ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА
ПУБЛІЧНА ПОЛІТИКА

Цикл конференцій
“Людвіґ фон Мізес і сучасні суспільства”

Збірник наукових праць
За науковою редакцією
Миколи Буника,
Ірини Кіянки

ЛЬВІВ
2014

ECONOMIC THEORY AND
PUBLIC POLICY

Series
“Ludwig von Mises and Contemporary Societies”

A Collection of Research Papers
Edited by
Mykola Bunyk,
Iryna Kiyanka

LVIV
2014

УДК 330.1:323(083)
ББК 65.01+66.3
Е 45

Рецензенти:
І. О. Дробот, д. н. з держ упр., проф., завідувач кафедри управління
проектами Львівського регіонального інституту державного уп равління
Національної академії державного управління при Президентові України;
С. М. Панчишин, д. екон. н., проф., декан економічного факультету
Львівського національного університету імені Івана Франка;
А. С. Романюк, д. політ. н., проф., професор кафедри політології
Львівського національного університету імені Івана Франка.

Рекомендовано до друку вченою радою
Львівського регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України
(протокол № 5/5 від 01.07.2014 р.)

Е 45 Економічна теорія та публічна політика: цикл конференцій “Людвіґ
фон Мізес і сучасні суспільства” [Текст] : зб. наук. пр. / за наук. ред.
М. З. Буника, І. Б. Кіянки. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2014. — 224 с. —
ISBN 9786176440208.

Опубліковано дослідження, що є результатом роботи конференції
“Економічна теорія та публічна політика”, яка відбулася 26 – 28 вересня 2013 р.
і у якій взяли участь дослідники із Сполучених Штатів Америки, Бельгії,
Німеччини, Польщі та України.
Для економістів, політологів, істориків, фахівців із державного управління.

ISBN 978-617-644-020-8

УДК 330.1:323(083)
ББК 65.01+66.3

© Львівський регіональний інститут
державного управління Національної
академії державного управління при
Президентові України, 2014
© Колектив авторів, 2014

ЗМІСТ
Передмова ............................................................................................................. 9
СУСПІЛЬНА ТРАНСФОРМАЦІЯ ТА
ЛІБЕРАЛЬНІ ПЕРСПЕКТИВИ .......................................................................... 13
Антоніна Колодій Неолібералізм і суспільна трансформація:
деякі міркування про вибір ідеології реформ в Україні ............................... 14
Юрій Ковбасюк, Петро Петровський Актуальність раціоналістичних
ідей лібералізму Людвіга фон Мізеса для дискурсу українського
державотворення ................................................................................................. 30
Ігор Карівець Публічна політика за умов кризи, або коли
Платон зустрічається з Людвігом фон Мізесом ............................................. 39
Марчін Хмєльовскі Сучасний капіталізм в австрійській школі
економіки та лібертаріанська перспектива ...................................................... 46
Ольга Котовська Homo Moralis як продукт (р)еволюції: пастки
сучасного розуміння особистої свободи ........................................................ 54
ЕКОНОМІКА ТА ВЛАДА ................................................................................... 73
Пйотр Болтуц Об’єктивність в економіці ......................................................... 74
Михайло Зарічний Деякі перспективи теорії рівноваги ................................. 80
Микола Буник Влада чи економічний закон: Ойґен фон Бьом–Баверк
versus Рудольф Штольцман ................................................................................ 84
Ольга Кокорська, Валентин Кокорський Бюрократія та легітимність
влади .......................................................................................................................... 92
ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ......................................... 101
Аннет Ґодар ван дер Кроон Гартц чи Герц для Європи? Що маємо робити
в період кризи: економити чи витрачати? ......................................................... 102

Петро Шевчук Особливості соціальної політики в умовах колективізму
та індивідуалізму .................................................................................................. 112
Детмар Дьорінґ Федералізм та економічна свобода:
деякі емпіричні дані ............................................................................................ 121
Євген Матвіїшин Підхід до аналізу залежності між інвестуванням
в освіту та добробутом домогосподарств у регіонах України ..................... 137
Олександр Біттер, Любов Перетятко, Світлана Добровольська
Розвиток вітчизняного сільского господарства у світлі
праксеологічного підходу Людвіга Мізеса ....................................................... 149
Ористлава Сидорчук Теоретичні основи визначення соціальної
безпеки та формування умов її досягнення ..................................................... 159
ПОЛІТИКА, ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА ТА
СУСПІЛЬНІ ЦІННОСТІ ................................................................................... 165
Володимир Загорський, Андрій Ліпенцев Формування сервісної
культури органів публічної влади ...................................................................... 166
Віктор Борщевський, Євгеній Матвєєв Категорія конфлікту в
економічній політиці: аналіз з позицій лібералізму, інституціоналізму та
гештальту ............................................................................................................... 176
Ірина Кіянка Популізм у політиці: історикополітичний аналіз .................. 187
Оксана Гук Цінності відкритого суспільства: спроба соціальнокультурного
дискурсу ................................................................................................................... 195
Тетяна Панфілова Роль політичних партій у розвитку суспільства
(на матеріалах Західної України першої половини ХХ ст.) ............................ 206
Про авторів ............................................................................................................. 219

CONTENTS
Preface ...................................................................................................................... 9
SOCIAL TRANSFORMATION AND
LIBERTARIAN PERSPECTIVES ........................................................................ 13
Antonina Kolodii Neoliberalism and social transformation:
some considerations about the ideology of reforms in Ukraine ....................... 14
Yuriy Kovbasiuk, Petro Petrovskyi Rational liberalism of Ludwig von Mises
in the discourse of the Ukrainian state building ................................................... 30
Ihor Karivets Public policy in conditions of a crisis or when Plato meets
Ludwig von Mises .................................................................................................. 39
Marcin Chmielowski Contemporary capitalism in the Austrian school of
economics and the libertarian perspective .......................................................... 46
Olha Kotovska Homo moralis as a product of (r)evolution: traps in the
modern understanding of personal freedom ...................................................... 54
ECONOMICS AND POWER .............................................................................. 73
Piotr Bołtuć Objectivity in economics ................................................................. 74
Mykhailo Zarichnyi Some aspects of theory of equilibrium ............................. 80
Mykola Bunyk Power or economic law: Eugen von BoemBawerk
versus Rudolf Stolzmann ....................................................................................... 84
Olha Kokorska, Valentyn Kokorskyi Bureaucracy and the legitimacy
of power ..................................................................................................................... 92
ECONOMIC AND SOCIAL POLICY ............................................................... 101
Annette Godart-van der Kroon Hartz (or Herz) for Europe or should
we save or spend in periods of crisis? ................................................................ 102
Petro Shevchuk Social policy in the framework of collectivism and
individualism ............................................................................................................ 112

