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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Методологічні засади комплекс&

ного дослідження будь&якої економ&
ічної проблеми полягають не в про&
стому обговоренні цифр, прогнозів
чи офіційних заяв влади, котрими
щоденно поповнюються ЗМІ. Тим
більше, що економіка — це і не тільки
знайомі кожному студентові криві
попиту й пропозиції. За своєю гли&
бинною сутністю економічна наука є
системою знань, мета якої — проли&
ти світло на принципи роботи, а отже,
й майбутнє складного соціального
механізму. Важливою умовою аналі&
зу трансформаційної економіки є по&
шук нових інструментів дослідження
суті сучасних економічних систем,
специфіки механізмів та законо&
мірностей їх функціонування на ос&
нові тих підходів, які існують в інших
науках для аналізу будь&яких систем.
Система завжди розглядається як
процес, а оскільки системи взаємоді&
ють з їх зовнішнім середовищем, не&
обхідно також вивчати організаційні
механізми — позитивні та негативні
зворотні зв'язки.

Традиційно економічна наука
вивчає лінійні системи, властивості
яких не змінюються під час зміни
їхніх якісних станів. У лінійно орга&
нізованій (промодельованій) системі
структурні елементи мають права
лише на ті якості та властивості, які
делеговані їм системою як цілим. Але
лінійність дуже важлива тоді, коли
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зберігається в часі певна структура,
де зв'язки між її елементами є врівно&
важеними. І навпаки, чим більше сис&
тема наближається до станів не&
врівноваженості, тим більше нароста&
ють у ній нелінійні характеристики і
тим менше в ній ознак лінійності.
Учені зрозуміли, що пізнання соц&
іальної дійсності збагачуватиметься
за рахунок акумуляції знань, здобу&
тих у інших науках. Саме у діалозі
наук будується нова дослідницька
парадигма. Суть нелінійності полягає
у тому, що при зміні певного керую&
чого параметра може виникнути пев&
ний його критичний стан, починаючи
з якого поведінка системи суттєво
змінюється. Поведінка динамічних
систем допускає нестійкість, а тому
наявність проблеми непередбачува&
ності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ

При визначенні методологічних
засад аналіз сучасної наукової літе&
ратури свідчить, що даній проблемі
присвячено чимало робіт вітчизняних
учених: З.І. Галушка, І.О. Курило, В.І.
Куценко, Л.М. Фільштейна [3—5; 7]
та інших класичних і сучасних пред&
ставників світової економічної думки.

Величезної актуальності набуває
визначення методологічних засад
комплексного дослідження ринку
трудових ресурсів в цілому та пробле&
ми формування робітничих кадрів

для матеріально&виробничої сфери
зокрема, через які здійснюється
пізнання загальних закономірностей
соціально&економічного розвитку
суспільства, а передбачення економ&
ічних наслідків зумовлює прикладну
та наукову значущість обраної теми.

Слід визнати, що інституціо&
нальні, соціально&економічні кризи і
механізми, які забезпечують вихід з
них, в економічній науці вивчались не&
виправдано мало. Серед небагатьох
вчених, які займалися саме проблема&
ми соціально&економічних криз, слід
насамперед назвати О. Богданова,
який вперше використав методологію
системного підходу до дослідження
соціальної кризи і звернув увагу на
синергетичний ефект групової взає&
модії [1], а також засновника теорії
економічного розвитку Й. Шумпете&
ра [8], який розглядав механізм реа&
лізації цього розвитку, що "запус&
кається" у кризовий період економі&
чного циклу.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета даної статті полягає у виз&

наченні, на основі узагальнення еко&
номічних закономірностей та теоре&
тичних чинників формування робіт&
ничих кадрів для матеріально&вироб&
ничої сфери, методологічних засад
комплексного дослідження особли&
востей внутрішньої структури та ме&
ханізмів розвитку сучасних соціаль&
но&економічних систем.

Для досягнення цієї мети в роботі
були поставлені для розв'язання такі
основні задачі:

— здійснити теоретико&методо&
логічне дослідження сутнісно&
змістовної характеристики привнесе&
них ринковою економікою змін;

— розкрити особливості викори&
стання робітничих кадрів в контексті
рівня доходів громадян;

— визначити теоретичні засади
гарантій працевлаштування з боку
держави;

— обгрунтувати необхідність
проведення подальших глибоких і си&
стемних наукових досліджень щодо
пошуку та розробки науково&мето&
дичного й інформаційного забезпе&
чення аналізу проблем формування
робітничих кадрів для матеріально&
виробничої сфери.

