення низкою авторських та інституційно розроблених показників, однак 

можливість їхнього застосування для аналізу обмежується недостатньою 

кількістю доступних статистичних баз і ресурсів. Опосередкованими 

економічними індикаторами добробуту є рівень безробіття, інфляції, сальдо 

торговельного балансу, доходи громадян. Запропонована концепція передбачає 

врахування проаналізованих показників. Наведена характеристика показників 

добробуту країн дає змогу відстежувати динаміку (поліпшення або погіршення) 

рівня та якості життя населення країни щодо своєї позиції серед інших країн. 

Застосування емпіричних методів аналізу чинників добробуту населення країн — 

членів міжнародних інтеграційних об’єднань, економіко-математичне 

моделювання ефектів лібералізації зовнішньої торгівлі, міграції та інвестицій, 

модель загальної економічної рівноваги підтвердили гіпотезу, що міжнародна 

економічна інтеграція впливає на рівень та якість життя населення, вигоди від 

формування нових умов торгівлі розподіляються нерівномірно.  

3. На основі моделі загальної економічної рівноваги та програмного 

забезпечення GTAP 10.0 розраховано еквівалентну змінну добробуту країн — 

членів НАФТА (США, Канада, Мексика), АСЕАН (Філіппіни, Малайзія, 

Індонезія, Сінгапур, Таїланд, Бруней, Камбоджа, Лаос, В’єтнам), МЕРКОСУР 

(Аргентина, Болівія, Бразилія, Чилі, Колумбія, Еквадор, Парагвай, Перу, Уругвай, 

Венесуела); виокремлено країни-лідери — Сінгапур, Канаду, Таїланд; вигоди 

отримують: Мексика, Бразилія, Аргентина, Чилі, Філіппіни, В’єтнам, Малайзія, 

Індонезія; решта країн зазнає втрат наприкінці аналізованого періоду; у ЄАЕС 

(РФ, Казахстан, Білорусь, Киргизстан, Вірменія) ефект лібералізації зовнішньої 

торгівлі відсутній.  

4. Кореляційно-регресійний аналіз добробуту населення країн — членів 

міжнародних інтеграційних об’єднань, залежно від рівнів доходів, засвідчив, що 

що заможніші країни досягли високих показників добробуту населення в умовах 
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умовах зростання споживання, обсягу ВВП, середньої заробітної плати та 

економічно активного населення; країни з середнім доходом — завдяки 

нарощуванню ВВП, зростанню тривалості життя, ПІІ та економічно активному 

активному населенню; у країнах з найнижчими доходами домінантними 

чинниками досягнення добробуту є індекс людського розвитку, обсяг ВВП, 

економічно активне населення та середня заробітна плата. Результати 

досліджених індикаторів євроінтеграції та чинників добробуту в країнах ЦСЄ 

методом нечіткої логіки засвідчують, що «нові члени ЄС» забезпечили зростання 

рівня та якості життя завдяки зростанню ВВП на особу, доходів від експорту, ПІІ, 

високій зайнятості та притоку мігрантів, що відповідає гіпотезі щодо переваги 

вільного руху факторів виробництва в умовах міжнародної економічної 

інтеграції.   

5. Країни — члени міжнародних інтеграційних об’єднань у межах 

географічних регіонів та історико-культурної спадщини з різною інтенсивністю 

розвивають спільне бачення та проекти, орієнтовані на зростання рівня та якості 

життя населення. Водночас формуються загальні концепції, критерії та 

стандарти, спрямовані на гармонізацію та конвергенцію добробуту всіх 

учасників. Ефективна політика добробуту передбачає зростання доходів на 

мікро-, мезо- та макрорівнях, формує умови для міжнародної 

конкурентоспроможності країн — членів міжнародних інтеграційних об’єднань 

та забезпечення збалансованого зростання шляхом дотримання соціальної 

справедливості і підвищення рівня ділової активності. Вона асоціюється 

насамперед з якістю людського капіталу, соціально-економічним потенціалом і 

перевагами міжнародної економічної інтеграції, що підтвердив панельний аналіз 

макроекономічних показників та аналітичних індексів країн — членів 

міжнародних інтеграційних об’єднань. Спільна політика добробуту 

Європейського Союзу передбачає особисту свободу, соціальну рівність та 

економічну ефективність. Європейська економічна та інституційна інтеграція 

стимулює розвиток спільної політики добробуту і гармонізацію соціального 

законодавства країн-членів. Політика добробуту ЄС спрямована на забезпечення 
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соціально-економічної рівноваги та конвергенції на всій території ЄС — стану 

підпорядкування економічного розвитку досягненню стратегічних соціальних 

цілей суспільства: високого рівня достатку при розумній його диференціації за 

дохідними групами населення; зберігання і поліпшення екологічних умов життя; 

забезпечення доступності культури, освіти, медичного обслуговування, 

цілковитої зайнятості, економічного зростання, об’єктивного розподілу прибутків 

та соціальної справедливості; виявлення детермінант, що гарантують якість 

життя, сталий розвиток, конкурентоспроможність та інші чинники зростання 

потенціалу ЄС; створення комплексної системи заходів і програм, соціальної 

технології, що забезпечують соціальних захист та охорону здоров’я громадян. 

6. У межах зони вільної торгівлі НАФТА, як найбільшого міжнародного 

інтеграційного об’єднання за обсягом ВВП, на відміну від ЄС, не створено 

наднаціональних органів у галузі політики добробуту. Країни-члени автономно 

розвивають власні системи соціального захисту та медичного обслуговування. 

