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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Загально прийнято вважати, що однією з базових

економічних функцій держави є забезпечення вироб�
ництва суспільних благ як важливої передумови досяг�
нення високих стандартів добробуту населення, підви�
щення конкурентоспроможності та сприяння сталому
розвитку національної економіки. В умовах посткризо�
вого відновлення економіки України особливого значен�
ня набуває концептуалізація теоретико�прикладних за�
сад відтворення суспільних благ з урахуванням існую�
чих світоглядних підходів до взаємодії держави, фірм і
домогосподарств, а також визначення їх особливостей
в епоху геополітичних змін та викликів.

Одним з таких викликів, що поставив під загрозу ук�
раїнську державність та цілісність країни, є російська
"гібридна" агресія, яка завдала Україні безпрецедентних
людських, територіальних та економічних втрат, призве�
ла до необхідності у пріоритетному порядку здійснювати
комплексну реформу і зміцнювати сектор безпеки краї�
ни, нарощувати надійний воєнний потенціал, зокрема, по�
силювати та модернізувати Збройні Сили та інші силові
структури України. У цих нових реаліях постало актуаль�
не питання щодо переосмислення місця та ролі національ�
ної оборони в системі суспільних благ, дослідження особ�
ливостей її продукування та пошуку шляхів та методів
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побудови ефективної системи надання цього блага, яка має
базуватися на розширеній моделі відтворення.

Основні труднощі з визначенням оптимального об�
сягу виробництва суспільного блага полягає в тому, що
граничні вигоди від його використання на ринку ніяк не
проявляються. На відміну від попиту на звичайний то�
вар, попит на суспільне благо безпосередньо виміряти
неможливо. Більше того, у споживачів виникають се�
рйозні стимули до спотворення інформації щодо своїх
дійсних переваг. Така ситуація із суспільним благом,
відома як проблема безбілетника, тобто особи, яка ко�
ристується благом, проте нічого за це не сплачує, в умо�
вах затяжного військового конфлікту та вкрай повільно�
го економічного зростання спонукає віднайти дієві ме�
ханізми та засоби додаткового (примусового чи добро�
вільного) залучення громадян до різних форм участі у
створенні (або компенсації виробництва) такого су�
спільного блага, як національна оборона.

Враховуючи стан національної економіки, геополі�
тичну ситуацію та глобальні світові тенденції, адекват�
на інтерпретація, управління виробництвом, розподілом
і споживанням такого стратегічно важливого суспіль�
ного блага, як національна оборона, є запорукою ефек�
тивного функціонування держави як інституту політич�
ної організації суспільства.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

35www.economy.in.ua

АНАЛІЗ ПУБЛІКАЦІЙ
Проблема аналізу суспільних благ була поставлена

шведським економістом Кнутом Вікселем у 1896 році,
одержала розвиток в роботах шведського економіста
Еріка Роберта Ліндаля (1919 рік), американських еко�
номістів Пола Ентоні Самуельсона (лауреата Нобелівсь�
кої премії з економіки за 1970 р.), Джеймса Макгілла
Б'юкенена (лауреата Нобелівської премії з економіки
за1986 р.), Річарда Тейлера (лауреата Нобелівської
премії з економіки за 2017 р.). Всі вони зробили ваго�
мий внесок у розуміння соціальності держави, теорію
добробуту та поведінкову економіку.

Сама концепція суспільного блага з часом зазнала
суттєвих змін, оскільки ця концепція, як і будь�яка інша,
притаманна певній епосі, віддзеркалює реалії та полі�
тичні особливості відповідного історичного періоду.
Сутність суспільних благ та притаманні їм риси дослід�
жували Е.А. Андерсен, Б. Ліндснес, які під суспільними
благами розуміли ті блага, котрі ринкова економіка не
в змозі купувати чи підтримувати, проте які все рівно
залишаються бажаними для більшості населення,
М. Веласкес, К. Андре, Т. Шенкс, М. Дж. Мейєр, які заз�
начали, що суспільне благо перш за все включає в себе
соціальні системи і інститути, які функціонують на бла�
го всім громадянам, Х. Шварц, котрий вважав, що су�
спільне благо може розглядатися і як кінцева мета уп�
равління, і як концепція, що регулює та структурує пра�
во.