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Для досягнення мети досліджен&

ня й реалізації поставлених завдань
у статті використано комплекс ме&
тодів теоретичного дослідження та
соціосинергетики. Зокрема, застосо&
вано: абстрактно&логічний — для ви&
окремлення теоретичного аспекту
щодо формування робітничих кадрів
для матеріально&виробничої сфери
при роботі з науковими працями відо&
мих сучасних і класичних учених&еко&
номістів; економіко&логістичний —
для визначення методологічних засад
комплексного дослідження зазначе&
ної проблеми. Головна ідея викорис&
тання соціосинергетичного підходу
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дослідження полягає в тому, що ма&
теріально&виробнича сфера суспіль&
ства розглядається як відкрита сис&
тема, але така, що має один реальний
і багато потенціальних станів.

Суспільство може перейти з ре&
ального в один із потенційних станів.
Для його аналізу дуже важливий стан
біфуркації — розгалуження, коли си&
стема знаходиться в критичному не&
рівноважному стані, а подальший
розвиток може призвести або до но&
вого порядку, або до розпаду самої
системи. Якщо в стабільні періоди го&
ловною тенденцією є детермінізм, то
в трансформаційні періоди зростає
значення флуктуації (випадкових
змін) і біфуркація має випадковий
характер. Соціосинергетика наголо&
шує на тих аспектах соціальної реаль&
ності, які у класичних теоріях розг&
лядаються як другорядні і випадкові,
хоча, ми переконані, що у кризових
ситуаціях саме вони мають відіграва&
ти головну роль. Соціальна синерге&
тика сьогодні є найбільш змістовним
та багатообіцяючим напрямом досл&
ідження соціальних систем, оскільки
відкриває нові аспекти та нові меха&
нізми їх дослідження.

Використовуючи загальнонаукові
підходи, кожна наука, зокрема де&
мографія, економіка праці, соціальна
економіка та політика, не повинна
штучно шукати та підтасовувати фак&
ти, прагнучи підтвердити наявність
усіх характеристик системи в об&
'єктах свого дослідження. Такі підхо&
ди дають алгоритм аналізу систем і
дозволяють зрозуміти внутрішні
взаємозв'язки та механізми їх роз&
витку з метою вивчення способів
ефективного впливу на цей розвиток
та можливих його альтернатив під
впливом різноманітних внутрішніх та
зовнішніх факторів. В економіці такі
підходи мають бути в основі економ&
ічного мислення як на рівні держави,
так і на рівні окремих господарських
суб'єктів.

Структурно&синергетичний під&
хід дає можливість поєднати у дослі&
дженні довгострокові тенденції та
нелінійні зміни, які мають тимчасовий
характер. У процесі модернізації сус&
пільство отримує нові якісні характе&
ристики, які змінюють попередні
структури і механізми функціонуван&
ня суспільно&політичних інститутів.
Якщо в еволюційні періоди переважа&

ють трансісторичні тенденції, то
в періоди біфуркації виникають
процеси самоорганізації.

Більшість вчених вважають,
що специфіка інституційного се&
редовища визначається матері&
альними умовами існування сус&
пільства. "Будь&яку соціальну
спільність можна розглядати як
виробничий або економічний ме&
ханізм, структура якого скла&
дається з того, що називається
соціально&економічними інсти&
тутами. Такими інститутами є
звичні способи здійснення про&
цесу суспільного життя в його

зв'язку із матеріальним оточенням, у
якому живе суспільство" [2].

Всі елементи соціальної системи
пов'язані між собою прямими і зво&
ротними взаємозалежностями, взає&
мно визначають один одного. Їх не&
можливо уявити як піраміду, в якій
спостерігається чітка підпорядко&
ваність елементів на зразок Марксо&
вої моделі суспільно&економічної
формації, де існує базис у вигляді
взаємодії продуктивних сил і вироб&
ничих відносин, над яким піднімаєть&
ся культурна, правова, релігійна над&
будова.

Розглянемо таку структуру соці&
альної системи, у якій не виділяють&
ся базові чи надбудовані елементи,
тому що у реальних процесах вони
також змінюються за роллю всере&
дині системи (рис. 1).

