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Соціалізація економіки – багатовимірний процес, 
який проявляється в змінах у співвідношенні 
основних форм соціальної організації виробни-

цтва, перебудові форм і методів організації суспільної 
праці, професійно-кваліфікаційному і соціальному скла-
ді робочої сили, і тим самим у загальному характері спо-
живання і образу життя. Соціалізація економіки супро-
воджується прискореним розвитком сфери споживання, 
яка через надання певного виду товарів і послуг забез-
печує безпосередній зв'язок економічної та соціальної 
сфер суспільного життя. Вона змінює характер потреб, 
а тим самим збільшує попит на сучасні товари і послуги, 
виробництво яких забезпечує нормальний хід процесу 
розширеного відтворення. У свою чергу розширене від-
творення означає продовження виробництва у кожному 
відтворювальному циклі на більш високому, ніж у попе-
редньому циклі рівні, та забезпечує більш високий рі-
вень споживання і добробуту людей, тобто ті аспекти їх 
життя, які визначають соціалізацію економіки.

Проблемам соціалізації економіки в останні роки 
приділено багато уваги в економічній літературі. Необхід-
но відмітити наукові роботи із зазначеної проблематики  
З. Галушки, А. Гриценка, В. Гришкіна, Н. Дєєвої, Ю. Зай-
цева, А. Колота та інших науковців, що вийшли в останні 
роки. У них розглянуто методологічні та теоретичні про-
блеми соціалізації економіки як провідної тенденції сучас-
ного економічного розвитку, окремі аспекти соціалізації 
продуктивних сил і виробничих відносин [1 – 6]. 

Разом з тим, соціалізація економіки включає не-
достатньо досліджений, однак важливий аспект – соціа-
лізацію відтворювальних процесів, якому і присвячена 
увага в даній статті. Відповідно метою роботи є спроба 
дослідити соціалізацію економіки не тільки в суто соці-
альному вимірі, а в інших її проявах, зокрема в соціалі-
зації процесу розширеного відтворення, що відбуваєть-
ся через активізацію інвестиційних процесів, зрушення 
в галузевій структурі суспільного виробництва. 

Традиційно в економічній літературі виділяють 
екстенсивний та інтенсивний типи розширеного від-
творення. Екстенсивний тип відтворення означає за-
лучення в економіку додаткових трудових і матеріаль-
них ресурсів для досягнення економічного зростання, 
а використання цих ресурсів відбувається при незмін-
ній якості відтворювальних процесів та на незмінній 
техніко-технологічній основі. Інтенсивний тип відтво-
рення відбувається за умови незмінної кількості тру-
дових і матеріальних ресурсів або навіть їх зменшення, 

внаслідок підвищення ефективності використання ви-
робничих ресурсів і виробничих процесів. Перехід до 
переважно інтенсивного типу розширеного відтворення 
в існуючому сьогодні економічному циклі означає зміни 
в суспільному поділі праці, що знаходять всій прояв у 
своєрідній моделі безперервних структурних зрушень в 
економіці в межах процесу інтенсифікації виробництва. 

Сучасні економіки являють собою економіки змі-
шаного типу, в яких представлено різні технологічні 
уклади: доіндустріальний, індустріальний, постіндустрі-
альний та різні форми господарювання на основі відпо-
відних форм власності. Пануючий технологічний уклад 
зумовлює формування господарюючих суб’єктів певного 
типу та відповідну соціальну структуру суспільства. Саме 
існуюча багатоукладність змішаної економіки модифі-
кує характер відтворювальних процесів і змінює наші 
уявлення про екстенсивні та інтенсивні типи розшире-
ного відтворення. Екстенсивний тип відтворення харак-
теризується тим, що розвиток людини здійснюється за 
рахунок розширення традиційної (індустріальної) сфери 
економіки. Інтенсивний тип відтворення відбувається 
на основі прогресу творчої діяльності людини (прогресу 
науки, освіти, культури), який дає приріст економічного 
та соціального результатів при незмінних обсягах мате-
ріального виробництва або навіть його скорочення. Та-
ким чином, сучасний процес соціалізації економіки ми 
пов’язуємо насамперед з інтенсивним відтворенням. 

