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Інституціоналізм, постіндустріалізм та інформаціоналізм у 
поясненні трансформації зайнятості в Україні

Стаття присвячена аналізу можливостей застосування сучасних те
орій — інституціоналізму, постіндустріалізму та інформаціоналізму  —  

при поясненні змін інститутів зайнятості в Україні на початку третього 
тисячоліття.

Проблеми соціально-економічної трансформації в епоху глобалізації ус
пішно аналізуються та вирішуються в межах інституціональної економіки з її 
різновидами неоінституціоналізму та еволюційною економікою, незважаючи 
на те, що сучасній ортодоксії притаманна гнучкість та певна ступінь адап
тації до наслідків трансформаційних процесів. “Ортодоксія, про яку йде мова, -  
є сучасною формалізацією і інтерпретацією більш широкої традиції західної 
економічної думки, інтелектуальний родовід якої прослідковується від Сміта 
і Рікардо до Міля, Маршалла і Вальраса. В подальшому, це ортодоксія тео
ретична, вона безпосередньо пов’язана з методикою економічного аналізу і 
лише опосередковано з якими-небуць завданнями конкретної економіки. Центр 
її тяжіння лежить у сфері мікроекономіки, але її вплив пронизує усю економі
ку” [2, с. 25]. Той факт, що ортодоксія залишається “сліпою” до трансфор
маційних змін, є беззаперечним. Опора на аналіз рівноваги, навіть у більш 
гнучких формах, не надає можливості ортодоксальній економічній науці на
лаштуватися на виважений аналіз, пов’язаний з історичними змінами. Навпаки, 
“еволюційна теорія” надає можливість вивчення процесів довготермінових 
поступальних змін.

Підтверджує обмеженість сучасної ортодоксії і Марк Блауг, який писав: 
“Ортодоксальна економічна теорія по праву може пишатися тим, що збільшила 
можливості економіста здійснювати прогнози. В той же час необхідно підкрес
лити, наскільки обмеженими навіть тепер є ці можливості” [1, с. 370].

У будь-якому процесі історичної трансформації безпосереднім виражен
ням системних змін є зміна структури зайнятості та професійної структури. 
Таким чином, і теорії постіндустріалізму та інформаціоналізму викорис
товують, як емпіричне свідчення, зміни на шляху історичного розвитку, 
пов’язані з утворенням нової соціальної структури, адаптованої до сфери по
слуг, збільшення робочих місць для менеджерів та професіоналів, скорочен
ня робочих місць у сільському господарстві та промисловому виробництві 
та зростання інформаційного змісту праці. Тенденція трансформації зайня
тості у передових економіках щодо переливання робочої сили з виробничих 
галузей у сферу послуг набула чітких обрисів з 70-х років XX ст.

Сфера соціально-трудових відносин в Україні є головним об’єктом інсти- 
туційних перетворень і стрижнем економічних реформ, адже формальний відхід



від централізованого планування та державної власності, інших “псевдопе- 
ретворень”, не виправдали високий рівень очікувань населення та європейських 
наднаціональних структур щодо оптимізації соціальної сфери.

Стратегічним пріоритетом економічно-інституційних перетворень для 
України є євроатлантичний вибір, і саме тому глибока перебудова соціальної 
сфери, оптимізація політики доходів, реформування системи оплати праці, по
долання штучного заниження вартості робочої сили, вирішення проблеми 
зайнятості визначаються як головні. У зв’язку з цим беззаперечно визнач
ною є роль інституцій, а особливо у країні, де зберігався і зберігається до 
цього часу своєрідний “інституційний вакуум”, завдяки чому мінімізуються 
цілі та стимули для продуктивної поведінки більшості громадян та органі
зацій у сфері соціально-трудових відносин.

