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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Трансформаційні процеси, що протягом 20 років неза!

лежності здійснюються в Україні, своїм результатом мають
різне погіршення демографічної ситуації в країні, зубожіння
більшості населення, значне розшарування населення за
матеріальним станом, господарювання корупції та інше.

При цьому особливо важливе те, що управлінська еліта
не має бачення стратегічних шляхів рішення внутрішніх про!
блем в країні, зокрема побудови системи державного уп!
равління, яка була б орієнтована на підвищення якості життя
населення в умовах побудови громадянського суспільства.

У зв'язку з вищезазначеним метою цієї статті є висвітлення
одного з можливих шляхів (на думку автора — єдиного) виходу
України зі складної ситуації, в якій знаходиться вже 20 років і з
якої традиційними методами вона вийти вже не в змозі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
З усіх тенденцій, характерних для демографічних про!

цесів, що відбуваються в Україні, слід виділити, на погляд
автора, ту з них, яка особливо впливає на економіку, безпе!
ку країни та її міжнародний імідж. Мова йде про тенденції
стрімкого зменшення чисельності населення (табл. 1). При
цьому найбільш тривожним чинником такого зменшення є
не тільки еміграційні потоки і відносно низька народжу!
ваність, а і висока смертність громадян, в основі якої ле!
жить погіршення їх здоров'я (рис. 1).

Саме факторам еміграції та погіршення громадського
здоров'я треба приділити особливу увагу, вивчаючи демог!
рафічні процеси в Україні з метою виявлення глибинних
причин такої ситуації і пошуку шляхів її покращення. Маю!
чи на увазі, що обидва фактори є наслідком діючої системи
управління державою, треба шукати суттєві можливості
стратегічних змін саме в цьому напрямі.

Наприклад, аналізуючи зменшення населення за рахунок
першого фактора — еміграції, треба відмітити, що в історич!
ному ракурсі масові еміграційні процеси в Україні відбували!
ся неоднозначно і, як правило, були пов'язані з великими істо!
ричними подіями. Характерним у цьому відношенні було й ХХ
ст., коли хвилі масової міграції було зумовлені Жовтневою ре!
волюцією, Другою світовою війною, розпадом СРСР. І, якщо
перші дві хвилі можна вважати якоюсь мірою примусовими,
то еміграційна хвиля після 1991 року є добровільною і мала в
основному трудовий характер(у пошуках кращої долі).

За приблизними підрахунками, за період становлення
суверенної України за кордон виїхало до 3 млн чоловік (за
науковою статистикою) у пошуках роботи. Велика кількість
з них виїхала туди на постійне місце проживання. Загроз!
ливим для країни є також явище, яке пов'язане з бажанням
значної частини українських старшокласників і студентів
працювати і жити за кордоном.

Зусиллями вітчизняних вчених у останні роки дос!
ліджувались теоретичні засади міграційних та етнодемог!
рафічних процесів, розвиток міграційних процесів населен!
ня України, вплив міграції на соціально!демографічний роз!
виток, міграція у системі чинників етнічного розвитку, про!
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гнозування міграційної ситуації в Україні, інформаційне за!
безпечення аналізу міграцій і етнічного складу населення
та ще багато інших важливих питань [1; 2]. Наприклад, в
останні роки з'явилися праці, де висвітлюються проблеми
напливу мігрантів з країн Азії, Африки, Близького та Се!
реднього Сходу та інші [3]. Окремо слід відзначити найак!
туальніші у теперішній час для нашої країни дослідження,
що пов'язані з питаннями трудової міграції в регіонально!
му аспекті [4], а також у зв'язку з розширенням ЄС [5; 6].

У той же час недостатньо уваги приділяється досліджен!
ням чинників деструктивних еміграційних процесів в Ук!
раїні, які надали б наукову основу для конструктивних уп!
равлінських змін ситуації в країні на краще.

У зв'язку з цим автор вважає, що дослідження конкрет!
них причин масової еміграції населення слід починати, спи!
раючись на тезу: "Щасливі країну не покидають" (винятком
може бути вдалий брак із закордонним партнером).

