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ВІД УКЛАДАЧІВ

Біобібліографічний покажчик серії «Портрети вчених Київсь-
кого національного економічного університету імені Вадима
Гетьмана» присвячений відомому вченому-економісту, доктору
економічних наук, професору, проректору з науково-педагогічної
роботи, завідувачу кафедри управління персоналом та економіки
праці, заслуженому діячу науки і техніки України Анатолію
Михайловичу Колоту.

Життєвий шлях та науково-педагогічну діяльність Анатолія
Михайловича розкрито у вступній статті.

Джерельною базою покажчика є монографії, підручники,
навчально-методичні посібники, статті з наукових збірників та
періодичних видань.

Основний матеріал видання структуровано за розділами:
• покажчик друкованих праць Анатолія Михайловича Колота;
• автореферати дисертацій, захищених під керівництвом

А. М. Колота;
• література про життя та діяльність А. М. Колота.
Для зручності користування біобібліографічним покажчиком

укладачами підготовлені допоміжні покажчики:
• іменний покажчик;
• алфавітний покажчик назв праць А. М. Колота;
• хронологічний покажчик назв конференцій, у яких брав

участь А. М. Колот.
Покажчик складений за матеріалами фондів бібліотеки ДВНЗ

«Київський національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана», Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадсько-
го, Державної науково-технічної бібліотеки України, Національ-
ної парламентської бібліотеки України та інших державних біб-
ліотек, а також за матеріалами, наданими автором. Покажчик
містить 506 бібліографічних описів. Матеріал покажчика систе-
матизований за видами опублікованих видань: монографії, підруч-
ники та навчальні посібники, статті з наукових збірників та
періодичних видань за прямою хронологією публікацій.



6

Більшість публікацій, що ввійшли до покажчика, опрацьовано
de visu. Бібліографічний опис усіх матеріалів здійснено згідно з
чинними державними стандартами, зокрема ДСТУ ГОСТ 7.1:2006
«Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги
та правила складання».

Видання розраховано на науковців, аспірантів, студентів та
широке коло читачів, які цікавляться розвитком економічної
науки та освіти в Україні. Покажчик може бути корисним і як
довідкове джерело.

Висловлюємо щиру вдячність професору Анатолію Михай-
ловичу Колоту за плідну співпрацю і допомогу в підготовці
біобібліографічного покажчика.
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КОРОТКИЙ НАРИС ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ
ДОКТОРА ЕКОНОМІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА

АНАТОЛІЯ МИХАЙЛОВИЧА КОЛОТА

Анатолій Михайлович народився 28 жовтня 1950 р. у селі
Плетений Ташлик Маловисківського району Кіровоградської
області. Був п’ятою, наймолодшою дитиною у великій селянській
родині Михайла Федоровича та Ганни Михайлівни Колотів.
Сімейна історія свідчить, що прізвище у Михайла Федоровича,
якби не трагічні обставини дитинства, було б іншим – Городецький.
У дуже ранньому віці він залишився без обох батьків і був всино-
влений родичами, що мали прізвище Колот.

Мала Батьківщина Анатолія Михайловича Колота – Плетений
Ташлик – це українське село з давньою історією та козацькими
традиціями. Напевно, саме від предків та рідної землі беруть
початок ті риси, що характеризують його як особистість: небай-
дужість, патріотизм, принциповість, відповідальне ставлення до
будь-якої справи, дивовижна працездатність. Життєве кредо
Анатолія Михайловича: «Для того, щоб змінити навколишній
світ на краще, необхідно навчитися думати інакше та бути соціа-
льно відповідальним».

Середню освіту А. М. Колот здобув у рідному селі. У 1967 р.
успішно закінчив Плетеноташлицьку середню школу і за
прикладом старшого брата Володимира  вступив до Київського
інституту народного господарства. Цікавість у майбутнього
вченого до наукових досліджень з’явилася ще у роки навчання в
інституті. Будучи студентом, брав участь у роботі над науково-
дослідною темою, над якою працювала кафедра економіки
промисловості під керівництвом професора Гака Дмитра Васильо-
вича. Після закінчення інституту у 1971 році і отримання
диплома про вищу освіту за спеціальністю «Планування проми-
словості» розпочав трудову діяльність у Науково-дослідному і
впроваджувальному центрі з організації праці і управління
виробництвом.

Навесні 1972 р., невдовзі після одруження, був мобілізований
до лав Радянської армії. Службу проходив у військовій частині
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Західного прикордонного округу. Служба на державному кордоні
завжди була важкою, відповідальною і небезпечною. Друзі та
однокурсники А. М. Колота розповідають історію, як ходили на
Хрещатик дивитися фотохроніку ТАРС. На одному з будинків, де
на великому панно регулярно оприлюднювали фотохроніку
ТАРС, було розміщено фото їх товариша у військовій формі з
автоматом і службовим собакою. Текст під фотознімком повідом-
ляв, що прикордонник Анатолій Колот затримав порушника дер-
жавного кордону.

Після закінчення строку військової служби 30 липня 1974 р.
повернувся на попереднє місце роботи.

Анатолій Михайлович відпрацював у реальному секторі еко-
номіки загалом близько 18 років, послідовно обіймаючи такі
посади: інженер, старший інженер відділу наукової організації
праці та управління; старший інженер, провідний інженер відділу
технічного нормування праці; провідний інженер, начальник сек-
тору відділу обліку та аналізу трудомісткості виробів; начальник
відділу вдосконалення планування, обліку та аналізу трудоміст-
кості виробів; начальник відділення вдосконалення планування
нормування й оплати праці; начальник відділення економіки
праці. На всіх посадах Анатолій Михайлович працював сумлінно
і творчо, часто був ініціатором ухвалення нестандартних рішень,
набув величезного практичного досвіду. За час роботи у Науково-
дослідному і впроваджувальному центрі А. М. Колот отримав
80 різних відзнак та винагород: подяки, премії, дипломи, срібна
медаль ВДНГ СРСР (тричі) та ін.

У 1974–1978 рр. А. М. Колот без відриву від виробництва
навчався в аспірантурі Київського інституту народного господар-
ства. Під науковим керівництвом професора В. М. Данюка підго-
тував і у 1979 р. захистив кандидатську дисертацію на тему
«Дослідження питань оцінки і планомірного підвищення рівня
організації праці» на економічному факультеті Московського
державного університету ім. М. В. Ломоносова.

Переломним у трудовій біографії А. М. Колота став 1990 р.,
коли він приймає рішення змінити сферу діяльності виробничу
на науково-педагогічну. Із серпня 1990 р. до серпня 1992 р.
він обіймає посаду доцента кафедри економічної теорії та госпо-
дарської практики Київського державного університету
імені Т. Г. Шевченка. За цей час, як член авторського колективу
під керівництвом академіка А. А. Чухна, взяв участь у підготовці
навчального посібника «Основи економічної теорії», що був опу-
блікований у 1994 р.
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Новий етап трудової біографії починається після отримання
у 1992 р. запрошення на посаду доцента кафедри управління
трудовими ресурсами Київського державного економічного
університету. У 1998 р. А. М. Колот захистив докторську дисер-
тацію на тему «Організаційно-економічний механізм регулю-
вання заробітної плати і шляхи його вдосконалення», а в
2002 році здобув вчене звання професора. За більш як два деся-
тиліття в Київському національному економічному університеті
імені Вадима Гетьмана А. М. Колот обіймає посади: доцента,
заступника завідувача кафедри управління трудовими ресурса-
ми, завідувача кафедри управління персоналом (з 2003 р.),
заступника проректора – директора науково-методичного
центру (з 2001 р.), проректора з науково-педагогічної роботи
(з 2003 р.). Незважаючи на величезне навантаження та відпові-
дальність за різні напрямки діяльності КНЕУ, кафедра, її профе-
сійні педагогічні та наукові здобутки завжди у центрі уваги не-
змінного з 2003 р. завідувача. У рейтингу станом на 01.09.2015 р.
наявних у Google Scholar українських дослідницьких структур
та наукових колективів кафедра управління персоналом та еко-
номіки праці КНЕУ під керівництвом професора А. М. Колота
посідає друге місце.

Анатолій Михайлович багато зробив не тільки для розвитку
кафедри управління трудовими ресурсами та становлення спеціаль-
ності «Управління персоналом та економіка праці», але й для
розвитку економічної освіти в Україні як співавтор галузевих
стандартів вищої освіти для всіх економічних спеціальностей.

Після призначення 2 січня 2001 р. А. М. Колота на посаду
заступника проректора – директора науково-методичного центру
він опиняється в епіцентрі організації навчального процесу.
У зв’язку з тим, що вища школа України почала запроваджувати в
організацію навчального процесу принципи Болонської декларації,
а також нагальною потребою вдосконалення освітніх стандартів на
засадах компетентнісного підходу, ректорат визнав за необхідність
суттєво поліпшити науково-методичне та організаційне забезпе-
чення підготовки бакалаврів і магістрів. А. М. Колот на посаді
директора науково-методичного центру ініціював розроблення
низки документів організаційно-методичного характеру, які
дістали схвалення Вченої ради та стали нормативними для всіх
учасників навчального процесу КНЕУ.

Із 3 липня 2003 р. А. М. Колот був переведений на посаду
проректора з науково-педагогічної роботи. Основними напрям-
ками його роботи на цій посаді є організація і науково-методичне
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забезпечення підготовки бакалаврів і магістрів, керівництво
навчально-методичним відділом, координація роботи університет-
ської бібліотеки, видавництва КНЕУ, Центру зв’язків з роботодав-
цями та сприяння працевлаштуванню студентів «Перспектива».

За активної участі А. М. Колота у стислі терміни в університе-
ті було створено низку вельми актуальних і важливих докумен-
тів, які внормовують, регламентують багато важливих і складних
питань організації підготовки фахівців.

Анатолій Михайлович сьогодні – знаний в Україні та за її
межами організатор економічної освіти. Він очолює Науково-
методичну раду університету, яка є дорадчим органом, що
здійснює моніторинг, аналіз, координацію, планування навчаль-
но-методичної роботи в університеті та розробляє рекомендації
щодо їх удосконалення з метою досягнення світового рівня якості
освіти та набуття учасниками освітньої діяльності незаперечних
конкурентних переваг.

За наказом Міністерства освіти і науки України А. М. Колот
багаторазово очолював комісії з ліцензування та акредитації
економічних спеціальностей у вищих навчальних закладах
України.

З 2011 р. А. М. Колот – дійсний член Міжнародної академії
наук вищої школи. Упродовж більш як десяти років був членом
президії Науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки
України та головою підкомісії з управління персоналом та еко-
номіки праці.

За наказами та розпорядженнями Міністерства освіти і науки
України входив до складу цілої низки робочих груп Міністерства
з розробки нових та вдосконалення чинних нормативно-правових
актів у сфері вищої освіти, а також підготовки пропозицій щодо
розвитку та підвищення якості освітньої діяльності, зокрема, був
членом робочої групи з підготовки проекту Закону України «Про
вищу освіту»; розробки Національної рамки кваліфікацій, упро-
вадження Європейської кредитної трансферно-накопичувальної
системи (ECTS).

Анатолій Михайлович – відомий в Україні та за її межами
науковець. Він є фундатором наукової школи з управління пер-
соналом та економіки праці. Професор А. М. Колот одним із
перших започаткував фундаментальні дослідження проблем
оплати праці в умовах становлення та розвитку ринкової економі-
ки, соціального партнерства, соціальної згуртованості, соціальної
відповідальності суб’єктів економіки, держави та громадянського
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суспільства, соціальної політики. Нині основними напрямами
його наукових досліджень є соціально-трудові відносини,
соціальна політика, мотивація персоналу, соціальний діалог, со-
ціальна відповідальність.

Професор А. М. Колот здійснює наукове керівництво діяльні-
стю Інституту соціально-трудових відносин, створеного у 2011 р.
на базі наукового потенціалу кафедри управління персоналом та
економіки праці. Головною метою діяльності Інституту є вико-
нання фундаментальних та прикладних науково-дослідних робіт
із соціально-трудової проблематики на мікро-, макроекономічно-
му, європейському та світовому рівнях.

Нині за участі науково-педагогічного персоналу кафедри та
співробітників Інституту соціально-трудових відносин викону-
ється ряд науково-дослідних робіт, у тому числі:

— на замовлення Європейської Комісії (проект Tempus):
«Набуття професійних та підприємницьких навичок за допомо-
гою виховання підприємницького духу та консультації підпри-
ємців-початківців»;

— на замовлення Міністерства освіти і науки України: «Соці-
ально-економічні механізми забезпечення гідної праці в умовах
євроінтеграційних процесів та інноваційно-інвестиційної моделі
розвитку економіки України».

Загальна кількість друкованих праць A. M. Колота – понад
310 найменувань. Він є автором і співавтором 26 монографій,
31 підручників та навчальних посібників. Праці А. М. Колота
широко відомі та користуються великою популярністю як серед
працівників вищої школи, студентів, аспірантів, так і представ-
ників органів державної влади, соціального партнерства, фахівців
реального сектора економіки.

Серед вітчизняних вчених-економістів А. М. Колот має одні
з найкращих показників щодо кількості наукових публікацій та
їх цитування. Так, за індексом Гірша (індексом цитування нау-
кових робіт) А. М. Колот серед вчених-економістів України
станом на 01.09.2015 р. посідає 16 місце, серед вчених-
економістів КНЕУ – одне з призових місць (поділяє друге і
третє місце з професором В. В. Вітлінським). Найбільш попу-
лярні та цитовані монографії: «Соціально-трудові відносини:
теорія і практика регулювання» (2003), «Оплата праці на під-
приємстві: організація та удосконалення» (1997), «Соціальна
безпека: теорія та українська практика» (2006), «Глобальна
економіка XXI століття: людський вимір» (2008), «Досліджен-
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ня проблем оплати праці: порівняльний аналіз (Україна та
країни ЄС)» (2008), «Соціалізація відносин у сфері праці в
контексті стійкого розвитку» (2010), «Соціально-трудова сфе-
ра: стан відносин, нові виклики, тенденції розвитку» (2010),
«Ресурси та моделі глобального економічного розвитку»
(2011), «Глобальное экономическое развитие: тенденции, аси-
мметрии, регулирование» (2013), «Соціальна відповідальність:
теорія і практика розвитку» (2012). Найбільш популярні та ци-
товані підручники та навчальні посібники: «Мотивація, стиму-
лювання й оцінка персоналу» (1998), «Економіка праці та соці-
ально-трудові відносини» (2009), «Нормування праці» (1995),
«Основи економічної теорії» (2001), «Мотивація персоналу»
(2011), «Соціальне партнерство на ринку праці» (1995),
«Менеджмент персоналу» (2004), «Мотивація персоналу»
(2002), «Управління персоналом» (2013), «Мотивація персона-
лу» (2013), «Мотиваційний менеджмент» (2014), «Соціальна
відповідальність» (2015).

Анатолій Михайлович зробив вагомий внесок у підготовку
науково-педагогічних кадрів і реалізацію основних принципів
Болонської декларації при підготовці фахівців галузі знань «Еко-
номіка та підприємництво». Упродовж багатьох років був членом
експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних
робіт за напрямом «Економічні науки» Міністерства освіти і
науки України.

Професор А. М. Колот є членом Науково-експертної ради
Міністерства соціальної політики, членом спеціалізованої вченої
ради КНЕУ із захисту докторських та кандидатських дисертацій.
Під його науковим керівництвом підготовлено й успішно захи-
щено 9 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і
доктора економічних наук.

А. М. Колот є членом редакційних колегій кількох наукових
журналів та збірників наукових праць: «Україна: аспекти праці»,
«Демографія та соціальна політика», «Соціально-трудові відно-
сини: теорія і практика», «Міжнародна економічна політика»,
«Ринок праці та зайнятість населення».

Починаючи з 1990-х років Анатолій Михайлович Колот бага-
торазово залучався до підготовки щорічних Послань Президента
Верховній Раді України. Він є одним із розробників низки законо-
давчих та інших нормативно-правових актів України у сфері праці
та соціально-трудових відносин, зокрема, проектів Законів України
«Про колективні договори і угоди», «Про професійні спілки, їх
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права та гарантії діяльності», «Про оплату праці», «Про соціаль-
ний діалог в Україні».

За активну участь у підготовці проекту Закону «Про оплату
праці» А. М. Колота відзначено подякою Комісії Верховної Ради
України з питань соціальної політики і праці.

А. М. Колот нагороджений трьома срібними медалями ВДНГ
СРСР, знаками «Відмінник освіти України», «Петро Могила»,
«За розвиток соціального партнерства», почесними грамотами
Верховної Ради України, Міністерства праці та соціальної полі-
тики України, Київського міського голови, подякою Прем’єр-
міністра України, відомчою відзнакою «Знак пошани».
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НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ

СРІБНА МЕДАЛЬ ВДНГ СРСР (тричі) – 1985–1990 рр.
ПОДЯКА Комісії Верховної Ради України з питань соціальної

політики і праці – 1995 р.
ЗНАК «Відмінник освіти України» Міністерства освіти і науки

України – 2001 р.
ПОЧЕСНА ГРАМОТА Міністерства праці та соціальної політики

України – 2004 р.
ПОЧЕСНА ГРАМОТА Київського міського голови – 2004 р.
ЗНАК «Петро Могила» Міністерства освіти і науки України – 2006 р.
ПОЧЕСНЕ ЗВАННЯ «Заслужений діяч науки і техніки України»

присвоєно Указом Президента України – 2006 р.
ПОДЯКА Прем’єр-міністра України – 2006 р.
ВІДЗНАКА Міністерства праці та соціальної політики України

«Знак пошани» за вагомий особистий внесок у реалізацію
державної соціальної політики, самовіддану працю та
високий професіоналізм – 2007 р.

ПОЧЕСНИЙ ЗНАК Федерації профспілок України «За розвиток
соціального партнерства» – 2010 р.

ПОЧЕСНЕ ЗВАННЯ Університету «Заслужений працівник
Київського національного економічного університету
імені Вадима Гетьмана» – 2012 р.

ПОЧЕСНА ГРАМОТА Верховної Ради України «За особливі
заслуги перед Українським народом» – 2012 р.