Безперечно, у багатьох твердженнях постіндустріального розвитку 
імпліцитно присутній рід природного закону економік і суспільств, які повинні 
слідувати єдиному шляху по траєкторії сучасності, де американське суспіль
ство виступає в авангарді. Але слід пам’ятати про те, що поряд з загальною 
тенденцією становлення структури зайнятості інформаційних суспільств існує 
також і історичне різноманітні структур зайнятості, відносно до специфічних 
інститутів, культури та політичного оточення. На сучасному етапі розрізня
ють різні національні типи структури зайнятості. Зокрема, інформаційна мо
дель (розширення сфери послуг) є властивою анлго-саксонським країнам. 
Інша модель -  інформаційно індустріальна, поширена в Японії й таких краї
нах, як ФРН, Франція, Італія.

Бурхливий розвиток галузі інформаційних і комунікаційних технологій 
зумовив поширення таких нетрадиційних форм зайнятості, як тимчасова, част
кова, короткострокова, контрактна, надомна. В економічно розвинутих краї
нах, за оцінкою ОЕСР, від 60 до 85% жінок, які працюють за гнучкою систе
мою організації праці, обирають саме такі форми зайнятості. І в подальшому 
тенденції переважної зайнятості робочої сили у сфері ділових та інформацій
них послуг на сучасному ринку праці зберігатимуться. Крім того, важливими 
змінами у сфері зайнятості будуть скорочення робочого часу і зростання 
дозвілля працівника, яке він використовуватиме для розвитку особистості, 
особистісного зростання. Таким чином, щодо теорії і практики трансформації 
інституту зайнятості в Україні на сучасному етапі, мова може йти про визна
чення орієнтирів на вже існуючі та діючі механізми.

Історична еволюція структури зайнятості включає в себе аналіз взає
модії між технологією, економікою й інститутами при переходах між аграр
ним, індустріальним і інформаційним способами розвитку (див. схему 
“Еволюція структури зайнятості”). За М. Кастельсом, класична теорія пост- 
індустріалізму базується на трьох основних твердженнях:

1) джерелом продуктивності і зростання є знання;
2) економічна діяльність зміщується від виробництва товарів до надання 

послуг;
3) зростання значення професій, пов’язаних з високою насиченістю їх пред

ставників інформацією і знаннями [2, с. 201].



Схема “Еволюція структури зайнятості ”

Як свідчить досвід передових країн світу, доречно у сфері зайнятості в 
Україні встановити межі піку промислового виробництва, що в свою чергу 
надасть можливість вивести обмежуючу лінію індустріальної економіки. 
Відповідний поділ проходить не між віртуальними індустріальною і постіндуст- 
ріальною економіками, а між двома формами заснованого на знанні 
промислового та сільськогосподарського виробництва і виробництва послуг. 
Допоміжним засобом у цьому аналізі є дослідження процесу поширення “пост- 
революціних благ” інформаційних технологій у сферах соціальної і економіч
ної діяльності в Україні. Подібні явища розглядатимуться нижче, при з’ясу
ванні ролі глобалізаційних процесів у трансформації інституту зайнятості.

Економічні аспекти взаємодії між інституційними одиницями у системі 
соціально-трудових відносин потребують аналізу індивідуальних поглядів 
людей, а правові, організаційні та інші відносини розглядаються як наслідок 
безпосередньої взаємодії індивідів. Ключовим завданням щодо формування 
нової інституційної структури сфери соціально-трудових відносин є станов
лення нової системи коопераційних зв’язків, адже однією з найбільш 
важливих функцій різних інститутів є скорочення трансакційних витрат. Су
часна філософія праці базується на прагненні більшості людей працювати 
продуктивно і за наявності відповідних стимулів та клімату довіри між пра
цею й управлінням. Подібне передбачає участь робітників в управлінні, а 
саме існування таких утворень, як: команди самоуправління, спільні комітети 
робітників та управлінців, проблемно-орієнтовні групи (групи якості). Зага
лом, суспільства організують свою виробничу систему навколо принципів 
максимізації, заснованої на знанні продуктивності через розвиток та розпов
сюдження інформаційних технологій. Однак слід пам’ятати про те, що безліч 
послуг залежать від прямих зв’язків з промисловим виробництвом і що про
мислова діяльність є критично важливою для продуктивності і конкуренто
спроможності економіки.