Detmar Doering Federalism and economic freedom:
some empirical findings .......................................................................................... 121
Yevhen Matviyishyn An approach to the analysis of interdependence
between investing in education and the wellbeing of households in
Ukrainian regions ................................................................................................... 137
Oleksandr Bitter, Liubov Peretiatko, Svitlana Dobrovolska
Developing Ukrainian agriculture in the light of Ludwig Mises’ praxeological
approach .................................................................................................................. 149
Orystlava Sydorchuk Theoretical basis for the definition of social security
and the conditions of its achievement ................................................................ 159
POLICY, ORGANIZATIONAL CULTURE AND SOCIAL VALUES .......... 165
Volodymyr Zahorskyi, Andriy Lipentsev Shaping the servicing culture
of public authorities ................................................................................................ 166
Viktor Borshchevskyi, Yevheniy Matveev Category of conflict in
economic policy: analysis from the viewpoint of liberalism,
institutionalism and Gestalt ..................................................................................... 176
Iryna Kiyanka Populism in politics: historical and political analyses ............ 187
Oksana Huk Values of the open society: an attempt of social and cultural
discourse .................................................................................................................. 195
Tetiana Panfilova Role of political parties in the development of the society:
Western Ukraine in the first half of the 20th century ............................................ 206
Notes on contributors ............................................................................................. 219

Передмова
Людвіґ фон Мізес повернувся до Львова. Після того, як 2011 р. із
нагоди 130 річниці з дня народження було відкрито пам’ятну дошку,
проведено міжнародну конференцію та опубліковано перший в Україні
присвячений його творчості збірник наукових праць, постать Людвіга фон
Мізеса і його інтелектуальна спадщина поступово займають належне місце
у науковому житті Львова.
У львівському науковому просторі Людвіґ фон Мізес з’явився
ще далекого 1902 р. завдяки Іванові Франкові, який у Записках Наукового
товариства імені Тараса Шевченка звернув увагу на молодого
науковця, написавши рецензію на його першу книжку “Розвиток
панськоселянських відносин у Галичині (1772 – 1848)”. Тож сучасне
повернення Мізеса чи, можливо, повернення до Мізеса – це не лише
данина ша ни уродженцю Львова , а й продовження традиції ,
започаткованої Іваном Франком.
Враховуючи актуальність ідей Людвіґа фон Мізеса та необхідність
широкої професійної дискусії щодо подальшого суспільного розвитку,
науковці кафедри політичних наук і філософії Львіського регіонального
інституту державного управління Національної академії державного
управління при Президентові України (далі – ЛРІДУ НАДУ) разом із
колегами з інших українських та закордонних інституцій вирішили
започаткувати серію конференцій під загальною назвою “Людвіґ фон
Мізес і сучасні суспільства”.
У рамках цієї серії 26 – 28 вересня 2013 р. відбулася конференція
“Економічна теорія та публічна політика”, результатом якої і став цей збірник
наукових праць, у якому дослідники із Сполучених Штатів Америки, Бельгії,
Німеччини, Польщі та України аналізують актуальні проблеми економіки,
політики та управління.
Хочеться відзначити, що географія учасників конференції
розширилася і сягає від українського Донецька до американського
Спрінґфілда, а до наших вже традиційних партнерів з організації та
проведення конференції, таких як Центр міської історії ЦентральноСхідної
Європи, Представництво OEAD у Львові, Програма ліберальних студій
Іллінойського університету (Спрінґфілд) та Європейський інститут Людвіґа
фон Мізеса (Брюсель) долучилися Фонд Фрідріха Наумана (Київ),
Ліберальний інститут (Берлін), польське товариство КоЛібер, Університет
Лойоли (Новий Орлеан).
Щиро дякуємо всім авторам і учасникам конференції за дискусію та
внесок у створення цієї книжки.
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Проведення конференції та видання цього збірника стало можливим
завдяки особистій участі та сприянню проф. Володимира Загорського,
директора ЛРІДУ НАДУ, членкореспондента Національної академії наук
України, др. Андрія Ліпенцева, заступника директора ЛРІДУ НАДУ, проф.
Антоніни Колодій, завідувача кафедри політичних наук та філософії ЛРІДУ
НАДУ, др. Софії Дяк, директора Центру міської історії ЦентральноСхідної
Європи, др. Ірини Мацевко, заступника директора Центру міської історії
ЦентральноСхідної Європи, проф. Роксолани Зорівчак, завідувача кафедри
перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура ЛНУ
імені івана Франка та працівників її кафедри.
Особлива подяка Фонду Фрідріха Наумана в Україні в особі Міріам
Космель та др. Володимира Олійника, а також Івану Бокало, депутату
Львівської обласної ради, без підтримки яких реалізація цього проекту була
б неможливою.
Микола Буник, Ірина Кіянка
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Preface
Ludwig von Mises has returned to Lviv. On the occasion of the 130th
anniversary of his birth in 2011, the academic community of Lviv installed a
memorial plague, hosted an international conference and published the first
collection of papers dedicated to his activities. The writings and legacy by
Ludwig von Mises is getting their appropriate place in the academic life of
Lviv.
In the academic space of Lviv, Ludwig von Mises appeared back in 1902
when Ivan Franko published a review in the Proceedings of the Shevchenko
Scholarly Society analyzing Mises’ first book “The Development of the
Relationship Between Lords and Peasants in Halychyna, 1772 – 1848”. Today’s
return of / to Mises is both tribute to the native of Lviv and continuation of the
tradition launched by Ivan Franko.
Paying attention to the significance of Mises’ ideas and the importance
of wide professional discussion for social progress, reseachers of the
Department of Political Sciences and Philosophy at the Lviv Regional Institute
of Public Administration, the National Academy of Public Administration under
the President of Ukraine, along with their colleagues from other Ukrainian and
foreign institutions have decided to launch a series of conferences under the
title “Ludwig von Mises and Contemporary Societies”.
In the framework of this series, the conference “Economic theory
and public policy” took place on 26 – 28 September 2013, and its outcome is
this collection of papers by researchers from the US, Belgium, Germany,
Poland and Ukraine who study current issues of economics, politics and
management.
Notably, the geography of participants stretches from Ukrainian
Donetsk to American Springfield as well as our traditional partners for
organizing and hosting conferences, like the Center for Urban History of East
Central Europe, the OeAD representative office in Lviv, the Liberal Studies
Program at the University of Illinois, and the Ludwig von Mises Institute
Europe (Brussels), were joined by the Friedrich Naumann Foundation (Kyiv),
the Liberal Institute (Berlin), the Polish Society KoLiber and the Loyola
University (New Orleans).
We thank all the authors and conference participants for their discussion
and contribution to this book.
Hosting the conference and publishing this book became real due
to the engagement and support of Prof. Volodymyr Zahorskyi, Director of
the Lviv Regional Institute of Public Administration, Corresponding
Member of the Academy of Sciences of Ukraine, Dr. Andrij Lipentsev,
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Deputy Director of the Lviv Regional Institute of Public Administration,
Prof. Antonina Kolodii, Chairperson of the Department of Political Sciences
and Philosophy, the Lviv Regional Institute of Public Administration,
Dr. Sofia Dyak, Director of the Center for Urban History of East Central
Europe, Dr. Iryna Matsevko, Deputy Director of the Center for Urban
History of East Central Europe, Prof. Roksolana Zorivchak, Chairperson
of the Hryhoriy Kochur Department of Translation Studies and Contrastive
Linguistics, the Ivan Franko National University of Lviv and the stuff of
her department.
A special word of gratitude goes to the Friedrich Naumann Foundation
in Ukraine represented by Miriam Kosmehl and Dr. Volodymyr Oliinyk as well
as to Ivan Bokalo, Deputy of the Lviv Regional Council whose assitance helped
to carry out this project.
Mykola Bunyk, Iryna Kiyanka
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СУСПІЛЬНА ТРАНСФОРМАЦІЯ ТА
ЛІБЕРАЛЬНІ ПЕРСПЕКТИВИ
SOCIAL TRANSFORMATION AND
LIBERTARIAN PERSPECTIVES