НАУКОВІ СТУПЕНІ ТА ВЧЕНІ ЗВАННЯ

1980 р. – науковий ступінь кандидата економічних наук
1990 р. – вчене звання старшого наукового співробітника
1999 р. – науковий ступінь доктора економічних наук
2001 р. – вчене звання доцента кафедри управління трудовими

ресурсами
2002 р. – вчене звання професора кафедри управління трудовими

ресурсами

ПОЧЕСНІ НАУКОВІ ЗВАННЯ

2007 р. – член-кореспондент Міжнародної академії наук вищої школи
2011 р. – дійсний член (академік) Міжнародної академії наук

вищої школи
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ПОКАЖЧИК ДРУКОВАНИХ ПРАЦЬ
АНАТОЛІЯ МИХАЙЛОВИЧА КОЛОТА

Автореферати дисертацій

1. Исследование вопросов оценки и планомерного повы-
шения уровня организации труда (на примере предприятий
промышленности средств связи СССР) : автореф. дис. … канд.
экон. наук : 08.00.07 / Колот Анатолий Михайлович ; Моск. гос.
ун-т им. М. В. Ломоносова. – Москва, 1979. – 26 с.

2. Організаційно-економічний механізм регулювання за-
робітної плати і шляхи його вдосконалення (на матеріалах
промислових підприємств України) : автореф. дис. ... д-ра екон.
наук : 08.06.01 / Колот Анатолій Михайлович ; Київ. нац. екон.
ун-т. – Київ, 1998. – 36 с.

Монографії

3. Научная организация труда инженера : [монография] /
[В. М. Данюк, И. В. Кожаринов, А. М. Колот, В. А. Григоренко] ;
под общ. ред. В. М. Данюка. – Киев : Технiка, 1981. – 166 с. : ил. –
(Библиотека инженера).

4. Организационный механизм управления трудоемкос-
тью промышленной продукции : [монография] / В. М. Данюк,
А. М. Колот ; АН УССР, Ин-т экономики. – Киев, 1983. – 50 с.

5. Производительность труда: факторы и резервы роста :
[монография] / [Д. П. Богиня, В. Ф. Андриенко, А. М. Колот и др. ;
отв. ред. Д. П. Богиня] ; АН УССР, Ин-т экономики. – Киев :
Наук. думка, 1983. – 232 с.

6. НОТ монтажника радиоаппаратуры : [монография] /
[А. И. Лыков, П. Т. Вирченко, А. М. Колот и др.] ; под ред.
А. И. Лыкова. – Киев : Техніка, 1985. – 95 с. : ил. – (Библиотека
рабочего. Радиоэлектроника).

7. Воспроизводство населения и трудовых ресурсов в усло-
виях развитого социализма : [монография] : в 4 т. / АН УССР,
Ин-т экономики ; редкол.: В. С. Стешенко (отв. ред.) [и др.]. –
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Киев : Наук. думка, 1986. – Т. 4 : Повышение эффективности
общественного труда / [В. Ф. Андриенко, Д. П. Богиня, А. М. Колот
и др.] ; редкол.: Д. П. Богиня (отв. ред.) [и др.]. – 335 с.

8. Пути достижения проектной трудоемкости промышлен-
ной продукции : [монография] / А. П. Галена, В. М. Данюк,
А. М. Колот ; под общ. ред. В. М. Данюка. – Київ : Технiка,
1987. – 128 с.

9. Интенсификация социалистической экономики : [моно-
графия] : в 5 т., 6 кн. / АН УССР, Ин-т экономики ; редкол.:
И. И. Лукинов (гл. ред.) [и др.]. – Киев : Наук. думка, 1990. – Т. 5 :
Социальные аспекты интенсификации / [В. Е. Козак, Д. П. Богиня,
А. М. Колот и др.] ; редкол.: В. Е. Козак (отв. ред.) [и др.]. –
400 с.

10. Підрядні форми організації праці в НВО «Електрон» :
[монографія] / С. Б. Медведєв, А. М. Колот, О. Б. Щетинін. – Київ :
Техніка, 1991. – 81 с.

11. Организационный механизм управления трудоемкос-
тью промышленной продукции : [монография] / В. М. Данюк,
А. М. Колот. – Киев : Техника, 1992. – 46 с.

12. Заробітна плата в нових умовах господарювання :
[монографія] / Укр. Будинок екон. і наук.-техн. знань ; [підгот.:
В. М. Данюк, А. М. Колот ; відп. за вип. В. Ф. Столяров ; наук.
ред. В. М. Петюх]. – Київ : Знання, 1993. – 44 с. – (На допомогу
спеціалісту і лектору).

13. Оплата праці на підприємстві: організація та удоско-
налення : [монографія] / А. М. Колот ; [Київ. нац. екон. ун-т]. –
Київ : Праця, 1997. – 191 с.

14. Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації :
монографія / [Д. Г. Лук’яненко, О. Г. Білорус, А. М. Колот та ін.] ;
за ред. Д. Г. Лук’яненка ; М-во освіти і науки України, Київ. нац.
екон. ун-т. – Київ : КНЕУ, 2001. – 538 с. : табл.

15. Соціально-трудові відносини: теорія і практика регу-
лювання : монографія / А. М. Колот ; М-во освіти і науки Украї-
ни, Київ. нац. екон. ун-т. – Київ : КНЕУ, 2003. – 230 с. : табл. –
(До 100-річчя Київського національного економічного універси-
тету).

16. Соціальна безпека: теорія та українська практика :
монографія / [І. Ф. Гнибіденко, А. М. Колот, О. Ф. Новікова
та ін.] ; за ред. І. Ф. Гнибіденка, А. М. Колота, В. В. Рогового ;
Рада нац. безпеки і оборони України, Київ. нац. екон. ун-т
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ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2006. – 291 с. : іл., табл. –
(До 100-річчя Київського національного економічного універси-
тету імені Вадима Гетьмана).

17. Экономика и организация труда : [монография] /
[И. Н. Погорелов, Н. И. Погорелов, А. М. Колот и др.]. – Харьков :
Фактор, 2007. – 640 с. : ил., табл.

18. Глобальна економіка XXI століття: людський вимір :
монографія / [Д. Г. Лук’яненко, А. М. Поручник, А. М. Колот
та ін.] ; за заг. ред. Д. Г. Лук’яненка, А. М. Поручника ; М-во
освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима
Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2008. – 420 с. : іл., табл.

19. Дослідження проблем оплати праці: порівняльний
аналіз (Україна та країни ЄС) : монографія / [А. М. Колот,
Г. Т. Куліков, О. М. Поплавська та ін.] ; за заг. ред. А. М. Колота
і Г. Т. Кулікова ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ.
нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», ДУ «Ін-т економіки
та прогнозування НАН України». – Київ : КНЕУ, 2008. – 274 с. :
іл., табл.

20. Соціально-трудові відносини: теорія і практика регу-
лювання : монографія / А. М. Колот ; М-во освіти і науки України,
ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – 2-ге вид.,
без змін. – Київ : КНЕУ, 2008. – 232 с.

21. Ринок праці та зайнятість населення: проблеми теорії
та виклики практики : колект. монографія / [В. М. Галицький,
Л. Г. Авдєєв, А. М. Колот та ін. ; ред.-координатор М. В. Тулен-
ков] ; Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ,
2010. – 363 с. : іл., табл.

22. Соціалізація відносин у сфері праці в контексті стійкого
розвитку : монографія / [А. М. Колот, О. А. Грішнова, О. О. Гера-
сименко та ін.] ; за наук. ред. А. М. Колота ; М-во освіти і науки
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та ін.] ; за наук. ред. А. М. Колота ; М-во освіти і науки України,
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ки та підприємництва / [уклад.: Є. В. Калюга, А. М. Колот,
Л. Г. Ловінська та ін. ; пер.: О. В. Капустіна, Л. І. Чеботарьова,
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кого національного економічного університету імені Вадима
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(голова), Н. В. Куденко, А. М. Колот та ін.] ; М-во освіти і нау-
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ун-т ім. Вадима Гетьмана», ТОВ «Міжнар. ін-т бізнес-освіти
Київ. нац. екон. ун-ту ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бє-
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Людина і нова економіка: теоретико-методологічний аналіз взає-
модії та домінант розвитку  288
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Магістерська програма «Управління персоналом»  329, 330
Магістерські програми. Управління персоналом і економіка пра-
ці. Програма «Менеджмент персоналу». 2004/2005 навчальний
рік  324
Магістерські програми. Управління трудовими ресурсами. Про-
грама «Менеджмент персоналу». 2004/2005 навчальний рік  325
Матеріали для підготовки до державного іспиту 1999/2000 навч.
року зі спеціальності «Управління трудовими ресурсами»  318
Межзаводской сравнительный анализ трудоёмкости: методика и
эффективность проведения  66
Менеджмент персоналу  43, 44
Методи підвищення ефективності проведення практичних занять  89
Методичні вказівки з вивчення дисципліни «Мотивація персона-
лу»  319, 321
Методичні рекомендації до підготовки випускної роботи бака-
лавра  316
Методичні рекомендації з підготовки магістерської дисертації за
фахом «Менеджмент персоналу» та «Управління зайнятістю»  306
Методичні рекомендації щодо підготовки випускної роботи
бакалавра  307
Методологічні аспекти розвитку теорії розподільчих відносин  241
Міждисциплінарний підхід як домінанта розвитку економічної
науки та освітньої діяльності  281
Міждисциплінарний підхід як передумова розвитку економічної
науки та освіти  159
Мінімальна заробітна плата в Україні. Проблеми, що виникають
під час її встановлення  83
Мінімальна заробітна плата в Україні: функції та проблеми її ви-
значення  190
Міфи соціальної політики, або З чого слід розпочати формування
нової моделі  255
Мотиваційний менеджмент  53
Мотиваційний менеджмент як чинник конкурентних переваг
машинобудівного підприємства  282
Мотиваційний потенціал заробітної плати: сучасний стан, шляхи
підвищення  90
Мотивація і стимулювання праці в менеджменті персоналу  30
Мотивація і стимулювання праці в умовах переходу до ринку  32
Мотивація інноваційної діяльності: теорія і практика державного
управління  242
Мотивація персоналу  41, 48, 50, 51
Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу  38
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Мотивація та мотиваційний процес на промисловому підприємс-
тві: сучасне розуміння, основні положення  160

Наймані працівники і їхні представницькі органи в системі соці-
ально-трудових відносин: місце, роль, проблеми розвитку  101
Наука о труде и социально-трудовых отношениях: вызовы и
доминанты теоретико-методологического обновления  270
Наука о труде и социально-экономических отношениях: станов-
ление, начала теоретико-методологического обновления  271
Наука про працю і соціально-трудові відносини: становлення,
начала теоретико-методологічного оновлення  153
Наука про працю та соціально-трудові відносини: на шляху інно-
ваційного розвитку  154
Наука про працю – теоретико-методологічне оновлення  272
Наукове забезпечення управління працею та соціально-трудо-
вими відносинами на засадах міждисциплінарного підходу  283
Науково-методологічні засади побудови системи преміювання  209
Научная организация труда инженера  3
Не дотримується законодавства виконавча влада  195
Некоторые вопросы совершенствования нормирования труда  67
Необхідність економічно справедливого розподілу результатів
праці між працівниками і власниками  340
Нові аспекти розподільних відносин в умовах переходу до рин-
кової економіки  78
Нормативні програми професійно орієнтованих дисциплін для
спеціальності «Управління трудовими ресурсами»  317
Нормирование и организация труда в условиях полного хозрас-
чета и самофинансирования  72
Нормирование труда  33
Нормирование труда и снижение трудоёмкости в условиях
полного хозрасчета и самофинансирования  74
Нормування праці  34
Нормування праці та його роль у функціонуванні економіки рин-
кового типу  196
НОТ монтажника радиоаппаратуры  6

О формировании современной модели социально-трудовых
отношений  107
Оновлення підручників у контексті фундаменталізації змісту
освіти (з досвіду кафедри управління персоналом та економіки
праці)  150
Оплата праці на підприємстві: організація та удосконалення  13
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Оплата праці. Наші коментарі-доповнення до урядового декрету  176
Оподаткування доходів фізичних осіб: стан, шляхи вдоскона-
лення  102
Определение количественной меры связи уровня организации
труда с его производительностью при использовании ЭВМ и
экономико-математических методов  60
Организационно-экономические проблемы сокращения ручного
труда в машиностроении  75
Организационный механизм управления трудоемкостью промы-
шленной продукции  4, 11
Организация нормирования труда в условиях полного хозрасчета
и самофинансирования  76
Организация оплаты труда  301
Организация оплаты труда в Украине: состояние и тенденции
развития  86
Організаційно-економічний механізм регулювання доходів пра-
цюючих: шляхи вдосконалення  213
Організаційно-економічний механізм регулювання заробітної
плати в Україні: стан, шляхи вдосконалення  201
Організаційно-економічний механізм регулювання заробітної
плати і шляхи його вдосконалення (на матеріалах промислових
підприємств України)  2
Організація оплати праці в умовах переходу до ринкової еконо-
міки  79
Освітньо-кваліфікаційні характеристики бакалавра, спеціаліста і
магістра спеціальності «Управління персоналом і економіка праці»
напряму підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво»  326
Освітньо-професійна програма вищої освіти за професійним
спрямуванням бакалавра з економіки і підприємництва  315
Освітньо-професійна програма перепідготовки спеціаліста
напряму 0501 – «Економіка і підприємництво»  323
Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра за спеціаль-
ностями напряму 0501 – «Економіка і підприємництво»  328
Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра, спеціаліста
і магістра напряму 0501 – «Економіка і підприємництво»  322
Освітньо-професійна програма підготовки магістра за спеціаль-
ностями галузі знань 0305 – Економіка та підприємництво  332
Освітньо-професійні програми підготовки спеціаліста, магістра  331
Основи економічної теорії  31, 40
Основи ринкової економіки  35
Отраслевая система норм и нормативов и ее использование в
планировании  70
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Отраслевая система управления трудоемкостью выпускаемой
продукции  68
Отраслевая система управления уровнем трудовых затрат  63
Оцінка стану матеріальної мотивації персоналу організації: мето-
дичні засади  214
Оцінювання навчальної діяльності студентів з урахуванням
вимог Болонської декларації  114

Підвищення доходів працюючих як передумова збереження та
розвитку людського капіталу  121
Підвищення трудових доходів працюючих як чинник забезпе-
чення економічної і соціальної безпеки країни  243
Підвищення якості економічної освіти  237
Підрядні форми організації праці в НВО «Електрон»  10
Плани практичних занять з курсу «Організація праці»  308
Плани практичних занять з курсу «Управління трудовими ресур-
сами»  303
Плани практичних і лабораторних занять з курсу «Професійна
орієнтація»  309
Планирование заданий бригадам по снижению трудоёмкости
продукции  69
Повышение доходов работающих как приоритетное направление
обеспечения достойного труда  129
Повышение эффективности организации труда в промышлен-
ности  59
Политическая экономия: прошлое, настоящее, будущее  28
Політика заробітної плати: потреби часу  197
Потреба соціалізації економічного розвитку – не феномен окремо
взятої країни  244
Проблеми державно-договірного регулювання соціально-трудо-
вих відносин у перехідній економіці  94
Проблеми розбудови національної моделі соціально-трудових
відносин  210
Проблеми становлення й розвитку соціально-трудових відносин в
Україні  202
Програма економічної практики  310
Програма економічної практики для студентів V курсу спеціаль-
ності «Менеджмент персоналу»  314
Програма і плани практичних занять з навчальної дисципліни
«Соціально-трудові відносини»  320
Програма курсу «Професійна орієнтація»  311
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Програма, плани практичних занять, тематика рефератів та конт-
рольних робіт з курсу «Мотивація та оцінка персоналу»  312
Програма та плани практичних занять з курсу «Соціальна полі-
тика»  313
Програма та практичні завдання з курсу «Стилістика і культура
офіційної документації»  304
Програми вступних іспитів на освітньо-кваліфікаційний рівень
«магістр»  327
Проект. Закон України «Про оплату праці» (порівняльна таб-
лиця)  183
Проектная трудоемкость и нормирование труда  64
Производительность труда: факторы и резервы роста  5
Противоречия и тенденции развития социально-трудовой сферы
в условиях глобальных вызовов  142
Пути достижения проектной трудоемкости промышленной про-
дукции  8

Радикальні зміни в доходах працюючих як передумова економіч-
ної і соціальної безпеки країни  132
Разработка и внедрение стандартов НОТ в промышленности  292
Реалізація засад Болонської декларації при підготовці фахівців
економічного профілю  215
Реалізація основних принципів Болонської декларації при підго-
товці фахівців економічного профілю  115, 216–218, 221
Регулювання зарплати: зміст, необхідність  184
Резервы снижения трудоёмкости  165
Рекомендации по применению коллективного подряда в отделах
и службах предприятия  296
Рекомендации по применению коллективного подряда в цехах
предприятия  297
Рекомендации по совершенствованию организации и оплаты
труда рабочих, занятых во вспомогательном производстве  298
Ресурси та моделі глобального економічного розвитку  25
Реформа заробітної плати та шляхи її здійснення  185
Реформа системи оплати праці в Україні: невідкладні заходи  84
Реформування заробітної плати: необхідність комплексних
рішень  95
Реформування заробітної плати як чинник підвищення мотивації
трудової діяльності  96
Реформування політики доходів і зайнятості у контексті глобалі-
зації економіки  97
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Реформування системи оплати праці як фактор економічного
зростання  91
[Рецензія]  444, 447, 449, 452, 454, 455, 461, 464, 466
Ринкова кон’юнктура як регулятор заробітної плати: теоретико-
методологічні аспекти  206
Ринок праці та зайнятість населення: проблеми теорії та виклики
практики  21
Розвиток виробничої демократії як чинник удосконалення соціа-
льно-трудових відносин  207
Розвиток відносин власності і його вплив на соціально-трудову
сферу (із практики зарубіжних країн)  208
Розвиток наук про працю та соціально-трудові відносини на
засадах міждисциплінарності  161
Розвиток науки про працю і соціально-трудові відносини та її
роль у переформатизації та формуванні сучасного економічного
мислення  265
Розвиток соціально-трудових відносин на основі реформування
політики доходів і зайнятості  103
Розподільні відносини в умовах переходу до ринкової економіки:
проблеми, деякі шляхи удосконалення  80