Першим економістом, що запропонував теорію су�
спільних благ в контексті держави добробуту, був
П.Е. Самуельсон, на думку якого, держава несе відпо�
відальність за досягнення національного суспільного
блага, оскільки на неї покладено обов'язок по забезпе�
ченню добробуту своїх громадян. Згідно з його теорією,
держава має в своєму розпорядженні відповідним чи�
ном організований механізм державного управління, за�
безпечення суспільних благ фінансується за рахунок по�
датків до бюджету, та держава може передбачити, які
блага є бажаними для громадян [1, р. 30]. Про неспро�
можність функціонування в окремих ситуаціях ринко�
вих механізмів і необхідність втручання держави у
фінансування та розподіл суспільних благ шляхом за�
стосування примусових дій писали С. Коголаті, Л. Хемід,
Н. Вансталлен. На думку Е.А. Андерсена та Б. Ліндсне�
са, по відношенню до суспільних благ взагалі не існує
ринку як такого, оскільки споживачами є все населення
в цілому, тому забезпечення суспільних благ є необхід�
ним доповненням до вільної ринкової економіки.
І. Кауль відмічав, що окремі суспільні блага (такі як пра�
вові норми і доступ до окремої інформації) також не�
обхідні для того, щоб ринок міг відповідним чином фун�
кціонувати [2, с. 152].

М. Веласкес, К. Андре, Т. Шенкс і М.Дж. Мейєр ви�
явили низку основних перешкод для ефективної реалі�
зації концепції суспільного блага на практиці. Зокрема
може мати місце ситуація, коли індивіди, що користу�
ються суспільним благом, відмовляються робити свій
внесок в його підтримку, а з критичним збільшенням
кількості таких індивідів суспільне благо може взагалі
бути знищено [3, р. 18]. Крім того, в сучасних демокра�
тіях велике значення надається особистій свободі
індивідів, захисту особистих прав, їх конституційному
закріпленню і забезпеченню реалізації, і може бути ус�
кладненим досягнення того, щоб окремі індивіди жерт�
вували своїми інтересами заради досягнення загально�
го блага [3, р. 18].

Наукові дослідження, пов'язані із з'ясуванням особ�
ливостей впливу економічної системи та низки політич�
них чинників на окремі складові відтворення суспільних
благ, проводила низка українських і зарубіжних вчених,
серед яких М. Олсон, С.Л. Брю, К.Р. Макконнелл, Р. Мас�
грейв, Є. Арістов, З. Варналій, О. Ватаманюк, В. Виш�
невський, Б. Гаврилишин, В. Геєць, І. Луніна, М. Кічур�
чак, О. Отрошко, Ю. Радіонов, Л. Корнаї, Т. Єфименко

та інші. Хоча в роботах цих та інших авторів розглянуто
різні теоретико�методологічні та практичні аспекти
відтворення суспільних благ, залишається низка не по�
вною мірою висвітлених питань, пов'язаних з особли�
востями відтворення такого специфічного суспільного
блага, як національна оборона, та пошуком шляхів його
забезпечення в умовах військової агресії, процесів
Євроінтеграції та в контексті необхідності реалізації
стратегії сталого розвитку національної економіки.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — розкрити економічну сутність на�

ціональної оборони як суспільного блага, дослідити її
основні характерні риси, розглянути особливості
відтворення та шляхи забезпечення оптимального об�
сягу виробництва цього блага в національній економіці.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
До основних завдань держави як інституту політич�

ної організації суспільства належить створення еконо�
міко�правового середовища, що сприяє спільній діяль�
ності всіх суб'єктів суспільних відносин, та гарантує
наявність належних умов для сталого зростання еконо�
мічного добробуту країни. Для цього державі необхід�
но в першу чергу забезпечувати захист життя людей,
їхньої свободи і власності, якщо остання набута ними
законним шляхом без вчинення насильства, шахрайства
або крадіжки, а також забезпечувати певні суспільні
блага, які мають специфічні властивості, внаслідок чого
люди не можуть отримати їх за допомогою обміну на
ринку [4, с. 22].

