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Бугайчук Н. В. Cоціальний вектор економічного розвитку держави: генезис моделей та концепцій
Метою даної статті є  дослідження теоретико-методичних засад економічного та соціального розвитку і обґрунтування взаємозв’язку еко-
номічного розвитку та якості рівня життя населення. Розкрито сутність поняття «розвиток» та наведено наукові підходи різних авторів 
до визначення дефініції «економічний розвиток». Виділено відмінності між категоріями «економічне зростання» та «економічний розвиток». 
Досліджено моделі економічного розвитку, які поділяються відповідно до основних течій економічної думки на кейнсіанські, неокласичні, інсти-
туціональні та нові ендогенні. Визначено, що основними чинниками економічного розвитку виступають людський капітал та нагромадження 
знань. Зазначено, що пріоритетним фактором соціально-економічного розвитку є покращення якості рівня життя населення та можливість 
задоволення потреб усіх членів суспільства. Зроблено висновок, що ефективне функціонування соціального комплексу  забезпечує формування 
людського потенціалу, що, у свою чергу, забезпечуватиме економічний розвиток економіки в цілому.
Ключові слова: розвиток, економічний розвиток, економічне зростання, соціальний розвиток, соціально-економічний розвиток, соціальний комплекс.
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Бугайчук Н. В. Социальный вектор экономического развития  

государства: генезис моделей и концепций
Целью данной статьи является исследование теоретико-мето-
дических основ экономического и социального развития и обоснование 
взаимосвязи экономического развития и качества уровня жизни насе-
ления. Раскрыта сущность понятия «развитие» и приведены научные 
подходы различных авторов к определению дефиниции «экономиче-
ское развитие». Выделены различия между категориями «экономиче-
ский рост» и «экономическое развитие». Исследованы модели эконо-
мического развития, которые делятся в соответствии с основными 
течениями экономической мысли на кейнсианские, неоклассические, 
институциональные и новые эндогенные. Определено, что основ-
ным фактором экономического развития выступают человеческий 
капитал и накопление знаний. Отмечено, что приоритетными фак-
торами социально-экономического развития выступают улучшение 
качества уровня жизни населения и возможность удовлетворения по-
требностей всех членов общества. Сделан вывод, что эффективное 
функционирование социального комплекса обеспечивает формирова-
ние человеческого потенциала, что, в свою очередь, будет обеспечи-
вать развитие экономики в целом.
Ключевые слова: развитие, экономическое развитие, экономический 
рост, социальное развитие, социально-экономическое развитие, со-
циальный комплекс.
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Buhaichuk N. V. Social Vector in the Economic Development of the State: 

Genesis of Models and Conceptions
The article is aimed at studying the theoretical-methodological foundations 
of economic and social development as well as substantiation of interrelation-
ship of economic development and the quality of the population's standard 
of living. The essence of the notion of «development» has been disclosed, 
scientific approaches by different authors to the definition of «economic de-
velopment» has been provided. Differences between the categories of «eco-
nomic growth» and «economic development» have been allocated. Models 
of economic development, which are divided in accordance with the main 
currents of economic thought on the Keynesian, neoclassical, institutional 
and new endogenous, have been explored. It has been found that the main 
determinants of economic development are human capital and accumula-
tion of knowledge. It has been specified that as the priority factors of socio-
economic development act the improvement of quality of the population's 
standard of living together with the possibility of meeting the needs of all 
members of society. It has been concluded that the effective functioning of 
the social complex provides formation of human capacity, which, in turn, will 
ensure the development of economy as a whole.
Key words: development, economic development, economic growth, social 
development, socio-economic development, social complex.
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Соціальний вектор модернізації економіки висту-
пає головною передумовою зменшення соціальних 
ризиків та загроз, рушійною силою розвитку науки 

і техніки, дієвим інструментом розв’язання соціально-
економічних проблем і головним чинником цивілізацій-
ного прогресу. Відтак, пріоритетним фактором соціально-
економічного розвитку залишається підвищення рівня та 
якості життя населення та можливість задоволення різно-
манітних потреб усіх членів суспільства.