Світовий досвід соціального партнерства  198
Скільки коштують робочі руки?  169
Складова мистецтва управління (державне і тарифно-договірне
регулювання заробітної плати)  186
Совершенствование методов количественной оценки уровня
организации труда  56
Совершенствование методов планирования организации труда  57
Совершенствование нормирования труда в условиях полного
хозрасчета и самофинансирования  77
Совершенствование нормирования труда как фактор обеспечения
единства меры труда и его оплаты  71
Совершенствование определения планового задания по сниже-
нию трудоёмкости изделий  289
Совершенствование определения технологической трудоёмкости
продукции  291
Совершенствование планирования трудоёмкости продукции  293
Совершенствование управления трудоемкостью промышленной
продукции  295
Сокращения ручного труда – один из резервов снижения трудоёмко-
сти выпускаемой продукции приборостроительных предприятий  166
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Социально-трудовая сфера: состояние, вызовы, институциональ-
ные факторы развития  138
Социальный диалог как институт реализации концепции достой-
ного труда  158
Соціалізація відносин у сфері праці в контексті стійкого
розвитку  22, 151
Соціальна безпека: теорія та українська практика  16
Соціальна відповідальність  54
Соціальна відповідальність бізнесу як інститут соціального роз-
витку  133, 134
Соціальна відповідальність людини як чинник стійкої соціальної
динаміки: теоретичні засади  261
Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку  26
Соціальна згуртованість суспільства як доктрина: основні засади,
причини актуалізації, складові розвитку  256, 257
Соціальна згуртованість як доктрина забезпечення стійкості роз-
витку суспільства в умовах глобальних викликів  249, 250
Соціальна політика в умовах глобалізації та лібералізації еконо-
мічних відносин: здобутки, втрати, тенденції  245
Соціальна політика і соціальний захист: новий зміст, проблеми
становлення  81
Соціальне партнерство: його природа і система  177
Соціальне партнерство на зламі двох тисячоліть: стан, виклики,
тенденції розвитку (на прикладі країн Європейського Союзу)  251
Соціальне партнерство на ринку праці  36
Соціальне партнерство на ринку праці України  39
Соціальне партнерство як інститут формування консолідованої
соціальної відповідальності: теоретичні засади  273
Соціальний діалог як інститут підвищення соціальної відпові-
дальності  274
Соціальний і людський розвиток: стан, виклики, інституціональні
засади  139
Соціальні стандарти, їх роль в реалізації конституційних прав
громадян  191
Соціальні стандарти та їх роль у реалізації конституційних прав
громадян  192
Соціально-економічні аспекти реформування системи оплати
праці в Україні  187
Соціально-трудова сфера в умовах глобальних викликів: тенден-
ції, проблеми, можливості стійкого розвитку  143
Соціально-трудова сфера: стан відносин, нові виклики, тенденції
розвитку  23
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Соціально-трудова сфера України в умовах глобальних викликів  266
Соціально-трудова сфера як об’єкт державного регулювання в
умовах глобалізації економіки  104
Соціально-трудові аспекти забезпечення стійкого розвитку наці-
ональної економіки  227
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ВИБРАНЕ: ФРАГМЕНТИ ПУБЛІКАЦІЙ
У НАУКОВИХ ВИДАННЯХ І ДОПОВІДЕЙ

НА НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ 2007—2015 рр.

Інноваційна праця та інтелектуальний капітал
як чинники конкурентних переваг1

Одним з основних завдань економічної науки було й залиша-
ється дослідження об’єктивних закономірностей еволюції суспі-
льства і його економічної системи. Кожен етап розвитку еконо-
мічної системи пов’язаний із переоцінкою ролі продуктивних сил
і виробничих відносин. Постійні зміни в масштабах, якості, струк-
турі рушійних сил розвитку економіки, які мають водночас і ево-
люційний, і революційний характер, справляють величезний вплив
на всі складові соціально-економічного розвитку, на суспільство
загалом і його інститути зокрема.

З різних причин економічна наука досі не може зрозуміти «до
кінця» та викласти у завершеному, методологічно вивіреному ви-
гляді сутність тих процесів, що відбуваються в рушійних силах
розвитку нової економіки під впливом глобалізації та інших
об’єктивних, «неминучих» закономірностей.

Саме цим продиктовані тематика і зміст статті, в якій автор
намагається систематизувати глобальні, макро- і мікроекономічні
явища та процеси, безпосередньо пов’язані з трансформацією
рушійних сил розвитку в контексті зміни ролі та місця людини в
новій економіці.

Світовий досвід переконливо свідчить, що набуття конкурент-
них переваг, життєво необхідних у глобальному конкурентному
середовищі, можливе лише за умови розбудови нової економіки,
яка має істотні відмінності порівняно з економікою індустріаль-
ної доби за багатьма компонентами і параметрами, а головне – за
рушійними силами розвитку.

Економічна теорія, яка впродовж багатьох десятиліть дослі-
джувала закономірності розвитку економіки індустріального ти-
пу, доводить, що основними її рушійними силами є праця і капі-
тал. Результати досліджень автора, які кореспондуються з
висновками багатьох зарубіжних і вітчизняних учених, дозволя-
ють дійти висновку, що в новій економіці, яку автор трактує як

                     
1 Колот А. Інноваційна праця та інтелектуальний капітал у системі факторів форму-

вання економіки знань / А. Колот // Україна: аспекти праці. – 2007. – № 4. – С. 4–9.
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економіку розвитку, базовану на знаннях, або «економіку знань»,
дедалі відчутнішими і чи не основними факторами розвитку ста-
ють інноваційна праця та інтелектуальний капітал.

У XXI ст. не природні багатства, не територія, а високі техно-
логії, знання, інтелект будуть основою формування нової еконо-
міки, джерелом добробуту та якості життя населення різних кра-
їн. Підтвердженням цього є досвід найбільш розвинених країн
світу, де впродовж останніх десятиліть відбувається інтенсивне
заміщення основних фондів, матеріальних товарних запасів,
інших матеріальних активів нематеріальними. Наведемо лише
кілька прикладів.

На початку 80-х років минулого століття близько 60 % інвес-
тицій у промисловості США спрямовувалося на набуття матеріа-
льних цінностей, а вже через двадцять років ця частка становила
лише 16 %. З початку 90-х років XX ст. підприємства США ви-
трачають більше коштів на придбання обладнання, призначенням
якого є оброблення інформації, ніж на інші технічні засоби. Ма-
теріальні активи американських підприємств становили у 1982 р.
в середньому 62 % ринкової вартості підприємств, через десять
років ця частка вже дорівнювала 38 %. Останні дослідження оці-
нюють частку матеріальних активів американських підприємств
у 10–15 %.

Наведемо й такі дані. Якщо в 1982 р. у створенні додаткової
вартості в 500 найбільших компаніях США на нематеріальні ре-
сурси припадало близько 40 %, то в 1998 р. – вже приблизно
85 %. За оцінками зарубіжних фахівців, формування ВВП розви-
нених країн світу на 40 % і більше нині здійснюється за рахунок
наукоємних виробництв.

Незважаючи на те що Україна лише долучається до масштаб-
них глобальних інтеграційних процесів, її економіка в цілому
розвивається в руслі загальносвітових тенденцій.

В умовах, коли наша країна стоїть перед перспективою зберег-
ти шанс бути серед лідерів світового розвитку або ж назавжди
опинитися на узбіччі світових цивілізаційних процесів, маємо
здійснити неупереджений аналіз тенденцій суспільного розвитку,
усвідомити, якими мають бути магістральні шляхи розвитку на-
ціональної економіки, з’ясувати, якими насправді є об’єктивні
закони трансформації факторів виробництва і наскільки практика
сьогодення розбігається або ж корелює з ними. Підкреслимо, що
саме науковці мають звести до мінімуму невідповідність між
концепціями, шляхами розвитку, що пропонуються, з глобальни-
ми закономірностями розвитку людського співтовариства.
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Сучасне суспільство не лише за назвою, а головне, за своїми
характеристиками, цінностями, рушійними силами дедалі більше
стає інформаційним, знаннєвим, інноваційним. Це означає, що
трудова діяльність у такому суспільстві стає дедалі насиченішою
саме зазначеними вище компонентами. Вважаємо, що поняттям,
яке уособлює глибокі зміни в елементах процесу праці, у змісті
праці, в її насиченості новими компонентами та концентрації цих
компонентів, є саме поняття «інноваційна праця».

Наукові дослідження з цієї проблематики лише розгортаються
як вітчизняними, так і зарубіжними науковими школами. Немає
єдності або навіть узгодженості позицій щодо правомірності
вживання тих чи тих категорій. Так, у літературі соціально-
трудового спрямування (особливо в зарубіжній. – А. К.) чи не
найуживанішими є поняття «інноваційна праця», «інтелектуальна
праця», «знанєвонасичена праця», «інтелектуалізація праці», які
розглядаються здебільшого як взаємозамінні, з чим не можна по-
годитися.

Поняття «інновація» з’явилося в науковій літературі на почат-
ку XX ст. і спершу воно означало проникнення деяких елементів
однієї культури в іншу. Згодом це поняття взяли на озброєння
представники багатьох галузей науки, у тому числі й економіч-
ної. Вважається, що термін «інновація» як економічну категорію
увів у науковий обіг Й. Шумпетер на початку XX ст. При цьому
під інновацією він розумів зміни з метою впровадження і викори-
стання нових виробничих, транспортних засобів, ринків і форм
організації в промисловості.

Інновація – це нові знання у вигляді досконаліших чи принци-
пово нових ідей, проектів, результатів наукових досліджень то-
що; це зміни творчого характеру, дещо нове у сфері діяльності
людини; це новизна певних властивостей того, що виробляється
чи продукується; це результат творчого процесу у вигляді нових
споживних вартостей; це різноманітні удосконалення, які забез-
печують економію витрат, створюють умови для такої економії
або задоволення нових потреб споживачів; це процес реалізації
нових ідей у діяльності людини, який сприяє задоволенню потреб
і приносить економічну вигоду тим, хто ці ідеї продукує, поши-
рює та запроваджує.

Інноваційність притаманна якщо не всім, то більшості видів
трудової діяльності, вона є або може бути в різних процесах пра-
ці. Це твердження є ще більш справедливим для сучасної, нової
економіки, що заснована на інноваційних ресурсах, творчому по-
тенціалі всіх учасників суспільного виробництва. З огляду на на-
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ведене вище не можемо погодитися з поширеною думкою, що
об’єктами інноваційної праці є винятково створення інновацій, а
саме розробка нової техніки, технологій, нових видів продукції, і
що інноваційна праця – це трудова діяльність, спрямована на
створення нових продуктів, послуг, організаційних форм та ін-
ших споживчих вартостей. Фахівець у галузі менеджменту зі сві-
товим іменем Пітер Друкер в одній з останніх публікацій у жур-
налі «Hard Business Review» підкреслює, що «центр тяжіння у
трудових відносинах швидко зміщується від ручної праці до пра-
ці інноваційної, до працівників знань, тобто до тих, хто створює
нове знання і активно його використовує».

Ураховуючи зазначене вище, маємо підстави стверджувати,
що інноваційна праця – це трудова діяльність, для якої характер-
на висока частка знаннєвої, інтелектуальної, творчої компоненти
і яка здатна задовольнити суспільні потреби з більшим корисним
ефектом.

Термін «інтелектуальний капітал» вперше вжив Д. Гелбрейт у
листі до М. Калецкі у 1969 р. Теоретико-прикладні засади інте-
лектуального капіталу знайшли первісне відображення та послі-
довне опрацювання в роботах Стюарта, Мелоуна, Едвінссона та
інших зарубіжних фахівців.

Зауважимо, що науковці, які досліджують проблематику інте-
лектуального капіталу, здебільшого дотримуються схожих по-
глядів щодо сутності цієї категорії. Водночас дуже різноплано-
вими є класифікаційні ознаки, за якими групуються окремі
елементи інтелектуального капіталу та перелік останніх.

Докладна структуризація «інтелектуального капіталу» чи не
вперше розглянута в публікації Л. Едвінссона та М. Мелоуна, які
у складі «інтелектуального капіталу» виокремили людський капі-
тал, компонентами якого є знання, навички, культура праці, мо-
ральні цінності персоналу та структурний капітал, елементи яко-
го – організаційна структура, ноу-хау, торгові марки, патенти,
відносини з клієнтами.

Автор статті дотримується думки, що найбільш вдалою є така
структуризація складових інтелектуального капіталу:

1) людський капітал;
2) капітал організації;
3) капітал взаємодії з інститутами ринку.
Людський капітал організації є ресурсом, що акумулює знан-

ня, уміння, навички, творчі та інтелектуальні здібності, досвід,
мотиваційні настанови, потенціал мобільності, командної роботи,
орієнтації на високі кінцеві результати.
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Переконливі дані щодо суттєвих змін у структурі сукупного
капіталу країн Заходу (на користь людського. – А. К.) наводить
В. Щетинін. За даними, що їх наводить цей дослідник, у ХVII–
ХVIІI ст. частка людського капіталу в загальному його обсязі не
перевищувала 10 %. Перед Першою світовою війною ця частка
була на рівні 31–33 %. Проте найбільш суттєві зрушення у струк-
турі капіталу сталися в ХХ ст., і особливо в останній його чверті.
У 1973 р. в середньому по країнах Заходу частка інвестицій
у людський капітал у сукупному фонді капіталізованих витрат
на розвиток була на рівні 56–57 %, а вже в 1997–1998 рр. ця част-
ка становила 67–69 %. Зазначимо, що в США, наприклад, цей
показник наприкінці 90-х років минулого століття був на рівні
74–76 %.

Носієм людського капіталу організації є його персонал, тож
цей капітал належить персоналу, а не організації. На відміну від
зазначеного вище капіталу, капітал організації є ресурсом, що їй
належить, і є відносно самостійним об’єктом купівлі-продажу.
Цей капітал представлений ліцензіями, патентами, технологіями,
у тому числі інноваційно-інформаційними, торговими марками,
корпоративною культурою, організаційними структурами, систе-
мами зв’язку організації, базами тощо.

Капітал взаємодії з інститутами ринку – це ресурс відносин
організації з клієнтами і партнерами, іншими інститутами ринку
та технологій їх розвитку. Ресурс, що розглядається, охоплює
імідж організації на ринку, торгові марки, бренд, зв’язки з клієн-
тами, інформацію про клієнтів, технології збереження наявних
клієнтів та залучення нових, технології розвитку іміджу органі-
зації та її брендів. Значення цього різновиду інтелектуального
капіталу полягає в тому, що він здатен формувати конкурентні
переваги зовнішнього походження завдяки високому рівню вза-
ємовідносин із клієнтами й партнерами.

Складові інтелектуального капіталу, на яких наголошувалося
вище, перебувають у взаємозв’язку та певному підпорядкуванні.
Існує й сполучна ланка цих складових. Такою ланкою є, на наш
погляд, організаційно-економічний механізм формування конку-
рентних переваг організації на основі взаємодії та кругообігу вза-
ємозв’язаних складових інтелектуального капіталу.

Багатовекторна, великомасштабна, якісно нова роль знань у
функціонуванні сучасної економіки вимагає нових організаційно-
управлінських рішень у сфері набуття; поширення, зберігання,
розподілу знань, надання їм форми, придатної, зручної для внут-
рішнього використання на рівні фірм. Отже, йдеться про потребу
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створення систем управління знаннями як основного ресурсу
фірми.

За даними Meta Group, з двох тисяч найбільших компаній сві-
ту в 75 % нині вже застосовують системи або спеціальні методи,
технології, процедури управління знаннями. Заслуговують на
увагу результати дослідження, проведеного у 2002 р. Conference
Board та Pricewater House-Coopers, якими було охоплено 158 кор-
порацій. Його узагальнені результати такі: 80 % компаній уже за-
провадили систему управління знаннями; 53 % компаній мають
спеціальний управлінський апарат; 25 % компаній мають посаду
головного менеджера з управління знаннями; 6 % застосовують
загальнокорпоративні програми, а 60 % мають намір зробити це в
найближчі п’ять років.

На завершення ще раз наголошуємо на тому, що виклики, за-
грози й можливості процесів глобалізації диктують необхідність і
відповідних теоретичних досліджень, їх актуалізації, неупере-
джених оцінок, об’єктивних узагальнень і висновків, які дозволя-
ють усвідомити специфіку розбудови економіки знань, її рушійні
сили та запропонувати нове бачення сучасних шляхів і напрямів
соціально-економічного розвитку.

Міфи соціальної політики, що дезорієнтують
суспільство і стримують його розвиток1

Немає підстав заперечувати, що соціально-трудова сфера
України і особливо соціальна її складова всі останні роки перебу-
вали в полі зору держорганів, інших суб’єктів громадянського
суспільства. Недостатньо, але обсяги їх фінансування все ж таки
збільшувалися. Проте ситуація на краще не змінилася, очікува-
них результатів не досягнуто. В основі соціальної політики, що
розроблялася і втілювалася останніми роками, чимало догм, хиб-
них постулатів і міфів, які заперечуються результатами незалеж-
них наукових досліджень та реальною практикою. Вирішення
проблем часто лежить у зовсім іншій площині, ніж це розуміють
владні структури та суб’єкти громадянського суспільства. Так, із
самого початку ринкових трансформацій і дотепер на соціальну
сферу поширюють суто ліберальну концепцію. Але робити це без
створення економічних, правових, організаційних передумов

                     
1 Колот А. Міфи соціальної політики, або З чого слід розпочати формування нової

моделі / А. Колот // Дзеркало тижня. – 2010. – 23–29 січ. (№ 2). – С. 14.
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розвитку державно-приватного партнерства в соціальній сфері,
без задіяння нових організаційно-економічних механізмів функ-
ціонування соціальних інститутів означає свідомо чи несвідомо
продукувати відносини, які неминуче спричиняють деградацію
соціальної сфери, що, власне, і сталося в Україні. За індексом
розвитку людського потенціалу ми займаємо 85-те місце у світі.
Рейтинг країни знизився на сім позицій навіть у порівнянні з
2005 роком.

На практиці маємо неприпустимий розрив між тим, що закріп-
лено в законодавчих актах, декларується на найвищих щаблях
влади, і тим, що фактично формується та відтворюється на «полі»
соціальної політики. Очевидним є зміст відповіді на запитання:
чи може за таких умов соціальна політика в державі формуватися
на зрозумілих, прозорих, обґрунтованих засадах, бути справедли-
вою і забезпечувати соціальну згуртованість?