Твердити про гармонізацію законодавства та структурно-інституційну інтеграцію 

некоректно, оскільки процес лібералізації торгівлі, інвестицій і трудової міграції 

не завершено. Ці та інші питання розглядає нова угода USMCA між країнами-

членами. Комплексний аналіз доводить, що політика добробуту в АСЕАН є 

обґрунтованішою і послідовнішою, ніж у МЕРКОСУР, що засвідчує не лише 

високий ступінь диверсифікації напрямів діяльності, а й методологічне 

забезпечення та інституційний базис оцінки і моніторингу досягнення добробуту 

в країнах — членах міжнародних інтеграційних об’єднань. В АСЕАН 

поглиблення міжнародної економічної інтеграції (перехід від зони вільної 

торгівлі до митного союзу) водночас узгоджується з соціальною стабільністю у 

мегарегіоні. Це передбачає застосування комплексного (інституційного) підходу 

до соціально-економічної політики, виходу за межі торгових і галузевих 

інтересів, орієнтованих на захист конкретних виробничих підгалузей, до 

прийняття стратегії та програм заохочення інтеграції та конкуренції як засобів 

економічного зростання, досягнення добробуту та подолання бідності. 

Економічне зростання і збільшення доходу населення країн — членів ЄАЕС 
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дають підстави підтвердити певний позитивний ефект інтеграційного об’єднання, 

однак найбільшу вигоду отримує РФ, яка використовує ресурси та структуру 

виробництва країн-членів, зрештою, як і в часи Радянського Союзу — «краще» 

спрямовується у центр, а периферія залежить від російського попиту та 

інвестицій. Загалом у мегарегіоні формується авторитарна модель економічної 

інтеграції. 

7. У країнах ЦСЄ — дійсних членах ЄС та країнах — претендентах на 

вступ спостерігаємо різні чинники та тенденції досягнення добробуту. 

Регресійний аналіз і метод огортаючих даних засвідчив завершення 

трансформаційного періоду у Польщі, Угорщині, Чеській Республіці. 

Поліпшення добробуту відбувається завдяки ефективності виробничих процесів 

та справедливому розподілу ресурсів. Країни — претенденти на вступ — 

Україна, Молдова, навпаки, потребують налагодження ринково-інституційних 

механізмів встановлення соціально-економічної рівноваги і зростання рівня та 

якості життя населення. У напрямі соціального забезпечення населення 

розпочався процес поступового зближення національних моделей. При цьому 

впровадження європейського соціального законодавства має обмежений характер 

і зводиться здебільшого до запровадження мінімальних соціальних стандартів, 

які не повинні перешкоджати створенню і зростанню конкуренції та розвиткові 

спільного ринку ЄС. 

8. Незважаючи на повільне зростання показників індексу людського 

розвитку, Україна затвердила та запроваджує комплексний пакет важливих 

реформ, таких як реформи у сфері охорони здоров’я, освіти, соціального 

забезпечення, земельна реформа та децентралізація, реформи у сфері державного 

управління, боротьба проти корупції, реформи правоохоронних органів, а також 

багато інших змін. Потребує розробки єдина стратегія управління 

зовнішньоекономічною політикою України з урахуванням: першочергової 

необхідності у забезпеченні її незалежності, суверенітету та національної 

безпеки; світових геополітичних та геоекономічних тенденцій, зміни принципів 

існування системи міжнародної безпеки; наслідків втрати важливих виробничих 
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потужностей анексованих територій. Кінцевим результатом структурних реформ 

повинен стати прогрес у сфері людського розвитку для кожного без винятку 

громадянина України. Формування добробуту населення необхідно 

позиціонувати як об’єкт стратегічного управління в рамках економічної політики 

держави і розглядати як ключове питання на засіданнях українського уряду. 

Сьогодні завдання полягає саме у тому, щоб створити в економіці такі «правила 

гри», які залишатимуться стабільними навіть після того, як зміниться кілька 

поколінь українців. Уряд покликаний забезпечити стабільність правил обміну та 

укладання угод на зразок країн — членів ЄС. Від того, яким буде інституційне 

середовище України, залежить швидкість входження економіки нашої держави 

до європейського економічного і політичного простору та ефективність реформ 

загалом. 

9. Лібералізація торгівлі між Україною та ЄС засвідчує позитивний ефект 

— зростання економічного добробуту населення в усіх аналізованих періодах, що 

досягається за умови скасування митних тарифів на всі товари та послуги з обох 

сторін. Згідно з розрахунками, приріст позитивного торговельного сальдо для 

України внаслідок скасування імпортних мит з ЄС зможуть забезпечити такі 

галузі: «зернові культури та сільськогосподарська сировина»; «продукти 

харчування»; «транспорт і комунікації»; «послуги населенню та будівництво»; 

«одяг і текстильні вироби». 

10. Досягнення добробуту населення України внаслідок адаптації 

законодавства ЄС (інституційної інтеграції) дає підстави очікувати зростання 

доходів, корисності споживання, поліпшення умов торгівлі та ведення бізнесу, 

розвитку ринку праці, підвищення рівня зайнятості населення. Розвиток торгівлі 

та спільних інституцій ЄС створює нові умови для зростання політичної, 

соціальної та економічної активності в Україні. Ці умови є ще важливішими для 

нашої країни завдяки Угоді про асоціацію, що даватиме змогу не лише брати 

активну участь в економічній діяльності ЄС (провадити зовнішньоекономічну та 

інвестиційну діяльність у країнах-членах), а й формувати та розвивати за зразком 
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ЄС власні інституції, необхідні Україні вже сьогодні та ще більшою мірою — в 

майбутньому, наближаючись до моделей добробуту ЄС. 