Вивченню питань економічного розвитку присвя-
чено наукові праці Р. Солоу, Р. Лукаса, Й. Шумпетера,  
Р. Харрода, Е. Домара, У. Льюїса, С. Мочерного та ін. 
Поглибленням теоретико-методичних засад соціально-
економічного розвитку, політики регулювання соці-
альної сфери і використовуваних державою механіз-

мів в управлінні соціально-економічними процесами 
займаються такі вітчизняні й зарубіжні вчені: О. Іляш, 
П. Кобиліна, В. Куценко, Е. Лібанова, Я. Остафійчук,  
С. Плотницька, О. Попова, Л. Шевчук та ін. Однак пи-
тання взаємозв’язку та взаємозалежності соціально-
економічного розвитку та якості рівня життя населення 
потребують подальших ґрунтовних досліджень.

Мета статті полягає в дослідженні генезису моделей 
економічного розвитку та концептуальному осмисленні 
ключової ролі соціального вектора економічного розвитку 
держави через призму його напрямів та принципів.

Загальновідомо, що розкриття змісту категорії 
«економічний розвиток» потребує дослідження сутно-
сті поняття «розвиток», який, зокрема, в економічно-
му словнику трактується як процес покращення якості 
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життя всього населення, у філософському словнику роз-
глядається як закономірна спрямована незворотна якіс-
на зміна матеріальних та ідеальних об’єктів [13, с. 479].

Багаторічні дослідження Й. Шумпетера вказують 
на те, що розвиток є динамічним явищем, відтак, визна-
чається певною зміною траєкторії руху, зсунення стану 
рівноваги шляхом переходу економічної системи від 
заданого на певний момент часу центру рівноваги до 
іншого, постійною адаптацією економіки до мінливого 
центру рівноваги [15, с. 142]. Примітно, що Л. Гапоненко 
і А. Пакрухин також визначають розвиток як рух упе-
ред, здатність до набуття нових рис і становлення нових 
структурних характеристик об'єкта, його еволюцію, по-
ліпшення, удосконалювання, прогрес, а також зростан-
ня і розширення [1, с. 11].

Варто зауважити, що у світовій науковій думці 
сформувались різні погляди на взаємозалежність 
категорій «економічне зростання» та «економіч-

ний розвиток», які узагальнені в табл. 1.

Вважаємо, економічний розвиток – це процес струк - 
турно-динамічної модернізації соціально-еконо мічної 
системи та, як стверджує Д. Євдокимова, багатоваріант-
ний циклічний процес, який виявляється через кількісні 
та якісні зрушення у структурі системи при збереженні її 
цілісності, стійкість якого забезпечується лише за умов 
його керованості з боку надсистеми [2, с. 8].

Окрім змістового навантаження, в економічній те-
орії сформувалися чотири типи моделей економічного 
розвитку, які відповідають основним течіям економіч-
ної думки: кейнсіанська, неокласична, інституціональна 
та нові ендогенні моделі розвитку. Генезис моделей еко-
номічного розвитку наведений у табл. 2.

Важливо зазначити, що виділення серед моделей 
економічного розвитку нових ендогенних моделі еко-
номічного розвитку актуалізує концептуальність соці-
ального вектора економічного розвитку як головного 
пріоритету модернізації соціально-економічної системи 
держави. Адже пріоритетними факторами економічно-
го розвитку в зазначених моделях виступають людський 

таблиця 1

Науковий огляд змістових категорій «економічне зростання» та «економічний розвиток» 

№ з/п Автор підхід

Економічне зростання

1 С. Кузнець [17, c. 11]
Економічне зростання – це процес, що складається з окремих взаємодій, у результаті 
яких економічна матерія надходить у національну економіку та передається від однієї 
її частині до іншої

2 С. Мочерний [7, c. 281]
Економічне зростання – це процес кількісно-якісних зрушень у межах технологічного 
способу виробництва, зумовлених відповідними суперечностями та чинниками, який 
виражається у збільшенні обсягів суспільного виробництва

3 К. Р. Макконнелл, 
С. Л. Брю [3, c. 634]

Економічне зростання – це збільшення виробничих можливостей, що проходить зі 
збільшенням кількості використовуваних факторів виробництва або вдосконаленням 
техніки і технології

4 Дж. С. Мілль [6, c. 10] Економічне зростання визначається через приріст багатства, обумовлений величиною 
наявних факторів виробництва та їх продуктивністю

5 І. Ушачов [12, c. 5]

Економічне зростання – це більш широке поняття, ніж збільшення валового внутріш-
нього продукту (ВВП). Зростання ВВП – це один із інструментів, який забезпечує 
еко но мічний розвиток, а економічне зростання передбачає нарощування соціально-
економічного потенціалу країни, поліпшення якості життя і збільшення чисельності на-
селення, підвищення рівнів його освіченості та здоров’я, розвиток усіх форм безпеки, 
рівноправну участь у міжнародному поділі праці