Наступна складова хибних парадигм і міфів – це поширена
думка, що з економічним зростанням автоматично створюються
передумови і можливості для розв’язання проблем у сфері соціаль-
ного розвитку. Звідси випливає й міф, що всі проблеми соціаль-
ної сфери лежать у ресурсній площині, а інституціональні пере-
творення є другорядними. За такого підходу логічним видається
намагання оцінити досягнення в соціальній сфері економічними
показниками, констатацією їхньої динаміки безвідносно до реа-
льних змін соціального буття. Для цього здебільшого використо-
вуються середньостатистичні показники, які не дають реального
уявлення про соціальну нерівність, масштаби і глибину бідності,
про деформації у розподільних відносинах і доступ усіх верств
населення до користування суспільними благами тощо. Неупере-
дженими економічними дослідженнями доведено, а практичним
досвідом підтверджено, що без активної соціальної політики, яка
передбачає, зокрема, перерозподільні заходи з боку держави,
економічне зростання не є гарантією соціальної безпеки. І такі
атрибути ринкових трансформацій, як значні масштаби і глибина
бідності, маргіналізація багатьох верств населення, соціальна ізо-
ляція, незгуртованість тощо, не будуть подолані і не самоусу-
нуться лише за умов позитивної економічної динаміки.

На заваді формуванню цивілізованої моделі соціального роз-
витку є міф про те, що соціальна політика має бути похідною від
економічної. Така другорядність, що дотепер мала місце, не ви-
падкова, а є продовженням сприйняття людини лише як праців-
ника, реалізація здібностей і самореалізація якого можливі лише
на виробництві. Втім, умови й потреби розбудови економіки ін-



118

новаційного типу та соціальної держави вимагають запрова-
дження нових принципів формування соціальної політики, усві-
домлення її нової ролі в забезпеченні соціальної динаміки. Слід
виходити з того, що соціальна політика вже виросла з дотеперіш-
ніх рамок економічної політики, а загальна економізація політи-
ки, що була характерною і великою мірою виправданою в до-
індустріальному та індустріальному суспільстві, яке сповідувало
інші цінності, – це вже атрибутика вчорашнього дня. У державі
соціального типу, де людина розглядається не лише як чинник, а
як головна цінність, мета соціально-економічного розвитку, еко-
номічна політика мають розглядатися виключно як складові соці-
альної політики, а не навпаки.

В українському соціумі поширеною залишається думка, що
природа соціальної політики пов’язана передусім із тим, що су-
спільство складається з економічно сильних та економічно слаб-
ких індивідів (домогосподарств), а інститутом, який має підтри-
мувати слабких, створюючи умови для реалізації принципу со-
ціальної справедливості, якраз і є соціальна політика. Таке трак-
тування є звуженим, неповним і шкідливим. Це призводить до
ототожнення соціальної політики із соціальним захистом або со-
ціальним забезпеченням. Соціальна політика не може бути ефек-
тивною, якщо своїм об’єктом має виключно соціально вразливі
верстви населення, які, безумовно, потребують уваги з боку дер-
жави і суспільства в цілому. Умови, необхідні для підтримки со-
ціально вразливих груп непрацюючого населення, створюються
зайнятими в суспільному виробництві, на яких можуть і повинні
поширюватися заходи щодо їхньої соціальної підтримки та роз-
витку. Більше того, оскільки можливості реалізації соціальної
політики залежать саме від сфери праці, то основою соціальної
політики та соціального розвитку є саме соціально-трудова полі-
тика. Отже, соціальна політика стосується всього соціуму. На її
полі перебувають і економічно сильні, і економічно слабкі.

Сучасна соціальна політика – це продукт розвитку людської
цивілізації, це інститут, що створює передумови для того, щоб
кожен індивід вирішував наявні соціальні проблеми не самотуж-
ки, а з допомогою потенціалу держави, підприємницьких струк-
тур, інших суб’єктів громадянського суспільства. Соціальна по-
літика в нинішньому її розумінні – це не стільки соціальний
захист, соціальне забезпечення, скільки закладання підвалин со-
ціального виміру, соціального розвитку. Головне, на що суспіль-
ство має розраховувати від реалізації соціальної політики, – це
досягнення сучасних соціальних стандартів людського розвитку.
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Причому розвитку повинні підлягати всі умови життєдіяльності
людини на всіх етапах її життєвого циклу. Отже, основними
складовими соціальної політики мають бути розвиток трудового
потенціалу, інтелектуалізація процесів праці, сприяння продук-
тивній зайнятості, забезпечення гідних умов та гідної оплати
праці, розвиток соціальної сфери та створення гідних умов жит-
тєдіяльності для тих, хто ще чи вже не може себе захистити. Ще
один міф, який маємо подолати для запобігання деградації соціаль-
ного розвитку, – це твердження, що умови глобалізації знижують
роль держави у виробленні та здійсненні соціальної політики, яка
має перейти переважно у відання інших інститутів громадянсько-
го суспільства. Частиною цього міфу є твердження, що в провід-
них країнах світу знижується роль держави в реалізації соціаль-
ної політики і домінують суто «захисні» її важелі. Насправді
реальністю для більшості країн Заходу є масштабність, розши-
рення та ускладнення функцій держави в соціально-трудовій
сфері (що відбувається під впливом процесів глобалізації), а не
зниження ролі національної держави в цій галузі. Інша річ, що
методи впливу національних урядів на соціально-трудову сферу
та соціальний розвиток, діапазон їхньої регулювальної діяльності
є іншими, ніж це було 10–15 років тому.

Потребує критичного сприйняття й поширена в суспільстві
думка, що державний бюджет України в останні роки був надмі-
ру соціальним. Перш ніж підтвердити чи заперечити цей висно-
вок, маємо визначитися з критеріями рівня соціальності бюдже-
ту. Автор поділяє позицію тих економістів, які за критерій
соціальності головного фінансового плану вважають не стільки
структуру його видатків, скільки його спроможність вирішувати
наявні соціальні проблеми. Якщо керуватися цим критерієм, то
маємо всі підстави стверджувати, що для українського бюджету в
найближчій перспективі немає загрози бути соціальним, оскільки
його фінансові спроможності унеможливлюють гідне розв’язання
наявних соціальних проблем і власне «соціалізацію» економічних
відносин на рівні європейських вимог. Водночас владні структу-
ри, інститути громадянського суспільства можуть і повинні ви-
ходити з тих передумов, що будь-який бюджет за своєю суттю та
призначенням має бути здебільшого соціальним, оскільки такою
є його природа. Суспільство, його суб’єкти свідомо відраховують
частку зароблених доходів для усуспільненого, централізованого
розв’язання нагальних проблем – передусім соціального характе-
ру – через інститут місцевих і державного бюджетів.
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Констатуємо, що це, на жаль, підтверджується й українською
практикою. Наявні в Україні механізми формування та перероз-
поділу доходів населення налаштовані і працюють на користь
громадян із високими статками, адже більша частка сукупного
приросту доходів фактично спрямовується на збільшення доходів
найзаможніших. Чинний формат розбудови соціальної політики
продукує аномальні явища, коли нерівність і концентрація дохо-
дів заможних зростають, а деформовані розподільні механізми не
дають змоги скоротити масштаби і глибину бідності навіть за
умов економічного зростання. Форсоване зростання і без того ви-
соких доходів маємо на тлі, коли доходи багатих підпадають під
менший податковий тягар, оскільки більша частка їхніх доходів
виступає не у формі заробітної плати, а як дивіденди, відсотки
тощо, які оподатковуються за більш низькими ставками або вза-
галі не оподатковуються. Прірва між багатством і бідністю, нерів-
ністю – в їхньому широкому розумінні – в Україні є надзвичайно
великою в порівнянні з ситуацією у розвинених країнах світу.
Якщо в країнах Європейського Союзу статки 10 % найбільш ба-
гатих та 10 % найбільш бідних відрізняються у п’ять-шість разів,
то в Україні – у 35–40. Таке суспільство апріорі не може бути ані
соціально згуртованим, ані стійким. Маємо усвідомити, що без
перебудови розподільних механізмів у напрямі розумного обме-
ження зростання високих доходів із задіянням потенціалу еко-
номіко-правових заходів неможливо скоротити неприпустимо
велику нерівність, зменшити бідність та створити умови для
стійкого соціально-економічного розвитку. Отже, не принижую-
чи ролі ресурсної складової соціальної політики, маємо істотно
посилити потенціал її інституціональної компоненти.

Дослідження асиметрій розвитку
соціально-трудової сфери1

Тисячолітня історія людства являє собою ні що інше, як
історію пошуку ліпшої долі та справедливого соціально-еконо-
мічного устрою для абсолютної більшості людей. На рубежі
двох тисячоліть, незважаючи на всі труднощі, суперечності, пе-
рманентні кризові явища у царині соціально-економічного роз-
витку загалом і соціально-трудової сфери зокрема, також спо-
                     

1 Колот А. Асиметрії розвитку соціально-трудової сфери: зарубіжний досвід і вітчиз-
няні реалії / А. Колот // Україна: аспекти праці. – 2011. – № 8. – С. 3–11.
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стерігається певна динаміка. Втім ця динаміка є далеко не тією,
на яку очікувало людство ще 10–15 років тому. Наприкінці
ХХ століття бізнесмени, політики, соціум врешті-решт почали
усвідомлювати те, на чому багато десятиліть акцентували увагу
вчені, а саме: пріоритет у формуванні загальної політики має
належати політиці соціальній, а людина – це не тільки і не
стільки фактор виробництва, це – найбільша цінність, мета еко-
номічного розвитку. Проте парадокс полягає в тому, що коли,
здавалося б, економіка повинна, нарешті, запрацювати в інтере-
сах абсолютної більшості населення, маючи для цього економі-
чні, організаційні, психологічні, соціокультурні передумови,
світ, образно кажучи, перевернувся – інститути суспільства,
економіки почали відсторонювати людину на другий план,
економічна доцільність дедалі більше почала брати верх над со-
ціальною спрямованістю.

Асиметрії в економічному і соціальному розвитку, нестійкість
у найширшому її розумінні, десоціалізація відносин у сфері пра-
ці, зниження соціальної згуртованості, поширення соціального
відторгнення – усе це тренди, реальність початку нового століття.
І в цьому виявляється чи не головний парадокс сьогодення.

Вияви асиметричності як найбільш відмітної ознаки наявних
моделей соціально-трудових відносин багатоманітні, тож назве-
мо основні з них:

— масові випадки розподілу результатів виробництва (дохо-
дів) не на користь найманих працівників;

— порушення прав найманих працівників на гідні умови праці;
— невиконання роботодавцями зобов’язань згідно з трудови-

ми договорами.
За нашими оцінками, що збігаються з результатами дослі-

джень багатьох науковців, у період перманентних криз інтенсив-
ність утиску трудових прав працівників наростає, його форми
урізноманітнюються. Наприклад, остання фінансово-економічна
криза супроводжувалась і далі супроводжується такими пору-
шеннями з боку працедавців:

— звільнення у зв’язку з тенденційно оформленими підстава-
ми (невиконання трудових обов’язків, невідповідність компетен-
цій працівника наявним вимогам за результатами атестації);

— примушування до звільнення за власним бажанням замість
звільнення за скороченням чисельності або штату з виплатою
компенсації;

— одностороння зміна умов трудового договору (зменшення
заробітної плати, скорочення витрат на створення безпечних
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умов праці, примушування до переукладання трудового договору
з безстрокового на строковий);

— невиплата або несвоєчасна виплата заробітної плати;
— неповний розрахунок під час звільнення;
— запровадження атипових графіків робочого часу, що відпо-

відають потребам переважно працедавців;
— праця понад норму без оплати чи компенсацій.
Отже, йдеться про наростання асиметричності прав і обов’яз-

ків, розподілу соціальних витрат і вигід роботодавців, з одного
боку, і найманих працівників – із другого. Власники для форму-
вання балансу витрат і вигід на свою користь прагнуть неформаль-
них або напівформальних відносин у сфері праці, які для них
стають усе більш привабливими.

В узагальненому вигляді існують такі форми асиметрії в соці-
ально-трудових відносинах:

— інституціональна (несформованість інститутів-норм та ін-
ститутів-організацій, які мають унеможливити диспропорції в
розподілі ризиків, нерівність прав і стартових позицій та можли-
востей суб’єктів);

— економічна (свідоме заниження трудового внеску й утиску
інтересів у процесі розподілу доходів);

— соціальна (нерівність соціального стану, порушення прин-
ципу соціальної справедливості, поглиблення розшарування за
рівнем доходів, нерівність доступу до соціальних благ, зростання
відмінностей у якості життя);

— інформаційна (нерівномірний розподіл або спотворення
інформації).

Наслідком наявних асиметрій у соціально-трудових відноси-
нах є порушення принципів справедливості, збагачення одних
суб’єктів за кошт інших, посилення суспільної нерівності й соці-
альної напруженості, зростання соціальної незгуртованості.

Однією з ознак асиметрії в соціально-трудовій сфері є неймовір-
но разюча нерівність (економічна, соціальна), що існує як у розрізі
країн, регіонів світу, так і всередині країн. Світ праці стає все більш
полярним, диференційованим, нестійким і несправедливим. Аси-
метрії за таких умов стають не винятком, а правилом. На підтвер-
дження нерівності, що безперервно поглиблюється, між країнами,
регіонами світу наведемо такі дані. Співвідношення в доходах між
20 % народонаселення з найвищими доходами, яке проживає в най-
розвинутіших країнах, і 20 % – з найнижчими доходами, що прожи-
ває в найбідніших країнах, у 1997 р. було 74:1, тоді як у 1990 р. цей
показник становив 60:1; у 1960 р. – 30:1 ; у 1913 р. – 11:1; у 1870 р.
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– 7:1; у 1820 р. – 3:1. За наявними даними нині це співвідношення
вже перевищило рівень 100:1 і збільшується далі.

Негативні наслідки соціально-економічної нерівності багато-
манітні. Так, що вища нерівність, то нижчий сукупний попит
споживачів за тих самих сукупних доходів населення. Справді, що
вища нерівність, то більша частка населення вимушена знижувати
свої витрати стосовно до своїх потреб, натомість усе більша частка
населення, досягнувши певного рівня насичення споживання, пе-
реключає свої доходи частково на споживання ексклюзивних то-
варів і послуг, а здебільшого – на нагромадження. Така структура
використання грошових ресурсів сильніше за все діє на сукупний
попит на вітчизняні товари, різко знижуючи його.

Історія вчить: нерівність, яка переходить допустиму межу, ра-
но чи пізно призводить до катаклізмів, революцій, бунтів. Є й
інші вияви реакції на аномальну нерівність – апатія, самоізоляція,
прихований бойкот, свідоме відсторонення, не відкритий, а при-
хований саботаж тощо. Як створити мотиви, стимули, конкуренто-
спроможність, активність через інститут нерівності й не довести
її [нерівність] до стану, коли знижується відчуття справедливості,
довіри, згуртованості, – у цьому, власне, мистецтво управління
суспільним розвитком.

У країнах світу дедалі різкішій критиці піддається інтенсив-
не зростання доходів працівників вищих управлінських ланок.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель в одному з виступів у
2008 р. заявляла, що безпрецедентне зростання винагород
вищих посадовців та керівників вищої ланки може «поставити
під загрозу соціальну згуртованість». Така заява активізувала
дискусію в Німеччині щодо того, якою має бути суспільно при-
йнятна диференціація доходів низько- і високооплачуваних
категорій працівників. Про вражаюче підвищення останніми
роками заробітної плати та інших грошових виплат у керівни-
ків вищої ланки свідчать такі приклади. У Франції розміри
винагороди вищих керівників французької фондової біржі
САС-40 у 2007 р. зросли в середньому на 58 % унаслідок роз-
дування акціонерних опціонів. Приблизно таке ж підвищення
розмірів компенсаційних пакетів у вищого керівництва компа-
ній відбулось у Нідерландах.

У багатьох країнах Європи (не кажучи вже про інші регіони
світу) гострою залишається проблема бідності населення, у тому
числі економічно активного. Ця проблема як у окремій країні, так
і в цілому у світі є складовою глобальних викликів, які постали
перед людством за умов глобалізації. Безперечно, бідність у бага-
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тих і бідних країнах за станом доступу до ресурсів, обмежень для
людей суттєво різниться.

У розвинених країнах бідною вважається людина з доходом
меншим за 50 % або 60 % медіанного доходу (залежно від групи
країн).

За даними офіційної статистики, в другій половині 2000-х ро-
ків майже 80 млн (16 %) населення країн Євросоюзу і близько
40 млн (13,2 %) жителів США перебували за межею бідності.
У Данії й Нідерландах цей показник був 10–12 %, у Греції, Іспа-
нії й Італії – 20–21 %.

Щоб впливати на показники бідності через розроблення від-
повідних дієвих заходів, необхідно знати, для яких категорій на-
селення ризик опинитись у групі бідних є найбільшим та які чин-
ники можуть його продукувати. За наявними оцінками найбільш
високим є цей ризик для молоді. Імовірність потрапити до групи
бідних значно підвищується за таких обставин, як розпад родини,
втрата годувальника (приблизно втричі), наявність безробітного в
родині (у п’ять разів), низькооплачувана робота.

На динаміку бідності в розвинених країнах впливає, а за оцін-
ками фахівців впливатиме й у майбутньому, зростання частки
низькооплачуваних робочих місць. Ця частка найнижча в Північ-
ній Європі (6–8 %), а найвища – у США та Великобританії
(21–25 %).

Стійке збільшення низькооплачуваної зайнятості пов’язане з
розширенням сфери послуг (торгівля, готельне, ресторанне гос-
подарство, комунальні послуги тощо), в якій частка низькоквалі-
фікованої праці була і залишається традиційно високою. Тож є
підстави прогнозувати збереження частки низькооплачуваних
некваліфікованих робіт або навіть її збільшення. За таких умов, а
також ураховуючи зростання безробіття та чітку тенденцію до
поляризації в рівнях доходів, частка осіб із доходами нижчими за
50 % від медіани зберігатиметься високою й у найближчій перс-
пективі.