Концепція соціальної кооперації на сучасному етапі сприяє поясненню 
проблеми ефективності інституту зайнятості у зв’язку зі зростаючою органі
зованістю праці, з задоволенням потреби більш кваліфікованих та освічених 
працівників усіх рівнів бути учасниками у прийнятті рішень, що є одним із 
шляхів скорочення трансакційних витрат. Нові виробничі системи залежні не 
від середньостатистичного працівника-операційника, а від працівника-”знан- 
ня”, який є експертом у своїй галузі і володіє свого роду монополією на спосіб 
виконання спеціалізованих та нестандартних завдань. Подібна перебудова у 
складі учасників економічного процесу призводить до переосмислення ролі 
людини в цілому. До цього слід додати те, що кооперація у сфері соціально- 
трудових відносин забезпечує збереження та посилення інституційних влас
тивостей організацій як способу досягнення цілей та вирішення завдань, що є 
недосяжними для окремих індивідів, що діють розрізнено і незалежно один 
від одного, а також призводить до компромісного вирішення конфлікту між 
легітимними інтересами різних працівників чи груп на підприємстві.

У нашій країні процеси руйнування старої інституційної структури та відбу
дова нової виявилися значно розірваними в часі. В результаті стало помітним 
значне зростання трансакційних витрат з мультиплікативним ефектом, що 
скоротило рентабельність господарюючих суб’єктів. Висока собівартість 
трансакційних послуг (послуги по наданню та передачі інформації, з метою 
підвищення ефективності економічних процесів) у цей період визначалася 
такими факторами, як відсутність інфраструктури для посередницького сек
тора, потреба у створенні баз даних та низький рівень функціонування мо
делі: винахід -  інновація -дифузія нових технологій. Високі внутрішні ризики, 
малий масштаб, нерегулярність угод, висока ступінь впливу зовнішніх чин
ників ризику, дефіцит професійних кадрів тощо призвели до неефективності 
та примітивізації трансакційних послуг. Розвиток сфери трансакційних послуг 
з надання простих поточних послуг, які не вимагають значних витрат, інфор
маційної та організаційної інфраструктури, є стратегічним завданням транс
формаційного процесу інституційного середовища в Україні. Вирішення цього 
завдання сприятиме оптимізації сфери зайнятості та скороченню безробіття, 
що є пріоритетною сферою урядових програм внутрішнього та зовнішнього 
векторів.

Розвиток сфери трансакційних послуг на початковій стадії вимагатиме 
значних витрат (як правило, державних) на сферу освіти та підготовку квалі
фікованих кадрів, однак в подальшому такі витрати будуть компенсованими 
віддачею від новосформованої галузі. Серед найважливіших послуг трансак- 
ційного порядку слід виділити укладання договору, забезпечення гарантій 
договору, консультації щодо ліквідації недоліків договору та ін.

Залучення науки до вирішення пріоритетних завдань суспільства є клю
човою проблемою в період демократичних перетворень в Україні. Метою 
сучасної економічної теорії, зокрема інституціоналізму, у сфері соціально-тру
дових відносин насамперед полягає у розкритті джерел саморозвитку як ок
ремих ланок, так і системи в цілому. Звідси встановлення співвідношення 
між місією держави та окремих організацій щодо оптимізації зайнятості, що є



вагомим завданням у процесі формування нової парадигми сутнісної основи 
інституційного середовища економіки України у сфері соціально-трудових 
відносин. Іншим, не менш вагомим завданням, є здійснення спроби диферен
ціації різних видів діяльності у сфері послуг, оскільки для усвідомлення ново
го типу економіки і соціальної структури доцільно встановити чіткі відмінності 
між різними типами послуг. Вирішення подібного завдання надасть можливість 
інституційного обґрунтування структури послуг на предмет реалізації дер
жавної політики зростання зайнятості та збільшення робочих місць саме у 
сфері послуг.

Таким чином, абстрагуючись від загальноприйнятих видів діяльності у 
сфері послуг та дотримуючись структулістського погляду на зайнятість, вва
жається за необхідне встановити окремі види послуг (таблиця).