11. У сучасних геополітичних умовах стратегічна мета України — 

ефективно та швидко розвивати співпрацю з Європейським Союзом. Це надійний 

метод реалізації національних інтересів, побудови економічно розвинутої та 

демократичної держави добробуту, зміцнення позицій у світовій системі 

міжнародних відносин. Водночас реальність намірів щодо запровадження Угоди 

про асоціацію і Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між 

Україною та ЄС потребує прискореної імплементації правових, економічних, 

соціальних, екологічних, адміністративних та інших вимірів ЄС до національного 

законодавства у контексті проголошеної світовою спільнотою парадигми сталого 

розвитку та держави добробуту. 
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ДОДАТКИ 
 

Додаток А 

ІНДЕКС ПРОЦВІТАННЯ КРАЇН СВІТУ  

Індекс процвітання країн світу Legatum (The Legatum Prosperity Index) — це 

комбінований показник, який вимірює досягнення країн світу з точки зору їх 

благополуччя і процвітання. Дослідження вперше проведено 2006 року 

британським аналітичним центром «The Legatum Institute» (підрозділ 

міжнародної інвестиційної групи «Legatum»). Мета — вивчення суспільного 

благополуччя і його поширення в глобальному масштабі. 

Показники базуються на статистичному аналізі, соціологічних 

дослідженнях та експертних оцінках учасників опитування. Статистичні дані, які 

використовують у рейтингу, отримані від Організації Об’єднаних Націй, 

Світового банку, Організації економічного співробітництва та розвитку, Світової 

організації торгівлі, Gallup, Economist Intelligence Unit, IDC, Pyramid Research та 

інших інститутів. До редакційної ради видання Індексу входять представники 

низки провідних університетів і дослідницьких центрів. 

Індекс формується на основі 89 показників, об’єднаних у восьми 

субіндексах, які відображають різні аспекти життя суспільства і параметри 

суспільного добробуту: 

1. Економіка: 

— макроекономічна політика; 

— економічна задоволеність та очікування; 

— передумови економічного зростання фінансового сектору. 

2. Підприємництво: 

— умови підприємницького середовища; 

— інноваційна активність; 

— доступ підприємців до нових можливостей. 

3. Управління: 

— ефективність та відповідальність уряду;  

— чесні вибори та політична участь; 
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— верховенство законів. 

4. Освіта: 

— доступ до освіти; 

— якість освіти; 

— якість людського капіталу. 

5. Охорона здоров’я: 

— основні результати в сфері охорони здоров’я; 

— інфраструктура сфери охорони та профілактики здоров’я;  

— задоволеність фізичним і психологічним здоров’ям. 

6. Безпека: 

— національна безпека; 

— особиста безпека. 

7. Особиста свобода: 

— індивідуальна свобода;  

— соціальна толерантність. 

8. Соціальний капітал:  

— соціальна згуртованість; 

— взаємодія в общині та сім’ї. 

Субіндекс 1 «Економіка» орієнтований на те, що результати виваженої 

макроекономічної політики позитивно впливають на середній рівень доходу та 

благополуччя в країні. Окрім цього, авторами дослідження приймається, що 

інвестиції у фізичний капітал, високотехнологічний експорт та загалом 

конкурентоспроможна економіка привабливі для іноземних інвестицій, які є 

одним із потенційних джерел зростання доходів на одну особу. Цікавим є 

висновок експертів, що оптимістичні очікування щодо майбутнього економіки і 

задоволеність життям загалом позитивно впливають на загальний добробут 

громадян країни. Проте швидке зростання ВВП поєднується зі зниженням рівня 

щастя, що пов’язано із неготовністю людей до різких змін. 

Субіндекс 2 «Підприємництво» відображає здатність країни до 

комерціалізації інновацій та заходів технологічно-комунікаційного спрямування. 
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Експерти вважають, що низькі витрати на відкриття підприємницької справи та 

позитивне сприйняття перспектив підприємницької діяльності сприяють 

загальному благополуччю. Ще одним постулатом, який популяризують 

дослідники даного індексу, є те, що інновації, які поширюються через 

підприємницький сектор, детермінують економічне зростання та позитивні 

ефекти від дифузійного поширення підприємницького потенціалу. 

Субіндекс 3 «Управління» характеризує рівень корупції в урядових 

структурах, сприйняття громадянами виборів як чесних та справедливих, рівень 

якості судової та військової систем. Наукові дослідження показують, що 

політичні свободи, сильні державні інституції та якісне регулювання зумовлюють 

прямий вплив на економічне зростання країни. Також справедливий та 

відповідальний уряд підвищує рівень задоволеності життям громадян. 

Субіндекс 4 «Освіта» відображає рівень доступу до освіти, яка дає змогу 

реалізовувати потенціал кожного громадянина. Приймається, що високий рівень 

освіченого населення сприяє науковим дослідженням і розробкам. При 

розрахунку субіндексу враховується сприйняття громадянами країни власних 

можливостей для підвищення освітнього рівня. 

Субіндекс 5 «Охорона здоров’я» показує результати оцінювання показників 

щодо інфраструктури сфери охорони здоров’я, рівень імунізації населення та 

витрат держави на медичні заходи. Окрім цього, враховується середня тривалість 

життя, показники дитячої смертності, чистоти навколишнього середовища та 

інших факторів, які мають вплив на здоров’я людини. Дослідниками виявлено, 

що особисте фізичне здоров’я має прямий вплив на тенденції в розвитку 

суспільства. 

Субіндекс 6 «Безпека» поєднує в собі результати оцінювання як особистої 

безпеки кожного громадянина в країні, так і загалом безпеки держави. Цілком 

зрозуміло, що в умовах невпевненості у власному захисті суспільство не може 

розвиватися з максимальною віддачею. Наукові дослідження підтверджують, що 

організовані політичні насильства (перевороти, громадянські війни), а також 
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злочинність, слабка соціальна згуртованість перешкоджають економічному 

зростанню та задоволеності життям. 