Маємо констатувати, що це ж, на жаль, підтверджується і
українською практикою. В Україні глибина і масштаби нерівнос-
ті, бідності, прірва між багатством і бідністю, увесь спектр про-
блем, що породжені або продукуються асиметрією розвитку со-
ціально-трудової сфери, є набагато значнішими та складнішими в
розв’язанні, аніж у розвинутих країнах.

Нинішні механізми формування й перерозподілу доходів в
Україні налаштовані та працюють на користь громадян із висо-
кими статками, адже більша частка сукупного приросту доходів
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фактично спрямовується на збільшення доходів найбільш замож-
них. Наявний формат розбудови соціальної політики продукує
аномальні явища, коли нерівність і концентрація доходів замож-
них зростають, а деформовані розподільні механізми не дають
змоги скоротити масштаби та глибину бідності навіть за умов
економічного зростання. Форсоване зростання найвищих доходів
маємо на тлі, коли доходи багатих підпадають під менший подат-
ковий тягар, оскільки більша частка їхніх доходів виступає не у
формі заробітної плати, а як дивіденди, проценти тощо, які опо-
датковуються за більш низькими ставками або взагалі не оподат-
ковуються. Прірва між багатством і бідністю, нерівність у най-
ширшому розумінні її сутності в Україні величезна порівняно з
ситуацією у розвинутих країнах світу і навіть у світовому вимірі
взагалі. Якщо в країнах Європейського Союзу статки 10 % най-
більш багатих та 10 % найбільш бідних відрізняються у 5–8 разів,
то в Україні багаті й бідні (10 % і 10 %) за статками різняться у
десятки разів. Таке суспільство апріорі не може бути ані соціаль-
но згуртованим, ані стійким.

Однією з основних причин асиметрії в розвитку соціально-
трудової сфери є недостатнє наукове опрацювання цієї пробле-
матики, несформованість сучасного економічного мислення та
світогляду в багатьох членів соціуму. Представники економіч-
ної теорії, як і фахівці, котрі досліджують прикладні аспекти
економічного розвитку, і досі часто нагромаджують факти в
хаотичну й незрозумілу сукупність замість узагальнення, виок-
ремлення домінантних тенденцій соціально-економічного роз-
витку, пояснення природи цих тенденцій, причин їх вияву, нас-
лідків дії.

Нестійкість соціально-трудової сфери, перманентні кризові
явища, масові вияви десоціалізації та поширення асиметрій у
сфері економічного і соціального розвитку, потреба набуття кон-
курентних переваг не залишають іншого варіанта вирішення на-
явних соціально-економічних проблем, як посилення соціальної
відповідальності всіх інститутів і членів суспільства. Імплемен-
тація соціальної відповідальності в загальну систему суспільного
розвитку потребує як додержання законів, традицій, так і голов-
ного – високої загальної культури та моральності суб’єктів соціа-
льно відповідальної поведінки. У цьому контексті слід зауважи-
ти, що саме науковці повинні відчувати та реально виявляти під-
вищену соціальну відповідальність.
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Обґрунтування пріоритетності
соціального розвитку1

За останні 20 років Україна, як і світова спільнота загалом, пе-
режили великомасштабні, багатовекторні зміни, що перекроїли
світову політичну карту, змістили центри економічного впливу,
трансформували чи не всі складові соціально-економічного бут-
тя. Втім ці зміни так і не наблизили світ до стабільності, не дода-
ли соціально-економічному розвитку стійкої динаміки, не усуну-
ли асиметрію економічних результатів суб’єктів господарювання
різних рівнів, з одного боку, і соціальних здобутків абсолютної
більшості населення – з другого. Натомість з’явилися нові та по-
глибилися дотеперішні ризики, розширилося «поле» сегментів
нестабільності, зросла непередбачуваність наслідків господарсь-
кої діяльності. Особливо наглядно динаміка нестабільності, аси-
метрій у різноманітних їх проявах простежується на прикладі со-
ціально-трудової сфери, у центрі якої перебуває економічно
активна людина і яка (сфера) є інституціональним простором фор-
мування, функціонування та розвитку соціально-трудових відно-
син, які все більше набувають ознак «нездорових».

Усе виразнішим стає порушення балансу інтересів на користь
роботодавців, відхід від здобутків «золотих» 70-х – 80-х років
ХХ століття дає підстави стверджувати про «десоціалізацію» від-
носин між працею і капіталом як тенденцію функціонування со-
ціально-трудової сфери останніх двох десятиліть. Чинники, що
дестабілізують соціально-трудову сферу та породжують численні
асиметрії, мають як об’єктивний, так і суб’єктивний характер.

Наскрізною та однією з основних причин асиметрій у розвитку
соціально-трудової сфери є недостатнє наукове опрацювання цієї
проблематики, несформованість сучасного економічного мислення
та світогляду в багатьох членів соціуму. За таких умов надзвичай-
но важливим є наукове опрацювання цієї проблематики, складо-
вою якого має бути комплексний аналіз стану соціально-трудової
сфери, виокремлення домінуючих тенденцій її розвитку, усвідом-
лення їх першопричин та природи процесів, що перебувають «за
кадром» і обомувлюють нестійку соціальну динаміку.

Сьогодні цілком очевидно, що нові глобальні виклики поро-
джують проблеми іншого порядку, а саме – забезпечення нової
динаміки і загального балансу соціально-трудового розвитку.

                     
1 Колот А. Діалектика економічного і соціального розвитку як предмет наукових

досліджень / А. Колот // Україна: аспекти праці. – 2011. – № 5. – С. 3–8.
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І мова вже йде не про реалізацію окремих соціальних програм чи
проектів, а про формування нової парадигми соціальних транс-
формацій та розвитку соціально-трудової сфери в цілому. Адже
існує гостра потреба серйозних структурних реформ, глибо-
ких інституціональних перетворень у соціально-трудовій сфері,
сучасного бачення шляхів забезпечення стійкого соціально-
економічного розвитку.

Основна методологічна помилка багатьох досліджень у цій
царині полягає у традиційно звуженому розумінні першоджерел,
рушійних сил та механізмів функціонування інститутів соціаль-
но-трудової сфери за умов глобалізації та становлення економіки,
яка все більше базується на інформаційно-комунікативних тех-
нологіях, знаннях та інноваціях.

«Світ праці» за останні роки надзвичайно змінився. Колишні
моделі системи відмирають і руйнуються, їхнє місце мають за-
йняти нові з іншими властивостями і можливостями. При цьому
екстраполяція властивостей, закономірностей дотеперішніх сис-
тем на нові стає неможливою.

Нині як ніколи необхідний неупереджений аналіз досягнень і
прорахунків, оцінка дій і бездіяльності, розуміння уроків мину-
лого й усвідомлення викликів майбутнього. За цифрами та фак-
тами, які ілюструють очевидні і поверхневі процеси, можемо і
зобов’язані бачити, аналізувати, узагальнювати, виявляти тен-
денції у сфері соціально-трудового розвитку як результат гли-
бинного осмислення сутності соціально-економічних трансфор-
мацій.

Значущість проблематики, яка розглядається, є особливо акту-
альною, враховуючи те, що економічне мислення, яке і понині
якщо не домінує, то дається взнаки, сформоване у багатьох чле-
нів суспільства на псевдонаукових трактуваннях невиробничого,
непродуктивного, виключно витратного характеру соціальної
сфери.

На переконання автора, соціалізацію відносин у сфері праці
маємо розглядати насамперед у контексті діалектики соціальної
та економічної складових суспільного поступу. Зазначимо, що як
донедавна, так нерідко і тепер в економічній теорії домінують
підходи, за яких соціальний чинник розглядається виключно як
похідний від економічного, що надає соціальному розвитку ознак
вторинності щодо економічного поступу. Такі підходи стали мож-
ливими через спотворене розуміння діалектики економічного і
соціального аспектів суспільного розвитку, взаємозв’язку та вза-
ємозумовленості соціальної й економічної політики.
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Справді, соціальний і економічний аспекти суспільного роз-
витку тісно переплетені. Перш ніж розподіляти створені блага та
задовольняти різноманітні потреби, необхідно виробляти, і це є
аксіомою. Втім це жодним чином не заперечує першочергової
значущості соціального розвитку. Синтез соціального й економі-
чного аспектів суспільного розвитку випливає з їх взаємодопов-
нюваності та подвійної ролі людини у суспільному виробництві
як фактора і мети виробництва, досягненню якої і покликана слу-
гувати економіка. Економічному розвитку завжди притаманні
соціальні наслідки, тобто він соціальний за природою. Інша спра-
ва – у який спосіб розподіляються результати економічної діяль-
ності, чи досягається оптимізація інтересів суб’єктів суспільного
виробництва, чи домінують на «полі» соціально-трудової сфери
процеси соціалізації або, навпаки, десоціалізації.

Економічної наукою доведено і підтверджується практикою,
що економічний і соціальний прогрес, економічний і соціальний
розвиток узгоджуються та мають одновекторну динаміку тоді,
коли економічні досягнення супроводжуються соціалізацією су-
спільних відносин та коли така соціалізація проявляється перед-
усім у соціально-трудовій сфері і стосується інтересів абсолютної
більшості економічно активного населення. У контексті пробле-
матики, що розглядається, принципово важливою є відповідь на
запитання: заради кого і заради чого організовується виробницт-
во, здійснюється економічна діяльність та досягається економіч-
не зростання?

Твердження, що соціальна політика має бути похідною від
економічної, не випадкові, а є продовженням сприйняття люди-
ни лише як працівника, реалізація здібностей і самореалізація
якого можливі лише на виробництві. Втім умови і потреби роз-
будови економіки інноваційного типу та соціальної держави
вимагають запровадження нових принципів формування соціа-
льної політики, усвідомлення її нової ролі в забезпеченні соціа-
льної динаміки. Слід виходити з того, що соціальна політика
вже виросла з дотеперішніх рамок економічної політики, а зага-
льна економізація політики, що була характерною і великою мі-
рою виправданою в доіндустріальному та індустріальному сус-
пільстві, яке сповідувало інші цінності, – це вже атрибутика
вчорашнього дня.

Враховуючи, що на сучасному етапі НТР людина стає носієм
найбільш потужного, найбільш продуктивного капіталу, яким є
людський, і водночас вона зберігає статус мети виробництва, со-
ціальний розвиток остаточно втрачає риси вторинності щодо
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економічного поступу. У державі соціального типу, в суспільстві,
в якому людина розглядається і як головний чинник, і як головна
цінність, мета соціально-економічного розвитку, економічна по-
літика мають розглядатися виключно як складники соціальної
політики, а не навпаки. Тож маємо звільнитися від тягаря заста-
рілих теоретичних уявлень щодо взаємозв’язку і взаємодії еко-
номічної і соціальної сфер, економічної і соціальної політики, по-
гляду на соціальну сферу як суто витратну. Пам’ятаймо, що будь-
яка догма призводить до застою, постановки помилкових цілей,
прийняття хибних рішень, і всі реформаторські зусилля при цьо-
му втрачають сенс.

Напрями розвитку наукового забезпечення
стійкої економічної й соціальної динаміки1

Динамізм, масштабність і багатовекторність змін у всіх сфе-
рах суспільного буття є чи не найбільш визначальними рисами
соціально-економічного розвитку на зламі двох тисячоліть. Це
висуває нові, більш складні, вимоги перед економічною наукою,
основним завданням якої було і залишається дослідження об’єк-
тивних закономірностей еволюції суспільства і його економічної
системи. Кожний етап розвитку економічної системи пов’язаний
з переоцінкою ролі домінантних продуктивних сил і виробничих
відносин. Постійні зміни у масштабах, якості, структурі рушій-
них сил розвитку економіки, які мають одночасно і еволюційний,
і революційний характер, справляють величезний вплив на всі
складові соціально-економічного розвитку, на суспільство зага-
лом і його інститути зокрема.

Комплекс чинників, які мають як внутрішнє, так і зовнішнє
походження, і серед них – кардинальні зміни у структурі та іє-
рархії рушійних сил розвитку економіки, нестійкість соціально-
економічного розвитку, перманентні кризові явища, наростання
асиметрій у розвитку економіки і суспільства, потреба надати су-
спільному розвитку стійкої динаміки – актуалізують розвиток
економічної науки. Суспільство потребує нових економічних
знань, інноваційних програм, проектів, рішень із глибоким нау-
ковим опрацюванням.

                     
1 Колот А. Розвиток науки про працю і соціально-трудові відносини та її роль у пе-

реформатизації та формуванні сучасного економічного мислення / А. Колот // Україна:
аспекти праці. – 2012. – № 6. – С. 3–10.
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Зазначаючи внесок економічних наук та наявних шкіл у нау-
кове забезпечення проведення економічних, соціальних, політич-
них реформ, підвищення науково-технічного потенціалу, розви-
ток інститутів економіки і суспільства, водночас стверджуємо,
що наукові здобутки в цій сфері нерідко межують з поразками;
часто економічні дослідження, у тому числі соціально-трудового
спрямування, і за постановкою проблем, і за змістом, і за глиби-
ною, і за суспільною значущістю є неадекватними потребам сьо-
годення. Чимало авторитетних дослідників стверджують, і з ними
важко не погодитись, що економічні, зокрема соціально-трудові,
наукові школи продукують знання, судження, які наближені до
поверхні буття, вони не поглиблюються до ґрунтовного, цілісно-
го бачення світу економіки, світу праці, світу позаекономічного
(морального, духовного).

В економічних науках і, зокрема, у тих, що вивчають світ пра-
ці, багато розрізненого набору різноманітних теорій, методів,
кривих, формул, але бракує системного погляду на людину, не
сталося глибокого опрацювання та реальної інтеграції концепцій
людини економічної, людини соціальної і людини відпові-
дальної.

На наше переконання, нині вже вкрай недостатньо, аби нау-
ка лише сприяла опрацюванню практичних рішень або безпо-
середньо брала участь у виробленні соціально-економічної по-
літики. На порядку денному чи не більш масштабне та не більш
складне завдання – з наукових позицій просто пояснити про
вкрай суперечливе, багатовекторне, надскладне; сформувати
сучасне, цілісне мислення (одночасно і економічне, і інституці-
ональне, і соціальне, і соціально-трудове) з тим, щоб спрямува-
ти суспільно усвідомлену діяльність, нагромаджений людсь-
кий, соціальний, інтелектуальний капітал на вирішення
надскладних завдань формування конкурентних переваг та ви-
ходу на траєкторію інноваційно орієнтованого, стійкого соціа-
льно-економічного розвитку.

Утім на практиці маємо суперечливе коло: для формування
сучасного економічного мислення членів суспільства необхідно
мати науково вивірену економічну теорію, потужні наукові до-
слідження прикладного характеру. Однак економічна наука сама
часто не в змозі вийти на траєкторію стійкого розвитку через такі
вади, як догматизм, еклектика, сповідування віджилих теорій та
інструментарію або некритичного запозичення теоретичних по-
стулатів, які не відбивають реалій господарської практики та по-
треб розвитку суспільства.
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Тож змушені констатувати, що науки соціально-економічного,
політекономічного спрямування й далі нав’язують соціуму мис-
лення, в якому занадто технократизму, індивідуалізму, штучного
уявлення про людину, яка постійно максимізує свої зиски, керу-
ючись суто економічними інтересами. Водночас недооцінюється
значення морально-духовної компоненти суспільного розвитку,
так званого позаекономічного в економіці.

Існує багато простих за постановкою питань, але складних за
розумінням природи тих чи тих явищ, за технологією розв’язання
наявних проблем, на які ще й досі немає переконливих наукових
пояснень і відповідей. Наведемо ці питання: • як трактувати вкла-
дання в соціальну сферу – як витрати чи як інвестиції?; • якими є
мінімально необхідні і максимально допустимі межі втручання
держави у соціально-трудову сферу?; • якою є діалектика соціа-
льного й економічного розвитку і що є первинним – економічна
чи соціальна політика?; • що спільного і що відмінного в людсько-
му, соціальному й інтелектуальному капіталі?; • як узгодити
потребу в гнучкості ринку праці з потребою стабільності і стій-
кості соціально-трудових відносин?; • які співвідношення та
пріоритети економічного і позаекономічного (морального, ду-
ховного, етичного)?

Саме за активної участі вчених у суспільстві має здійснитися
перегляд, утвердитися інше бачення, інше прочитання, інше
осмислення багатьох так званих вічних постулатів. Одна з подіб-
них «незаперечних» істин звучить так: економіка є первинною, а
соціальна сфера, соціальний розвиток – вторинні, похідні; це –
судження далекого минулого, які свідомо чи несвідомо привне-
сені у ХХІ століття.

Ураховуючи, що на сучасному етапі науково-технічної рево-
люції людина стає носієм найбільш потужного, найбільш про-
дуктивного капіталу, яким є людський, і водночас вона зберігає
статус мети виробництва, соціальний розвиток остаточно втрачає
риси вторинності щодо економічного поступу. У державі соціаль-
ного типу, у суспільстві, в якому людина розглядається і як го-
ловний чинник, і як головна цінність, мета соціально-еконо-
мічного розвитку, економічна політика мають трактуватися ви-
ключно як складники соціальної політики, а не навпаки.

Наукова спільнота має сміливіше прагнути з’ясувати, що пе-
ребуває за кадром поверхневих процесів розвитку соціально-
трудової сфери, яким стане світ праці в найближчому майбут-
ньому та у віддаленій перспективі.
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Має дістати дальшого наукового вивчення та повсюдного су-
спільного визнання теза, що сенс життя економічно активної лю-
дини не зводиться до матеріального успіху, а полягає в комплек-
сному і передусім духовному зростанні, самореалізації особис-
тості.

Наголошуємо й на тому, що наукові дослідження соціально-
трудового характеру треба спрямувати в русло цілісного бачення
людини як особистості, ресурсу, носія найбільш затребуваного та
продуктивного капіталу, перетворювальної сили, мети виробниц-
тва та розвитку.

Задля формування сучасного економічного мислення та роз-
ставлення науково обґрунтованих акцентів у процесі розроблення
соціально-трудової політики необхідно не просто декларувати
тезу щодо підвищення ролі людини у всіх сферах економічного і
суспільного життя (навіть у найбільш ортодоксальних теоріях
провідна роль людини та підвищення її ролі не заперечується).
Наголос варто робити на тому, що нова економіка передбачає
масштабне, пріоритетне задіяння не просто чинника, яким є люд-
ський капітал, а чинника, основою якого є креативність.