Економічний розвиток

6 Д. М. Євдокимова [2, c. 8]

Економічний розвиток – динамічний багатоваріантний циклічний процес, який має 
спіралеподібну форму та виявляється через кількісні та якісні зрушення у структурі 
системи при збереженні її цілісності, стійкість якого забезпечується лише за умов його 
керованості з боку надсистеми

7 М. Шніцер [14, c. 322] Економічний розвиток – це не тільки збільшення реального обсягу виробництва, а й 
урізноманітнення різновидів продукції порівняно з тими, що випускалися раніше

8
К. Т. Кривенко, В. С. Сав-
чук, О. О. Бєляєв та ін. 
[8, c. 316]

Економічний розвиток – це процес переходу країни від одного стану економіки до 
іншого, більш досконалого – тобто якісно нового на основі відповідних структурних та 
інституціональних зрушень. Комплексно це проявляється в якісному вдосконаленні 
всієї економічної системи

9 Т. Сокольська [9, c. 74] Економічний розвиток – це процес кількісного та якісного зростання виробництва 
продукції та послуг відповідно до потреб населення й суспільства

10 Й. Шумпетер [18, c. 7]
Економічний розвиток – це позитивні, якісні зміни, нововведення у виробництві,  
у продукції та послугах, у галузі управління, в інших сферах життєдіяльності та видах 
економічної діяльності
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таблиця 2

Генезис теорій, концепцій та моделей економічного розвитку 

Модель теорії/концепції Основні положення наукових здобутків Змістовий вектор 
економічного розвитку

Економічний підхід
Ке

йн
сі

ан
сь

ка
 м

од
ел

ь

Теорія «порочного кола 
бідності» Г. Зінгера, Р. Преби-
ша, Х. Лейбенстайна,  
Р. Нурксе та Б. Кналла

Зростання національного доходу на душу насе-
лення і покращення якості умов життя залежить 
від чисельності населення, рівня продуктивності 
праці та обсягів капіталу

Економічний розвиток 
полягає у зміні техніко-
економічних параметрів та 
нехтуванні низки елементів 
соціально-економічних 
відносин

Теорія стадій економічного 
розвитку У. Ростоу

Виділення стадій економічного зростання: 
традиційне суспільство, перехідне суспільство, 
стадія підйому, стадія зрілості, стадія високого 
рівня масового споживання та стадія пошуку 
якості життя

Теорія «великого поштовху» 
Н. Розенштейна-Родана,  
Р. Харрода, Е. Домара,  
А. Хіршмана

Основна увага приділяється інвестиціям, спря-
мованим на зростання національного доходу; 
збалансоване зростання здійснюється за допо-
могою незбалансованих інвестицій

Модель економічного зро-
стання з двома дефіцитами  
Х. Ченері, М. Бруно  
та А. Страута

Економічний розвиток може обмежуватися  
не тільки масштабами інвестицій, а й готівковими 
фондами іноземної валюти, необхідної для прид-
бання найважливіших виробничих ресурсів  
і техніки

Не
ок

ла
си

чн
а 

мо
де

ль

Теорія дуалістичної 
економіки У. Льюїса

Економічне зростання в промисловому секторі 
буде відбуватися завдяки залученню додаткової 
робочої сили, а в традиційному зростання 
виробництва відбуваються при скороченні 
кількості зайнятих

Економічний розвиток 
розглядається як процес 
подолання дуалізму між 
традиційним і сучасним  
секторами

Модель дуалістичної 
економіки з надлишковою 
пропозицією праці Дж. Фея 
та Г. Раніса 

Аналізується дуалізм ринку праці, ринку товарів 
і ринку фінансових коштів

Модель Р. Солоу Норма заощаджень в економіці визначає розмір 
запасу капіталу і, відповідно, обсяги виробництва

Інституціональний підхід

Ін
ст

ит
уц

іо
на

ль
на

 м
од

ел
ь «Азіатська драма»  

Г. Мюрдаля

Вирішальне значення для успішного технічного 
і економічного розвитку має докорінна зміна 
відсталих соціальних і політичних інститутів

Економічний розвиток 
розуміється як інвестиції 
в людський капітал 
та ліквідація бідності; 
підвищення ступеня задово-
лення основних потреб усіх 
членів суспільства

Концепція Т. Шульца
Освітній рівень населення зумовлює його 
здатність використовувати інформацію та 
технологію для економічного розвитку