Структура сфери послуг

Види послуг Зміст та сфери поширення послуг

Розподільчі послуги Діяльність у сфері комунікації, транспорту і торгових 
розподільчих мережах

Послуги виробникам Допоміжні послуги для бізнесу

Соціальні послуги Галузь урядової діяльності, роботи пов’язані з колективним 
споживанням

Побутові послуги Послуги, пов’язані з індивідуальним споживанням

Розподільчі послуги, які включають транспорт і зв’язок, є важливими 
видами діяльності усіх розвинених економік, і їх розвиток, на відміну від по
слуг гуртової та роздрібної торгівлі, засвідчують просування економіки до 
поширення сучасного інформаційного способу розвитку. До того ж слід дода
ти, що на сьогодні розподільчі послуги у розвинутих суспільствах залиша
ються на достатньо високому рівні (чверть загальної зайнятості) і у два рази 
перевищують зайнятість у сфері послуг виробникам, а тому перспективними 
щодо кількісного резерву робочих місць, щодо їх розвитку в Україні.

Послуги виробникам є стратегічними послугами нової економіки, що 
забезпечують інформацію і підтримку зростання продуктивності та ефек
тивності фірм. Так, у розвинутих країнах, з 70-х по 90-ті роки XX ст. спосте
рігалося значне розширення зайнятості у цій сфері. Безпосередньо у Вели
кобританії зайнятість у сфері послуг виробникам зросла з 5 до 12%, у США з 
8,2 до 14%, у Франції з 5 до 10% і в Японії з 4,8 до 9,6%. Щодо потенціалу у 
розвиткові даної сфери послуг в Україні, то її майбутнє буде мати ряд обме
жень, пов’язаних з інтеграцією у євроатлантичний простір й як наслідок -  їх 
інтернаціоналізацією. Подібні тенденції стають помітними і у країнах -  нових 
членах ЄЕС. До того ж, такі послуги не складають суттєвої частки зайня
тості у більшості розвинутих країн, хоча і суттєво випереджають сільське 
господарство. Схоже на те, що послуги виробникам поглинуті процесами 
дезінтеграції і зростання зовнішніх зв’язків, які характеризують корпорацію 
інформаційного типу.

Соціальні послуги у розвинених країнах зазнали бурхливого зростання ще 
у 60-х роках, що пов’язувалося більше з впливом соціальних рухів, ніж з підне
сенням постіндустріалізму. В умовах України, у зв’язку з імітацією урядом



моделі “держави всезагального добробуту”, розвиток даного виду послуг 
вбачається найреальнішим, тим більше, що темпи подібної експансії безпо
середньо залежать від відносин між державою і суспільством, а також сти
мулюються очікуванням того ж суспільства здійснення і реалізації “патєрна- 
лістської, соціально спрямованої місії” держави.

Врешті-решт побутові послуги у розвинутих країнах розглядаються як 
пережитки постіндустріальної системи, хоч і складають вагому частку зай
нятості. Такого роду послуги, їх розвиток є характерними для “суспільства 
дозвілля” і не потребують колосальних затрат інтелектуального капіталу. 
Зростання сфери побутових послуг є найдоступнішим інструментом ство
рення робочих місць в умовах України, хоч і обмежується платоспроможніс
тю споживачів таких послуг.

Базисну основу вдосконалення та розвитку сфери трансакційних послуг 
на сучасному етапі, безперечно, становить інтелектуальний капітал, який 
сприяє утворенню надприбутків. Так, у розвинутих країнах на долю нових 
знань, втілених в інформаційному продукті, припадає близько 90% приросту 
ВВП. Прогнозована ситуація щодо можливого зниження темпів економічно
го зростання в Україні, а також зайнятості, може бути амортизованою з боку 
держави шляхом розробки та впровадження довгострокових програм роз
витку сфери трансакційних послуг. У даному руслі важливе значення має 
поступ держави щодо максимального використання переваг глобалізаційних 
процесів, насамперед у вигляді залучення інвестицій, нових технологій та ін.