На думку Л. Цай, незалежно від того, наскільки
ефективно за різними іншими показниками органи дер�
жавної влади реалізують свою діяльність в частині прий�
няття рішень, бюджетного планування, збору інфор�
мації, її не можна вважати цілком результативною, якщо
вона не призводить до забезпечення суспільних благ для
населення. Держава зобов'язана забезпечувати своє
населення належної якості транспортною інфраструк�
турою, чистою водою, національною обороною та інши�
ми благами, які населення не в змозі виробляти само�
стійно [5, с. 5].

З практичної точки зору забезпечення суспільних
благ відіграє важливу роль у досягненні та підтримці
відповідного рівня якості життя населення держави. У
політичному сенсі те, яким чином держава надає су�
спільні блага і чи надає їх взагалі, впливає на розвиток
державних інститутів і на легітимність держави в ціло�
му. Існує думка, згідно з якою тільки ефективне забез�
печення суспільних благ та послуг може надати легі�
тимність державі. Ті держави, які отримують ресурси
для існування від свого населення, не забезпечуючи його
необхідними благами, змушені застосовувати силу в
процесі здійснення публічного управління, та навіть у
цьому випадку створення стабільних інститутів зали�
шається проблематичним [5, с. 6].

У сучасній науковій літературі немає універсально�
го і точного визначення поняття суспільного блага і об�
сягу даного блага. Так, Менкур Олсон у своїй фунда�
ментальній праці "Логіка колективної дії: суспільні блага
і теорія груп" стверджує, що "досягнення будь�якої
спільної мети або задоволення якогось спільного інте�
ресу означає, що для цієї групи надається суспільне, або
колективне благо" [6, с. 24]. Пол Самуельсон і Вільям
Нордхаус притримуються думки, що "Суспільні блага —
це блага, витрати на додаткове використання яких ще
однією людиною дорівнюють нулю і використання яких
не можна обмежити" [7, с. 55]. Згідно з економічним
енциклопедичним словником за редакцією С.В. Мочер�
ного, під суспільними благами і послугами розуміють
сукупність матеріальних і нематеріальних благ, які на�
даються населенню державою у прямій і опосередко�
ваній формах на здебільшого еквівалентній основі (шля�
хом вилучення податків) [4, с. 23].
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Як бачимо, при визначенні сутності суспільного бла�
га беруться до уваги наявність групових інтересів,
відповідність тим чи іншим властивостям та шляхи
фінансування виробництва таких благ. В залежності від
того, на яке саме трактування опираються дослідники,
вони отримують різні результати як у класифікації су�
спільних благ, так і у визначенні оптимального обсягу,
способу виробництва та ролі держави у забезпеченні
їхнього створення та розподілу.

Проте попри існуючі дискусії щодо природи су�
спільних благ, до них традиційно відносять екологію, чи�
сте повітря, національну оборону, громадську безпеку,
суди, прокуратуру, громадський транспорт, охорону
здоров'я, освіту, національні бібліотеки, громадське
телебачення, громадські парки та ін. Роль та місце кож�
ного з цих благ в системі суспільних благ може суттєво
різнитися в залежності від політичного устрою, рівня
економічного розвитку, соціо�культурного та економі�
ко�правового середовища, загроз і ризиків тієї чи іншої
держави. Події останніх років в Україні призвели до
усвідомлення того, що національна оборона повинна
розглядатися як пріоритетне суспільне благо, а забез�
печення його оптимальних обсягів виробництва є пер�
шочерговим завданням держави.