Антоніна Колодій
НЕОЛІБЕРАЛІЗМ І СУСПІЛЬНА ТРАНСФОРМАЦІЯ:
ДЕЯКІ МІРКУВАННЯ ПРО ВИБІР ІДЕОЛОГІЇ РЕФОРМ В УКРАЇНІ
Висвітлено актуальність неоліберальних реформ для суспільств, що
трансформуються, зокрема й для України. Розглядається еволюція
неолібералізму як економічної теорії, ідеології і політичної практики.
Порушено низку дискусійних питань про переваги та недоліки
неоліберальних реформ у перехідних і недостатньо модернізованих
суспільствах, зокрема про їх придатність для умов посткомуністичних
країн.
Ключові слова: неолібералізм, радикальні реформи, суспільна
трансформація.
Україна підійшла до рубежу, за яким подальший рух до демократії, будь
які серйозні зміни в політичній системі і суспільному житті стають неможливі
без тотальної трансформації – майже такої, як на початку 1990х рр. Тобто
питання знову порушується про переоблаштування усієї системи. А, відтак,
навряд чи можна надіятись на успіх без визначення ідеології реформ, тієї
системи цінностей, які будуть ключовими для реформаторів і які визнає (в
ідеалі – схвалить) суспільство.
Вибір тут невеликий. Відкинувши збанкрутілу ідеологію і практику
державноадміністративного соціалізму, а також невідповідну часові (і
неприйнятну для більшості) ідеологію праворадикального націоналізму,
який також покладається на всесильну репресивну державу, залишаються
варіанти неолібералізму та соціального лібералізму (або соціал
демократизму). Оскільки в силу багатьох причин соціалдемократична
ідеологія перебуває в кризі, а реформування латиноамериканських та
посткомуністичних суспільств – двох найбільших ареалів суспільної
трансформації в останні десятиліття – відбувалося з використанням
ідеологічних постулатів неолібералізму (останній приклад – Грузія), саме
ця ідеологія викликає найгостріші дискусії і саме її ми спробуємо розглянути
як одну з можливих альтернатив.
Отже, завданням цієї статті є висвітлення актуальності неоліберальних
реформ для України як суспільства, що перебуває у стані суспільної
трансформації. Не заглиблюючись у тонкощі економічної теорії
неолібералізму та її різновидів, автор порушує низку дискусійних питань
про переваги і недоліки неоліберальних реформ, намагається на прикладах
показати можливості та наслідки реформ, заснованих на неоліберальній
ідеології. У першій частині йдеться про теоретичні аспекти неолібералізму,
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а в другій – про приклади його застосування для проведення реформ у
суспільствах, що трансформуються – в Латинській Америці і на
пострадянському просторі.
1
Неолібералізм можемо розглядати у трьох іпостасях: як економічну
теорію, яку впродовж ХХ ст. розробляли теоретикиекономісти, декілька з
яких – нобелівські лауреати; як ідеологію, що визначає принципи суспільної
організації, а також цінності та мету суспільної перебудови (у випадку
реформ чи революцій) і є об’єктом дослідження політологів; а також як
практичну публічну політику, що її здійснюють уряди як розвинених
капіталістичних країн, так і тих, які прагнуть створити ефективно
функціонуючу капіталістичну систему та перейти до демократії.
Міркування про таку політику можемо зустріти у працях представників
різних галузей суспільствознавства: від науки державного управління до
соціології. Полюбляють цей термін і публіцисти, у творах яких часто можна
побачити слабо обґрунтовані, суто оціночні нападки на неолібералізм як
начебто втілену в життя у посткомуністичних країнах теорію, яка й
спричинилася до усіх негараздів перехідного періоду1.
Критика переважно пов’язана з тим, що неолібералізм є своєрідною
апологією “чистого” капіталізму (якщо такий можливий) і розглядає його в
абстрактноформалізованій формі, переважно з позицій ефективності та
економічного зростання, без урахування притаманних системі “побічних”
і неважливих із погляду неолібералів соціальних наслідків: посилення
соціальної нерівності, зростання безробіття та інших. Тому й сам термін
“неолібералізм” є найбільш уживаним в середовищі опонентів цієї течії,
що належать до лівого, особливо – ліворадикального спрямування. У їхніх
публікаціях слово “неолібералізм” набуває виключно негативних конотацій
і трактується дуже широко – як обґрунтування “дикого капіталізму”,
особливо, коли йдеться про процес посткомуністичної трансформації.
Історично термін “неолібералізм” змінював свій зміст, ба більше,
ним позначали відмінні ідеологічні течії, які свого часу відображали нові
тенденції в розвитку ліберальної думки, зокрема й соціальний лібералізм
початку ХХ ст. Однак згодом цей термін закріпився за однією течією
лібералізму, а саме тією, яка в умовах ХХ ст. реанімувала, утверджувала
лібертаріанські цінності класичного (раннього) лібералізму. Тому не є
корисними, на нашу думку, поширені в українському суспільствознавстві
1
Швайка М. Неолібералізм, що з тріском провалився / М. Швайка // Віче
[Електронний ресурс]. — 2011. — №24. — Режим доступу : http://www.viche.info/
journal/289 3/ ; Володимир Іщенко. Неолібералізм з україн ською специфікою?
[Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://commons.com.ua/?p=14739.
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намагання вишукувати, хто першим вжив те чи те слово, і з цього факту
виводити його “істинний” зміст2. Адже перше вживання терміна не
обов’язково відображає той зміст, що врештірешт закріплюється за
терміном.
Почесне місце основоположника неолібералізму належить Людвігу фон
Мізесу (Ludwig von Mises, 1881 – 1973), засновнику новоавстрійської школи
економіки, якому присвячений цикл наших конференцій. Ще в 1930і рр. вчений
писав про теоретичну необґрунтованість, алогічність та практичну
нездійсненність соціалізму, зокрема планової економіки, у якій ціни перестають
відображати попит і пропозицію. Після еміграції до США у 1951 р. саме за
працю “Соціалізм” Л. фон Мізес отримав грант від Національного бюро
экономічних досліджень.
Ринкові ідеї фон Мізеса, спрямовані проти соціалістичного планового
господарства і проти державного регулювання економіки, розвинув (і, можна
сказати, довів до логічного кінця) його учень Фрідріх фон Гайєк (1899 – 1992).
У працях “Шлях до рабства”, “Право, законодавство і свобода” та інших Гайєк
обстоює спонтанний порядок, заснований на індивідуальній свободі та
“соціальному доборі”, підкреслює високу ефективність ринкової саморегуляції