Концепція Е. де Сото
Капітал виступає як потенціал розгортання но-
вого виробництва, а інститутом трансформації 
капіталу є інститут права

Соціальний підхід

Но
ві

 е
нд

ог
ен

ні
 м

од
ел

і

Модель Р. Лукаса Найважливішою частиною в накопиченні людсь-
кого капіталу є навчання на практиці

Економічний розвиток 
полягає в накопиченні 
людського капіталу та 
інвестуванні в освіту

Модель П. Ромера

Темп економічного зростання знаходиться у 
прямій залежності від величини людського 
капіталу, зосередженого у сфері отримання но-
вого знання

Модель з людським 
капіталом Менк’ю –  
Ромера – Вейла 

Основним фактором економічного зростання 
виступає людський капітал та важливість нагро-
мадження знань

Модель Дж. Гроссмана  
та Е. Хелпмана

Допускається перерозподіл людського капіталу 
між двома країнами
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капітал та нагромадження знань. Окрім того, варто до-
дати, що можливість задоволення різноманітних потреб 
усіх членів суспільства, покращення якості життя насе-
лення, а, відтак, вирішення проблеми соціальної неви-
значеності та спрямованості економічного розвитку за-
безпечується його соціальною складовою.

Зауважимо, що поняття «соціальний розвиток» у 
спеціальній літературі розуміється в широкому та 
вузькому значеннях. У широкому розумінні соці-

альний розвиток – це такий тип змін у суспільстві, що 
характеризується переходом усіх суспільних відносин 
до якісно нового стану. Тобто під соціальним розвитком 
розуміють усю сукупність економічних, соціальних, по-
літичних і духовних процесів, наслідком яких є якісні 
перетворення в суспільстві. Таким чином, соціальний 
розвиток визначає соціальні зміни у всіх підсистемах 
суспільства як соціальної системи [11, с. 7]. У вузькому 
значенні «соціальний розвиток» – це система суспільних 
відносин по створенню умов, що забезпечують достатній 
життєвий рівень та вільний розвиток людини [10, с. 33].

Додамо також, що в інтересах соціального розвит-
ку необхідно орієнтувати економіку на більш ефектив-
не задоволення індивідуальних і колективних потреб 
індивіда. При цьому ефективність реалізації соціальної 
функції держави необхідно розглядати за сукупністю та-
ких взаємопов’язаних факторів: 1) можливості отриман-
ня індивідом (у разі необхідності) державної підтримки 
для забезпечення мінімального рівня життя; 2) якості та 
доступності для індивіда необхідних соціальних послуг 
(у межах сформованої в державі системи соціальних 
стандартів); 3) ефективності дій інституційно-правової 
системи, яка повинна забезпечувати узгодження інтер-
есів різних сторін [16, с. 112].

Таким чином, якісна складова розвитку економіки 
виявляється у взаємопов’язаних і взаємозалежних між 
собою процесах соціального та економічного розвитку, 
які трансформуються у процес соціально-економічного 
розвитку. Так, на думку Л. Лебедєвої, соціально-еко-
номічний розвиток – це складний процес, який позна-
чає рух вгору всієї соціально-економічної системи, що 
здійснюється шляхом кількісних і якісних змін не лише 
у сфері виробництва й розподілу, інвестицій та спожи-
вання, але і в такій частині, як: техніки і технології ви-
робництва, способів управління, економічної політики, 
характеру та якості інститутів, або правил гри, у рамках 
яких функціонує економіка держави, культурних уподо-
бань та цінностей, суспільних відносин, що виникають 
у зв’язку з процесом відтворення та стану природного 
середовища [5, с. 56].

Загальновідомо, що головним чинником вирішен-
ня соціально-економічних проблем у багатьох країнах 
світу є якість освіти, що належить до найпріоритетні-
ших видів економічної діяльності. Розвиток освіти, під-
вищення освітнього рівня населення формує сучасне 
соціально орієнтоване ринкове мислення, сприяє утвер-
дженню цивілізованої ринкової економіки. 

Варто також зазначити, що важливою складовою 
робочої сили є здоров’я, а індикатором соціального від-
творення виступає суспільне здоров’я, яке ВООЗ роз-

глядає крізь призму якості та способу життя населення 
[4, с. 28–33]. Відповідно якісне задоволення потреб лю-
дини в належних умовах життя, сприяння відтворенню 
моральних, духовних, інтелектуальних і значною мірою 
фізичних властивостей індивіда, формування його як 
економічно активної особистості, що задовольняє пев-
ні вимоги суспільства до якості робочої сили виступає 
основним чинником соціально-економічного розвит-
ку [4, с. 20]. За таких умов соціальний вектор еконо-
мічного розвитку визначається такими напрямами, як: 
соціально-побутовий, соціально-культурний, адміні-
стративний, ринковий та соціальної підтримки (рис. 1).