Для пропонованої соціальної си&
стеми матеріально&технологічного
середовища характерні усі риси, що
приписуються будь&яким системам.
Однак соціальні системи ще мають
свої власні характеристики, які пояс&
нюються специфікою даних соціаль&
них суб'єктів. Тому можна погоди&
тись з думкою З.І. Галушка, що голов&
ною характеристикою соціуму є не
структура чи ефективність виробниц&
тва умов існування, а система цінно&
стей, втілених у його культурі [3].
Цим пояснюються успіхи (невдачі) і
специфіка саме тих країн, де значним
є вплив саме культурних чинників на
формування господарського поряд&
ку, суспільно&політичних інститутів,
політики та ідеології. Культура виз&
начається як комплекс базових цінно&
стей, які домінують у суспільній сис&
темі, вирішують певні проблеми або
досягають певних цілей у процесі
людського спілкування, виробничої
діяльності та формування робітничих
кадрів.

Розвиток матеріально&виробничої
сфери, забезпечуючи вирішення соц&
іально&економічних проблем, сприяє
не лише подоланню кризових явищ, а
й економічному зростанню. Особли&
во помітною є ця роль у сьогоденні,
коли основою формування нової еко&
номіки, джерелом добробуту та якості
життя населення стають високі техно&
логії, знання, інтелект [5].

Передумовою визначення мето&
дологічних засад комплексного дос&
лідження проблеми формування ро&

бітничих кадрів для матеріально&ви&
робничої сфери є необхідність роз&
гляду привнесених ринковою еконо&
мікою змін.

По&перше, організація виробниц&
тва й розподілу необхідних суспіль&
ству матеріальних благ позитивно за&
лежить від бажання людей розбагат&
іти. Хоча дехто і досі вважає, що ніко&
ли ще прагнення до збагачення не
було достойним і тим більше не зуст&
річало суцільного схвалення. У випад&
ку з королями — так, безперечно, з
мореплавцями — може бути, але з
представниками трудового потенціа&
лу суспільства, а саме з робітничими
кадрами — ні в якому разі.

По&друге, ринок надав мож&
ливість керувати напрямами вироб&
ництва і розподілу з використанням
як "батога", так і "пряника". Подібна
практика була відсутня не тільки за
часів мисливців і збирачів, але й у тих
випадках, коли життя суспільства
спрямовувалося нагорі. Поява необ&
хідних для життя товарів в результаті
конкурентного процесу купівлі&про&
дажу не має аналогів в інших суспіль&
них устроях.

По&третє, ринкове суспільство
підкорюється двом формам влас&
ності: недержавній і державній, при&
чому могутність кожної має свої
межі. Влада суспільства, тобто дер&
жава, приймає закони і майже не бере
на себе повсякденні турботи, пов'я&
зані з виробництвом й розподілом
товарів. Ці клопоти мають бути пре&
рогативою прагнучих прибутку
індивідів, котрі виробляють те, що
вважають за потрібне, наймають тих,
хто погоджується отримувати відпо&
відну винагороду за даних умов праці,
і обходяться без усіх інших, але не
можуть  керувати робочою силою так
само, як будівельники пірамід, чи
фізично карати недбайливих робіт&
ників, чим нерідко займався феодал.

На нашу думку, саме ці три скла&
дові і полягають в основі світосприй&
няття та є настільки важливі для ро&
зуміння феномену економічної деп&
ресії. Вимір багатства народу полягає
не в золоті, адже Африка з її убогі&
стю доволі тривалий час не відчувала
дефіциту даного металу. Багатство не
приховано у фізичних активах — у
1991 році в Україні справа була не в
тому, що разом зникли споруди, шах&
ти, заводи й ліси. Процвітання й за&
непад залежать головним чином не
від минулої слави, а від сьогоднішніх
досягнень, і тому значущим показни&
ком є рівень доходу громадян. Коли
більшість з них в індивідуальному по&
рядку (а отже, і всі разом взяті) за&
робляють більше, тоді і суспільство
стає процвітаючим, коли ж особистий
(національний) дохід скорочується,
суспільство входить у період спаду.
Дійсно, однією з основних характери&
стик економіки — є безперервний
потік доходів від одних рук до інших.
З кожною новою купівлею людина
перекладає частину власного доходу
до кишені іншої особи.