Поняття "національна оборона" можна визначити в
широкому сенсі як діяльність держави, спрямовану на
захист народу від зовнішніх і внутрішніх факторів, які
впливають на існування основоположних підвалин су�
спільства сьогодення. Згідно зі Статтею 1 Закону Ук�
раїни "Про оборону України" оборона України — це си�
стема політичних, економічних, соціальних, воєнних,
наукових, науково�технічних, інформаційних, правових,
організаційних, інших заходів держави щодо підготов�
ки до збройного захисту та її захист у разі збройної
агресії або збройного конфлікту.

Використовуючи таке тлумачення національної обо�
рони, розглянемо особливості формування та забезпе�
чення існування цього суспільного блага.

Традиційно до основних характерних рис суспіль�
них благ відносять невиключність, неконкурентність,
неподільність та неринковий характер вартості. Роз�
глянемо, в якому ступені і за яких обставин ці риси при�
таманні національній обороні.

1. Відсутність конкуренції у споживанні суспільних
благ обумовлено тим, що використання благ одними
людьми не зменшує їх цінності і значення, а також мож�
ливості споживання іншими людьми. До прикладу, коли
"індивідуум користується благами системи національної
оборони, він не заважає використовувати її комусь ще"
[8, с. 155]. Проте за певних обставин національна оборо�
на може бути конкурентним благом. Зокрема у разі, коли
"концентрація збройних сил на першочерговому захисті
від збройного нападу одних регіонів країни призводить
до зниження рівнів безпеки мешканців інших регіонів
країни" [9, с. 72]. Ця ситуація спостерігалася на початку
російської збройної агресії, коли основні оборонні ре�
сурси нашої держави були зосереджені на західних кор�
донах, оскільки воєнні дії на Сході не розглядалася як
потенційно можливі та високо вірогідні.

2. Неподільність споживання — це властивість бла�
га, яке полягає у неможливості його споживання по ча�
стинах. Традиційно вважається, що оборона — непо�
дільне благо. Будучи громадянином України, перебува�
ючи на території цієї країни, ви споживаєте повний набір
блага "оборона". Ви не можете споживати це благо "по
частинах" (як у випадку, коли ви користуєтесь телеба�
ченням як подільним благом, адже можете обирати ка�
нали на свій розсуд). Проте внаслідок гібридної війни
на Сході частина населення, яка проживає, зокрема, у
так званих "сірих зонах" або близько до зони розмежу�
вання, якраз і споживає це благо по частинах, оскільки
не є гарантованими у повному обсязі особиста безпека,
безпека пересування, збереження майна, ведення до�
машнього господарства та ін.

3. Невиключність споживання суспільного блага по�
лягає у тому, що не існує способів виключити із числа його
споживачів тих, хто за нього не платить. К.Р. Макконнелл
і С.Л. Брю зазначають, що "на ці блага не поширюється
принцип виключення, тобто немає ефективних способів
відсторонення індивідуумів від користування вигодами
суспільних благ у разі їх появи". Якщо вигоди від отри�
мання товарів індивідуального споживання базуються,
на їхню думку, на купівлі таких благ, то "вигоди від сус�
пільних благ дістаються суспільству внаслідок вироб�
ництва таких благ" [10, с. 95].

4. Неринковий характер вартості суспільного блага
пов'язують з тим, що на нього не діють закони вільного
ринку і конкуренції. Виробництво суспільних благ не
може бути регульовано законами ринку, а тому на себе
цю функцію бере держава, штучно визначаючи харак�
тер виробництва і розподілу суспільних благ. Проте Пол
Самуельсон і Вільям Нордхаус зазначають, що купую�
чи суспільні блага у вигляді системи національної обо�
рони або маяків, держава поводить себе як і будь�яка
інша фірма: "Перераспределяя достаточное количество
"денежных голосов" в нужном направлении, государ�
ство заставляет "идти" туда же и ресурсы. Как только
"денежные голоса" перераспределены, вступает рыноч�
ный механизм и направляет ресурсы к фирмам для того,
чтобы можно было получить маяки и танки" [7, с. 76].