У цьому відношенні особливий інтерес представляють на!
працювання Е.Уайта з університету Лестера, який в 2006 р.
провів специфічне дослідження. Він спробував визначити най!
щасливіші і найнещасливіші країни світу. Свої дослідження він
побудував на опитуванні 80 тис. людей з 178!и країн і сотні
досліджень міжнародних організацій, в тому числі ООН і Все!
світньої організації охорони здоров'я. Е.Уайт створив Все!
світню карту щастя, на якій представлено рейтингові показ!
ники усіх країн. Найнещасливішими країнами за даними цьо!
го дослідження є Бурунді, Зімбабве і Конго. Україна і Молдо!
ва очолюють останню п'ятірку — відповідно 174!е і 175!е місця
(більш детальніше про це див.: дисертаційне дослідження А.Л.
Баланди "Соціальні детермінанти національної безпеки Украї!
ни: теорія, методологія, практика", с. 257—258).

Характерно, що наведені дані Е.Уайта майже корелю!
ють з результатами дослідження Київського міжнародного
інституту соціології, які були представлені в 2006 р. (табл.
2). Не коментуючи дані цієї таблиці, автор хотів би зверну!
ти увагу читачів на можливість отримання відповіді на пи!
тання: "Що робити з цими даними? Чи можуть вони допо!
могти змінити ситуацію в країні на краще?"

   
(  . ) 

 
( . ) 

1990 52025,0 ----- 

2005 46958,0 5067,0 

2006 46667,0 291,0 

2007 46365,0 302,0 

2008 46144,0 221,0 

2009 45983,0 161,0 

2010 45796,0 187,0 

Таблиця 1. Динаміка зменшення населення за роки
незалежності України
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Поки що з таблиці видно одне — ситуація є несприят!
ливою, якщо не сказати, що вона є такою, що пригноблює.
Звісно, при опитуванні багато що залежить від вибору реп!
резентантів і факторів (їх інтерпретації у анкетах) для ви!
явлення срівня задоволеності потреб. Але навіть не зовсім
досконалий їх вибір загальну картину навряд чи змінить
(якщо, звісно, не опитувати тих, хто знайшов себе в корум!
пованій системі господарювання).

Саме тому перед сучасною вітчизняною наукою стоїть
стратегічна задача: проаналізувати ситуацію з конструктив!
них позицій для того, щоб спочатку на концептуальному, а
потім і на технологічному рівні запропонувати дієві варіан!
ти її вирішення. Іншими словами, пропозиції не повинні зву!
чати у вигляді декларації типу: "треба дати усім роботу і
більше платити людям".

Почнемо зі встановлення єдиної глобальної причини ем!
іграції населення України за період її незалежності. Це, бе!
зумовно, низький рівень задоволеності людських потреб ду!
ховного і матеріального характеру. Оскільки категорія "ща!
стя" поки ще не є науковою ("винна" в цьому емоційна скла!
дова, що є змінною), має сенс використати категорію "само!
реалізація особистості". Вона характеризується рівнем задо!
волення тих чи інших потреб людини у процесі змін цих по!

треб і повністю корелюється з якістю її
життя. При цьому рівень самореалізації
особистості є параметром, який можна
виміряти, використавши кваліметричні
факторно!критеріальні моделі і маючи
інформацію від самої людини.

У зв'язку з цим стає зрозумілим, що
зменшення населення в Україні за раху!
нок еміграції зумовлено, в першу чергу,
низьким рівнем самореалізації громадян
в своїй країні.

Іншим фактором, який суттєво
впливає на зменшення населення Украї!
ни (про ще вже говорилося вище), є ве!
лика смертність громадян з причини по!

гіршення громадського здоров'я.
Оцінка стану здоров'я населення України показує, що

це найгостріша та найвагоміша загроза соціальній безпеці.
Про це свідчать статистичні і соціологічні оцінки.

Найбільш наглядно його зміни визначає динаміка по!
казника умовного здоров'я, за яким Держкомстат Украї!
ни відстежує кількість умовно здорових людей у загальній
кількості населення [7]. За п'ятнадцять років кількість здо!
рових людей в Україні скоротилась у 2,2 рази (рис. 2).

Рівень захворюваності населення зріс за період між
переписами населення (1989 та 2001 рр.) у 2,5 рази. За
рівнем очікуваної тривалості життя Україна відстає від
країн ЄС майже на 11 років. В Україні найвищий серед
держав ЄС показник дитячої смертності до 1 року та
смертності чоловіків у працездатному віці [7].

