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АКТУАЛЬНІСТЬ
Розвиток ринкових відносин в Ук�

раїні передбачає формування нової си�
стеми соціального захисту населення,
яка враховує кардинальні зміни відно�
син власності, економічного статусу
людей, а також джерел, рівня, складу і
структури їх доходів. Процес станов�
лення ринкового механізму соціально�
го захисту населення в Україні усклад�
нений багатьма обставинами. Серед
них найперше слід виокремити склад�
ність розвитку української економіки,
зниження усіх макроекономічних по�
казників. Так, за офіційними даними, з
1990 по 2005 роки наша держава втра�
тила майже половину свого промисло�
вого і сільськогосподарського потенц�
іалу. Фактично відбувається деіндуст�
ріалізація економіки країни, причому
випереджаючими темпами скорочуєть�
ся виробництво у машинобудуванні.
Порушення структури виробництва
привело до гіпертрофованих масштабів
безробіття, що зазвичай характеризує
період депресивної стабілізації, що
проявляється у диференціації доходів,
яка спричиняє суттєве розшарування
суспільства. По суті, створено ситуа�
цію, коли економічні реформи повинні
узгоджуватися з державними діями,
спрямованими на соціальний захист на�
селення.

Ринкова трансформація обмежи�
лася найпростішими в інституціональ�
ному плані перетвореннями: утверд�
женням свободи цін, приватної влас�
ності, свободи торгівлі. Вона, не подо�
лала кризу (деформацію) трудової
етики і мотивації, а навпаки, посили�
ла її, зорієнтувавши економічних
суб'єктів в основному на майновий пе�
реділ вже існуючих капіталів через  по�
середницьку діяльність. Стимулююча
роль зарплато�трудового блоку еко�
номічних відносин у процесі ринково�
го перетворення зменшилась і має тен�
денцію до подальшого зниження. Тоб�
то з особливою гостротою постає зав�
дання визначення основних складових
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мотиваційного механізму, який є спро�
можним більш ефективно соціалізува�
ти економічних суб'єктів.

Проблематика статті набуває ак�
туальності, зважаючи на думку Г. Ля�
хович, яка підкреслює першочергову
потребу при формуванні соціальної
політики "враховувати сам факт, що
соціальна політика підвищує здатність
суспільства підтримувати економічну
конкуренцію завдяки соціальній зла�
годі, стабільності та правовим нор�
мам, а також сприяє досягненню еко�
номічного успіху в глобальній еко�
номіці через високий рівень продук�
тивності, творчу ініціативу та гро�
мадську довіру. Отже, у будь�якій
економіці соціальна політика є част�
ково науковим і адміністративним
суб'єктом, частково — інструментом
вияву громадських почуттів" [1, c. 5].

На цьому тлі метою статті постає
визначення взаємодії між соціаліза�
цією і мотивацією економічних су�
б'єктів. Це у свою чергу потребує вирі�
шення певних завдань:

— визначення особливостей ево�
люції мотивації за різних історичних
моделей соціалізації;

— виявлення впливу мотивацій�
них інструментів на соціалізацію еко�
номічних суб'єктів.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Виділення історичних типів соці�
альної адаптації економічного су�
б'єкта не є тотожним суспільним фор�
маціям. Наприклад, Д.Белл, виділяв
аграрну (передіндустріальну), індус�
тріальну, постіндустріальну стадії
розвитку технічного рівня виробниц�
тва як основу формування взаємові�
дносин між людиною і природою,
відмінностей мотивації людської
діяльності і джерел розвитку вироб�
ництва. З його точки зору, у постінду�
стріальній стадії "створюються умо�
ви для реального особистого зрос�
тання, перетворення індустріальної

самореалізації у першочергову мету
кожної конкретної людини" [2, с.6].
При цьому підкреслимо, що моделі
соціалізації населення  є теоретич�
ною абстракцією, що вказує на реаль�
но існуючі виробничі відносини. Тому
не може бути абсолютного відтворен�
ня в моделі мотиваційних особливос�
тей поведінки реальних економічних
суб'єктів, які завжди є суб'єктивно�
конкретними і, звичайно, більш коло�
ритними ніж пропоновані у моделі.
Так само перехід до наступної моделі
не призводить до повного і всебічно�
го зникнення попередньої. Складові
цих моделей можуть бути присутні у
різних суспільних умовах — в межах
дослідження визначимо, які з них є
переважаючими для сучасного пері�
оду розвитку економіки країни.