Субіндекс 7 «Особиста свобода» відображає рівень свободи вибору, слова, 

віри, толерантності етнічних меншин та іммігрантів тощо. В умовах захищеності 

особистих свобод громадян країна зазвичай характеризується високим рівнем 

національного доходу. 

Субіндекс 8 «Соціальний капітал» показує наскільки такі фактори, як 

волонтерство, допомога незнайомцям, пожертви в благодійні організації, 

впливають на економічний стан країни та рівень задоволеності життям. 

Емпіричні дослідження соціального капіталу показали, що благополуччя 

громадян зростає через соціальну участь громадян, сімейні та громадські зв’язки 

[131].  
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Додаток Б 
 

Структурований список показників добробуту населення 
Назва 

показників Вимірювання Клас Джерело Термін 
планування 

Матеріальні умови життя 
На межі 
бідності 
(рівень) 

(Частка) людей з еквіва-
лентним доходом нижче рівня 
на межі бідності (дорівнює 
60 % національного середньо-
го еквівалентного доходу)  

Первинний Опитування 
ЄС про 
доходи та 
умови життя 
(EU-SILC) 

Коротко-
терміновий 

Вагомі 
матеріальні 
втрати 
(рівень) 

(Частка) людей, що 
накопичили принаймні 4 з 9 
пунктів, що можна втратити, 
примусова відсутність 
предметів першої 
необхідності, заборгованості, 
несподіваних витрат 
(показник «Європа—2020») 

Синтетичний Опитування 
ЄС про 
доходи та 
умови життя 
(EU-SILC) 

Коротко-
терміновий 

Обмежені 
витрати 

Співвідношення основних 
витрат до загального 
бюджету домогосподарства 
вище, ніж 75 % 

Первинний Опитування 
щодо бюджету 
домогоспо-
дарствHBS/ 
Опитування ЄС 
про доходи та 
умови життя 
(EU-SILC) 

Довго-
терміновий 

Боргове 
наванта-
ження 

Коефіцієнт боргу до активів 
вище, ніж 75 %, коефіцієнт 
обслуговування кредиту до 
доходу 

 Опитування 
щодо фінансів 
та спожи-
вання домо-
господарств 

(HFCS) 

Довго-
терміновий 

Якість 
житла 

Базується на сукупності (агре-
гації) декількох пунктів 
(занадто темно, пере-
повненість, протікаючий дах 
або пошкоджена підлога, 
внутрішній туалет, ванна або 
душ) 

Синтетичний Опитування 
ЄС про 
доходи та 
умови життя 
(EU-SILC) 

Коротко-
терміновий 

Коефіцієнт 
частки 
квинтиль-
ного 
доходу 

S80/S20 Додатковий Опитування 
ЄС про 
доходи та 
умови життя 
(EU-SILC) 

Коротко-
терміновий 

Продуктивні та цінні діяльності 
Низька 
інтенсив-
ність 
роботи 

Домогосподарства, де 
дорослі працюють менше, 
ніж 20 % від їхнього 
потенційного річного доходу 

Синтетичний Опитування 
ЄС про 
доходи та 
умови життя 
(EU-SILC) 

Коротко-
терміновий 
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Якість 
зайнятості 

Тимчасові контракти  Первинний Опитування 
ЄС про 
доходи та 
умови життя 
(EU-SILC) 

Коротко-
терміновий 

Якість 
зайнятості 

Працівники, які працюють на 
роботі з частковою 
зайнятістю 

Первинний  Опитування 
ЄС про 
доходи та 
умови життя 
(EU-SILC) 

Коротко-
терміновий 

Якість 
зайнятості 

Тривалий робочий час Первинний Опитування 
ЄС про 
доходи та 
умови життя 
(EU-SILC) 

Коротко-
терміновий 

Якість 
зайнятості 

Бідність на роботі Первинний Опитування 
ЄС про 
доходи та 
умови життя 
(EU-SILC) 

Коротко-
терміновий 

Якість 
зайнятості 

Охоплює набір показників, 
що базуються на завданнях 
для рекомендацій (безпека та 
етика зайнятості, дохід та 
пільги від зайнятості, робочі 
години та баланс між 
роботою і сімейним життям, 
безпека зайнятості і 
соціальний захист, 
соціальний діалог, навички 
розвитку і тренінги, 
відносини на робочому місці 

Синтетичний/
Первинний 

 Довго-
терміновий 

Рівень 
безробіття 

Частка безробітних людей як 
відсоток активної робочої 
сили 

Первинний  Коротко-
терміновий 

Регіональні 
відмінності  

Коефіцієнт варіації рівня 
зайнятості 

Додатковий  Коротко-
терміновий 

Здоров’я 
Втрата 
здоров’я 

Частка осіб, які оцінюють 
своє здоров’я,  як  
допустиме/погане/дуже 
погане або мають 
довготривалу, хронічну 
хворобу/ довготривалу 
проблему зі здоров’ям або 
заявляють, що мають 
обмеження в денній 
активності. (18-64, 65+) 
(Базується на групуванні 
3 показників здоров’я  
Європейської спільноти) 

Синтетичний Опитування 
ЄС про 
доходи та 
умови життя 
(EU-SILC) 

EHIS 

Коротко-
терміновий 
 
Довго-
терміновий 
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Здорові 
роки життя 
(HLY) 

Потенційна кількість років, 
що особа проживе здоровою 

Додатковий Adm 
Опитування 
ЄС про 
доходи та 
умови життя 
(EU-SILC) 