Генетичний рівень економічного розвитку відобра-
жає в собі два протилежні начала: капітал і соціаль-
ність, які проявляються в процесах капіталізації і 

соціалізації. У певних історичних умовах вони здатні до 
уособлення або до перетворення одного у внутрішній мо-
мент іншого. Сучасний процес соціалізації економіки має 
цивілізаційні форми, адекватні індустріальному укладу,  
в яких важливу роль відіграє сукупність соціокультур-
них чинників та активно проникають елементи постін-
дустріального суспільства. Соціалізація економіки про-
являється як зміна технологічних укладів з точки зору їх 
соціальної спрямованості. Процес соціалізації економіки 
супроводжується незворотнім процесом зміни техноло-
гічних укладів, перехід від однієї якості факторів вироб-
ництва до іншої, від одного типу виробництва до іншого. 
Усе це відбувається через структурні зрушення, які при-
водять до появи передових і відмирання чи модифікації 
старих секторів економіки, видів трудової діяльності, 
поглиблення суспільного розподілу праці. 

Несприятливий вплив соціально-економічних 
та інституціональних факторів на процес розширено-
го відтворення є багатоплановим. Специфіка не тільки 
економічних, а значною мірою і соціальних процесів 
визначається насамперед структурними чинниками, 
які сформувалися ще під час промислового переворо-
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ту ХІХ ст., епохи радянської індустріалізації, і призвели 
до сьогоднішніх структурних диспропорцій – відсталої 
технологічної, відтворювальної, соціальної структури 
виробництва. Відбувається консервація значних маси-
вів доіндустріальної праці, яка спирається на відсталі 
форми господарювання, і займає певне місце в суспіль-
ному виробництві, що обмежує попит на сучасні засоби 
виробництва, визначає певні особливості процесу соці-
алізації людини та економіки.

Необхідно відмітити роль інституціональних фак-
торів у послабленні притаманної капіталу здатності до 
нагромадження. Насамперед ускладнюється процес пе-
ретворення грошей у капітал, що руйнує конкуренцію 
та стимулює збереження неефективних організаційних 
форм капіталу (монополій).

Існують проблеми, пов’язані з недостатнім роз-
витком внутрішнього ринку країни, внаслідок низького 
рівня доходів населення. Тенденція до зниження життє-
вого рівня широких верств населення супроводжується 
тенденцією до зменшення вартості робочої сили. Не-
достатній розвиток внутрішнього ринку викликає тен-
денцію до незбалансованого розвитку основних сфер і 
галузей економіки, зростання диспропорцій між різни-
ми видами виробництва та виробництвом і споживан-
ням тощо. Оскільки зазначені недоліки в розвитку на-
ціональної економіки визначаються структурними та 
інституціональними факторами, вони мають стійкий і 
довгостроковий характер. 

Відмітимо особливу роль структурних факторів у 
поглибленні відтворювальних диспропорцій. Іс-
нуюча структура виробництва (соціальна, тех-

нологічна, галузева) генерує потужні обмеження для 
соціалізації економіки. Сам комплекс внутрішніх умов 
для збереження зазначених диспропорцій обумовлено 
відсутністю інституціональних реформ і залежним ти-
пом розвитку національної економіки. Суттєва роль у їх 
формуванні в цілому належить історично зумовленим 
дефектам в діяльності держави. 

Перш за все, це стосується започаткованої у 
1990-х рр. стратегії реформ, орієнтованої на прискоре-
ний перехід до ринку, за умови одночасної консервації 
соціального та технологічного статусу масиву відсталих 

індустріальних структур і інститутів попередньої епохи. 
Негативні аспекти економічної політики держави по-
лягають у тому, що вона часто не в змозі стимулювати 
розширене відтворення, відіграє депресивну роль в ре-
алізації стратегії економічного розвитку та сприяє від-
воліканню значних ресурсів на потреби, далекі від еко-
номіки і від задоволення соціальних потреб суспільства. 
Недостатня ефективність регуляторної діяльності дер-
жави обмежує здатність економіки до розвитку, збіль-
шує розриви між виробництвом і споживанням.

Незважаючи на всі труднощі та протиріччя, в кра-
їні (за виключення кризового 2009 р.) відбувається про-
цес розширеного відтворення. Так, у 2010 р. зростання 
реального ВВП становило 4,8%. Враховуючи застарі-
лість основного капіталу, абсолютним розмірам нагро-
мадження відводиться особлива роль у розширеному 
відтворенні. Однак прискорений приріст основного ка-
піталу не може відбуватися без якісних зрушень у ціліс-
ній системі суспільного відтворення. Справа не тільки в 
нормі нагромадження як такій, тобто збільшенні частки 
кінцевого продукту, який використовується для розши-
рення виробництва, а в загальних інституціональних 
умовах розвитку. Про низьку якість інституціонального 
середовища в країні свідчать низькі оцінки місця Украї-
ни за рейтингом простоти ведення бізнесу. За оцінками 
Світового банку, Україна посідає 152 місце зі 182 дослі-
джуваних у 2011 році країн [8].