Рис. 1. Структура соціальної системи
матеріально+технологічного середовища
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Таким чином, дохід людей, до ос&
танньої копійки в кінцевому рахунку
складається з грошей, котрі витрати&
ли інші люди, — незалежно від того,
одержують вони зарплатню, ренту,
прибуток або процент з капіталу.
Саме в результаті цієї безперервної
циркуляції грошових потоків еконо&
міка постійно одержує нові життєві
імпульси. Обмін доходами відбу&
вається природно і без суттєвих пе&
решкод. Громадяни витрачають
більшу частину доходу на корисні і
приносячі задоволення товари — так
звані товари споживання, а оскільки
вони роблять це доволі регулярно, то
можна бути впевненим: суттєва доля
національного доходу не лежить без
руху. Але є одна частина доходів гро&
мадян, котра безпосередньо не стає
доходом інших осіб, — мова йде про
заощадження, котрі можуть поруши&
ти колоподібний потік доходів. В цьо&
му випадку люди повертають суспіль&
ству менше, ніж воно їм дає. Якщо
подібний процес заморожування
коштів був повсюдним і не припиняв&
ся, за ним незабаром слідкувало б
суцільне падіння доходів, викликане
скороченням обсягів рухомих в еко&
номіці коштів. Економіка опинилася
б у депресії. На щастя, такий розрив
у потоці доходів є рідкістю. На&
справді люди в основному не кладуть
власні заощадження на полицю, а
вкладають їх в акції, облігації або
банки і таким чином дозволяють їм
працювати ще на когось&то. Так ку&
пуючи акції, вони передають свої за&
ощадження безпосередньо підприєм&
цеві; відкривши депозитний рахунок,
банківська установа може надати по&
зику діловій людині, котрій необхід&
ний капітал. Віднесення грошей до
банку або купівля страхового полісу
чи цінних паперів — все це створює
відповідні канали, котрі дозволяють
грошовим коштам повернутися до
кругообігу доходів, і допомагають у
цьому підприємці, завдяки яким
гроші з'являються у формі окладів,
зарплати чи прибутку. Але — і це
дуже важливо — канал, що пов'язує
заощадження з інвестиціями, не мож&
на сприймати як даність. У найкращо&
му випадку бізнесу не потрібні пози&
кові гроші для здійснення своїх що&
денних потреб — він покриває свої
витрати з тих грошей, що надходять
в якості виручки.

Але дуже часто фірми відчувають
потреби в заощадженнях у тому ви&
падку, якщо розширяють власне ви&
робництво: найчастіше регулярні над&
ходження від продажу не в змозі по&
крити витрати на спорудження нової
фабрики або повномасштабне онов&
лення обладнання. Саме тут почина&
ються неприємності. Прагнучи до
ощадливості, суспільство буде пост&
ійно намагатися відкладати частину
свого доходу. Але бізнес не завжди
знаходиться у стані, сприятливому
зростанню й розширенню. Коли май&
бутнє не навіює довіри й оптимізму —
в силу "перенасичення" на одному з

ринків, напруги міжнародної ситу&
ації, збентеженості бізнесменів з при&
воду інфляції тощо, стимул здійсню&
вати інвестиції одразу зникає.
Підприємці уповільнюють нарощен&
ня потужностей, зважаючи на май&
бутні ризики. Звідси й виникає
імовірність колапсу економіки. Якщо
людські заощадження не інвестують&
ся фірмами з метою розширення
власної діяльності, доходи громадян
обов'язково знизяться.