Треба зауважити, що протягом всього періоду не!
залежності України робилися спроби змінити ситуацію
на краще. Наприклад, у 2003 р. демографічна криза в
країні стала предметом обговорення у Верховній Раді.
Ситуація була визнана жахливою. Були визначені деякі
причини та розроблено відповідні пропозиції. Але си!
туація не змінилася на краще.
На погляд автора, демографічна ситуація в державі не

може суттєво покращитися з однієї причини — країна зна!
ходиться в системній кризі. У зв'язку з цим необхідно спо!
чатку зрозуміти сутність системної кризи саме в нашій
країні, щоб потім шукати відповідні шляхи впливу на демог!
рафічні процеси з позиції підвищення рівня самореалізації
громадян (через підвищення рівня задоволення їх духовних
і матеріальних потреб у кожній зі сфер їх життєдіяльності).

Саме термін "системна криза" все частіше вживається в на!
уковій та публіцистичності літературі, проте якого!небудь пев!
ного тлумачення його ще немає. Більшість авторів схиляються
до думки, що це криза у кожній зі сфер організації суспільства:
політичної, економічної, духовної (культурної), соціальної.

Немає сенсу доводити, що в кожній з даних сфер орган!
ізації суспільства, справді, має місце криза.

Стає лише очевидним, що без істотних змін у політичній
сфері не можна поліпшити ситуацію в економічній і духовній
сферах, а без змін в економічній не може бути серйозних змін
у політичній, духовній та соціальній. У той же час тільки зміни
в духовній сфері можуть дати реальний імпульс змін у пол!
ітичній та економічній сферах. Бачимо "замкнуте коло", що і
визначає суть системної кризи в Україні (рис. 3).

Вихід із системної кризи, на думку автора, можна
здійснити розірвання "замкнутого кола" завдяки реа!
лізації тріади стратегії (рис. 4), які включають: загаль!
ну ідеологію стратегічного розвитку України на лю!
диноцентричної основи; конкретну управлінську
стратегію; конкретну освітянську стратегію, пов'яза!
ну з визначенням кожним свого "Я" з підготовкою
елітних управлінців, здатних реалізувати управлінсь!
ку стратегію розвитку держави.

Кожна складова з вищевказаної тріади має свою
змістовну стратегічну новизну, яку спочатку треба
засвоїти, а потім здійснити на практиці. Останнє по!
в'язане як раз з підготовкою відповідної когорти уп!
равлінців, яких сьогодні вкрай не вистачає, особливо
у вищих ешелонах влади.

У зв'язку з цим після наукового формулювання
змісту і теоретичного обгрунтування шляхів реалі!
зації двох перших складових цієї тріади базового ха!
рактеру набуває освітянська стратегія, що сьогодні
лише декларує свій можливий (динамічний) вплив на
розвиток громадянського суспільства.

Нижче коротко розкрита стратегічна новизна
всіх трьох складових виходу України з системної кри!

Рис. 1. Головні фактори різкого зменшення населення України за роки її
незалежності

Таблиця 2. Вплив задоволеності різними аспектами життя
на рівень щастя в 2006 р. в Україні (кваліметрична оцінка)

Джерело: http:/www.kiis.com.ua

Рис. 2.  Динаміка показника умовного здоров'я в Україні
(питома вага осіб, визнаних здоровими в загальній кількості

населення ,%)
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зи як напрямів розриву "замкнутого кола" і динамічного роз!
витку держави і суспільства.

Стратегічна новизна № 1, яка складає основу форму!
вання загальної ідеології розвитку України, пов'язана з по!
глибленим філософії людино центризму і формулюванням
сутності громадянського суспільства на цій основі (демок!
ратичного, соціального, правового — див. ст. 1 Конституції
України). Сьогодні ми будуємо його без знання цієї самої
сутності лише декларує, що це суспільство для людей.

Сьогодні громадянське суспільство трактується як сус!
пільство, в якому мають місце різні види свобод і в якому
велика кількість громадських організацій функціонують
одночасно з державними структурами, доповнюючи ос!
танніх. Але таке трактування є неповним і не несе в собі гли!
бокого конструктивного початку та чіткої орієнтації на лю!
дину як особистість і головну продуктивну силу суспільства.