Роль основного капіталу в розширеному відтво-
ренні тісно пов’язана з процесом його власного форму-
вання. Зміни, які відбулися в останні роки, характери-
зуються уповільненням приросту основного капіталу 
(проблема «недоінвестування») та падінням його ефек-
тивності (капіталовіддачі), що відображено в табл. 1.

Оскільки вибуття основного капіталу в недостат-
ній мірі компенсується новими інвестиціями, поміт-
но погіршується вікова структура основного капіталу, 
насамперед в традиційних галузях матеріального ви-
робництва. Важливим якісним параметром основно-
го капіталу, тісно пов’язаним з його роллю як фактора 
економічного розвитку, є коефіцієнт капіталовіддачі. Із 
табл. 1 видно, що основний капітал виступає як фактор 
збільшення капіталоозброєності праці, і на цій основі 
збільшення її продуктивності. Роль основного капіталу в 

Таблиця 1

Окремі показники ефективності розширеного відтворення (середньорічні темпи змін, %)

Показник 2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р.

ВВП 2,7 7,3 7,9 2,3 –14,8

Зайнятість 1,8 0,2 0,8 0,3 –3,8

Інвестиції в основний капітал, у тому числі: 1,9 19,0 29,8 –2,6 –41,5

пропорційно динаміці зайнятості 1,8 0,2 0,8 – 36,7

понад зміну зайнятості (капіталоозброєність праці) 0,1 18,8 29,0 2,3 –37,7

капіталовіддача (ефективність основного капіталу) 0,9 –17,7 –21,9 4,9 –16,7

продуктивність праці 0,9 7,1 7,1 2,0 –18,6

питома вага продуктивності праці у прирості ВВП 33 97 89 87 –

Розраховано за даними [7].
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створенні нових робочих місць і, відповідно, збільшен-
ня зайнятості, зведено до нуля. Приріст продуктивності 
праці у 2000 – 2008 рр. не випереджав збільшення її ка-
піталоозброєності та капіталовіддачі. 

Збільшення капіталовіддачі у 2008 р. має суто 
ста тистичний характер. У його основі знаходиться 
уповільнення приросту основного капіталу і капітало-
озброєності. Подібний процес в економіці є виключно 
несприятливим для її розвитку в довгостроковій пер-
спективі, він загрожує подальшим занепадом економіч-
ного потенціалу країни та економічної бази соціалізації 
економіки. Якщо розглядати тенденції щодо зміни не 
тільки фактичного, а й потенційного коефіцієнта капі-
таловіддачі (тобто відношення основного капіталу не до 
фактичного випуску продукції, а до виробничих потуж-
ностей), то такий підхід не дозволяє завищити оцінку 
резервів для збільшення виробництва та зайнятості, які 
знаходяться в існуючих, але не повністю завантажених 
виробничих потужностях. Однак існуюче їх недован-
таження є фіктивним в тому сенсі, що значна частина 
виробничих потужностей ніколи не буде використана 
у виробничому процесі. Це не просто не завантажені,  
а надлишкові, зайві, структурно та морально застрілі 
потужності. Багато потужностей, які існують в техніч-
ному сенсі, економічно не можуть бути використані вна-
слідок структурних змін.

Найбільш загальний показник ефективності ви-
користання продуктивних сил – продуктивність 
праці та капіталовіддача виробництва, визна-

чаються ще двома тісно пов’язаними групами факторів. 
По-перше, це кількісні пропорції та якість самих продук-
тивних сил, що зумовлює їх потенційну віддачу; по-друге, 
використання продуктивних сил як у масштабах всієї 
економіки, так і на рівні окремих підприємств. Очевидно, 
дія цих факторів залежить від інституціональних умов 
розвитку економіки країни, що ми вже відмічали вище. 

 Украй низькі показники використання нагрома-
дженого капіталу визначають низьку динаміку розвитку 
національної економіки. З одного боку, це знайшло відо-
браження у суто зовнішніх взаємозв’язках – відношенні 
дуже повільно зростаючого виробництва до великих об-
сягів нагромаджених раніше продуктивних сил. З іншого 
боку, низькі та нестійкі темпи розширеного відтворення 
гальмуються низьким споживчим та інвестиційним по-
питом, що гальмує прогресивні зрушення в продуктив-
них силах та їх використанні. Найбільшою мірою це сто-
сується промисловості, особливо обробної.