Коротко-
терміновий 

Доступ до 
охорони 
здоров’я 

Частка людей, які 
зазначають, що принаймні 
раз за останні 12 місяців 
вони відчували, що 
потребують медичну або 
стоматологічну допомогу і 
вони не отримали її тому, що 
а) це занадто дорого; б) вони 
повинні були чекати; 
в) потрібно було дуже далеко 
їхати (18-64, 65+) 

Синтетичний Опитування 
ЄС про 
доходи та 
умови життя 
(EU-SILC) 

EHIS 

Коротко-
терміновий 
 
Довго-
терміновий 

Ймовірна 
тривалість 
життя 

Середня кількість років, яку 
ще повинна прожити 
людина, яка досягла певного 
точного віку, якщо протягом 
усього свого життя він або 
вона була піддана поточним 
умовам смертності  

Додатковий Adm Коротко-
терміновий 

Рівень 
смертності 

Вікові показники смертності 
(на 1000 жителів); рівень 
дитячої смертності (на 
тисячу народжених жимими) 

Додатковий Adm Коротко-
терміновий 

Освіта 
Випускни-
ки зі 
школи  
на ВНЗ 

Частка людей віком  
18–24 роки з середньою 
освітою та не залучені до 
подальшого навчання 

Синтетичний LSF Коротко-
терміновий 

Освітні 
досягнення 
(рівень 
освіти) 

Частка людей, які мають 
нижчу/середню/вищу освіту 

Первинний LSF Коротко-
терміновий 

Навчання 
протягом 
усього 
життя 

Частка людей віком від 25 до 
64 років, які отримали освіту 
протягом останніх чотирьох 
тижнів перед опитуванням 

Синтетичний LSF Коротко-
терміновий 

Когнітивні 
навички 

PISA/PIAAC бали Додатковий OECD Довго-
терміновий 

Дозвілля та соціальна взаємодія 
Підтри-
муючі 
відносини 

Базуються на якості відносин 
(Можливість попросити 
родича, друга або сусіда про 
допомогу ) 

Синтетичний Опитування 
ЄС про 
доходи та 
умови життя 
(EU-SILC) 
Ahm 2006 

 
Опитування 

Коротко-
терміновий 
 
 
 
 
 
Довго-
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ЄС про 
доходи та 
умови життя 
(EU-SILC) 
Ahm 2013 

терміновий 

Соціальні 
контакти 

Базуються на групуванні 
частих контактів (люди, з 
якими зустрічаєшся менше 
разу на тиждень з обома 
родичами та друзями) 

Синтетичний Опитування 
ЄС про 
доходи та 
умови життя 
(EU-SILC) 
Ahm 2006 

Коротко-
терміновий 
 

Дозвілля та 
культура 

Базується на участі у 
декількох видах діяльності 
(дозвілля, хобі, волонтерська 
робота, культурні види 
діяльності) 

Синтетичний/
первинний 

TUS Довго-
терміновий 

Соціальне 
відчуження 

Базується на групуванні 
декількох пунктів щодо 
людських почуттів про 
відчуження/входження до 
суспільства 

Синтетичний EQLS Коротко-
терміновий 

Особиста незахищеність 
Еконо-
мічна 
незахи-
щеність  

Базується на групуванні 
пунктів фінансових обмежень 
(фінансовий тягар вартості 
житла, неочікувані фінансові 
витрати, зводити кінці з 
кінцями) 

Синтетичний Опитування 
ЄС про 
доходи та 
умови життя 
(EU-SILC) 

Коротко-
терміновий 

Фізична 
незахи-
щеність  

Базується на групуванні 
пунктів незахищеності 
(жорстокий злочин, 
тероризм, крадіжка зі 
взломом, безпека в темряві) 

Синтетичний SASU Довго-
терміновий 

Фізична не-
захищеність 

Рівень 
вбивств/100 000 людей 

Додатковий Adm Коротко-
терміновий 

Урядові та основні права 
Довіра до 
інститутів 

Базується на групуванні 
декількох пунктів (довіра до 
різних національних 
інститутів) 

Синтетичний EQLS 
Опитування 
ЄС про 
доходи та 
умови життя 
(EU-SILC) 
Ahm 2013 

Коротко-
терміновий 
Довго-
терміновий 

Задоволен-
ня громад-
ськими 
послугами 

Базується на групуванні 
декількох пунктів (різні 
виконавчі послуги) 

Синтетичний EQLS Коротко-
терміновий 
 

Активна 
грома-
дянська 
позиція 

Pools numbers Додатковий Adm Коротко-
терміновий 
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Умови життя та навколишнього середовища 
Місцеве 
навко-
лишнє 
середо-
вище 

Базується на групуванні 
декількох пунктів (шум від 
сусідів; забруднення та 
проблеми навколишнього 
середовища 

Синтетичний Опитування 
ЄС про 
доходи та 
умови життя 
(EU-SILC) 

Коротко-
терміновий 

Забруднен-
ня повітря 

Відсоток впливу 
забруднення на місцеве 
населення 

Додатковий   

Загальне задоволення життям 
Загальне 
задоволен-
ня життям 

Базується на одному пункті 
задоволення життям по 
шкалі від 0–10 

Первинний EQLS 
 

Опитування 
ЄС про 
доходи та 
умови життя 
(EU-SILC) 
Ahm 2013 

Коротко-
терміновий 
Довго-
терміновий 

Емоційне 
само-
почуття 

Базується на групуванні 
пунктів психічного здоров’я 

Синтетичний EHIS 
Опитування 
ЄС про 
доходи та 
умови життя 
(EU-SILC) 
Ahm 2013 

Коротко-
терміновий 
Довго-
терміновий 

Джерело: Складено автором на основі [260]. 
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Додаток В 