Доіндустріальний тип соціальної
адаптації був характерним для епохи
формування виробничих відносин ка�
піталізму. Найважливішим моментом
механізму соціалізації даного типу є
особливості взаємодії і взаємопроти�
стояння праці і капіталу. З точки зору
соціалізації, формування потреб най�
маного робітника здійснювалось під
впливом не всього комплексу життє�
діяльності суспільства, а тільки умов
відтворення його робочої сили. Для
доіндустріального періоду економіч�
ного розвитку є характерними слабкі
соціальні взаємозв'язки у відтворенні
робочої сили, нерозвиненість інсти�
туціональної системи, значна роль
впливу державних органів організа�
ційного управління.

Найбільш впливовими соціалізу�
ючими мотивами економічних су�
б'єктів в цих умовах є, по�перше, оп�
лата праці як форма реалізації най�
маним робітником власності на робо�
чу силу (потреби більш високого га�
тунку, проблеми соціального стату�
су працівника, самовираження люди�
ни у праці не стали настійними). По�
друге, мотивація до праці як діяль�
ності, яка була присутньою для влас�
ників капіталу. Здебільше соціальна
адаптація призводила до відтворення
людини через результати праці і зво�
дилась до відтворення життєво необ�
хідних засобів. При цьому відтворен�
ня робочої сили в межах індивідуаль�
ного споживання було підпорядкова�
не потребам капіталу [3, c. 79].

За таких економічних умов соці�
алізація здебільшого здійснювалась
на фазі виробництва і сприяла фор�
муванню юридично самостійних еко�
номічних суб'єктів — найманого ро�
бітника і підприємця, знайомих з
фабричною дисципліною, роботою в
колективі, виконанням функціональ�
них обов'язків і організаційних роз�
поряджень, тобто, засвоєнням пев�
них норм поведінки, які забезпечува�
ли їх виживання не тільки у виробни�
чому процесі, але й у всій  системі ка�
піталістичного виробництва.

Наступна модель соціалізаційної
адаптації — індустріальна, сформува�
лась в умовах розвинутих капіталі�
стичних відносин. В межах цих відно�
син були посилені самостійність і не�
залежність робітника як економічно�
го суб'єкта. Основою соціалізації став
індустріальний спосіб мислення і ба�
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чення світу, урбаністичний спосіб
життя, що значно збільшило зовніш�
ній вплив на середовище, у якому фор�
муються потреби всіх економічних
суб'єктів суспільства. З одного боку,
розвиток комунікацій і засобів інфор�
мації, демократизація і відкритість
суспільства різко збільшили вплив
рівня і стилю життя на формування
потреб всіх соціальних груп населен�
ня, породжуючи відповідні економічні
потреби. З іншого боку, держава, цер�
ква, інститути права утвердили пова�
гу до власності, праці, добробуту, ро�
динного процвітання, що суттєво роз�
ширило спектр суспільних умов, які
почали впливати на формування соц�
іально�економічних потреб населен�
ня.

В цих умовах до механізму трудо�
вої мотивації в межах соціалізації до�
даються нові елементи. В індуст�
ріальній системі зростає інтенсивність
праці, що призводить, по�перше, до
збільшення доходу робітника і, по�
друге, до його підпорядкування фун�
кціональним особливостям органі�
зації праці (наприклад, системи тей�
лоризму і фордизму). На цій основі
здійснюється значне підвищення
рівня і зміни стилю життя, так що от�
римання фінансової, економічної,
психологічної самостійності у вироб�
ництві призводить до розповсю�
дження трудової етики на відносини
розподілу, обміну і споживання у
суспільстві [4, c. 59; 5, c. 73].

Соціально�ринкова модель соці�
альної адаптації населення відповідає
постіндустріальному етапу розвитку
економіки. Вона характеризується сут�
тєвим зростанням ролі позаекономіч�
них потреб економічних суб'єктів при
створенні системи мотивів життєдіяль�
ності. В структурі постіндустріальної
системи мотивації поряд з доходами від
роботи з'являються наступні соціалі�
заційні елементи: а) соціальне страху�
вання; б) інші виплати за соціальними
програмами; в) заощадження; г) дохо�
ди від власності (цінні папери, неру�
хомість, закладні тощо).  При цьому
економічний суб'єкт має високий
освітній рівень (середню чи вищу спец�
іальну освіту), веде цивілізований
спосіб життя, є достатньо культурною
людиною, має розвинуті інтереси, так
що на перший план виходять потреби
у соціальному статусі, соціальних кон�
тактах, соціальній оцінці.