Держава є організатором виробництва суспільних
благ, однак це зовсім не вказує на те, що виключно дер�
жава буде здійснювати їх виробництво. Державне
фінансування швидше носить характер підтримки при�
ватного сектора економіки, який не справляється з ви�
робництвом суспільних благ (провали ринку). У деяких
випадках виробництво, а відповідно і фінансування су�
спільного блага може здійснювати приватна компанія,
громадська організація або фізичні особи, які або висо�
ко оцінюють позитивні зовнішні ефекти від виробництва
або споживання конкретного блага, або хочуть отримати
вигоду нематеріального характеру. Можливі випадки,
коли виробництво суспільних товарів і послуг фінан�
сується за рахунок поєднання державних і недержав�
них засобів.

Підбиваючи підсумок можемо стверджувати, що
невиключність є єдиною ознакою, притаманною націо�
нальній обороні як суспільному благу, оскільки не мож�
на захистити одну особу, не захищаючи інших (зокрема
тих, хто за нього не платить). Постає питання, наскільки
усвідомлення першочерговості цього блага для існуван�
ня держави здатне вплинути на "проблему безбілетни�
ка", чи здатне суспільство до самоорганізації у вирішенні
цієї проблеми, за яких умов і у який спосіб.

Згідно з теорією американського економіста Мен�
кура Олсона спроможність забезпечення суспільного
блага для певної групи людей визначається узгоджені�
стю її дії. Основними чинниками узгодженості дій
індивідів є однорідність уподобань щодо обсягів та спо�
собу фінансування надання суспільного блага (чим вона
більша, тим вірогіднішим є надання блага), та кількість
учасників групи (чим вона більша, тим менша ймовірність
успішної добровільної колективної дії) [6, с. 195].

Проведений М. Олсоном економічний аналіз пока�
зує, що у менших групах, які майже завжди характери�
зуються значною нерівністю учасників, існує більша
вірогідність надання суспільного блага, бо має місце
більш значний інтерес до нього кожного окремого інди�
віда, навіть якщо вони самі будуть змушені сплачувати
усі витрати групи. Навпаки, у великій групі, де внесок
одного індивіда є неістотний для групи загалом, тобто
не впливає на тягар витрат або вигоди для окремого чле�
на групи, ймовірність отримання суспільного блага
зменшується. На думку М. Олсона, у великій групі су�
спільне благо не буде надаватися за відсутності приму�
су або інших зовнішніх стимулів, які б спонукали членів
групи до дій у їхніх спільних інтересах. Чим більшою є
група, то тим далі вона буде від отримання оптимально�
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го обсягу суспільного блага, оскільки у члена групи
зменшується мотивація за власні кошти забезпечу�
вати більший обсяг суспільного блага, якщо він от�
римує безкоштовно ці блага за рахунок інших членів
групи.

Якщо застосувати цей підхід до національної
оборони, то можемо стверджувати, що для забезпе�
чення оптимального обсягу цього блага необхідно
застосування як різних форм державного примусу,
так і формування в суспільстві таких світоглядних ус�
тановок і норм поведінки, що забезпечать добро�
вільну участь громадян у його створенні або у відшко�
дуванні витрат на його виробництво.

Виробництво такого суспільного блага, як націо�
нальна оборона, покривається в першу чергу за ра�
хунок бюджетних витрат. У Законі України "Про
оборону України" вказується, що фінансування по�
треб національної оборони держави здійснюється за
рахунок і в межах коштів, визначених у законі про
Державний бюджет України на відповідний рік. Та�
кож фінансування потреб національної оборони дер�
жави може здійснюватися додатково за рахунок бла�
годійних пожертв фізичних та юридичних осіб у поряд�
ку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Останнє
положення було внесено як поправку до закону у 2014
році через необхідність легітимізувати підтримку армії
через волонтерський рух та різноманітні громадські
організації, що розпочали активну діяльність у відповідь
на збройну агресію на Сході України.