і засуджує втручання держави в економіку, навіть, якщо воно спрямоване на
обмеження монополій, які також, на думку вченого, є результатом природного
розвитку ринкових відносин, не спотворюють економічну інформацію, а лише
спонукають до пошуку нових форм поведінки на ринку3.
Після занепаду кейнсіанства (приблизно з середини 1970х – початку
80х рр.) неолібералізм утверджується в капіталістичних країнах Заходу як
панівна ідеологія (під це означення частково підпадає економічна політика
Р. Рейгана і М. Тетчер), а також набуває поширення в інших регіонах світу.
Найбільшого значення при проведенні економічних реформ набуває
різновид американського неолібералізму – монетаризм, тому що саме він
дав власне, протилежне до кейнсіанського пояснення причин циклічних
економічних криз у капіталістичному світі та шляхів їх подолання. Наукове
і практичнополітичне визнання ця теорія дістала насамперед завдяки
2
Зокрема, автори підручника “Політологія” (Тернопіль, 2004), вживаючи слово
“неолібералізм”, мають під ним на увазі зовсім іншу, протилежну до неолібералізму
течію – “соціальний лібералізм”, пов’язаний з кейнсіанськими ідеями та їх втіленням у
політику державного регулювання. “Неолібералізм виходить із необхідності партнерства
між урядом, бізнесом і працею на всіх рівнях господарького механізму. У XX ст. він
виявив себе у “новому курсі” Ф. Рузвельта (США)”, йдеться в підручнику: Політологія
[Електронний ресурс] : кур. лекц. ; навч. посіб. : Розділ 15.1. — Т. : [б. в.], 2004. —
236 c. — Режим доступу : http://ualib.com.ua/b_75.html.
3
Це і є одна з крайніх позицій неолібералізму, яку на практиці застосовують
вкрай рідко, але приклади такі є, і останнім із них можуть реформи в Грузії у 2003 –
2011 рр.
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діяльності та популяризації ідей Мілтона Фрідмена (1912 – 2006), який саме
тоді отримав нобелівську премію за свою працю “Монетарна історія
Сполучених Штатів”.
Отже, ідеї неолібералізму в сучасному його розумінні формувалися
вченимиекономістами з багатьох країн. Нині ця ідейна течія має декілька
відгалужень у формі лондонської, фрайбурзької (німецької), паризької та
чиказької (американської) шкіл, які мають своїх видатних теоретиків
неолібералізму – лауреатів Нобелівської премії. Засновник Лондонської школи
Фрідріх фон Гайєк (Friedrich August von Hayek) отримав її за праці з теорії
грошей і кон’юнктурних коливань, а також взаємовпливу економічних,
соціальних та інституціональних процесів; американський економіст
французького походження Жерар Дебре (Gerard Debreu) удостоєний цієї
високої нагороди за “нові методи аналізу в економічній теорії та кардинальний
перегляд теорії загальної рівноваги”, що стосувалося проблеми “досконалості”
ринкових механізмів, принципової можливості збалансування попиту і
пропозиції внаслідок дії ринкових механізмів4. Найвпливовіший представник
чиказької школи Мілтон Фрідмен (Milton Friedman) отримав Нобеля “за
досягнення в області аналізу споживання, історії грошового обігу і розробки
монетарної теорії, а також за демонстрацію складності політики стабілізації”.
Монетаристські ідеї були покладені в основу так званого “Вашингтонського
консенсусу” – рекомендацій провідних економістівмонетаристів щодо
“лікування” кризових економік, якими з кінця 80х рр. користувались у своїх
відносинах із країнамипозичальниками Міжнародний валютний фонд, Банк
реконструкції та розвитку і Світовий банк.
Теоретичні підходи, представлені різними школами неолібералізму,
значно відрізняються між собою, особливо з погляду рекомендованих ними
механізмів економічної політики. В “Основах демократії” показані ключові
відмінності двох найбільш відмінних гілок сучасного неолібералізму –
німецького ордолібералізму й американського монетаризму5. У першому
випадку віра в переваги ринкових відносин поєдналася з традиційним для
4
У рішенні про присудження премії було таке цікаве формулювання: “за внесок
в розуміння теорії загальної рівноваги і умов, при яких існує загальна рівновага”.
Воно підштовхує мене до невеличкого, як тепер кажуть, “оффтопу”. Частина (а може
й більшість) спеціалістів із державного управління в Україні чомусь вважають, що
про сто розкрити який сь раніше нев ідомий п редмет – це ще не наука. Потрібні
обов’язково вказівки, як і де це можна застосувати на практиці. Нобелівський комітет,
як бачимо вважає інакше. Частково, тут справа, звичайно, – у відмінностях завдань
фундаментальної і прикладної науки. Але все одно треба звернути увагу на оце
формулювання: “за внесок у розуміння” – як доказ справжньої науковості.
5
Основи демократії [Текст] : підруч. для студ. в. н. з. [Затверджено МОН України]
[Розділ 20. Економічна та соціальна відповідальність демократичної держави] / за заг. ред.
А. Ф. Колодій. — 3є вид., оновл. і доп. — Львів : Астролябія, 2009. — С. 596—618.
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німецької думки пошануванням держави як носія правового порядку.
Наслідком стала концепція соціального ринкового господарства. У другому
випадку панівне місце посіли ідея малої держави і віра в досконалість
ринкових регуляторів, яка – у своєму крайньому виразі, зокрема в працях
Ф. фон Гайєка – довела до заперечення необхідності законодавчого
обмеження процесу монополізації та олігархізації економічного й
політичного життя. Проте, незважаючи на відмінності між школами,
неолібералізм загалом ґрунтується на цінностях приватної власності;
вільного підприємництва; ринку як унікального механізму економічної і
суспільної саморегуляції; невтручання держави в господарське життя.
У політичному житті ідеалом неолібералів є верховенство закону,
сильна, але “мала” (з мінімальними функціями) держава, поділ влади,
політична свобода, плюралізм. Неоліберали виступають проти будьяких
обмежень особистих свобод на ідеологічній, релігійній, культурноетнічній
чи будьякій іншій підставі.
Засновники неолібералізму претендували на повернення до
класичного лібералізму і дехто з них (наприклад, Ф. фон Гайєк) не
погоджувався з означенням його позиції як “неоліберальної”. Проте
називати його та інших сучасних прихильників необмеженої ринкової
свободи представниками просто “класичного лібералізму” було б
неправильно. Як слушно зауважує один із критиків неолібералізму Пол