Трудова винагорода починає зі все
зростаючою мірою виступати як засіб
соціальної оцінки і соціального стату�
су. При цьому, по�перше, суттєво роз�
ширюються межі і джерела отриман�
ня винагороди, так що оплата праці не
тільки підприємця чи менеджера, але
й найманого працівника починає зале�
жати від участі в управлінні виробниц�
твом, забезпечуючи більш високі кін�
цеві результати виробництва. По�дру�
ге, завдяки посиленню соціальної орі�
єнтації виробництва матеріальна вина�
города виступає як символ приналеж�
ності до певної соціальної групи, що
веде до створення соціальної атмос�
фери і в середині організації, і в су�
спільстві в цілому. Розширення функ�
цій винагороди за працю до рівня
участі робітників у процесі прийнят�

тя рішень при управлінні виробницт�
вом і організацією в цілому веде до
формування почуття єднання з орга�
нізацією, коли її потреби і інтереси
стають важливим мотивом трудової
діяльності. Це є умовою подальшого
розвитку тенденції до соціалізації еко�
номіки, яка призводить до поступово�
го перетворення соціокультурних ре�
зультатів економічного прогресу із по�
бічних (вторинних) у домінуючи і мо�
тиви соціальної адаптації населення.

Невід'ємність економічних і соці�
альних мотивів соціалізації населення
суттєвим чином змінює економічний
механізм мотивації, підвищуючи роль
суб'єктивного начала у формуванні
мети, що посилює процес перетворен�
ня моралі у потребу, утворюючи легі�
тимну форму економічної поведінки.
Цей процес все більше співвідносить�
ся з інтересами як окремого економі�
чного суб'єкта, виробничого колекти�
ву і різного роду державних інсти�
тутів, але й суспільства в цілому.

Такий розвиток реальної соці�
ально�економічної дійсності докорін�
но змінює економічний і соціальний
статус людини, що значним чином
відбивається на формуванні стерео�
типів поведінки, прискорює детейло�
ризацію праці і розвиток особистості
[6, c. 56]. Сьогодні вже можна вести
мову про поєднання нового і традиц�
ійного напрямів формування мотива�
ційних основ функціонування еконо�
мічних суб'єктів, в межах якого демок�
ратизація і соціалізація економіки
призводять до значної індивідуалізації
особистості, що є передумовою роз�
витку потреби індивіда у самовира�
женні і самовдосконаленні. У такому
випадку домінуючим мотивом еконо�
мічної діяльності стає самовиражен�
ня у процесі праці, тобто найбільш
привабливим для індивіда стає сам
процес праці як діяльності.

Можна вивести найбільш загальні
ознаки такого процесу праці, який
може слугувати самореалізації і роз�
витку людської особистості: відносна
творча самостійність і незалежність у
процесі праці, нетривіальність вирішу�
ваних завдань, різноманітність функ�
цій, дій, ситуацій, постійний поступ
вперед з точки зору ускладнення вирі�
шуваних завдань, виконуваних опе�
рацій тощо. Але на сучасному рівні
розвитку продуктивних сил суспіль�
ства подібною працею може займати�
ся дуже обмежене коло найманих пра�
цівників підприємств: менеджери,
провідні вчені, інженери і ін.

Якщо вести мову про результати
роботи з найму осіб з творчим типом
мотивації, то вони вкрай суперечливі.
З одного боку, така робота може за�
безпечувати власнику підприємства
колосальні доходи внаслідок непро�
стої, високопродуктивної, але й уні�
кальної (дуже рідкісної) праці цих ро�
бітників і її результатів. З іншого
боку, дуже непросто втримати таку
людину у рамках "найманого робіт�
ника", тому велика ймовірність розі�
рвання угоди про найом саме з боку
праці, а не капіталу [7, c. 94].

Характеризуючи ці відносини з
точки зору соціальної адаптації еко�
номічних суб'єктів, зазначимо суттєві

зміни, які сталися в межах виробниц�
тва як формального економічного
відношення [8, c. 71; 9, c. 43]:

1) виникає залежність власника
засобів виробництва від найманого ро�
бітника, який володіє продуктивною
силою. З цієї точки зору,  один еконо�
мічний суб'єкт — найманий робітник,
використовує належний іншому еко�
номічному суб'єкту —  підприємцю
капітал (засоби виробництва або гро�
шовий капітал) для задоволення влас�
них потреб (у творчій праці);

2) функції економічного суб'єк�
та, власника засобів виробництва
трансформуються у такі, що забезпе�
чують загальні умови функціонуван�
ня творчої праці як самого підприєм�
ця, так і найманого робітника;

3) відносини купівлі�продажу ро�
бочої сили найманого працівника з боку
власника засобів виробництва, в цих
умовах є формальним затвердженням
організаційних особливостей здійснен�
ня економічними суб'єктами притаман�
них їм функцій.