Більш конструктивний і глибокий вигляд має, на думку
автора, інше формулювання сутності громадянського сус!
пільства, яке наведене нижче. Це суспільство, в якому вся
система соціально!економічних відносин сприяє самореал!
ізації особистості в правових рамках загальнолюдської мо!
ралі і національної свідомості.

У такому авторському трактуванні громадянського сусп!
ільства є те, що може згуртувати людей навколо того, що їм спо!
добається. Слід мати на увазі, що кожна людина з'яв!
ляється на світ, щоб самореалізуватися. В цьому сенсі
допомога самореалізації людини, що є предметом філо!
софії людиноцентризму, стає суттєвим стрижнем за!
гальної ідеології розвитку України без всяких "ізмів" і
в інтересах кожного громадянина держави.

Стратегічна новизна №2 є технічнологічною ча!
стиною такої ідеології, яка обумовлює її реалізацію.
Мова йде про нову стратегію управління, яка ба!
зується на відповідній управлінській культурі. Ос!
тання орієнтована на досягнення кінцевих резуль!
татів діяльності всіх управлінських структур, почи!
наючи з центральних. Культура цільового управлін!
ня (за цілями та результатами) повинна витіснити
діючу безвідповідальність в системі управління за
рахунок посилення зворотного зв'язку.

Наприклад, кінцевим результатом діяльності
органів центральної влади (президента, парламенту і
кабінету міністрів) є якість життя громадян. Рівень цієї
якості характеризує рівень самореалізації людини. Його мож!
ливо виміряти кваліметричним методом через виявлення рівня
задоволення потреб у п'яти сферах життєдіяльності: 1) емоц!
ійно!духовній (на яку негативно впливає як раз відсутність іде!
ології і конкретної стратегії розвитку держави); 2) у трудовій
діяльності; 3) в родині; 4) за місцем проживання та відпочин!
ку; 5) у системі освіти. Проведення кожного року специфіч!
ного соціологічного опитування в формі місцевих референ!
думів (з ретельно підготовленими питаннями) дасть найоб'єк!
тивнішу й найоперативнішу управлінську інформацію (якої не
дає ні показник рівня життя громадян, ні індекс людського роз!
витку). Цю інформацію можна буде використати для комплек!
сної оцінки діяльності і місцевих, і регіональних, і централь!
них органів влади. Саме в такому контексті почне народжува!
тися істинна демократія, коли громадяни будуть мати змогу
реально оцінювати свою владу. На жаль, інститут "народних"
депутатів з роллю провідників демократії в умовах нашої мен!
тальності не справляється. Народ практично позбавлений
можливості впливати на події в державі.

Стратегічною новизною № 3 стає людиноцентрична осві!
та, місію якої є сприяння самореалізації людини не тільки в
процесі навчання, а і в подальшій життєдіяльності через само!
пізнання учнями свого "Я". Це означає, що в навчальних зак!
ладах, поряд з навчанням, слід також приділяти велику увагу
вивченню здібностей, вподобань, рис характеру, ділових та
особистісних якостей учнів (заповнювати картку особистості).
При цьому треба прищеплювати дітям інтерес до самопізнан!
ня, щоб вони до закінчення школи вже зрозуміли своє "Я". Це
буде головним цінним результатом закінчення школи [9].

При вивчені особистості учнів і студентів особливу увагу
треба приділити виявленню тих, хто здатен бути керівни!
ком. У подальшому можна буде формувати з них елітних
керівників (менеджерів), які своїми моральними і діловими
якостями відносяться до цінностної управлінської еліти (а
не просто посадово!функціональної), яка здатна одержу!
вати синергетичний ефект при управлінні організацією,
їхньою сукупністю в регіоні і державі в цілому.

Отже, вихід України з системної кризи, на думку авто!
ра, пов'язаний з реалізацією тріади стратегій виходу Украї!

ни з системної кризи, що базується на єдиному фундаменті
— сприяння самореалізації особистості, що складає сутність
ідеології людино центризму і громадянського суспільства.
Проголошення, а потім конкретне приведення в життя зап!
ропонованої тріади через механізми цільового державного
управління суттєво покращить той морально!економічний
стан суспільства, який економічними і неекономічними (ду!
ховними) методами дозволить вирішувати проблему оздо!
ровлення нації і підвищення якості життя громадян.
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Рис. 3. Квадра взаємодіючих і взаємозалежних сфер
організації суспільства

Рис. 4. Тріада стратегій виходу України з системної кризи