Як додаткове джерело фінансування національної
оборони, 31 липня 2014 року, за ініціативою урядовців,
був введений військовий збір, розмір якого склав 1,5%
від доходів українців. Платити військовий збір мають не
тільки безпосередньо громадяни України, але і всі іно�
земці, які отримають прибуток на території країни.
Щодо "проблеми безбілетника", то однією з форм при�
мусу є, зокрема, законодавча норма, згідно з якою по�
датковий агент, який має реквізити для сплати військо�
вого збору в 2017 році і не перерахував його у державну
казну, буде вимушений платити штраф, розмір якого
складає 25% від загальної суми збору.

Загалом, починаючи з 2014 року спостерігається
значне збільшення фінансування оборони та безпеки
держави. Протягом 2014 та 2015 років приріст фінансу�
вання становив 90% до попереднього року. За чотири
роки, з 2013 до 2016 року, загальний бюджет сектору
збільшився у чотири рази, з 14,8 млрд грн до 59,4 млрд
грн. Таким чином, загальні видатки державного бюдже�
ту на оборону у 2016 році досягли 8,7% від усіх видатків
держави.

Попри значне зростання видатків на армію, на дум�
ку багатьох аналітиків, сума фінансування оборонного
сектора, яку Кабмін запропонував у бюджеті на 2018 рік,
лише частково забезпечить реалізацію планів з рефор�
мування і забезпечення армії. Для порівняння, утриман�
ня одного солдата в Україні в 2016 році становило $6
тис. 700, у США на солдата витрачають $500 тис. на рік, у
Росії — $86 тис., у країнах Балтії — $80 тис., Польщі —
$90 тис., Албанії — $20 тис. [12].

Зростання витрат на оборону в Україні не є локаль�
ним явищем, пов'язаним з геополітичною ситуацією в
регіоні, хоча усвідомлення першочерговості виробниц�
тва такого суспільного блага, як національна оборона,
прийшло після анексії Криму і загроз щодо подальших
втрат територій. Згідно із статистикою, це є загальнос�
вітовою тенденцією. Так, у 2016 році загальний обсяг
оборонних витрат у світі значно зріс, досягнувши по�
значки в 1,57 трильйона доларів, стверджується в що�
річному звіті компанії IHS Markit. Найбільший процен�
тний приріст демонструють Азія і Прибалтика, тоді як
бюджети США і Європи виросли незначно. Росія випа�
ла із п'ятірки лідерів, пропустивши вперед Саудівську
Аравію та Індію. Незабаром її повинна обійти і Фран�
ція.

Якщо 2015 рік поклав кінець скороченню бюджетів,
2016 рік ознаменував собою "початок десятиліття зро�
стання оборонних витрат", вважають аналітики IHS
Markit, уважно розглянувши військові витрати 105 країн,
на яких припадає 99% загальносвітових[13]. Зокрема у
2016 році країни�члени ЄС досягли в сукупності познач�
ки 219 мільярдів на оборону, що трохи більше третини
американського бюджету (622 мільярда) і більше ки�
тайського (191,8 мільярда). Ситуація зміниться, впевнені
в IHS Markit: "Оборонний бюджет Китаю обійде бюд�
жет ЄС до 2020 року, коли вони повинні скласти відпо�
відно 232 мільярда доларів і 230,4 мільярда" (прогноз
включає в себе британський бюджет, незважаючи на
перспективу Брекзиту).

Найбільш відчутний приріст витрат на оборону спо�
стерігається в Прибалтиці, для якої анексія Криму ста�
ла справжньою психологічною травмою. З початку ук�
раїнської кризи її закупівлі озброєнь збільшилися вдвічі
і повинні збільшитися ще на 100% у найближчі два роки,
вважають аналітики. Якщо у 2005 році загальний обо�
ронний бюджет країн регіону становив 930 мільйонів
доларів, до 2020 року він зросте до 2,1 мільярда [13].