У дослідженнях соціально-трудового спрямування, як і у фор-
муванні соціально-трудової політики, маємо обов’язково зважати
на те, що нова економіка, сегмент якої буде постійно розширюва-
тися, потребує вищої духовної, моральної, етичної компоненти.
Справедливим є твердження, що «цивілізація знань», яка інтен-
сивно формується, не має нічого спільного з «цивілізацією ро-
ботів».

Справді, процеси створення, поширення й використання
знань, носієм яких є творча, креативна, інноваційно орієнтована
особистість, неможливі без відповідної моральної, етичної ком-
поненти, без створення атмосфери довіри, толерантності, високо-
етичних відносин. Наголошуємо на тому, що неекономічні грані
нової економіки мають посісти чільне місце в тематиці наукових
шкіл трудовиків. Визначаючи контури і зміст сучасної теорії
праці, маємо здійснити соціогуманітарну, морально-етичну «екс-
пансію» як у класичну, так і в неокласичну теорію, яка стосується
сфери праці.

Отже, є всі підстави стверджувати, що духовність, мораль-
ність набувають такого значення в забезпеченні стійкої економі-
чної і соціальної динаміки, що морально-духовні цінності може-
мо розглядати як рушійну силу розвитку, не менш значущу, ніж
матеріальні фактори. І в цьому твердженні немає невиправданого
суб’єктивізму, ідеалізму, нерозуміння ролі економічного базису.
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Вкрай важливо по-новому прочитати, виписати, пояснити такі
вічні і, здавалося б, прості процеси, явища, поняття, як взаємо-
зв’язок об’єктивного і суб’єктивного, діалектика первинного і
вторинного, генезис базису і надбудови, їх взаємозв’язок та вза-
ємовплив, діалектика економічного і соціального розвитку, гене-
зис соціальних витрат та їх трансформація в соціальні інвестиції,
домінанта економічного, соціального і морально-духовного су-
спільного розвитку.

Особливої уваги з боку науковців «трудовиків» заслуговує
подальше системне дослідження проблематики соціальної нерів-
ності та опрацювання комплексу заходів щодо приведення існу-
ючого аномального розшарування населення за рівнем доходів,
статків у суспільно прийнятні межі. Не втратила своєї актуально-
сті проблематика управління працею на рівні основної ланки ре-
ального сектора економіки – підприємства.

На порядку денному і проблематика наукових досліджень, які
мають «працювати» на розбудову сучасної соціальної політики,
усунення асиметрій у соціально-трудовій сфері, посилення регу-
люючої ролі як з боку держави, так і соціального партнерства у
сфері безпосереднього докладання праці. При цьому вкрай важ-
ливо позбутися міфів, які заполонили теорію і практику соціаль-
ної політики та ролі держави у соціально-трудовій сфері.

У найближчий час ми маємо стати свідками концептуальних,
парадигмальних зрушень як у розумінні першоджерел, структури
та ієрархії факторів соціально-економічного розвитку, так і у
формуванні нової філософії управління ресурсом, який на рубежі
двох тисячоліть де-факто перетворився у головний, найбільш
перспективний, продуктивний та такий, що здатний забезпечити
незаперечні конкурентні переваги. При цьому має утвердитися
новий підхід до персоналу. Якщо ще донедавна традиційно ідеаль-
ним вважався «кваліфікований працівник-виконавець», то сучас-
на практика господарювання потребує «працівника-ініціатора,
творчу особистість, яка володіє компетенціями».

Переконані, що досягти стійкої динаміки розвитку соціально-
трудової сфери неможливо без переформатизації нинішнього
економічного мислення, без іншого бачення джерел та ієрархії
чинників суспільного розвитку, без усвідомлення діалектики со-
ціального й економічного поступу. І така переформатизації сто-
сується багатьох членів соціуму, включаючи політичну еліту.
Тобто щоб жити інакше, досягати якісно нового рівня соціально-
го буття, вкрай потрібно навчитись інакше мислити.
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Розвиток освіти і науки на засадах
міждисциплінарності — вимога часу1

У період невизначеності, коли минуле вже вичерпало себе, а
майбутнє нової економіки і світу, що глобалізується, залишається
нечітким, непередбачуваним, як ніколи зростає роль наукових
знань, роль фундаментальної науки, що здатна продукувати но-
вітні знання, пояснювати природу економічних явищ і процесів,
які важко зрозуміти, керуючись логікою традиційного мислення.
Це повною мірою стосується і пояснення, нового прочитання
якщо не всіх, то більшості економічних процесів та явищ.

Реальність є такою, що на шляху нового прочитання зустріча-
ється чимало перешкод, через які економічним наукам вкрай
складно працювати на випередження, змінюватися самим і змі-
нювати навколишній світ з урахуванням нових викликів. Неупе-
реджений аналіз свідчить, що подолання кризи, в якій перебуває
економічна наука (припускаємо, що не тільки вона), неможливе
без зміни формату, збагачення методології досліджень, напов-
нення її інструментарієм міждисциплінарного характеру. Справ-
ді, методологічний арсенал, з яким наукові школи, що функціо-
нують у царині економічних наук, увійшли в ХХІ століття,
потребує оновлення, доповнення здобутками суміжних наукових
шкіл – соціологічних, філософських, політологічних тощо.

Явища і процеси, що перебувають за кадром міждисциплінар-
ності, є достатньо складними, багатоплановими та різновектор-
ними, а тому проблематично дати вичерпну характеристику цьо-
го феномену в одному, хоча й широкому, форматі.

Для комплексної характеристики категорії міждисциплінарно-
сті її треба розглядати як мінімум з дев’яти позицій.

1. Міждисциплінарність – це взаємопроникнення, взаємозбага-
чення підходів і методів різних наук (дисциплін).

2. Міждисциплінарність – це можливість виявити, розпізнати,
сприйняти те, що було прихованим у надрах окремо взятої науки
(дисципліни) за умови використання методів та інструментарію
інших наук (дисциплін).

3. Міждисциплінарність у наукових дослідженнях економіч-
ного спрямування означає, з одного боку, перенесення соціально-
економічних, управлінських методів, інструментарію за межі ви-
вчення власне економіки, а з другого, взаємодію економістів з
                     

1 Колот А. М. Міждисциплінарний підхід як домінанта розвитку економічної науки
та освітньої діяльності / А. М. Колот // Социальная экономика. – 2014. – № 1–2. –
C. 76–82.
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іншими науковцями, запозичення їхнього методичного і приклад-
ного інструментарію.

4. Міждисциплінарність – це розширення міждисциплінарних
зв’язків як протиотрути надмірному звуженню предмета, сфери
наукових досліджень, проблематики економічних дисциплін.

5. Міждисциплінарність – це запозичення взаємопов’язаними
науками методів, інструментарію, результатів дослідження вико-
ристання їхніх теоретичних схем, моделей, категорій, понять.

6. Міждисциплінарність – це намагання подолати експансію
так званого «економічного імперіалізму» у більшість галузей
економічної науки. Йдеться про невиправдане засилля в економі-
чних науках методологічних засад і теоретичного інструментарію
неокласики і мейнстриму і намагання збагатити економічні науки
здобутками інших сучасних економічних, соціологічних, філо-
софських теорій.

7. Міждисциплінарність – це не лише запозичення методів,
інструментарію різних наук (дисциплін), а й інтеграція останніх у
сенсі конструювання міждисциплінарних об’єктів, предметів,
опрацювання яких дозволяє отримати нове наукове знання.

8. Міждисциплінарність – це науково-педагогічна новація, що
породжує здатність побачити, розпізнати, сприйняти те, що є не-
доступним в межах окремо взятої науки з її специфічним, вузько-
орієнтованим об’єктом, предметом і методами дослідження.

9. Міждисциплінарність у широкому, функціональному її ро-
зумінні – це синергія різних наук, що передбачає розвиток інтег-
раційних процесів, зростаючу взаємодію методів, інструментарію
задля отримання нового наукового знання.

На практиці міждисциплінарний підхід може реалізовуватися
за двома основними форматами, сценаріями або підходами.

За першого, найбільш поширеного, міждисциплінарність, об-
разно кажучи, наводить мости між різними науками, нефор-
мально об’єднує їх, не порушуючи їх окремішності, унікальності,
своєрідності.

Тут плюралізм, диференціація наук зберігаються, можуть на-
віть зростати, а міждисциплінарність надбудовується, пов’язує,
об’єднує в методологічному та інструментальному вимірах.

За другого формату міждисциплінарність постає як реальний
інструмент об’єднання наук, появи інтегрованих продуктів, про-
ектів, міждисциплінарних об’єктів дослідження, подальше опа-
нування яких є принципово важливим і для науки, і для освіти.

Міждисциплінарність не є феноменом лише економічних наук
та економічної освіти. Це стосується усіх галузей знань. Водно-
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час наголошуємо на тому, що саме для економічної науки і освіти
інститут міждисциплінарності є особливо актуальним. Це обумов-
лено тим, що головним об’єктом наших досліджень є економічно
активна людина, її економічна діяльність і ті відносини, що су-
проводжують цю діяльність.
Наступне, на чому маємо зосередитися, – це усвідомлення но-

вих завдань у царині міждисциплінарності та зрозуміння причин,
обставин, трендів, які актуалізують міждисциплінарний підхід.

Украй важливо переконатися, що завдання, які постають пе-
ред нами у сфері міждисциплінарності, далеко не ті, що були кі-
лька років тому. Клубок завдань наростає, таких клубків стає все
більше. Чому це так? Що є каталізатором, першопричинами? Чо-
му все частіше виникає думка, що майбутнє наукових досліджень
і економічної освіти за міждисциплінарністю?
Перша причина – це небувале ускладнення економічних, соці-

альних, управлінських систем і відповідних інститутів. Опанува-
ти механізми функціонування та розвитку цих систем стає дедалі
важче, а то й неможливо без використання підходів і методів різ-
них наук.
Друга причина – зростаюча мобільність, швидкоплинність,

швидкозмінність усього, що оточує людину і створені нею інсти-
тути.
Третя причина – поглиблення спеціалізації наук як наслідок

тенденцій у поділі та кооперуванні наукової праці, що були запо-
чатковані ще на початку минулого століття.

А тепер деталізуємо означене вище. Розпочнемо з останньої
причини, що актуалізує міждисциплінарність.

Ще півтора століття тому для вчених-економістів, що перейма-
лися переважно економічною теорією, проблеми міждисциплінар-
ності внаслідок спеціалізації наукової думки не поставало, навіть
домінувало прагнення дистанціюватися від інших наук, закріпити
свою нішу, утвердити самостійність. Після того, як класична еко-
номічна теорія закріпила за собою предмет, специфічний метод
дослідження, утвердилась як базова економічна дисципліна, роз-
почався новий етап – професіоналізації економічних досліджень, а
принцип «один предмет – один метод» став відходити у минуле.

На певному етапі вузьке, спеціалізоване спрямування як у сфері
наукових досліджень, так і в освітній діяльності мало позитивні
результати: з’являлися нові гіпотези, поглиблювалися знання сто-
совно деталізованих явищ і процесів та механізмів їх функціону-
вання; розширився портфель аналітичних матеріалів; конкретизу-
вався інструментарій дослідження. Усе це сприяло розв’язанню
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конкретних економічних проблем. Втім історична реальність,
практика сьогодення переконують нас у тому, що завжди існує
межа поглибленню поділу праці, «червона лінія», за яку не можна
переходити, а особливо це стосується сфери науки та освіти.

Як вітчизняна, так і світова практика переконують у тому, що по-
глиблення поділу праці на базі наукових досліджень та освітньої ді-
яльності має не лише позитиви, а й потенційні та реальні негативні
наслідки. Складовою останніх є численні кордони між дисципліна-
ми, фрагментація знань, обмеженість професійного кругозору нау-
ковців, зниження здатності сприймати економіку і суспільство у си-
стемному, цивілізаційному вимірі. Подолати такі небажані вияви
можна саме за умови задіяння потенціалу міждисциплінарності.

Головне раціональне зерно міждисциплінарного підходу за
умов зростаючої спеціалізації у сфері наукових досліджень – зба-
гачення суміжних наук на основі запозичення методологічного
інструментарію, об’єднання зусиль для пояснення природи но-
вих явищ, процесів та з’ясування тенденцій у сфері суспільного і,
зокрема, економічного розвитку. Саме міждисциплінарний підхід
сприяє задіянню методологічного інструментарію споріднених
галузей науки і прирощення на цій основі наукового знання.

За масштабного, усвідомленого використання міждисциплінар-
ного інструментарію створюються реальні передумови для вза-
ємного посилення економічних та інших факторів розвитку,
з’являється можливість по-новому інтерпретувати способи розв’я-
зання старих проблем, виявити незадіяні позаекономічні джерела
економічного розвитку, з одного боку, і недовикористані ресурси
позаекономічного розвитку – з другого.

Важливо усвідомити, що міждисциплінарний підхід не погли-
нає і не посягає на метод кожної з наук, а створює передумови
для більш рельєфного, ширшого погляду на конкретний предмет
(об’єкт) дослідження, прирощує наукове знання як засіб вирі-
шення поставлених завдань з вищою результативністю.

Однією з ключових причин, що актуалізують проблематику
міждисциплінарності, є ускладнення економічно-соціальних проб-
лем і необхідність радикального оновлення методологічного ін-
струментарію економічних досліджень.

Акцентуємо увагу на тому, що таке оновлення пов’язане перш
за все з розбудовою нової економіки, для якої характерні інші
структура та ієрархія факторів. Якщо в традиційній системі гос-
подарювання основними рушійними факторами розвитку є пере-
важно матеріально-енергетичні, то в новій економіці на перед-
ньому плані перебувають нематеріальні активи. Це означає, що
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об’єкти наукових досліджень у дотеперішній і новій економіці
докорінно різняться.

Особлива значущість міждисциплінарного підходу та прове-
дення на його основі комплексних наукових досліджень стає зро-
зумілою з огляду на низку закономірностей і тенденцій розвитку
нової економіки, які не можна опанувати, керуючись традицій-
ним методологічним інструментарієм. У новій економіці, яка ін-
тенсивно формується, багато складників міняються ролями, зна-
ченням в економічному і суспільному житті або ж потребують
іншої оцінки, іншого сприйняття. Ефективність праці, роль еко-
номічних і позаекономічних факторів, продуктивність інтелекту-
альної праці та багато іншого тепер слід оцінювати з іншою логі-
кою, з іншим методологічним інструментарієм.

Однією з причин актуалізації міждисциплінарного підходу є
зростаюча мобільність, швидкоплинність, швидкозмінюваність
усього, що оточує економічно активну людину і створені нею ін-
ститути.

Наведемо характерний приклад. За всю історію людства саме
в середині ХХ ст. настав період, коли звична тривалість заміни
поколінь (у середньому 25 років від народження матері до наро-
дження дитини) спочатку зрівнялася з періодом заміни домінант-
них технологій, а вже у 1970–1990-х рр. заміна домінантних тех-
нологій відбувалася кожні 5–10 років, з наступним стисненням
періоду заміни до 2–4 років наприкінці століття.

Суспільство потребує нових економічних знань, інноваційних
програм, проектів, рішень із глибоким науковим опрацюванням.
За останні роки різко підвищився інтерес до знань, проектів, про-
позицій, які продукує економічна наука. Не важко переконатись
у тому, що стає більше людей (особливо молодого і середнього
віку), які щиро бажають пізнати природу і механізми функціону-
вання господарських систем, збагнути економічну таємницю,
одержати наукове тлумачення фактів економічної дійсності.

Наведені аргументи, здавалося б, мали переконати як економі-
стів, так і інших науковців у значущості і перспективності між-
дисциплінарного підходу. Втім змушені констатувати, що масш-
таби й ефективність міждисциплінарної практики як у науці, так і
в освітній діяльності залишаються далекими від бажаних. Мізер-
ними є практичні заходи з розвитку міждисциплінарності за усі-
ма її напрямками. Не спостерігається плідного діалогу між пред-
ставниками споріднених наукових шкіл щодо запозичення
методологічного інструментарію, бракує об’єднання зусиль у
розв’язанні прикладних завдань.
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Серйозні бар’єри на шляху утвердження продуктивних між-
дисциплінарних взаємодій існують у середовищі власне науково-
го і освітянського співтовариства. Останнє демонструє, з одного
боку, недооцінку потенціалу міждисциплінарного збагачення, а з
другого – перебільшення значущості методологічного інструмен-
тарію тієї чи тієї галузі науки.

Припускаємо, що, задіявши потенціал міждисциплінарного
підходу, наукове товариство очистить публікації від повторів,
позбудеться школярства, однобокого, спрощеного погляду на
складні процеси суспільного життя, упорядкує теоретичні конс-
трукції, що пояснюють закономірності розвитку світу економіки,
та запропонує заходи, спрямовані на забезпечення стійкої еконо-
мічної і соціальної динаміки.

Деякі підсумки та узагальнення
1. Економічні науки зможуть працювати на випередження,

ідентифікувати сучасні тенденції і тренди розвитку та повноцінно
виконувати свою місію лише за умови оновлення методологічних
засад наукових досліджень. Складовою такого оновлення є опа-
нування сучасної методології досліджень, що вимагає якнайпов-
нішого використання потенціалу міждисциплінарного підходу.

2. В умовах формування нової економіки наявні вузькопред-
метні, вузькодисциплінарні розмежування економічної пробле-
матики стають контрпродуктивними.

Міждисциплінарність у найширшому її розумінні – це тренд,
проблема і завдання глобального характеру. Актуалізує цю проб-
лему комплекс обставин, причин, які є багатоплановими, різно-
векторними і суперечливими.

3. Сучасні явища і процеси, що відбуваються на ниві економі-
чного розвитку, як ніколи раніше потребують філософського, со-
ціокультурного, соціодуховного, позаекономічного осмислення.
Водночас соціальні, філософські і політичні проблеми потребу-
ють організаційно-економічного, соціально-трудового оцінюван-
ня, виміру та інтерпретації.

4. Останні дослідження та реалії сьогодення доводять, що
складовою методологічного, міждисциплінарного оновлення
економічної науки мас стати конструктивний синтез теорети-
чних досліджень у цій галузі.