Тренор, “якби Адам Сміт повернувся і побачив деякі найбільш барвисті
прояви неолібералізму, він, ймовірно, визнав би їх дуже дивними”6, хоч
вони й розвинулися на основі його ідей. На думку П. Тренора, особливістю
неолібералізму є його надмірна віра в ринок та ринкові механізми,
нехтування моральними аспектами неоліберальних реформ7. Ця віра “дійшла
до крайності, і це – одна з причин, чому неолібералізм не є лібералізмом”,
вважає Пол Тренор. “Замість акценту на власність, що робив класичний і
ринковий лібералізм, неолібералізм робить акцент на зобов’язання і контракт”.
Його особливістю є “бажання підсилити і розширити ринок через зростання
чисельності, частоти, повторюваності і формалізації трансакцій. Кінцева
(і недосяжна) мета неолібералізму – це всесвіт, де будьяка дія будьякої істоти
є ринковою трансакцією, здійснюваною в конкуренції з іншою істотою…”8.
У цьому контексті звернімо увагу на два моменти: 1) віра – це одна з
корінних ознак ідеології, а ідеології дуже потрібні там, де здійснюється
6
Тренор Пол. Неолиберализм: происхождение, теория, определение / П. Тренор //
Диалоги (Dialog) [Электронный ресурс]. — 2006. — 9 март. — Режим доступа : http://
dialogs.org.ua/ru/cross/page6043.html.
7
Що ж стосується А. Сміта, то він, як відомо, окрім економічної теорії, зробив
визначний внесок у розвиток моральної та соціальної філософії, зокрема у своїй праці
“Теорія моральних почуттів” (Adam Smith. The Theory of Moral Sentiments. 1759).
8
Тренор Пол. Неолиберализм ...
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суспільна трансформація; 2) крайнощі існують у будьякій ідеології і жодній
з них вони не додають сили, оскільки дають їхнім критикам додаткові козирі.
В неолібералізмі крайнощі присутні значною мірою і можна припустити,
що саме вони роблять засновані на цій ідеології реформи спочатку
радикальними (і в цьому сенсі – ефективними), а потім – соціально
неприйнятними для значної частини населення. Тож у багатьох країнах їх
згортають, не дочекавшись остаточного результату.
2
Є чимало прикладів застосування теорії неолібералізму для
проведення системних реформ у країнах, що здійснювали суспільно
політичну трансформацію. Одними із перших цю теорію випробували так
звані “чиказькі хлопці”, учні та послідовники американського економіста
М. Фрідмена, що здійснювали реформи в Чилі після приходу до влади
диктатора Аугусто Піночета у 1973 – 1982 рр. Попри суперечливі оцінки
результатів їхньої діяльності, важливим було те, що й після відходу диктатора
від влади, реформи продовжувались і, набувши більш прагматичного
спрямування (особливо, в питаннях соціальної політики), в сукупності
призвели до так званого “чилійського дива”. Хоч трактування цього
феномена грішить, на нашу думку, певними перебільшеннями, особливо,
якщо йдеться про період диктатури. Безсумнівним успіхом генерала було
те, що йому вдалося позбутися “лівого ухилу” в розвитку країни,
перегнувши палку в протилежний бік, хоча ціна була дуже високою. Що ж
стосується економічного зростання, то воно за Піночета аж ніяк не було
вражаючим. Більш того, саме на період правління хунти припадає
найглибший економічний спад. А “диво” почалося потім, уже в часи, коли
Чилі повернулась на шлях демократії9.
Та як би там не було, чилійські реформатори подали приклад для
наслідування політичним діячам з інших країн Латинської Америки, де у
1980х – 1990х рр. розгортався процес переривистої, пульсуючої
демократизації. До причин нестійкості демократичних урядів тут часто
додавалися економічні негаразди, підходи до подолання яких були
полярними: або соціалдемократичними (у специфічних умовах цих країн
вони часто перетворювались на популістські), або неоліберальними. При
цьому побутувала думка, що неолібералізм як ідеологія реформ, що не
зупинялась перед можливими соціальними жертвами заради впровадження
ефективного ринкового й монетарного механізмів, годиться тільки для
9
The Chilean Economy: Policy Lessons and Challenges [Text] / Barry S. Bothworth,
Rudiger Dornbusch, Raúl Labán, eds. — Washington (D. C.) : The Brookins Institution,
1994. — P. 112 ; 166—174.
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авторитарних режимів, а в демократичних неминуче зазнає краху під
впливом соціальних протестів. Це, начебто, підтверджувалось досвідом
окремих країн, особливо Бразилії 10. Однак із часом, попри те, що в
Латинській Америці завжди були впливові політичні партії лівого
спрямування, і масові протести справді часом загрожували зривом
жорстких ринкових реформ, перспективність неоліберальних рецептів із
огляду прискорення економічного зростання спонукала деякі демократичні
уряди цього регіону вдатися до такої політики. Тим більше, що її
підтримували міжнародні фінансові організації, а країни Латинської
Америки мали величезну зовнішню заборгованість, тож мусили рахуватися
з думкою кредиторів. Так чи інакше, з кінця 1980х рр. демократичні уряди
Аргентини, Бразилії, Перу, (на короткий час – Венесуели11 та багатьох інших
країн) вдалися до неоліберальних реформ. І впродовж 10 – 15 років досягли
значних успіхів, хоч і не всі однаковою мірою. В усякому разі, як влучно
було сказано в газеті “Комерсантъ”, деякі з них від невирішених проблем
перейшли до просто складних12. Однак проблеми знову загострилися на
зламі століть і потім – під впливом фінансовоекономічної кризи 2008 р.,
яка “тліє” ще й дотепер. Бразилія – країна, що найбільше виграла від
неоліберальних реформ, наблизившись до економічних потуг світу, 2013 р.
зазнала надзвичайно сильних соціальних потрясінь, причини яких
пояснюють порізному: від зростання податків і вартості життя,
корумпованості уряду – до зміцнення позицій середнього класу, який прагне
іншої якості життя та іншої політики13.
Окреме питання – застосування неоліберальних рекомендацій під
час трансформації суспільних систем у колишніх комуністичних державах,
особливо пострадянських, де йшлося не про виправлення якихось помилок
в економічній політиці попередніх часів, а про заміну надцентралізованої й
високо мілітаризованої командної економіки на ринкову. Реформи першого
10
Weyland Kurt. The Politics of Neoliberal Reform in Latin American Democracies:
Argentina, Brazil, Peru and Venezuela / K. Weyland // Paper for panel on XXI International
Conference Latin American Studies Association “Democracy and the New Market Model