Отже, варто погодитись із В. Куценко в тому, що 
соціальний вектор економічного розвитку має 
здійснюватися з урахуванням таких принципів:

 системності, тобто такого підходу, який пе-
редбачає, що всі дії, планові чи реалізовані на 
конкретній території щодо підвищення соці-
ального чинника в економічному розвитку, не-
залежно від їх спрямованості, мають розгляда-
тися системно, у тісному взаємозв’язку з усіма 
факторами територіального устрою;

 соціоцентризму, що базується на здатності со-
ціуму адаптивно розвиватися щодо природного 
середовища;

 науковості, який ґрунтується на науковому за-
безпеченні поєднання екологічних, економіч-
них і соціальних факторів та показників з ура-
хуванням інтересів суспільства з метою форму-
вання ефективного простору та забезпечення 
сталого розвитку територій;

 ефективності, який визначає необхідність пов-
ного доведення того, що будь-які дії у зв’язку з 
реформуванням територіального устрою регіо-
ну, у тому числі й природногосподарського ха-
рактеру, дадуть найбільший ефект у забезпечен-
ні необхідної якості життя населення з мінімаль-
ними фінансовими та соціальними витратами;

 адаптивності, який передбачає при розвитку 
соціальної сфери необхідність урахування мож-
ливих змін факторів зовнішнього середовища 
(змін законодавства, динаміки цін на природні 
ресурси), які доцільно використати для коригу-
вання пріоритетів і механізмів розвитку приро-
докористування;

 екологічності, під яким розуміється функціо-
нування та розвиток територій з урахуванням 
рекреаційного потенціалу, екологічної ємності 
та інших екологічних показників;

 оптимізації, що передбачає прийняття най-
більш раціональних рішень при дослідженні 
та формуванні еколого-економічних систем,  
у тому числі використанні власної бази терито-
рій, на основі оптимального розподілу наванта-
ження з одночасним використанням екологіч-
ного та економічного інструментарію;

 спадковості, який ґрунтується на тому, що про-
поновані адміністративні кордони територій 
мають, за можливості, не порушувати існуючий 
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адміністративно-територіальний поділ, що до-
зволить повною мірою використати функціо-
нуючу в регіону соціальну та культурну інфра-
структуру;

 гармонізації відносин у системі «суспільство –  
природа – економіка», що полягає у створенні 
та експлуатації природно-технічних чи еколого-
економічних систем, які є сукупністю будь-
якого виробництва та взаємодіючих із ним,  
з одного боку, виробничих показників, а з іншого – 
заходів із підтримки в зоні свого впливу сприят-
ливого економічного клімату, спрямованих од-
ночасно на максимально-можливе збереження 
та відтворення природних ресурсів тощо.

Такий принциповий підхід дозволить забезпечити 
перспективний розвиток соціального сегмента економі-
ки і спрямувати його на: формування людського потен-
ціалу, який, своєю чергою, забезпечуватиме відтворення 
і розвиток матеріального та інтелектуального потенціа-
лу країни та її регіонів; розвиток системи підготовки ка-
дрів у відповідності з потребами ринку праці; забезпе-
чення всіх сегментів економіки професійними кадрами 
відповідно до зростаючих соціальних потреб на серед-
ньо- та довгострокову перспективу [4, c. 620–621].

Таким чином, в основі економічного розвитку по-
винна стати соціальна домінанта, яка полягає в задово-
леності матеріальних і духовних потреб населення, на-
копиченні якісного людського капіталу та інвестуванні 

 

Соціальний
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розвитку 

Соціально-культурний
напрям  

Соціально-
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прав громадян

 

Рис. 1. Напрями соціального вектора економічного розвитку держави

в освіту. Адже високотехнологічна економіка посилюва-
тиме соціальний запит на конкурентоспроможну науку 
та передову освіту. 

Отже, соціальним імперативом суспільства має 
стати ефективне функціонування соціального 
комплексу, яке забезпечується реалізацією на-

прямів та принципів. Відтак економічний розвиток стає 
запорукою покращення якості рівня життя населення та 
формування людського потенціалу, що, своєю чергою, 
забезпечуватиме розвиток економіки в цілому.              
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