Графіки залишків регресії 

Країни з високим доходом. Рівняння регресії 2.18: 
Raw Predicted Values  vs. Y1

Raw Predicted Values  = ,16713 + ,90100 * Y1
Correlation: r = ,94921
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Рис. В.1. Графік залишків регресії на нормальному імовірнісному папері 
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Рис. В.2. Гістограма залишків рядків 
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Країни з високим доходом. Рівняння регресії 2.19: 

 
Raw residuals vs. Y2

Raw residuals = -,0370 + ,04378 * Y2
Correlation: r = ,20923
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Рис. В.3. Графік залишків регресії на нормальному імовірнісному папері 
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Рис. В.4. Гістограма залишків рядків 
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Країни з високим доходом. Рівняння регресії 2.20: 
Raw residuals vs. Y3

Raw residuals = -,2466 + ,23663 * Y3
Correlation: r = ,48645
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Рис. В.5. Графік залишків регресії на нормальному імовірнісному папері 
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Рис. В.6. Гістограма залишків рядків 
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Країни з середнім доходом. Рівняння регресії 2.21: 

 
Observed Values vs. Residuals

Dependent variable: Y1
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Рис. В.7. Графік залишків регресії на нормальному імовірнісному папері 
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Рис. В.8. Гістограма залишків рядків 
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Країни з середнім доходом. Рівняння регресії 2.22: 

 
Raw residuals vs. Y2

Raw residuals = -,0355 + ,04615 * Y2
Correlation: r = ,21482
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Рис. В.9. Графік залишків регресії на нормальному імовірнісному папері 
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Рис. В.10. Гістограма залишків рядків 
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Країни з середнім доходом. Рівняння регресії 2.23: 

 
Raw Predicted Values  v s. Y3

Raw Predicted Values  = ,17345 + ,88358 * Y3

Correlation: r = ,93999
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Рис. В.11. Графік залишків регресії на нормальному імовірнісному папері 
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Рис. В.12. Гістограма залишків рядків 
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Країни з низьким доходом. Рівняння регресії 2.24: 

 
Raw residuals vs. Y1

Raw residuals = -,0149 + ,02060 * Y1
Correlation: r = ,14351
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Рис. В.13. Графік залишків регресії на нормальному імовірнісному папері 

Distribution of  Raw residuals
 Expected Normal

-0,14 -0,12 -0,10 -0,08 -0,06 -0,04 -0,02 0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

N
o 

of
 o

bs

 
Рис. В.14. Гістограма залишків рядків 
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Країни з низьким доходом. Рівняння регресії 2.25: 

 
Raw residuals vs. Y2

Raw residuals = -,2380 + ,32153 * Y2
Correlation: r = ,56704
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Рис. В.15. Графік залишків регресії на нормальному імовірнісному папері 
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Рис. В.16. Гістограма залишків рядків 
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Країни з низьким доходом. Рівняння регресії 2.26: 

 
Raw residuals vs. Y3

Raw residuals = -,4734 + ,25848 * Y3
Correlation: r = ,50841
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Рис. В.17. Графік залишків регресії на нормальному імовірнісному папері 
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Рис. В.18. Гістограма залишків рядків 
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Додаток Г  
ВВП і витрати на соціальний захист країн ЄС, 2011–2015 рр.  
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ЄС 28 900 28,3 28,7 28,9 28,7 19,2 2,8 10,3 1,4 1,7 1,4 1,7 
 І кластер: нові члени ЄС 
Болгарія 63 00 16,5 16,6 17,6 18,5 13,3 0,2 9,9 - 2,4 0,1 0,7 
Естонія 15 400 15,6 15,0 14,9 15,1 12,9 2,1 7,0 0,1 2,3 1,1 0,3 
Латвія 12 300 15,4 14,4 14,6 14,5 11,5 2,1 7,3 0,2 0,7 0,5 0,7 
Литва 12900 16,9 16,3 15,3 14,7 11,1 2,8 5,8 0,3 1,0 0,6 0,7 
Польща 11 200 18,7 18,9 19,4 19,0 15,9 2,6 9,1 1,8 1,4 0,6 0,4 
Румунія 8 100 16,4 15,4 14,9 14,8 11,5 1,0 8,5 0,1 1,1 0,1 0,6 
 ІІ кластер: старі члени ЄС 
Франція 32 800 32,7 33,5 33,9 34,3 24,6 2,8 13,6 1,6 2,5 2,0 2,2 
Німеччина 37 100 28,6 28,7 29,0 29,1 19,0 3,1 9,2 1,9 1,6 1,7 1,6 
Велика 
Британія 