Отже, перед нами лише вельми
добродійні громадяни, котрі намага&
ються зберегти частину своїх доходів,
і не менш доброчесні підприємці, які
також прагнуть зрозуміти, чи сприяє
поточна ситуація прийняттю ризику в
вигляді закупівлі нового обладнання
чи будівництву нового заводу. Як не
дивно, від цих з першого погляду не&
винних рішень залежить доля всієї
економіки. Якщо відбудеться так, що
вони розійдуться — наприклад, фірма
надасть перевагу інвестувати менше,
ніж люди заощаджуватимуть, — еко&
номіці потрібно буде прилаштовува&
тися до депресії. Найважливіше пи&
тання про те, чого варто очікувати сус&
пільству: зростання чи падіння, зале&
жить головним чином саме від цього.
Іншими словами, подібна уразливість
перед коливаннями в інвестиціях й за&
ощадженнях — ось ціна, котру пла&
тить суспільство за економічну свобо&
ду. Цієї проблеми не існувало в Ра&
дянському Союзі чи в Єгипті за часів
фараонів, адже в країнах, котрі керу&
валися за вказівкою згори, обсяги
інвестицій та заощаджень визначали&
ся владою, і повний контроль над еко&
номічним життям країни означав, що
заощадження народу спрямовувалися
саме на будівництво пірамід чи елек&
тростанцій. За ринкових умов усе по&
іншому: заощадження й інвестиції ви&
никають у результаті рішень вільних
економічних агентів. І саме тому, що
такі рішення ніким не спрямовані,
вони можуть стати не відповідними
одне одному. Може виникнути ситуа&
ція, коли інвестицій буде недостатньо,
щоб освоїти усі заощаджені суспіль&
ством гроші, або навпаки, коли грошей
не вистачить для того, щоб профінан&
сувати всі бажані інвестиції. Безпереч&
но, що економічна свобода вкрай по&
трібна, але необхідно пам'ятати, що її
обов'язковими супутниками є коли&
вання від розквіту до занепаду, і на&
впаки. У період зниження економічної
активності мова вже не йде про потік
заощаджень, а результатом депресії є
не їх надлишок, а навпаки, дефіцит за&
ощаджень, що в свою чергу і є більш
важливішим, аніж втрата впевненості
у майбутньому. Головним є те, що еко&
номіка паралізується в той час, коли
саме рух може її врятувати. Адже
якщо немає надлишку заощаджень,
тоді немає ніякого тиску на ставку
відсотка у бік її зниження, котрий
змусив би бізнесменів запозичувати
кошти. Без позикових коштів й інвес&
тиційних видатків не може йти мова
про зростання.

У такому випадку економіка опи&
няється на так званому хоча і "рівно&
важному", але дні, робітничі кадри за&
лишаються без роботи, зупиняються
заводи, простоює обладнання. Вини&
кає протиріччя між потребою в това&
рах і недостатнім виробництвом. Ви&
робництво продукції намагається за&
довольнити попит, обсяг якого не
може перебільшувати доходи окре&
мої людини (робітника). Таким чи&
ном, коли заощадження зменшують&
ся разом із інвестиціями, економічний
кругообіг доходів зберігає свою
структуру, навіть не звертаючи увагу
на те, що він зменшується у масштабі.
Проблема виникає завдяки порушен&
ням у системі механічних пошкод&
жень, але це не зменшує її ціни. Ця
ціна — безробіття.

Інвестиційні видатки змінюються
в логічній послідовності: спочатку ви&
никає бажання скористуватися нові&
тньою можливістю, потім на його
зміну приходить обережність і боязнь
вкласти більше, ніж потрібно; врешті&
решт настає пасивний період, коли в
найближчий час ринок стає насиче&
ним. Загалом бажання інвестувати не
може існувати вічно — рано чи пізно
інвестиції скорочуються, особливо за
умови зростання вартості позикових
коштів. Отже, якщо інвестиційні ви&
датки лише змінюють структуру, а об&
сяг залишається постійним — еконо&
міка продовжує своє існування, але
якщо не кожна втрата в інвестиційних
лавах може бути поповнена, економ&
іку очікує падіння. Але повернути її
до дієздатності може не пакет соц&
іальних законопроектів, а навмисне
збільшення державних видатків з ме&
тою стимулювання економіки.

У той момент, коли безробіття
досягає рівня, що потребує держав&
ного втручання, допомога в тимчасо&
вих гарантіях працевлаштування є
вельми вчасною. Гарантії працевлаш&
тування спочатку мають надати місце
найму людей у якості некваліфікова&
них робітників, а потім створити ро&
бочі місця за допомогою будівельних
проектів. При цьому держава має ста&
ти найважливішим інвестором, що
щедро вкладає гроші в дороги, греблі,
аеродроми, порти, житлове будівниц&
тво та інше. Безперечно, що дана
щедрість повинна мати економічне
підгрунтя у вигляді науково&обгрун&
тованих методів розрахунку ефектив&
ності вкладень при визначенні засад
формування робітничих кадрів для
матеріально&виробничої сфери й
обов'язковому врахуванні комплекс&
ного дослідження даної проблеми та
її економічних наслідків. І на це є, як
мінімум, дві вагомі причини:

— державна програма має бути
реалізована в повному обсязі для по&
вернення економіки до рівня повної
зайнятості. У цей час необхідно ре&
тельно стежити за тим, щоб видатки
держави не перебільшили необхідний
рівень, адже разом із повною зайня&
тістю може виникнути інфляція, кот&
ра змусить головну фінансову уста&
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нову держави негайно вжити заходи
по обмеженню банківського кредиту&
вання;

— незважаючи на те, що від почат&
ку державні видатки спрямовуються як
засіб допомоги бізнесу, може виникну&
ти ситуація, що підприємці розгляда&
тимуть їх як потенційну загрозу для
свого існування, з точки зору кон&
цепцій "підприємницьких прав", "прав
власності", "ролі держави", у вигляді
плідної співпраці з профспілками, но&
вих правил і певних обмежень. У такій
атмосфері повномасштабні інвес&
тиційні проекти можуть розглядатися
як не зовсім привабливі і, як наслідок,
стати достатніми, щоб підприємці й
думати забули про самостійні спроби
розв'язання проблеми.