Крім необхідності збільшення бюджетних витрат на
реформування, переозброєння та утримання українсь�
кої армії, важливим є пошук альтернативних шляхів за�
лучення громадян до процесу створення цього суспіль�
ного блага. Адже ані військовий збір, ані податки до
бюджету не сплачує та частина населення, що задіяна у
неформальному, або тіньовому секторі економіки. В
таблиці 1, крім видатків на армію, наведено загальну
оцінку кількості громадян, що є офіційно зайнятими і у
встановлений спосіб здійснюють відрахування, які в по�
дальшому використовуються як джерела фінансування
національної оборони.

Системна сплата військового збору свідчить не
стільки про ефективність заходів ДФС з детінізації до�
ходів, зокрема, щодо легалізації заробітної плати,
скільки про сумління і патріотизм платників податків,
які відповідально ставляться до виконання свого кон�
ституційного обов'язку по наповненню бюджету.

Хоча відсоток населення, зайнятого у неформаль�
ному секторі, має тенденцію до скорочення, він все ж
залишається на високому рівні, у зв'язку з чим особли�
вої актуальності набувають питання залучення цієї ча�
стини суспільства на добровільних засадах до створен�
ня (або компенсації виробництва) суспільного блага
національна оборона.

На користь можливості такого залучення громадян
можна привести результати соціологічного досліджен�
ня, що проводилося Українським центром економічних
і політичних досліджень імені Олександра Разумкова
22—26 квітня 2016 р. у усіх регіонах України за винят�
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Рис. 1. Динаміка видатків на армію в Україні за період 2011—
2016 рр.

Джерело: побудовано автором на основі даних [11].
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ком Криму та окупованих територій Донецької та Лу�
ганської областей. Ставилося запитання: " Якою мірою
Ви довіряєте наведеним соціальним інститутам?", при
цьому було опитано 2 018 респондента віком від 18 років.
Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Баланс
розраховувався як різниця між довірою ("довіряю" +
"скоріше довіряю") та недовірою ("не довіряю" + "ско�
ріше не довіряю"). Із трьох десятків інститутів позитив�
ний баланс довіри був лише до наведених нижче семи
інститутів.

Найвищим рівень довіри виявився до волонтерських
організацій (39,7%) та збройних сил України (32%). Для
інших державних інститутів баланс був від'ємний. Зок�
рема для порівняння, органи місцевого самоврядуван�
ня одержали оцінку (�13,2%), Служба безпеки України
(�23,5%), політичні партії (�68,6%), суди (�72,7%), дер�
жавний апарат (чиновники) (�79,7%).

Отже, залишається віднайти дієві механізми та за�
соби добровільного додаткового залучення громадян до
різних форм участі у створенні (або компенсації вироб�
ництва) суспільного блага національна оборона. Важ�
ливу роль у цьому питанні має відігравати інформацій�
на політика держави, спрямована, зокрема, на інфор�
маційне забезпечення формування громадянського су�
спільства в Україні та виховання молоді на засадах пат�
ріотизму. Щодо молоді, то про певні провали у цій сфері
можуть засвідчити результати опитування 120 здобу�
вачів вищої освіти, проведеного автором в одному із
столичних університетів. Так, 31,4% опитаних вважають,
що їх не стосується військове протистояння на Сході, і
підтримувати армію вони ніяким чином не збираються.
При цьому мир у нашій державі, на думку 33,8% опита�
них, — це майбутня найближча перспектива для розвит�

ку країни, хоча 6,4% вважають мир для нашої держави
нездійсненною мрією.