39 600 29,1 29,2 28,4 27,4 16,4 2,6 8,8 0,1 1,5 0,2 3,3 

Австрія 39 400 29,0 29,3 29,8 30,0 21,7 1,9 13,1 1,5 2,3 1,5 1,3 
Люксембург 89 900 21,9 22,8 23,2 22,7 18,9 1,5 10,5 0,0 4,1 2,0 0,8 
Італія 27 100 28,5 29,3 29,8 30,0 21,5 1,9 13,8 2,8 1,5 1,2 0,3 
 ІІІ кластер: країни Центральної Європи та острівні країни ЄС 
Чехія 15 800 20,1 20,4 20,2 19,7 12,7 2,2 7,7 0,6 1,1 0,2 0,9 
Кіпр 20 800 21,5 22,3 24,2 23,0 12,0 0,5 5,8 1,4 2,4 0,8 1,0 
Угорщина 11 100 21,7 21,4 20,8 19,9 15,0 3,0 7,2 1,1 2,0 0,4 1,3 
Мальта 21 500 18,8 19,0 18,8 19,0 12,4 1,2 7,3 1,4 1,2 0,5 0,9 
Словенія 18 700 24,5 24,9 24,9 24,1 17,4 2,3 9,9 1,4 2,0 0,6 1,2 
Словаччина 14 500 17,8 18,0 18,3 18,5 15,0 2,8 7,9 0,9 1,3 0,2 1,9 
 IV кластер: Cкандинавські країни та інші члени ЄС 
Нідерланди 40 000 30,2 31,0 31,2 30,9 16,6 4,5 6,8 0,1 1,1 1,7 2,4 
Фінляндія 38 200 28,9 30,1 31,1 31,9 25,6 3,5 13,4 0,8 3,2 2,7 2,0 
Швеція 45 600 28,2 29,3 30,0 29,6 20,9 4,5 10,7 0,3 2,5 1,3 1,7 
Данія 47 800 32,3 32,2 33,0 33,5 23,6 4,8 8,3 0,0 4,6 2,7 3,2 
Бельгія 36 600 29,7 29,6 30,1 30,3 20,2 3,5 9,1 1,8 2,4 2,0 1,4 
Ірландія 55 100 23,5 23,2 22,3 20,6 9,6 1,7 2,4 0,6 2,0 1,8 1,1 
 V кластер: країни ЄС, в яких спостерігається падіння економіки 
Греція 16 200 27,7 28,2 26,7 26,0 20,5 1,6 15,7 1,7 0,6 0,7 0,2 
Іспанія 23 200 25,3 25,5 25,8 25,4 17,1 2,4 9,2 2,3 0,6 2,0 0,6 
Португалія 17 300 25,8 26,4 27,6 26,9 18,3 1,2 12,2 1,8 1,1 1,2 0,8 

Джерело: Складено автором на основі [123]. 
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Додаток Д 

Графіки залишків регресійного аналізу добробуту країн ЦСЄ – членів ЄС 

Країни ЦСЄ – члени ЄС. Рівняння регресії 4.1: 

 

 
Рис. Д.1. Графік залишків регресії на нормальному імовірнісному папері 

 

 
 

Рис. Д.2. Гістограма залишків рядків 
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Країни ЦСЄ – члени ЄС. Рівняння регресії 4.2:  
 

Raw residuals vs. Y2
Raw residuals = -,2946 + ,65619 * Y2

Correlation: r = ,81005
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Рис. Д.3. Графік залишків регресії на нормальному імовірнісному папері 
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Рис. Д.4. Гістограма залишків рядків 
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Додаток Е 

Критерії стратегії «Європа—2020», країни ЦСЄ 

Критерій Показник Рік Ціль 

Болгарія 
Зайнятість населення віком 20–64 роки, % 67,1 2015 76 
Валові внутрішні витрати на НДДКР, % від ВВП 0,8 2014 1,5 
Частка молоді віком 18–24 роки, що не має закінченої 
середньої освіти, % 

13,4 2014 11 

Вища освіта, % населення віком 30–34 роки 32,1 2015 36 
Число осіб, яким загрожує бідність або соціальне 
відчуження (тисячі) 

1578 2014 1372 

Естонія 
Зайнятість населення віком 20–64 роки, % 76,5 2015 76 
Валові внутрішні витрати на НДДКР, % від ВВП 1,44 2014 3 
Частка молоді віком 18–24 роки, що не має закінченої 
середньої освіти, % 

11,2 2015 9,5 

Вища освіта, % населення віком 30–34 роки 45,3 2015 40 
Число осіб, яким загрожує бідність або соціальне 
відчуження (тисячі) 

21,8 2014 15 

Латвія 
Зайнятість населення віком 20–64 роки, % 72,5 2015 73 
Валові внутрішні витрати на НДДКР, % від ВВП 0,69 2014 1,5 
Частка молоді віком 18–24 роки, що не має закінченої 
середньої освіти, % 

9,9 2015 10 

Вища освіта, % населення віком 30–34 роки 41,3 2015 34 
Число осіб, яким загрожує бідність або соціальне 
відчуження (тисячі) 

560 2014 529 

Литва 
Зайнятість населення віком 20–64 роки, % 73,4 2015 72,8 
Валові внутрішні витрати на НДДКР, % від ВВП 1,01 2014 1,9 
Частка молоді віком 18–24 роки, що не має закінченої 
середньої освіти, % 

5,5 2015 9 

Вища освіта, % населення віком 30–34 роки 57,6 2015 48,7 
Число осіб, яким загрожує бідність або соціальне 
відчуження (тисячі) 

804 2014 814 

Польща 
Зайнятість населення віком 20–64 роки, % 67,8 2015 71 
Валові внутрішні витрати на НДДКР, % від ВВП 0,94 2014 1,7 
Частка молоді віком 18–24 роки, що не має закінченої 
середньої освіти, % 

5,3 2015 4,5 

Вища освіта, % населення віком 30–34 роки 43,4 2015 45 
Число осіб, яким загрожує бідність або соціальне 
відчуження (тисячі) 

9337 2014 9991 
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Румунія 
Зайнятість населення віком 20–64 роки, % 66 2015 70 
Валові внутрішні витрати на НДДКР, % від ВВП 0,38 2014 2 
Частка молоді віком 18–24 роки, що не має закінченої 
середньої освіти, % 

19,1 2015 11,3 

Вища освіта, % населення віком 30–34 роки 25,6 2015 26,7 
Число осіб, яким загрожує бідність або соціальне 
відчуження (тисячі) 

8397 2014 8838 

Словаччина 
Зайнятість населення віком 20–64 роки, % 67,7 2015 72 
Валові внутрішні витрати на НДДКР, % від ВВП 0,89 2014 1,2 
Частка молоді віком 18–24 роки, що не має закінченої 
середньої освіти, % 