При цьому зауважимо, що запро�
понований еволюційний ряд просуван�
ня людських потреб від примітивних
до потреб більш високого порядку, не
представляє собою угрупованої по�
слідовності мотиваційних типів і
відповідних їм форм соціальної адап�
тації економічних суб'єктів. В межах
кожного історичного періоду існує
певний набір мотиваційних типів, які
характерні для різних категорій еко�
номічних суб'єктів. Так, в епоху фор�
мування капіталістичних економічних
відносин, коли переважна більшість
економічних суб'єктів належала до
робітників фізичної праці, у яких ут�
ворювався індустріальний мотивацій�
ний тип економічної поведінки, інже�
нери і управлінці капіталістичних під�
приємств володіли в якійсь мірі соц�
іальним типом мотивації, а деякі з них
— творчим. Тому правильніше вести
мову про превалювання тих чи інших
мотивацій загальної економічної по�
ведінки у межах соціалізаційної адап�
тації економічних суб'єктів.

Перехід до структури соціалізації
з позиції системного уявлення про лю�
дину, зростання значення цілісності
особистості зумовило доцільність дос�
лідження короткострокових і довгос�
трокових елементів мотиваційної по�
ведінки економічних суб'єктів [10, c.
94]. Загально визнано, що оціночні по�
казники ступеня розвиненості еконо�
мічного суб'єкта  як особисті, його
особистісні характеристики передба�
чають різні "пороги чутливості" у часі
[11, c. 247]. Отже, творчу і соціальну
активність неможливо оцінити упро�
довж короткого часу. Їх можна "вим�
іряти" лише за більш довготривалий
термін, тому, соціальна адаптація та�
кож повинна бути визначеною в ме�
жах цього періоду. Віддалена мотива�
ція всіх без винятку економічних
суб'єктів, на всі часи і назавжди, спря�
мована на досягнення ними соціально�
економічних результатів.

Порівняльний аналіз короткост�
рокової і віддаленої мотивації доз�
воляє виділити три взаємозалежних
фактори, які є соціалізуючими з точ�
ки зору здійснення віддаленої моти�
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вації економічних суб'єктів — це ос�
віта, стаж і кваліфікація [12, c. 114].
Стимулювання освітнього, профе�
сійно�кваліфікаційного розвитку
економічного суб'єкта,  із закріплен�
ням його в межах виробничих відно�
син відповідає принципам соціальної
адаптації, як на рівні підприємства,
так і на рівні суспільства в цілому.
Віддалена мотивація конкретно по�
в'язана з перспективами професій�
ного, кваліфікаційного, освітнього
зростання упродовж всього життя,
у чому зацікавлений і сам індивід
(адже це відповідає його потребам у
самореалізації) і суспільство. З цієї
точки зору, стратегічний рівень дер�
жавного управління здійсненням ви�
робничих відносин спрямований че�
рез віддалену мотивацію функціону�
вання економічних суб'єктів на реа�
лізацію життєво осмислених ме�
ханізмів соціалізації. А підтримка
короткострокової мотивації вироб�
ничої діяльності економічних суб'єк�
тів формує направляючу функцію.

У сучасній західній економічній
літературі існує кілька напрямів дер�
жавної підтримки формування ме�
ханізмів соціалізації. Наприклад, Т.
Пітерс і Р. Уотерман приводять у
своїй книзі слова Б. Беттельхейма:
"Якщо ми сподіваємося жити не про�
сто від моменту до моменту, а в жит�
тєвому усвідомленні нашого існуван�
ня, то наша найбільша потреба і най�
важче досягнення полягає у тому,
щоб знайти сенс нашого життя". Дж.
Шервуд зазначає, що в загальному
сенсі життєдіяльності "…перспекти�
ва змушує людину повірити у свою
корисність і значимість" [13, с. 13].

Розвиток державою механізмів
соціалізації здійснюється шляхом, по�
перше, закріплення у населення широ�
кого спектра моральних стимулів до
суспільно корисної праці та, по�дру�
ге, вироблення основ соціальної філо�
софії через формування традицій, ри�
туалів, направлених на виховання на�
ціональної гордості за економічні до�
сягнення. При цьому на практиці зах�
ідний соціально�економічний менедж�
мент відзначається тим, що ці два на�
прями використовуються системно.
Саме їх системність, при врахуванні
державного чинника впливу на функ�
ціонування всіх економічних суб'єктів
в країні, дозволяє вести мову про ви�
користання віддаленої трудової моти�
вації як стратегії соціалізації, що дуже
влучно застосовується у практиці за�
хідного менеджменту.