in Latin America” [Electronic resourse]. — Chicago : [s. n.], 1998. — Access mode : http:/
/cdi.mecon.gov.ar/biblio/docelec/dp1118.pdf.
11
У Венесуелі, як відомо, ринкові реформи не знайшли підтримки, і з 1993 р. країна
пішла шляхом популістського авторитаризму, підгрунтя для якого створювали запаси нафти
та особиста харизма Уго Чавеса. Наслідки його панування були суперечливими і розкололи
населення країни на однаково палких його прихильників та супротивників. Див.: Каспрук
Віктор. Уго Чавес помер: чи виживе “чавесізм”? / В. Каспрук // Тиждень [Електронний
ресурс]. — 2013. — 6 берез. — Режим доступу : http://tyzhden.ua/World/74067.
12
Экономические реформы в Бразилии: От неразрешимых проблем – к просто
сложным // Коммерсантъ [Текст]. — 1995. — 24 авг.
13
Проти чого протестує середній клас у різних країнах світу [Електронний
ресурс]. — Режим доступ у : http://ipress.ua/articles/proty_ chogo_ protestuie_
seredniy_klas_u_riznyh_krainah_svitu_24647.html.
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десятиліття і в Росії, де вони відбувалися швидше, і в Україні, де їх
впроваджували аж занадто повільно, безумовно були ліберальними. Їх
метою була заміна державної власності на приватну, реструктуризація та
пристосування виробництва до реального попиту, лібералізація цін,
створення комерційних банків, розвиток підприємництва, формування
конкурентного ринкового середовища тощо. У політичній сфері реформи
були спрямовані на введення конституційного ладу (замість партійного
всевладдя комуністичних часів), політичного плюралізму, свободи слова і
ЗМІ, свободи пересування, інших прав і свобод громадян. Однак ці
перетворення навіть із великою натяжкою не можна назвати
неоліберальними. Адже вони були спрямовані на запровадження основ
ринкової економіки – при збереженні (упродовж значного часу – в Україні
усіх 1990х рр.) адміністративного втручання держави в економіку і соціальну
сферу.
Деякий відголосок неоліберальних рекомендацій був помітним при
формуванні фінансовогрошової політики з урахуванням вимог МВФ та
інших міжнародних фінансових інституцій, які визначали умови, на яких
вони готові були надавати позики. Однак не всі їхні умови були
монетаристськими, цих умов часто не дотримувались, а, найголовніше, що
неолібералізм у будьякому із своїх різновидів не вичерпується фінансово
економічною політикою та приватизацією. Найголовніша ознака
неоліберального курсу – прямування до “малої держави”: скорочення
державного апарату та його реорганізація під різко зменшену кількість
функцій, зокрема – зменшення й реорганізація правоохоронних відомств
та служб безпеки; свобода підприємництва, створення умов для вільного
започаткування і ведення бізнесу – при мінімально необхідних процедурах
його реєстрації та звітності; відкритість ринків; захист власності засобами
правової держави; судова реформа, виключення зовнішнього втручання в
роботу судів; зменшення соціальних функцій держави (а, отже, й видатків
із держбюджету); звуження сфери її втручання в перерозподіл
національного доходу; творення умов для справді вільної конкуренції на
ринку.
Усього цього не могли забезпечити ні реформи Єгора Гайдара 1992 –
1993 рр. у Росії (які, до того ж, швидко обірвалися), ні, тим більше,
перетворення в економіці України як на початку, так і впродовж усіх років
незалежності. Через збереження влади в руках колишньої парт
номенклатури, деформовану тривалим існуванням комуністичного режиму
суспільну свідомість у країнах колишнього СРСР (окрім балтійських держав)
великих зусиль коштувало відстоювання необхідності переходу від суцільно
одержавленої економіки до ринкової. Навіть “капіталізм з людським
обличчям”, гуманізований завдяки різноманітним соціалдемократичним
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та комунітаристським рухам і програмам, здавався чужим і небажаним
значній частині політикуму і широкого громадянства. Тож агітувати за
індивідуалістичні, неоліберальні (лібертаріанські) реформи, які могли б
забезпечити цілком вільне від державного втручання підприємництво, не
дозволяла ні реальна економічна ситуація, ні свідомість, ні теоретична
підготовка та ідеологічна орієнтація політичних суб’єктів, що здійснювали
реформи.
В Україні ситуація ускладнювалась проблемами, пов’язаними з
державним будівництвом – творенням власних політичних і економічних
інституцій “з чистого аркуша” в надскладних фінансовоекономічних
умовах. Зрештою, економіку потрібно було, насамперед, “відірвати” від
союзної і при тому втримати на плаву. Створення економічних інституцій
незалежної держави – власних банків, включаючи й зовнiшньоекономiчний,
формування фiнансової, митної та податкової систем, запровадження в
перспективі власної грошової одиниці14 – забирало багато сил та енергії.
Енергоємні галузі важкої промисловості Сходу і Півдня України потерпали
від багатократного підняття цін на енергоносії. У державі не було грошей, а
Захід не був зацікавлений у наданні кредитів. Та й кому і під що їх можна
було б давати, якщо колишній компартійний ідеолог Л. Кравчук пустив
економічний розвиток на самоплив, що призвело до небаченої розрухи й
корупції, а у Верховній Раді панувала група 239, що об’єднувала комуністів
та соціалістів. Вони гальмували приватизацію, намагаючись забезпечити
перехід об’єктів власності до своїх рук. Створення конкурентних ринкових
механізмів відкладалося на невизначений час. Тим паче, не йшлося про
вибір науково обґрунтованої теорії творення ринкового господарства. До
цього не були готові ні політики, ні вчені економісти.
Президент центру економічного розвитку, радник низки урядових
структур України Олександр Пасхавер в одному із своїх інтерв’ю відзначав
на початку 2000х рр., що “у державі (саме тому, що вона не була державою,
а регіоном) заздалегідь не сформувалися групи ідейних реформаторів, які
б створили певні системи модернізації суспільства”. В Росії, Польщі, Естонії
такі групи, за словами Пасхавера, виникли ще у 80ті рр. А коли прийшов
час, вони “взяли” владу. “Важливим було навіть не те, що “вони” зуміли її
взяти, а те, що вони створювали певні теоретичні системи, на які потім
спирались реформи. Не гарантую щодо політики, але в економіці таких
14
Для реалізації цих завдань, Верховна Рада ухвалила Закон “Про економiчну