5. Проблема конструктивного синтезу постала не лише перед
вітчизняною економічної наукою. Ця проблема має загальносві-
тові коріння. «Ми стоїмо, – пише О. Тоффлер, – на порозі повер-
нення ... до великомасштабного мислення, до узагальнюючої тео-
рії, до поєднання окремих частин в єдине ціле... Прагнення
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розглядати висмикнуті з загального контексту окремі кількісні
деталі під час дедалі точніших досліджень ... призводить до того,
що ми дізнаємося все більше і більше про все менше і менше».

Вважаємо за потрібне ще раз наголосити на тому, що конструк-
тивний синтез теоретичних досліджень передбачає не просто
міждисциплінарну кооперацію, а взаємозбагачення на методоло-
гічному рівні, формування системного, цілісного бачення еконо-
міки, проблем і суперечностей її розвитку.

6. Одним з основних завдань економічних наукових шкіл має
стати синтез наукових досліджень, який передбачає взаємопро-
никнення і взаємозбагачення методологічних принципів, подо-
лання неприйнятної методології економічного детермінізму, яка
й далі посідає провідні позиції.

Інтереси з’ясування природи нових явищ, тенденцій і напря-
мів економічного розвитку потребують симбіозу економічних,
соціологічних, філософських підходів до вирішення нагальних
проблем, їх імплементації в практику наукових досліджень.

7. Міждисциплінарність – це одна з яскраво виражених прик-
мет сьогодення, за якою – майбутнє наукових досліджень і роз-
витку вищої освіти.

Сучасна філософія соціальної відповідальності
та актуальність її засвоєння1

«Немає нічого практичнішого за хорошу теорію» – таким є ві-
домий вислів, у правоті якого переконуємося щодня. Дійсно, ви-
рішенню якщо не всіх, то більшості практичних завдань має пе-
редувати наукове опрацювання відповідної проблематики. Без
хорошої теорії та системних досліджень неможливо сформувати
також сучасне, цивілізоване, об’єктивне розуміння природи,
джерел, значення і наслідків розвитку феномену соціальної від-
повідальності бізнес-організацій.

Корпоративна соціальна відповідальність (КСВ) у найзагальні-
шому, «приземленому» тлумаченні – це раціональний відгук орга-
нізації на суперечливі очікування заінтересованих сторін (стейк-
холдерів), спрямований на стійкий розвиток компанії. Це відпо-
відальність тих, хто приймає бізнес-рішення, перед тими, на кого
                     

1 Колот А. М. Корпоративна соціальна відповідальність: сучасна філософія, пробле-
ми засвоєння / А. М. Колот // Економіка України. – 2014. – № 3. – С. 70–82.
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ці рішення націлено. За своєю суттю КСВ – це імплементований у
корпоративне управління певний тип соціальних зобов’язань (зде-
більшого добровільних) перед працівниками, партнерами, інститу-
тами громадянського суспільства і суспільством у цілому.

Проблематиці КСВ присвячено стільки статей та інших публі-
кацій, що, здавалося б, усі крапки вже розставлено. У суспільній
свідомості під впливом наукової аргументації укріплюється дум-
ка, що соціальна відповідальність і в гуманістичному, і в соціаль-
но-економічному розумінні – не доброчинність чи розкіш, від
якої можна відмовитись, а надійний захист від соціальних ризи-
ків, одна з передумов для набуття конкурентних переваг. Але чо-
му ж тоді ставлення до КСВ з боку різних інститутів держави й
суспільства, провідних соціальних сил було та залишається вкрай
суперечливим, неоднозначним? Підкреслюємо, що така супереч-
ливість і неоднозначність суджень стосуються всіх аспектів до-
сліджуваного явища – його сутності, форми, змісту, напрямів, на-
слідків і самої природи КСВ.

Перманентно виникають сумніви й запитання: • а чи треба бі-
знесу опікуватися соціальними проблемами стейкхолдерів? • чи
варто пов’язувати прибутковість з витратами на соціальні цілі?
• чи можуть у бізнесу бути альтруїстичні цілі або ж він і при ви-
рішенні соціальних проблем бачить насамперед свої економічні
вигоди? • чи не є КСВ перешкодою на шляху економічного роз-
витку?

Таким чином, у нас є підстави констатувати, що чимало пред-
ставників соціуму все ще не мають об’єктивного, неупередженого,
сучасного розуміння достеменної сутності та ролі КСВ, значення
цього феномену для бізнес-організацій і суспільства в цілому. То-
му саме науковці покликані допомогти широкому загалу подолати
вульгарне, примітивне уявлення про КСВ, зрозуміти її як елемент
стратегії стійкого розвитку економіки й суспільства.

Соціальну відповідальність треба «підживлювати» не закли-
ками «бути соціально відповідальними», а усвідомленням сучас-
них викликів і створенням умов, за яких «дерево соціальної від-
повідальності» має прижитися на українській землі.

На розвиток останньої тези пропонуємо в концентрованій
формі розглянути сучасні виклики, а отже, об’єктивні причини
актуалізації КСВ і вітчизняні реалії, що не сприяють утвер-
дженню на практиці якнайсприятливіших умов для масштабної,
суспільно значущої, соціально відповідальної діяльності бізнес-
організацій.
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До об’єктивних причин необхідності посилення соціальної
відповідальності всіх суб’єктів економічної діяльності та інсти-
тутів суспільства зараховуємо:

— втрату стійкості економічного розвитку, що вимагає фор-
мування нових опор і задіяння нових факторів економічної дина-
міки;

— поглиблення асиметрії економічного і соціального розвит-
ку, яка дедалі більше загрожує економічній і соціальній безпеці;

— загострення проблеми конкурентоспроможності, що зумов-
лює необхідність пошуку нових способів і засобів набуття конку-
рентних переваг;

— посилення конкуренції за ресурси стійкого розвитку, на-
самперед за найбільш цінні та продуктивні – людські;

— послаблення соціокультурних і моральних настанов соці-
альної діяльності багатьох суб’єктів підприємництва;

— поширення ліберальних концепцій соціально-трудової сфе-
ри та масові вияви десоціалізації відносин у сфері праці;

— превалювання концепції «людини економічної» над концеп-
ціями «людини соціальної» та «людини соціально відповідальної»;

— неадекватне розуміння діалектики економічного і соціаль-
ного розвитку багатьма представниками як бізнесу, так і владних
структур;

— ерозію «культури солідарності» та масові вияви формуван-
ня так званого «суспільства індивідів»;

— загострення екологічних проблем, які межують з катакліз-
мами регіонального і національного масштабів.

Усе перелічене переконує в тому, що на сучасному етапі існує
нагальна потреба в істотних змінах у практиці соціально відпові-
дальної діяльності членів суспільства та його інститутів. Серед
останніх вагоме місце посідають бізнес-організації.

Інститути (партнери), що оточують бізнес-організацію, як і її
працівники, очікують від неї не тільки економічно відповідаль-
них дій, але й участі у розв’язанні соціальних, екологічних та ін-
ших проблем. Суспільство заінтересоване в тому, щоб кожна біз-
нес-структура набула статусу організації, орієнтованої на стійкий
розвиток. Як наука, так і практика переконують, що на такий
розвиток можуть розраховувати лише організації, здатні й готові
до виконання своїх морально-духовних обов’язків і правових
норм в економічній, соціальній, екологічній та інших сферах,
життєво важливих для розвитку економіки й суспільства.

Логіка наукових досліджень, здоровий глузд, неупереджені
судження мали б переконати соціум та його організації, що КСВ
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– це не мода, не дії на злободенну тему, не благодійність, як і не
примус, а соціальний інститут, з використанням потенціалу яко-
го можна набути конкурентних переваг і забезпечити стійкий
розвиток. Але чому ж тоді «дерево соціальної відповідальності»
не приживається на українській землі, а якщо й приживається,
то не родить?

Відповідь на це запитання зовсім не проста й не однозначна.
На нашу думку, причини мізерних масштабів і низької ефектив-
ності КСВ в українській практиці є різними, і серед них чітко
простежуються моральні, духовні, економічні, ментальні, інсти-
туціональні, соціокультурні та ряд інших. Узагальнення цих при-
чин дозволяє виокремити їх укрупнені групи.

До основних причин, своєрідних «тромбів», які істотно обме-
жують потенційні масштаби та реальний вияв в українській прак-
тиці соціально активної поведінки, а також сприйняття інституту
КСВ, слід віднести:

— вкрай несприятливе економічне середовище і незадовіль-
ний бізнес-клімат;

— неадекватну потребам сьогодення роль держави як соціаль-
ного інституту та соціального партнера;

— спотворене уявлення про сучасну місію бізнесу, взаємо-
зв’язок і взаємообумовленість економічної та соціальної складо-
вих стійкого розвитку;

— відсутність належних інституціональних передумов для со-
ціально активної діяльності;

— приниження або неусвідомлення достеменної ролі соціаль-
них ресурсів у забезпеченні стійкого розвитку;

— масові вияви деградації етичних цінностей топ-менедж-
менту бізнес-організацій і відсутність належних моральних перед-
умов для активної соціально відповідальної діяльності;

— недостатнє наукове опрацювання прикладних засад імпле-
ментації КСВ у систему корпоративного управління.

Вважаємо, що одними з перешкод на шляху утвердження КСВ
вищого рівня та кращої якості є неадекватне потребам і реаліям
сьогодення розуміння багатьма бізнес-організаціями своєї місії, а
також спотворене уявлення про критерії та показники стійкого
розвитку. Дійсно, за нашими оцінками та висновками багатьох
інших учених-економістів, український бізнес істотно запізню-
ється з усвідомленням філософії сучасної місії бізнесу, яку було
зафіксовано в Маніфесті, прийнятому ще у 1973 р. у Давосі, на
III Всесвітньому конгресі підприємців і менеджерів. У цьому до-
кументі зазначається, що головним завданням бізнесу є не мак-
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симізація прибутку, а створення оптимальних умов для довго-
строкового, стійкого розвитку бізнесу, а отже, і всього суспільст-
ва. Інакше кажучи, КСВ повинні працювати на підвищення кон-
курентоспроможності суб’єктів господарювання.

Засвоєнню сучасної філософії КСВ перешкоджає також той
факт, що багато представників бізнес-структур не усвідомлю-
ють або принижують роль соціальних ресурсів у набутті конку-
рентних переваг. До останнього часу провідна, незаперечна
роль у розвитку бізнес-організацій дійсно належала економіч-
ним ресурсам (матеріальним, фінансовим). Реалії ж сьогодення
є такими, що економічний успіх компаній дедалі більше зале-
жить від кількості та якості соціальних ресурсів – як внутрі-
шніх, так і зовнішніх.

Підкреслимо, що соціальні ресурси здебільшого є дефіцитни-
ми, обмеженими. Йдеться про талант, інтелект, креативність,
адаптивність, інноваційність тощо, тобто про ресурси, які де-
факто стають головними у формуванні незаперечних конкурент-
них переваг для тих, хто ними володіє, і здатними значно послаб-
лювати ринкові позиції для тих, хто ними не володіє або володіє
малою мірою. Особливе місце у прирощенні соціальних ресурсів
бізнес-організацій належить КСВ. Цілком очевидно, що соціаль-
на активність, соціальне сприйняття суспільних потреб, соціальні
інвестиції, соціально відповідальні дії здатні працювати на здо-
буття найсучасніших знань і компетенцій, управління талантами,
збереження ключових співробітників, розвиток корпоративної
культури, формування нової якості соціального капіталу, форму-
вання й підтримання ділової репутації.

Наголошуємо на тому, що КСВ має розглядатися як соціальна
інновація у формуванні, регулюванні та розвитку соціально-
трудових відносин і соціальної політики в цілому. Мета КСВ по-
лягає у досягненні консенсусу між соціальними партнерами на
основі знаходження балансу їх інтересів, досягнення компромісів
на засадах взаємної довіри, усвідомлення кожним із соціальних
партнерів своєї соціальної відповідальності. Водночас КСВ по-
стає як усвідомлена необхідність досягнення стійкої соціальної
динаміки при використанні потенціалу морально-етичних норм
суспільства.

На завершення підкреслимо, що в суспільстві, значною мірою
розрізненому, культурно розколотому, в якому триває девальва-
ція морально-духовних цінностей, соціальна відповідальність у
цілому і корпоративна зокрема не виникають самі собою. Не за-
лишається іншого шляху, крім як поступово і наполегливо їх фор-
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мувати, імплементуючи у корпоративну політику, у стратегію
стійкого розвитку.

На цьому етапі великого значення набувають просвітницько-
роз’яснювальна діяльність, пропаганда найкращих практик соці-
ально відповідальної поведінки з апеляцією до потреб, інтересів,
мотивів і вигід сторін, які заінтересовані у соціально відповіда-
льній діяльності інститутів економіки й суспільства.

У такому самому контексті слід акцентувати увагу на необ-
хідності підвищити соціальну відповідальність представників
наукової громадськості. За абстрактними категоріями «відпові-
дальність», «соціальна активність», «соціальне сприйняття» та
ін. дедалі більше і більше перестаємо бачити глибинні процеси і
явища. Науковці дедалі частіше не можуть пояснити складні
процеси, виокремити першопричини, походження, рушійні сили
розвитку, сучасні тренди і домінанти суспільного поступу. У
нашому розумінні людина з високими науковими званнями і
ступенями не може, не має права бути соціально безвідповіда-
льною, не мати активної життєвої позиції. Але будемо відвер-
тими. Повсякденна наукова риторика і реальне життя розвива-
ються паралельно, але нерідко – у протилежних напрямах за
нашої спостережливо-нейтральної позиції. За закликами до ста-
білізації та зростання добробуту не можна не бачити віддалення
від європейських стандартів якості життя, як і від стандартів
свободи, справедливості, соціального включення, соціальної
згуртованості тощо.

Раптом з’ясовується, що ми, виявляється, наближаємося до
усталених характеристик країн «третього світу» – з аномальною
поляризацією доходів, неприпустимими масштабами злиття вла-
ди і власності, монополізацією всього з боку олігархічних струк-
тур. Але продовжуємо за інерцією прославляти або мовчати.
Справедливою, на наш погляд, є постановка таких запитань: • чи
не з вини науковців соціум і на початку нового тисячоліття не
спромігся глибоко усвідомити діалектику економічного і соці-
ального розвитку? • чи не з вини науковців та їхньої безвідпові-
дальної спостережливої позиції поширюються економоцентризм,
ліберальна концепція, невідпрацьована модель «людини соціаль-
ної» та «людини відповідальної»? • чи не за позиції неспротиву з
боку науковців триває масштабний процес формування і поши-
рення асоціальних моделей суспільного устрою?

І на закінчення ще раз підкреслимо, що основними передумо-
вами для забезпечення стійкої соціальної динаміки є гармонізація
всієї системи суспільних відносин і розбудова в Україні моделі
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реального соціально-економічного прогресу. Вважаємо, що фор-
мування такої моделі – чи не основне завдання наукової громад-
ськості.

Людина і нова економіка:
діалектика розвитку1

В економічних науках загалом і зокрема в тих, що вивчають
світ праці, багато невпорядкованого набору різноманітних тео-
рій, методів, кривих, формул, але бракує системного погляду на
людину; не сталося глибокого опрацювання та реальної інтегра-
ції концепцій людини економічної, людини соціальної і людини
відповідальної. Як результат – замість «дерева» економічної
науки маємо, за образним висловленням О. І. Ананьїна, «сад
камінців».

Зосереджуючись на соціально-трудовій проблематиці, підкрес-
лимо, що складовою глобальних перетворень і трансформацій,
які здійснюються в економіці і суспільстві, є принципово нові
зміни в ролі, статусі, можливостях, мотивації, цінностях людини,
і передусім людини економічно активної. Таке твердження ви-
пливає з результатів власних досліджень, які переконують у то-
му, що світ праці в найширшому його розумінні радикально змі-
нився. За багатьма параметрами іншою стає роль людини як
ресурсу, носія найбільш потужного та затребуваного капіталу,
мотивацій та інтересів.

Звідси крайня потреба не стільки уточнень і доповнень посту-
латів, що нині превалюють, скільки розбудови нової парадигми
теоретичних знань про людину, її працю та відносини, що вини-
кають у процесі трудової діяльності. У розвиток цієї тези наго-
лошуємо на тому, що за умов різноманітних трансформацій, які
відбуваються навколо нас і в нас самих, виникла об’єктивна по-
треба не просто оновлення поняттєвого апарату, а наукового
опрацювання нової концептології соціально-трудового аналізу,
абсолютно нової вербальної формалізації явищ і процесів, що за-
родились і наростають у соціально-трудовій сфері під впливом
інформаційно-комунікаційних технологій та формування нового

                     
1 Колот А. М. Людина і нова економіка: діалектика розвитку / А. М. Колот,

О. І. Кравчук // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. – Київ :
КНЕУ, 2015. – № 1. – С. 6–27.
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типу людини праці. На превеликий жаль, така постановка питан-
ня ще не усвідомлена багатьма представниками наукової спіль-
ноти, які й далі «латають дірки» і пропонують, так би мовити, іти
вперед з головою, повернутою назад.

В економічній теорії як минулого, так і сучасної доби зали-
шаються провали в плані обґрунтування її предмета, трактувань
об’єкта і суб’єкта економічного процесу, їх взаємозалежності та
підпорядкування. Людина в теоретичних економічних конструк-
ціях все ще розглядається однобоко, спрощено, смітівський образ
Homo Economicus все ще «бродить» по шпальтах економічних
видань, перекочовує в душі й розум людей з покоління в поко-
ління.

У нашій методологічній конструкції людина постає як мета і
стратегічний ресурс соціально-економічного розвитку. Водночас
нашою принциповою позицією є й те, що на сучасному етапі роз-
витку економіки і суспільства економічна і соціальна складові
суспільного поступу помінялися місцями, домінантою номер
один стають соціально-трудові прерогативи, людський розвиток.
Іншого формату набуває взаємодія економічної і соціальної ком-
понент розвитку, які тісно переплетені та мають функціонувати
як єдиний цілісний механізм.
Сучасну роль людини, взаємозв’язок економіки і людського

розвитку, проблематику соціалізації відносин у сфері праці слід
обов’язково розглядати у контексті діалектики соціальної та
економічної складових суспільного розвитку. Опанування досте-
менної суті цієї діалектики є ключем до усвідомлення глибинних
засад людського, трудового виміру економіки, мети її розвитку,
потреби соціалізації економічного простору.