Нарешті вкрай важливим видається питання дотри�
мання балансів між примусом, добровільною участю та
відмовою окремих громадян від участі у виробництві
суспільного блага національна оборона. Чи не призве�
дуть ті чи інші обмеження до порушення принципів де�
мократії? На думку деяких дослідників, в історії роз�
витку суспільства і держави є чимало прикладів того,
як саме війна призвела до більшої демократії. Так, у ста�
родавньому Китаї необхідність укомплектувати армію,
що розширялася, примусила правителів дослухатися до
різних вимог людей. Англійська громадянська війна,
американська війна за незалежність, Перша та Друга
світові війни і нещодавні вторгнення до Афганістану та
Іраку — усі вони велися, більшою чи меншою мірою, в
ім'я демократії, і усі вони закінчувалися принаймні спро�
бами розширити участь пересічних людей у політично�
му житті. Люди готові тимчасово змиритися з поневі�
ряннями і обмеженням прав, якщо вони переконані, що
подальше виживання демократії вимагає саме цього [15,
с. 618]. Проте існують загрози того, що демократія сама
може виявити схильність до війни у тому випадку, коли
еліти мають можливість маніпулювати загрозами ззовні
і ура�патріотизмом зсередини для досягнення власних
політичних і економічних цілей.

ВИСНОВКИ
Таким чином, проаналізувавши існуючі теоретико�

методологічні підходи до визначення сутності суспіль�
ного блага та його відмінних рис, можна дійти висновку,
що невиключність є єдиною ознакою, притаманною на�
ціональній обороні як суспільному благу, а забезпечен�

Роки 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ВВП,  
млн грн 

1 316 600 1 408 889 1 454 931 1 566 728 1 979 458 2 383 182

Видатки на армію,  
тис. грн 

13 242 155 14 486 944 14 844 362 27 365 464 52 015 771 59 359 145

% у бюджетних  
видатках, % 

3,14 2,94 2,93 5,23 7,65 7,1 

Розмір військового 
 збору, тис. грн 

- - - 2534662 9153977 11457212

Зайняте населення, 
 тис. осіб 

19231,1 19261,4 19314,2 18073,3 16443,2 16276,9

Населення, зайняте у  
неформальному  
секторі, тис. осіб 

4387,3 4349,7 4519,7 4540,9 4303,3 3961,2 

% Населення, зайнятого у
 неформальному секторі, 
% 

22,81 22,58 23,4 25,12 26,17 24,34 

Таблиця 1. Видатки на армію та джерела їх походження

Джерело: побудовано автором на основі даних [11].

Рис. 2. Зайнятість населення у неформальному секторі

Джерело: побудовано автором на основі даних [11].
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ня його відтворення є першочерговим завданням держа�
ви. Для забезпечення оптимального обсягу виробництва
цього блага необхідно застосування як різних форм дер�
жавного примусу, так і формування в суспільстві таких
світоглядних установок і норм поведінки, що забезпечать
добровільну участь громадян у його створенні або у
відшкодуванні витрат на його виробництво. Важливу роль
у цьому питанні має відігравати, зокрема, інформаційна
політика держави, спрямована на інформаційне забезпе�
чення формування громадянського суспільства в Україні
та виховання молоді на засадах патріотизму.
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 Довіряю Скоріше довіряю Скоріше
 не довіряю Не довіряю Важко відповісти БАЛАНС 

Волонтерські 
організації 

13,6 50,1 12,8 11,2 12,4 39,7 

Збройні cили 
України 

12,1 49,7 15,7 14,1 8,3 32 

Церква 19,7 40,8 16,2 12,6 10,6 31,7 
Добровольчі 
батальйони 

17,1 41,4 13,4 17,3 10,7 27,8 

Національна 
гвардія України 

13,2 44,1 17,0 15,2 10,4 25,1 

Патрульна поліція 
(нова) 

7,8 36,1 18,0 14,9 23,2 11,0 

Громадські 
організації 

4,9 41,9 23,4 14,8 15,0 8,6 

Таблиця 2. Рівень довіри до соціальних інститутів ( у % опитаних)

Джерело: [14].