У галузевому розподілі основного капіталу та ін-
вестицій в країні відбуваються зрушення, зумовлені як 
загальними тенденціями розвитку продуктивних сил, 
нагромадженням капіталу в умовах інноваційного роз-
витку, так і національними особливостями. Не проявляє 
себе тенденція до зменшення питомої ваги сировинних 
галузей та інвестицій в них. Питома вага переробної 
промисловості є відносно стабільною, причому маши-
нобудування складає лише 10,7 % від загального обсягу 
промислової продукції. При цьому інвестиції в галузі 
обробної промисловості нижчі за середні по економіці. 
Навіть якщо нові інвестиції використовувати виключно 
для придбання найсучаснішого обладнання, їх малі об-

сяги не можуть привести до помітного якісного пере-
творення продуктивних сил. 

Темпами, вище середніх, зростають фонди та ін-
вестиції в окремі галузі, які безпосередньо забезпечу-
ють процес соціалізації економіки. Насамперед це галузі 
інфраструктури, в яких відбувається покращення мате-
ріальної бази внаслідок розширення їх участі у розши-
реному відтворенні. Однак має місце скорочення інвес-
тицій в такі галузі соціальної сфери, як освіта, охорона 
здоров’я, соціальне обслуговування. Необхідно відмі-
тити зменшення частки і темпів зростання житлового 
фонду в реальному нагромадженні [9, с. 85 – 206]. 

Потребує уваги збільшення ефективності інвести-
цій в основний капітал, що пояснюється інтенсивними 
мультиплікативними ефектами в економіці. Також важ-
ливою є задача вдосконалення господарських пропо-
рцій. Її вирішення не виключає, а навпаки, передбачає 
певну нерівномірність зростання окремих компонентів 
відтворювального процесу. Однак ця нерівномірність 
має бути націлена на досягнення більшої збалансованос-
ті між окремими підрозділами і сферами економіки. Для 
подолання вузьких місць потрібно пом’якшити існуючі 
диспропорції, разом із підтягуванням окремих секторів і 
ділянок власне виробничої сфери необхідно розширити 
фонд споживання та змінити його структуру. 

ВИСНОВКИ
Соціалізація економіки означає ув’язку нагро-

мадження капіталу зі збільшенням споживання, більш 
динамічного, ніж раніше, включення до цього процесу 
продуктивних і споживчих можливостей усіх прошарків 
населення. Тільки шляхом активізації відтворюваль-
них процесів може бути створена надійна основа для 
достатньо стабільного процесу соціалізації економіки. 
Збільшення нагромадження за рахунок зменшення фон-
ду споживання може бути виправдано лише в тому ви-
падку, якщо він зростає більш високими темпами, ніж 
виробництво, або за умови, що обмежувальні заходи за-
чіпають лише бюрократичну верхівку суспільства. Упо-
вільнення споживання населення, не кажучи вже про 
його зниження, знаходиться у протиріччі з інтересами 
соціалізації економіки країни.

Воно створює серйозні перепони для зростання 
кваліфікаційно-професійного та культурного рівня робо-
чої сили, низька якість якої зменшує економічну віддачу 
основного капіталу, гальмує соціокультурний розвиток 
та зменшує творчий потенціал суспільства. Усе це зава-
жає подоланню нерівномірності суспільного розвитку.

Таким чином, соціалізація економіки безпосеред-
ньо пов’язана з процесом розширеного відтворення, 
причому не стільки від збільшення його темпів, скільки 
від збільшення його ефективності. Для того, щоб досяг-
ти цього, необхідні глибокі зміни не лише економічного, 
але й соціального характеру, здатні модернізувати еко-
номіку та розширити соціальну базу її розвитку.           

ЛІТЕРАТУРА

1. Галушка З. І. Соціалізація трансформаційної еко-
номіки: особливості, проблеми, пріоритети: [монографія] / 



БІЗНЕСІНФОРМ № 12 ’2011230

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ек
о

н
о

м
Іч

н
а 

те
о

рІ
я

З. І. Галушка.– Чернівці: Чернівецький національний універ-
ситет, 2009.– 408 с.

2. Гриценко А. А. Капитализация и социализация 
экономики в ретроспективе и перспективе / А. А. Гриценко 
// Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу 
сучасного суспільства.– № 15.– С. 191 – 195.

3. Гришкін В. О. Соціалізація економіки України: тео-
рія, методологія, перспективи : [монографія] / Гришкін В. О.– 
Дніпропетровськ: Пороги, 2005. – 498 с.

4. Дєєва Н. М. Потенціал соціалізації і його регулюван-
ня в економіці: теорія, методологія, перспективи: [монографія] 
/ Дєєва Н. М.– Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2006.– 444 с.

5. Зайцев Ю. К. Соціалізація економіки України та 
системна трансформація суспільства: методологія і практи-
ка : [монографія] / Зайцев Ю. К.– К. : КНЕУ, 2002.– 188 c.