Вітчизняною економічною наукою
недостатньо усвідомлювалась зна&
чущість соціальних та інституціональ&
них механізмів для проведення реформ
і, зокрема, роль матеріально&виробни&
чої сфери як регулятора економічної
динаміки. Саме взаємодії, що пов'язу&
ють між собою робітничі кадри і тим
самим зчіплюють (формують) матері&
ально&технологічне середовище, зумов&
люють і той синергетичний ефект, що
необхідний для подолання соціально&
економічної кризи. При цьому соціаль&
но&економічні відносини з приводу
власності на засоби виробництва у
формі основного капіталу поступають&
ся місцем за своєю значущістю соціаль&
но&трудовим відносинам з приводу ви&
користання знань, навичок, професій&
них компетентностей. Це зумовлює пе&
ренесення центру тяжіння з власності
на речовий капітал у площину власності
на інтелектуальний капітал, зі зрізу со&

ціальної нерівності, що підпадає під схе&
му "роботодавці — самозайняті — най&
мані працівники", у площину освітньо&
професійних нерівностей. На зміну пра&
ву власності приходить право на освіту
[6], і у цьому сенсі освітньо&професійні
відмінності по суті, заміщують тра&
диційні економічні відмінності.

Запропонована структурно&ло&
гічна схема комплексного досліджен&
ня проблем формування робітничих
кадрів для матеріально&виробничої
сфери (рис. 2) дозволяє іденти&
фікувати сучасні проблеми за допо&
могою еволюційного розвитку істо&
ричних типів соціально&економічних
систем, а отже, — ступінь їх сучас&
ності (прогресивності) через по&
слідовну оцінку ролі біодемографіч&
них (демографічний аспект), економ&
ічних (власницько&трудовий профіль)
та соціальних (освітньо&професій&
них) факторів у формуванні робітни&
чих кадрів в Україні.

З огляду на вищезазначене вва&
жаємо, що основною складовою у
формуванні робітничих кадрів для
матеріально&виробничої сфери інду&
стріальної і тим більше постіндуст&
ріальної та інформаційної доби вис&
тупає соціально&професійна на&
лежність індивідів, яка включає особ&
ливості характеру праці, кваліфікац&
ійно&освітні якості працівників, обсяг
їх управлінських повноважень тощо,
які характеризують їх як носіїв соц&
іального, економічного, політичного
та культурного капіталу.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Дослідженням встановлено:
— при визначенні методологічних

засад комплексного дослідження

проблеми формування кадрів для ма&
теріально&виробничої сфери необхі&
дно розуміти, що, безперечно, ринко&
ва система є дієздатною системою
організації виробництва, але і їй не
впоратися без суттєвого втручання
держави;

— проблема недостатності інвес&
тицій провокує безробіття, і навпаки,
надлишкові інвестиції, викликані ве&
личезними державними видатками,
призводять до інфляції;

— держава, в свою чергу, повин&
на усвідомлювати як нагальну потре&
бу свою участь в породжуваній зрос&
таючою глобалізацією конкурентній
боротьбі, так і необхідність щедрого
соціального забезпечення й допомо&
ги в здобутті відповідної освіти пост&
раждалим від цього процесу, а саме
робітничим кадрам, представникам
трудового потенціалу матеріально&
виробничої сфери;

— запропонований у даній статті
науковий підхід з приводу методоло&
гічних засад комплексного дослі&
дження проблеми формування робі&
тничих кадрів свідчить про нагальну
необхідність пошуку та розробки на&
уково&методичного й інформаційно&
го забезпечення аналізу проблем
формування робітничих кадрів для
матеріально&виробничої сфери і по&
дальшого впровадження одержаних
результатів у теорію і практику су&
часної економічної науки.
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Рис. 2. Структурно+логічна схема комплексного дослідження проблем
формування робітничих кадрів для матеріально+виробничої сфери

Примітка: схему побудовано автором за результатами власних досліджень.