6,9 2015 6 

Вища освіта, % населення віком 30–34 роки 28,4 2015 40 
Число осіб, яким загрожує бідність або соціальне 
відчуження (тисячі) 

18,4 2014 17,2 

Словенія 
Зайнятість населення віком 20–64 роки, % 69,1 2015 75 
Валові внутрішні витрати на НДДКР, % від ВВП 2,39 2014 3 
Частка молоді віком 18–24 роки, що не має закінченої 
середньої освіти, % 

6,5 2015 7,3 

Вища освіта, % населення віком 30–34 роки 43,4 2015 40 
Число осіб, яким загрожує бідність або соціальне 
відчуження (тисячі) 

410 2014 321 

Угорщина 
Зайнятість населення віком 20–64 роки, % 68,9 2015 75 
Валові внутрішні витрати на НДДКР, % від ВВП 1,37 2014 1,8 
Частка молоді віком 18–24 роки, що не має закінченої 
середньої освіти, % 

11,5 2015 10 

Вища освіта, % населення віком 30–34 роки 34,3 2015 34 
Число осіб, яким загрожує бідність або соціальне 
відчуження (тисячі) 

3097 2014 2344 

Хорватія 
Зайнятість населення віком 20–64 роки, % 60,5 2015 62,9 
Валові внутрішні витрати на НДДКР, % від ВВП 0,79 2014 1,4 
Частка молоді віком 18–24 роки, що не має закінченої 
середньої освіти, % 

2,8 2015 4 

Вища освіта, % населення віком 30–34 роки 30,9 2015 35 
Число осіб, яким загрожує бідність або соціальне 
відчуження (тисячі) 

1243 2014 1220 

Чеська Республіка 
Зайнятість населення віком 20–64 роки, % 74,8 2015 75 

Валові внутрішні витрати на НДДКР, % від ВВП 2 2014 1 
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Частка молоді віком 18–24 роки, що не має закінченої 
середньої освіти, % 

6,2 2015 5,5 

Вища освіта, % населення віком 30–34 роки 30,1 2015 32 

Число осіб, яким загрожує бідність або соціальне 
відчуження (тисячі) 

1532 2014 1466 

Джерело: Складено автором на основі [277]. 
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Додаток Ж 

Описові статистики кластерів політики добробуту країн ЦСЄ 

Таблиця Ж.1 

Case ID 

Descriptive Statistics for Cluster 4 (Spreadsheet1) Cluster contains 4 variables 

Mean 
 

Standard 

Deviation 
 

Variance 
 

C_1 
 

74,0000 1,8257 3,33 

C_2 
 

2,1750 0,9605 0,92 

C_3 
 

8,2000 1,8779 3,53 

C_4 
 

38,5000 3,0000 9,00 

C_5 
 

220,5500 250,8875 62944,54 

 

Таблиця Ж.2 

Case ID 

Descriptive Statistics for Cluster 4 (Spreadsheet1) Cluster contains 5 variables 

Mean 
 

Standard 

Deviation 
 

Variance 
 

C_1 
 

71,8400 3,5083 12,3 

C_2 
 

1,2840 0,6765 0,5 

C_3 
 

8,0000 2,4269 5,9 

C_4 
 

43,2000 10,4219 108,6 

C_5 
 

362,8400 343,0253 117666,4 
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Додаток И 

Графіки залишків регресійного аналізу добробуту країн ЦСЄ — 

претендентів на вступ до ЄС 

 

Рівняння регресії 4.6: 
Raw residuals vs. Y1

Raw residuals = -1,798 + ,20311 * Y1
Correlation: r = ,45067
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Рис. И.1. Графік залишків регресії на нормальному імовірнісному папері 

Distribution of Raw residuals
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Рис. И.2. Гістограма залишків рядків 
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Рівняння регресії 4.7: 
 

Raw residuals vs. Y2
Raw residuals = -3,900 + ,36250 * Y2

Correlation: r = ,60208
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Рис. И.3. Графік залишків регресії на нормальному імовірнісному папері 
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Рис. И.4. Гістограма залишків рядків 
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Додаток К 

Структура індексу Східного партнерства в Україні, 2013–2016 рр. 

Показник 
Рейтинг 

2013 
Рейтинг 

2014 Показник 
Рейтинг 

2015–2016 

І. Зв’язок  0,65 0,66 І. Зв’язок 0,72 

у т. ч. у розрізі складових:    у т. ч. у розрізі складових:  
- політичний діалог  0,88 0,89 - міжнародна безпека, 

діалог та співпраця  
0,78 

- торговельно-економічна 
інтеграція  

0,72 0,74 - секторальне 
співробітництво та 
торгові потоки  

0, 64 

- секторальне співробітництво  0,66 0,66 - громадяни в Європі 0,46 

- освіта, культура, допомога 
молоді  

0,54 0,51   

- допомога населенню  0,46 0,48   

ІІ. Наближення  0,58 0,60 ІІ. Наближення  0,72 

у т. ч. у розрізі складових:    у т. ч. у розрізі складових:   
- рівень демократії  0,60 0,61 - рівень демократії  0,70 

- рівень ринкової економіки  0,54 0,57 - інтеграція та 
наближення до ЄС  

0,70 

- галузеві наближення  0,60 0,62 - стабільний розвиток  0,77 
ІІІ. Менеджмент європейської 
інтеграції  

0,52 0,50   

у т.ч. у розрізі складових:    

- інституційні механізми для 
європейської інтеграції  

0,43 0,42 

- правовий механізм 
наближення  

0,66 0,57 
- керування допомогою ЄС  0,44 0,50 
- навчання в галузі 
європейської інтеграції  

0,50 0,43 

- інформування щодо 
інтеграції ЄС  

0,36 0,36 

Джерело: Складено автором за [52; 53]. 

 