6. Колот А. М. Соціально-трудова сфера: стан відно-

син, нові виклики, тенденції розвитку : [монографія] / А. М. Ко-

лот.– К. : КНЕУ, 2010.– 251 с.

7. Офіційний сайт Державного комітету статистики 

України [Електронний ресурс].– Режим доступу : http://www.

ukrstat.gov.ua/ – Назва з екрана.

8. Проект Всемирного Банка «Ведение бизнеса» 

[Електронний ресурс].– Режим доступу: http://russian.

doingbusiness.org/economyrankings/ – Назва з екрана.

9. Статистичний щорічник України за 2009 рік. Дер-

жавний комітет статистики / [ред. О. Г. Осауленко].– К. : Кон-

сультант, 2010.– 568 с.

отенко і. п.

доктор економічних наук

харків

Проблема виміру величини потенціалу соціально-
виробничої системи досить важлива як у теоретичному, 
так і в практичному плані. Так, знання потенціалу під-
приємств дозволяє визначити сумарний потенціал галу-
зі й народного господарства, створює основу для поста-
новки, вибору й обґрунтування довгострокових цілей 
їхнього розвитку. Знання потенціалу галузі та економіки 
дозволяють оптимізувати пошук можливостей для під-
приємства та ефективно їх використовувати для розви-
тку його потенціалу. Співвіднесення величини потенціа-
лу з кінцевими результатами функціонування будь-якої 
соціально-виробничої системи дає комплексне уявлен-
ня про ефективність її функціонування, тобто ступінь 
реалізації потенціалу. Це дозволяє визначити напрямки 
розвитку потенціалу, оптимізувати його структуру.

Оцінка потенціалу підприємства й окремих його 
елементів дозволяє усувати протиріччя при різноприс-
кореному або різноспрямованому русі його складових, 
у певній мірі управляти характеристиками потенціалу. У 
дослідженнях проблем формування й використання по-
тенціалу соціально-виробничої системи найбільше час-
то відбиті питання виміру елементів потенціалу й прак-
тично не порушені проблеми його оцінки в цілому. Не 
сформована система показників, що дозволяє провести 
комплексний аналіз потенціалу соціально-виробничої 
системи в цілому й дати його реальну оцінку.

Найбільш часто в наукових працях аналіз і оцінка 
потенціалу соціально-виробничої системи мікро-, мезо- 
і макрорівня зводиться лише до його ресурсної складо-
вої. При цьому кількісною мірою його визначення ви-
ступають витрати на ресурси системи. Так, визначаючи 
закон самозбереження будь-якої матеріальної системи, 
Е. Смірнов [1, с. 152] вводить поняття «енергія втриман-

ня» (В) і «енергія ліквідації» (Л). В аналітичному вигляді 
даний закон має такий вигляд:

              В > Л.   (1)
Енергія втримання відповідає потенціалу (ресур-

су) організації й сприяє її розвитку. Енергія ліквідації 
складається із зовнішнього ресурсу руйнівного впливу 
й внутрішнього, прагнучого ліквідувати організацію або 
нанести їй відчутну шкоду. При чинності закону само-
збереження можливі три варіанти для організації: лік-
відується, якщо немає ресурсів для протистояння руй-
нівному впливу; є досить ресурсів, щоб протистояти 
руйнівному впливу й зберегти свої позиції на ринку; ак-
тивізується діяльність персоналу й підвищується ресурс 
організації.

Для аналізу положення організації Е. Смірнов вво-
дить показник «рівень самозбереження» (УР): 

          
100%.У ЛУР

У
−= ×

  

(2)

Відповідно діапазону значень рівнів самозбере-
ження (табл. 1) визначається положення організації.

Однак для «фахівців, здатних розпізнати небез-
пеку, що насувається», оцінити «енергію втримання» і 
«енергію ліквідації» системи без наявності чіткого опи-
сання та розрахунку рівнів самозбереження організації 
буде достатньо складним й практично унеможливлює 
використання запропонованого методу.

Г. І. Башнянин [2] як кількісну міру використання 
ресурсів у виробничій системі, вводить поняття абсо-
лютного й відносного виробничого потенціалу. «За цим 
параметром кількісної міри використання ресурсів всі 
виробничі системи можна «розподілити» у певній по-
слідовності, сформувавши, таким чином, певний век-
тор, навіть матрицю або карту» [2, с. 31].

Абсолютний виробничий потенціал Г. І. Башнянин 
визначає як різницю між абсолютними результатами пев-
ної виробничої діяльності й витратами відповідних ресур-
сів:
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