са мостiй нiсть Україн ської РСР” в ід 03.08.199 0 р., а п отім З акон “Про ц iни i
цiноутворення” від 04.12.1990 р., Закон “Про державну податкову службу в Українськiй
РСР” від 04 .12 .19 90 р.), З акон “ Про бюджетну си стему Україн ської РСР” в ід
05.12.1990 р., Закон “Про мiлiцiю” від 25.12.1990 р., Закон “Про власнiсть” від
07.02.1991 р., Закон “Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть” від 16.04.1991 р.
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груп у нас не було, – констатує експерт. – Ми не уявляли реальних проблем,
ми були неосвічені, і не продумали подальших кроків”15.
Економічні перетворення, важливі як самі по собі, так і з погляду
просування до демократії, були найслабшим пунктом правління Кравчука,
який зі своїми урядами допустив безмірне розростання тіньового сектора
економіки, виникнення економічної “мафії” та розквіт корупції. Розуміючи,
що для втримання влади він як Президент мав допомагати (або бодай не
заважати) економічно і політично могутнім групам та особам збагачуватись
і задовольняти свої апетити в сфері приватизації (звичайно, за рахунок
інтересів решти суспільства), Кравчук саме так і робив, і з допомогою цих
людей, нехай і не дуже успішно, але намагався втримати економіку від
повного краху. Він навіть не претендував на те, щоб зменшити соціальний
тягар, який ліг на плечі зубожілого та пограбованого внаслідок гіперінфляції
і втрати заощаджень народу. Також був він не здатний чинити опір
криміналізації економічного і соціального життя.
У 1994 р. під гаслами прискорення реформ до влади прийшов новий
Президент – Леонід Кучма, але за його правління ситуація не дуже змінилася.
Україна пішла шляхом загальмованої трансформації16, яка не завершилась
і по сьогоднішній день. Затягування з реформами, хоча й обумовлене не
лише суб’єктивними, а й об’єктивними чинниками, зрештою мало своїм
наслідком утворення класу олігархів17, що поєднали економічну владу з
політичною і зараз стали головною перешкодою для повернення на шлях
радикального реформування (хоча би й із запізненням, як це зробила Грузія
у 2003 – 2011 рр.). За своїм соціальним корінням ця верства – доволі строката
і вміщує в себе навіть деяких керівників колишніх злочинних угрупувань.
Це позначається на способі її поведінки, зокрема й на ставлення до реформ
та утвердження правової держави.
За таких умов, навіть у період правління “помаранчевої команди”,
яка прийшла на хвилі народного повстання і мала значну народну підтримку,
жодних радикальних реформ запропоновано не було. П’ятирічка після
помаранчевої революції стала періодом, коли, за висловом німецького
15
Пасхавер О. “Хто винен?” і “Що робити?” / О. Пасхавер // ПіК [Текст]. —
2000. — 4 груд. — № 44. — С. 8.
16
Колодій А. Загальмована трансформація і майбутнє української мрії про
демократичн у п рав ову держа ву / А. Колод ій // Агора. Українські перспекти ви
[Електронний ресурс]. — Ви п. 12. — К. : Стилос, 2013. — С. 5—20. — Режим
доступу : http://www.kennan.kiev.ua/kkp/content/publications/Agora12.pdf.
17
Виникнення олігархії деякі аналітики в Україні пов’язують із проведенням
реформ за неоліберальн ими схема ми, н ав’язаними міжнародними фіна нсов ими
установами. Однак про який неолібералізм може йтися, якщо ринок в Україні ще й досі
не створений, відсутні гарантії володіння приватною власністю, вона належно не
формалізована і не зафіксована.
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експерта, керівника Фонду Аденауера в Україні Ніко Ланге, панувала
“політика без політики” (політична боротьба за владу без уваги до проблем
публічної політики)18.
У перші два роки після приходу до влади В. Януковича, його команда
інтенсифікувала розмови про публічну політику й реформи. Дещо начебто
було зроблено (податкова, пенсійна, незакінчена освітня реформи, початок
реформи системи охорони здоров’я). Однак всі вони не отримали суспільної
підтримки і захлинулись на певному етапі, а ті зміни, що були запроваджені
не “тягнуть” на високе ймення реформ, які здійснювались не з метою
перекриття корупційних каналів, а їх посилення. Старший науковий
співробітник Інституту міжнародної економіки Петерсона (США),
шведський економіст Андерс Аслунд писав навесні 2013 р., що
реформаторський потенціал режиму Януковича себе остаточно вичерпав,
«економіка стає дедалі менш конкурентоспроможною, а фінансова ситуація
втрачає стабільність” 19. Реформи режиму Януковича були “засобом
маніпуляції, управлінням суспільною підтримкою та закордонною
допомогою” (В. Андрусів), а також “латанням” дір, загалом з метою знайти
додаткові поступлення до держбюджету, якою була і “податкова”, і “пенсійна”
і “адміністративна” реформи попередніх двох із половиною років.
Жодна з цих реформ не відповідала на запитання: на принципову
зміну яких інституцій і в чиїх інтересах їх планували проводити: чи
змінювались принципи оподаткування, чи впроваджувались нові моделі
пенсійного забезпечення, чи змінювались функції і структура держапарату?
Чи враховувались інтереси суспільних груп, чи прораховувався виграш?
Якщо ніхто не вигравав, окрім владної верхівки, яка в такий спосіб хотіла
зміцнити своє фінансове становище (так звані “непопулярні реформи”),
сподівання на успіх “реформ” – марні. А тому й не доцільно вчити тих, хто
ними займається, правил реформування. Проблема, на нашу думку, не в
незнанні технології, а у відсутності ідеології реформ, їх цілісного, системного
бачення, а також у серйозності намірів реформаторів та їх готовності служити
суспільним, а не своїм власним інтересам. Системність бачення суспільних
проблем, на вирішення яких націлені реформи, і готовність жертвувати
заради них своєю кар’єрою, відрізняють справжніх реформаторів від тих,
які пристосовуються до політичної кон’юнктури і неминуче “сходять з
рейок”, так нічого й не змінивши.
18
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Прикладом серйозних, а, отже, й успішних реформ, незважаючи на
сучасний відхід країни від їх проведення, є реформи у Грузії періоду
президенства М. Саакашвілі. Вони для України цікаві тим, що були: 1) запізнілі
(а тому мусили долати багато тих самих проблем, які колись потрібно буде
здолати українським реформаторам); 2) радикальні та системні; 3) успішні;
4) на відміну від того, що відбувалося в Росії та Україні, і навіть від того, що