В цілому досягнення соціального та економічного ідеалу у вигляді повної 
зайнятості на сьогодні є неможливим виключно в межах замкненої націо
нальної економіки, а все більше залежить від спільних дій багатьох країн на 
підставах рівної конкурентоздатності. Однак, при цьому існує загроза край
нощів. Так, повна ізоляція від процесів глобалізації, як і політика суцільної 
відкритості національної економіки, дає приблизно однакові незадовільні ре
зультати. Слід пам’ятати про те, що глобальна економіка базується на знан
нях (knowledge-based) і ставить якість людського капіталу в центр економіч
ної (human-centered) й екологічно свідомої (environmentally-conscious) політики. 

Саме конкурентоспроможність країни в цьому новому глобальному середо
вищі робить країну привабливою у середньо- та довгостроковому аспекті 
для глобальних інвесторів.

За показниками конкурентоспроможності, визначених на цьогорічному 
Світовому економічному форумі у Давосі, Україна посідає 86-те місце з 104 
країн. У багатьох країнах (США, Великобританія, Сінгапур, Тайвань, Авст
ралія, Нова Зеландія, Канада), котрі посідають перші місця в табелі найбільш 
конкурентоспроможних та інвестиційно привабливих у світі, протягом останніх 
10-15 років активно впроваджувалася на сьогодні повністю інкорпорована в 
систему державної політики так звана парадигма знань. За висновками все 
того ж давоського форуму Україна досить високо котирується за рівнем про
дукування технологічних ідей, якості науково-дослідної бази, освіти в точних 
науках, однак забезпечення можливості практичної “капіталізації” цих пере
ваг перебуває на надто низькому рівні.



На межі двох тисячоліть спостерігається небувале посилення впливу гло
балізації на розвиток світової економіки в цілому та її соціально-трудової сфе
ри зокрема. На відміну від досліджень економічних та науково-технічних 
аспектів глобалізації, які можна визнати достатньо ґрунтовними, досліджен
ня впливу глобалізації на соціально-трудову сферу є менш масштабними й 
комплексними.

Глобалізацію світової економіки характеризують як сукупність процесів 
організованого використання матеріальних та нематеріальних ресурсів у мас
штабі всієї планети. Існує думка, що глобалізація -  це сукупність викликів і 
проблем сьогодення. Серед таких проблем існують і ті, які можуть вирішу
ватися саме поза межами національних економік. Глобалізація як процес, що 
сприяє поглибленню поділу праці, ефективнішому розподілу ресурсів та їх 
використанню у світовому масштабі, потенційно має супроводжуватися підви
щенням продуктивності праці й життєвого рівня населення.

Серед трансформаційних тенденцій інституту зайнятості у сфері соціаль- 
но-трудових відносин в Україні, а також аспектів його оптимізації, слід виок
ремити такі:

по-перше, на сучасному етапі є домінуючою ознака поділу економічного 
світу на регіони, що ініціюють глобалізацію і є її генераторами, та регіони, які 
втягуються у глобалізаційні процеси, або глобалізуються;

по-друге, використання переваг глобалізації регіонами, що глобалізуються, 
виходить із імпорту технологій від носіїв глобалізації, а також імпорту інсти
тутів;

по-третє, імпорт технологій та інститутів породжують на початковому 
етапі проблему адаптації та витрат, що по мірі засвоєння та імплантації ство
рює компенсаційний ефект у проекції на мінімізацію транзакційних витрат;

по-четверте, зростання позитивного впливу глобалізаційного процесу, 
вираженого у вищенаведених ознаках, позначається на розширенні сфери 
послуг та на підвищенні якості надання послуг, а найголовніше, у зростанні 
зайнятості в сегменті висококваліфікованої праці.

Висновки

Формування нових інститутів зайнятості в українському суспільстві пе
редбачає формування нових тенденцій, що стали об’єктом аналізу сучасних 
шкіл економічної думки.

До таких тенденцій, передусім, належать:
а) становлення нової системи коопераційних зв’язків між працівниками 

та управлінцями;
б) розвиток сфери трансакційних послуг та зростання трансакційних 

витрат;
в) включення країни в глобалізаційні процеси, що тягне за собою фунда

ментальну зміну суспільства, а саме перетворення людського капіталу у центр 
економічного і екологічного розвитку.
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