Саме цей аспект соціалізації пов'я�
заний з психологічним закріпленням за
працею сутності потреби як вищої
форми життєдіяльності людини, тоб�
то мірила цінності самої людини. Та�
ким чином, йде перехід до інформац�
ійно�творчого типу соціалізаційної
адаптації, при якому головним є не ре�
човий результат, а прояв і вдосконален�
ня здатності людини до самовідтворен�
ня. Як відомо, творчість — це діяльність
людини, що сприймається нею як по�
родження внутрішнього потягу до са�
мореалізації і така, що передбачає її у
якості мети. Для даного типу соціалі�
зації характерний пріоритет позаеко�
номічних мотивів і соціокультурних

факторів. Це накладає свій відбиток на
весь механізм соціальної адаптації.

На основі попереднього аналізу
можна дістати висновку, що на фор�
мування і розвиток типів соціалізації
впливають наступні фактори:

— тип виробничих відносин;
— соціально�економічний ме�

ханізм мотивації;
— перевага типу потреб індивіда

і економічного суб'єкта (економічні,
соціальні, творчі потреби, тощо);

— рівень освіти економічних су�
б'єктів;

— ступінь розвитку економічно�
го і інституціонального середовища.

Зміна типів соціалізації (доінду�
стріальна, індустріальна, соціально�
ринкова і інформаційно�творча мо�
делі) надає змогу зробити висновки,
яки мають важливе значення для роз�
гляду процесу державного впливу на
становлення ринкового механізму
створення суспільно ефективних
суб'єктів економічної діяльності у
нашій країні.

Потрібно зазначити, що механізм
соціалізації постійно ускладнюється.
В його структурі відбувається зміна
пріоритетності економічних і позае�
кономічних мотивацій, яка прояв�
ляється, по�перше, у розширенні еко�
номічної свободи і незалежності еко�
номічних суб'єктів, що веде до підви�
щення їх відповідальності як за свій
економічний добробут, так і за свій
соціально�економічний статус; по�
друге, йде постійне організаційно�
управлінське посилення інституціо�
нальних основ соціально�економіч�
них відносин, які утворюються в ме�
жах функціонування економічних
суб'єктів, так що не тільки відносини
виробництва і розподілу, але й відно�
сини обміну і споживання перетворю�
ються на об'єкт жорсткого державно�
го регулювання; по�третє, внаслідок
невпинного розвитку соціалізації
економіки відбувається висування на
перший план соціальної адаптації
здійснення соціальних потреб насе�
лення, які набувають пріоритетного
значення. Саме посилення соціальної
орієнтованості економіки визначає
зростання ролі надекономічних мо�
тивацій і зміну структури складових
механізму соціалізації.

На підставі викладеного можна
дійти певних висновків.

На формування і розвиток типів
соціалізації впливають такі фактори,
як тип виробничих відносин, соціаль�
но�економічний механізм мотивації,
перевага типу потреб індивіду і еко�
номічного суб'єкту (економічні, со�
ціальні, творчі потреби тощо), рівень
освіти економічних суб'єктів, ступінь
розвитку економічного і інституціо�
нального середовища.

Механізм соціалізації постійно ус�
кладнюється, в його структурі відбу�
вається зміна пріоритетності еконо�
мічних і позаекономічних мотивацій,
яка проявляється, по�перше, у роз�
ширенні економічної свободи і неза�
лежності економічних суб'єктів, що
веде до:

— по�перше, підвищення їх від�
повідальності як за свій економічний
добробут, так і за свій соціально�еко�

номічний статус;
— по�друге, постійно поглиблю�

ється організаційно�управлінське по�
силення інституціональних основ
соціально�економічних відносин які
утворюються в межах функціонуван�
ня економічних суб'єктів;

— по�третє, внаслідок невпинно�
го розвитку соціалізації економіки
відбувається висування на перший
план соціальної адаптації здійснення
соціальних потреб населення, які на�
бувають пріоритетного значення.

Тож посилення соціальної орієн�
тованості економіки визначає зрос�
тання ролі надекономічних мотивацій
і зміну структурних складових меха�
нізму соціалізації.

Подальші дослідження автор пла�
нує присвятити визначенню складових
механізму соціалізації індивіда і про�
цесу управління ним, що надасть змо�
гу створити систему стратегічного уп�
равління в діяльності органів держав�
ної влади соціального спрямування
адекватну сучасним умовам господа�
рювання.
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