Економічною наукою доведено і підтверджується практикою,
що економічний і соціальний прогрес, економічний і соціальний
розвиток узгоджуються та мають одновекторну динаміку тоді,
коли економічні досягнення супроводжуються соціалізацією су-
спільних відносин, коли така соціалізація виявляється передусім
у соціально-трудовій сфері і стосується інтересів абсолютної бі-
льшості економічно активного населення. У контексті проблема-
тики, що розглядається, принципово важливою є відповідь на за-
питання: заради кого і заради чого організовується виробництво,
здійснюється економічна діяльність і досягається економічне
зростання?

З огляду на те, що на сучасному етапі НТР людина стає носієм
найбільш потужного, найбільш продуктивного капіталу – людсь-
кого, і водночас вона зберігає статус мети виробництва, соціаль-
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ний розвиток остаточно втрачає риси вторинності щодо економіч-
ного поступу. У державі соціального типу, у суспільстві, в якому
людина розглядається і як головний чинник, і як головна цін-
ність, мета соціально-економічного розвитку, економічна політи-
ка мають розглядатися виключно як складники соціальної полі-
тики, а не навпаки. Тож маємо звільнитися від тягаря застарілих
теоретичних уявлень щодо взаємозв’язку і взаємодії економічної
і соціальної сфер, економічної і соціальної політики, погляду на
соціальну сферу як суто витратну. Пам’ятаймо, що будь-яка дог-
ма призводить до застою, постановки помилкових цілей, прий-
няття хибних рішень, і всі реформаторські зусилля при цьому
втрачають сенс.

На думку авторів, що узгоджується з висновками багатьох віт-
чизняних і зарубіжних дослідників цієї проблематики, найбільш
цінними як у теоретичному, так і прикладному плані є методоло-
гічні засади дослідження економіки, що приходить на зміну індус-
тріальній, які містяться у концепціях постіндустріального суспіль-
ства Д. Белла, інформаційного суспільства Й. Масуди та Ф. Мах-
лупа, нового індустріального суспільства Дж. Гелбрейта, елект-
ронного суспільства М. Маклюена, програмованого суспільства
А. Турена, електронно-цифрового суспільства Д. Тапскотта, ін-
формаційного мережного суспільства М. Кастельса. Водночас
підкреслимо, що серед розмаїття термінів, які наведені вище,
широкого офіційного визнання набули два – «нова економіка»
(вперше офіційно прозвучав у Доповіді Президента США в 2001 р.)
і «економіка знань», або «економіка, базована на знаннях».

Узагальнюючи основні риси нової економіки, виокремимо
такі:

— перетворення знань, інтелекту на провідний ресурс еконо-
мічного розвитку та головне багатство суспільства;

— розширення можливостей економічного зростання на осно-
ві використання новітньої інформації;

— переважання в структурі економіки сфери послуг, розши-
рення сектору «виробництва людини», пов’язаного з формуван-
ням і розвитком людського капіталу;

— віртуалізація економіки, що пов’язане з функціонуванням
глобальної інформаційної мережі, глобального електронного рин-
ку товарів та послуг;

— утвердження інноваційного багатства нової економіки, в
якій пріоритетного значення набуває творча, креативна діяль-
ність людини;

— індивідуалізація особистості і суспільства;
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— перехід від вертикально інтегрованих структур до мереж-
них організацій, поширення принципів рівноправності та співро-
бітництва, домінування останніх над принципами конкуренції та
ієрархії;

— участь у глобальних мережних комунікаціях як умова
«конкурентного виживання», розвиток конкуренції мереж.

Отже, якщо сучасну економіку розглядати крізь призму най-
більш відмітних рис порівняно з економікою індустріальної доби,
то неодмінно дійдемо висновку, що такими рисами є великомас-
штабні зміни у структурі та якості виробничих факторів, небаче-
не зростання знань, інформації, інтелекту, інновацій.

Саме знання стають передумовою розв’язання таких нагаль-
них завдань виробництва, як:

— адаптація людського фактора до динамічно змінюваних
умов виробництва;

— прийняття рішень за нестандартних умов;
— організація командної роботи та роботи на результат;
— набуття вміння, здатності вчитися протягом усього життя.
Носієм знань, компетенцій, інтелекту, інновацій є людина і

перш за все економічно активна, що й обумовлює її провідну
роль у розбудові та функціонуванні нової економіки. Отже, нова
економіка – це передусім нова економічно активна людина, яка є
її стратегічним ресурсом, провідною продуктивною силою.

Нова економіка висуває якісно інші вимоги до людського чин-
ника і водночас її формування та розвиток стають можливими за-
вдяки утвердженню на практиці нової якості людського та соціа-
льного капіталу. Не є перебільшенням і твердження, що рушійною
силою нової економіки є далеко не будь-яка людина. Так, в індуст-
ріальну добу в соціальній структурі провідні ролі належали робіт-
ничому класу та інтелігенції. Тепер же інтелігенція у класичному
розумінні – це реальність, яка відходить в історію. Основою нової
економіки, рушійною силою соціальних трансформацій, соціаль-
ної динаміки є клас, від якого йде енергія, суспільне підживлен-
ня, – це креативний клас. До нього мають належати люди, здатні
діяти нетрадиційно, інноваційно, творчо (вік, посада і навіть освіта
тут не мають вирішального значення). Такі люди вирізняються
оригінальністю, нестандартністю мислення, інноваційно орієнто-
ваними вчинками і діями широкого спектра.

Реалії сьогодення є такі, що найсучасніші технології, матеріа-
ли, сировина перестають бути критично важливими для набуття
конкурентних переваг. Останні дедалі більше переміщуються від
матеріальних, техніко-технологічних ресурсів до людських. Про-
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рив у темпах, якості зростання, підвищенні конкурентоспромож-
ності все більше визначається компетентнісно-креативною ком-
понентою трудової діяльності. А представники креативного кла-
су дедалі більше перетворюються із соціальної групи
інтелектуалів зі статусом найманих працівників на «клас для се-
бе».

Нашою принциповою позицією є таке: у новій економіці зо-
всім іншого звучання та значення набувають явища і процеси, які
ще донедавна перебували на другому плані. Так, довіра, солідар-
ність, лояльність, згуртованість, як і ряд інших, що базуються на
ціннісних настановах і морально-етичних, соціокультурних заса-
дах, стають настільки важливими соціальними ресурсами, що не
підлягають жодному порівнянню з їх дотеперішнім значенням.

У науково-прикладних дослідженнях маємо виходити з того,
що суто економічні постулати дедалі менше постають у вигляді
будівельного матеріалу, з якого можна мурувати сучасне і майбут-
нє економічне життя країни, домогосподарства, кожної людини.
Водночас як будівельний матеріал усе більше мають поставити
позаекономічні чинники – морально-духовні, пов’язані зі свідо-
містю, вічними людськими цінностями як індивідуального, так і
колективного, суспільного характеру. Є всі підстави стверджува-
ти, що духовність, моральність набувають такого значення в за-
безпеченні стійкої економічної і соціальної динаміки, що мора-
льно-духовні цінності можемо розглядати як рушійну силу
розвитку, не менш значущу, ніж матеріальні фактори.
Складовою новітніх тенденцій у розвитку соціально-трудової

сфери є тренд подолання найманої праці. Феномен подолання
найманої праці, який дедалі активніше обговорюється на сторін-
ках філософської, соціологічної, економічної літератури, і далі
залишається не поясненим, не зрозумілим для широкого загалу,
образно кажучи, туману тут більше, аніж світла.

Постіндустріальне суспільство, нова економіка, притаманні їм
відносини дедалі більше поєднують в одній особі як власника засо-
бів виробництва (знань, інформації), так і носія здатностей до праці
(вмінь, навичок, готовності їх використовувати, усієї гами компете-
нцій). Отже, йдеться про утвердження суспільства та економіки, де
праця і капітал поєднуються в людині, а розвиток упродовж всього
життя її фізичних, розумових, інтелектуальних здібностей та здат-
ностей є запорукою накопичення інтелектуального капіталу, підви-
щення продуктивності праці, поліпшення якості життя.

Трансформація індустріальної економіки в нову, інформацій-
но-мережну, відкриває нові можливості для розвитку людини, її
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самореалізації, самоідентифікації. Водночас ця трансформація
пов’язана з дією низки чинників, за якої розбудова «економіки
людини», здійснюється вкрай суперечливо через відтворення
старих та появу нових суперечностей між індивідуалізацією і со-
ціалізацією, індивідуальним і колективним; індивідуалізацією і
потребою солідарності, згуртованості та реалізації суспільного
інтересу. Розвиваються нові, далеко не ідеальні характеристики
мережної людини, з’являються певні небажані соціальні за зміс-
том тенденції у сфері зайнятості та ринку праці.

Метаморфози зі статусом людини праці, котрі інтенсифікува-
лися в останні два-три десятиліття з розвитком нової інформа-
ційно-мережної економіки, можна інтерпретувати як одночасний
рух і суперечливе поєднання, взаємодію двох форм індивідуаліза-
ції. Одну з них можна розглядати як «позитивний» індивідуалізм,
пов’язаний зі зростанням самостійності, незалежності, можливіс-
тю більшої самореалізації особистості. Другий, «негативний», ін-
дивідуалізм пов’язаний з утратою зв’язків з колективом, на які
ще вчора людина покладала надії, із браком підтримки з боку ко-
лективу чи іншого інституту та з виявом цілої низки інших нега-
тивних наслідків.

Результати власних досліджень, що узгоджуються з виснов-
ками багатьох авторитетних вчених, переконують у тому, що
розгортання сфери дії нової економіки дедалі інтенсивніше су-
проводжується дією численних суперечливих тенденцій у людсь-
кому розвиткові та функціонуванні соціально-трудової сфери.
Остання все більше асоціюється з унікальним симбіозом явищ,
процесів, досягнень, втрат і тенденцій розвитку, які не мають од-
нозначної оцінки.

На завершення підкреслимо, що нова економіка, новий фор-
мат економічного і соціального, нові ознаки та характеристики
мережної людини – це майбутнє, яке інтенсивно настає і є реаль-
ним, прийшло у наші домогосподарства, організації, і лише наш
консерватизм часто заважає бачити очевидне.

Проведений нами аналіз також переконує, що динамізм, мас-
штабність, багатовекторність змін у всіх сферах життєдіяльності
людини будуть визначальним трендом найближчих десятиліть.
У новій економіці для людини з’являтимуться одночасно і нові
можливості, і нові виклики та випробування. Серед останніх чи
не основне – загострення проблем зайнятості. Уже не як футуро-
логічне передбачення, а як можливий реальний сценарій теорети-
ки і практики обговорюють відоме співвідношення 20:80, згідно з
яким нова економіка потребуватиме використання не більше від
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20 % економічно активного населення. Скоріше, така оцінка є не-
виправдано песимістичною. Однак результати практично усіх до-
сліджень як теоретичного, так і прикладного, емпіричного харак-
теру свідчать, що нова економіка з її інформаційно-комуніка-
ційними, мережними, нанотехнологіями все більше й більше
спричинятиме суттєві зміни у структурі і масштабах зайнятості.

За умов наростання нових викликів та випробувань, що чека-
ють на економічно активну людину в найближчій перспективі,
більш складні вимоги постають перед економічною наукою. Тре-
ба бути готовими до відповіді на безліч нових запитань, які по-
стають перед соціумом за умов глобальних трансформацій усьо-
го, що оточує людину. Нагальне завдання, що постало вже нині
перед кожною свідомою людиною, а особливо перед науковцем, –
розпізнати, усвідомити глибину викликів сучасності, оцінити
свій потенціал і можливості, дати відповідь на них, з тим щоб
навколишній світ був безпечнішим, сприятливішим для стійкого
розвитку.

На часі формування нового вектора
соціального розвитку1

Організатори науково-практичної конференції виявили і нау-
кову сміливість, і відповідальність у період, коли йде війна, а
держава балансує на межі дефолту, внести на обговорення проб-
лематику бідності та пошуку можливих шляхів її обмеження. Та-
ку ініціативу слід лише вітати та підтримувати. Більше того, ма-
ємо усвідомлювати, що саме у такий надскладний період, коли
держава і суспільство переживають тектонічний злам, експертне,
наукове середовище повинне не ховати голову в пісок, а демон-
струвати здатність думати інакше, продукувати реальні зміни на
ниві соціально-трудового розвитку.

Україна за останні два десятиліття пережила не одну револю-
цію, у т.ч. на майдані, барикадах. Втім історія вчить, що револю-
ції здійснюються не стільки на барикадах, вони мають відбувати-
ся у головах, свідомості людей. Рівень самосвідомості, політич-
ної активності українського соціуму за останні роки зріс небаче-
но. Водночас економічне, соціальне мислення членів суспільства,
                     

1 Колот А. М. До формування нового вектора соціального відродження / А. М. Колот //
Нові виклики бідності в Україні : доп. на міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 15 груд. 2014 р.
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у т.ч., як це не прикро, і політичної еліти, і науковців залишаєть-
ся неадекватним для здійснення прориву в соціально-еконо-
мічному розвитку.

Обговорювати проблематику бідності за того рівня абстрактнос-
ті, що є домінуючим в експертному середовищі, це все одно, що го-
ворити про побудову комунізму в окремо взятій державі. Говорити
про подолання бідності взагалі, а це, на жаль, домінує на конферен-
ціях, круглих столах, немає сенсу; це лише дратує, розчаровує пере-
січну людину і аж ніяк не наближує до того, чого прагнемо.

Бідність як суспільне явище, як стан – це, образно кажучи,
віддзеркалення:

а) реального стану економіки;
б) реального стану позаекономічного у нашому житті;
в) реального стану державної соціальної політики, а саме її ді-

євості, значущості, суспільної сприйнятності.
Закликаю зробити головне: опрацювати за кожним напрямом

соціального буття ту модель, той формат, який ми хочемо мати
«на виході» (побачити світло у кінці тунелю), і далі важко пра-
цювати, рухатися до бажаного поетапно, прозоро, під пильним
контролем громадськості, не обманюючи її ні в чому. Якщо діяти
в інший спосіб, то одна теперішня проблема породить дві-три но-
ві, а там не за горами третій Майдан, а за ним – колапс.

«Аномальність», «ненормальність», яка не долається, а по-
глиблюється після революції гідності, продемонструю на одно-
му локальному, можливо, і не узагальненому, але простому, по-
казовому прикладі. Упродовж багатьох десятиліть у нас, як і в
цивілізованому світі, діяла система оплати праці науковців,
освітян, основним елементом якої був оклад як інструмент ком-
плексної оцінки виконуваної роботи і працівника та встанов-
лення відповідної винагороди за працю. Встановлювався поса-
довий оклад, наприклад, професора доктора наук, доцента канд.
наук і т.д. Такий оклад забезпечував більш-менш прийнятний
рівень життя.
Перша аномалія, яку створили віднедавна у цій справі, – вина-

городу за вчене звання і науковий ступінь вилучили зі складу
окладу.
Друга аномалія – винагороду за звання і ступінь назвали до-

платою. Більшої нісенітності важко придумати. Доплата – це ви-
нагорода за відхилення від нормальних умов праці. На практиці
може бути доплата за роботу в нічний час, за шкідливі умови
праці, роз’їзний характер роботи тощо. Отже, у наших умовах
винагорода за інтелект професора, доцента стала винагородою за
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відхилення. Але аномалії, мабуть, на цьому не закінчаться. На по-
рядку денному старого-нового уряду – відмінити так звані допла-
ти за наукові звання і наукові ступені.

Пропонуємо для бюджетної сфери розробити нову єдину та-
рифну грейдову систему, з якої вилучаються усі існуючі аномалії
(так звані доплати, які стають складовою окладу, відновлюється
об’єктивна, суспільно прийнятна диференціація посадових окла-
дів, запроваджується система грейдування – комплексної оцінки
роботи і людини, вводиться науково обґрунтований порядок від-
несення конкретних посад до розрядів (грейдів) тощо.

Розроблену єдину тарифну (грейдову) систему пропонуємо
винести для обговорення на широкий загал. Враховуючи обме-
жені фінансові можливості зазначену систему слід уводити:

а) у повному обсязі лише стосовно до діапазонів, кількості
розрядів (грейдів), порядку віднесення посад тощо;

б) у два чи три етапи стосовно до рівнів тарифних ставок
(окладів).

Так має бути! І саме за таким сценарієм мають відбутися змі-
ни щодо кожного суспільно значущого напряму – оподаткування
доходів громадян, єдиний соціальний внесок і порядок його ад-
міністрування, допомога нужденним, забезпечення соціальних
послуг тощо.

Також має бути терміново розроблений і доведений до гро-
мадськості нормативно-правовий акт, у якому слід виписати со-
ціальні параметри, які:

а) зберігаються у нинішньому вигляді;
б) підлягають перегляду чи скасуванню;
в) передаються з державного на інший рівень забезпечення тощо.
Пропонуємо цей нормативно-правовий акт назвати «Стратегія

соціального відродження, соціальної згуртованості і добробуту
громадян як національна ідея України».

Наголошуємо, що зазначений вище акт має бути не набором
гасел, закликів (скасувати, відмінити, посилити тощо), а містити
чітко визначені стратегічні вектори та параметри соціального
розвитку.

Як відповідальний вчений, громадянин усвідомлюю, що при-
чини як зовнішнього, так і внутрішнього походження стримують
соціальну динаміку розвитку та обмежують можливості досяг-
нення вже у найближчій перспективі бажаних соціальних стандар-
тів. Втім вирішувати проблему наповнення бюджету, як і інші
проблеми, виключно або здебільш за рахунок людини – це і амо-
рально, і бездуховно, і небезпечно, і безперспективно.
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Кожний громадянин повинен мати постійне відчуття, реальне
бачення конкретних, передбачуваних, послідовних дій органів
влади, інших інститутів громадянського суспільства щодо забез-
печення умов гідної праці та її оплати, поваги до людини, розвит-
ку та реалізації її можливостей.

Здійснюючи реформи, слід постійно пам’ятати і про те, на
підтримку кого розраховують реформатори, хто має стати соці-
альною опорою реформ, від кого має йти ініціатива, соціальний
імпульс, енергія. Схоже, що вітчизняні реформатори про значу-
щість цього не задумуються.
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