відбувалося в країнах ЦСЄ, – справді неоліберальні.
За п’ять років було ініційовано більше 70 реформ20. Багато з них
досягнули поставленої мети. Це особливо стосується подолання корупції
завдяки різкому скороченню держапарату, повній заміні силових структур,
спрощенню усіх процедур, де громадянин стикається з чиновником –
отримання паспорта, візи тощо. Успішними були заходи щодо дерегуляції
економіки, спрощення умов заснування і ведення бізнесу. Податкова
амністія і амністія фінансових зобов’язань, зменшення податкового тиску
(скорочення числа податків із 20 до 6 і зниження ставок), зумовили зростання
загальної кількості платників податків внаслідок ліквідації тіньового бізнесу,
призвели до збільшення податкових надходжень до бюджету21. За оцінкою
експертів USAID, “жодній іншій країні, крім Грузії, за останні 50 років, не
вдалося провести настільки глибокі та швидкі реформи в різних галузях”22.
Паралельно з реформуванням, у Грузії займалися будівництвом, у
буквальному розумінні: створили мережу футбольних та баскетбольних
майданчиків у Тбілісі; будували готелі, особливо в курортних містах, відбудовували
пам’ятки історії, вибудували Будинки юстиції в багатьох містах – справжні Палаци
справедливості; скляні й прозорі офіси поліції. Це такий гарний, правильний
популізм – щоб грузинам було чим гордитися. Відродили електроенергетичну
галузь і почали експортувати електроенергію, щоб довести – ми можемо!
Чому уряд Саакашвілі відважився обрати неолібералізм як
ідеологічну основу реформ? 1. Тому, що так хотіли “спонсори”, без
підтримки яких такій маленькій країні у ворожому оточенні із слабо
розвиненим економічним потенціалом годі було й починати. 2. Тому, що
криза (суспільний занепад) були занадто глибокими, а реальні стимули
економічної активності дає тільки гарантована приватна власність та
необмежена підприємницька ініціатива. 3. Тому, що Грузія була вкрай
корумпована країна, а побороти корупцію можна лише переведенням
суспільного життя на рейки повної економічної свободи – без чиновницької
важкої руки з “перстом указуючим”, без наглядачів і збирачів ренти, з
20
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пануванням закону та невідворотністю кари – незалежно від особи
(Саакашвілі не заперечував, коли посадили його двох близьких друзів).
4. Тому, що молодий та рішучий президент держави зумів зібрати команду
реформаторів – також молодих, рішучих, освічених, обізнаних щодо теорії
неолібералізму, і щодо функціонування суспільств, які її обирали для
здійснення реформ.
Декілька слів про команду. “Нова управлінська структура утворилася
переважно з людей, які ніколи не намагались прийти до влади”23. Всупереч
нашим уявленням, що політиками не мають бути вихідці з бізнесу, таких
було чимало в урядах Саакашвілі. Вони знали і відчували потреби бізнесу і
відчайдушно їх захищали, можливо навіть забуваючи, що в суспільстві має
бути певна соціальна рівновага. Це були люди, які прагнули “перенести
принципи свободи із книг, зі свідомості – у реальність”. Вони дуже багато
працювали, спілкувались із народом (їздили по селах), не вимагали привілеїв
і не трималися за свої крісла. Ніхто не ставив завдання створити обов’язково
стабільну групу – люди могли відходити й приходити. Ніхто також не
тримався за персональну відданість. Об’єднували спільні принципи, “була
команда ентузіастів, а не кар’єристів”, багато з яких навчались і працювали
перед тим на Заході24. “Нова політична еліта Грузії, – зазначає Л. Буракова, –
нічого спільного не має з радянською номенклатурою. І в дрібницях, і в
головному”. Це була команда вільнодумних людей, які зберігали ідеалізм
(як інструмент), цілеспрямованість, а також були послідовними в діях.
Реформи були радикальні (можна сказати – це була глибока інституційна
революція) і вони робилися в усіх сферах одночасно. Послідовність і системність
реформ були однією з передумов їх успіху. Але в цьому ж була небезпека
неминучого відходу від них через якийсь час, з приходом нових урядів.
Зрозуміло, що не всі проблеми були вирішені. Були допущені й
помилки, одні з яких виникали із самої ідеології неолібералізму, інші були
обумовлені недосконалим її впровадженням. До недоліків реформування
можна зарахувати високий рівень безробіття (яке не виключається при
проведенні неоліберальних реформ ні теоретично, ні практично, це, так би
мовити, закономірний наслідок цього типу реформ); інфляція (у лютому
2011 р. річні темпи інфляції досягли 13,7%); збереження досить великої частки
держави в економіці; повільне реформування сфери сільськогосподарського
виробництва (тобто, тут йдеться про недовиконання планів лібералізації
економічного життя); нарешті, під тиском фінансовоекономічної кризи 2008 –
2009 рр. та організованих опозицією протестів намітився відкат у процесі
реформування: знизились темпи приватизації та інших реформ25.
23
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На нашу думку, найголовнішими промахами, безпосередньо
пов’язаними з постулатами неолібералізму, були: ліквідація
антимонопольної служби (прямо по Гайєку – на ринку усі рівні!) і прийняття
трудового кодексу, що відроджував відносини підприємця з робітником
часів “дикого капіталізму” – він надав сторонам трудової угоди рівні права,
проігнорувавши їхні нерівні можливості. Тут працювала “гола логіка” – без
урахування як теоретичних застережень, так і досвіду інших країн.
Отже, постає проблема узгодження радикальних реформ і
демократичних механізмів захисту групових інтересів, що перебувають у
центрі дискусій щодо переваг і недоліків неоліберальних реформ як в
Латинській Америці, так і в ЦентральноСхідній Європі та в пострадянських
країнах.
Під цим кутом зору, помилкою можна вважати саме те, що грузинські
реформатори вважали своїм достоїнством. Вони хотіли водночас змінити
ВСІ правила гри. З одного боку, це начебто добре, бо свідчить про системність
реформ, коли одна реформа підкріплює іншу і разом вони дають більший
ефект. Але, з іншого боку, люди, яким доводиться витримувати такі неперервні
і всюдисущі зміни, психологічно втомлюються від них.
Реформаторинеоліберали не беруть до уваги позиції тих політичних
сил або окремих політиків і аналітиків, які не поділяють їхніх поглядів. Так
само вони проявляють байдужість до матеріальних і можливо не тільки
матеріальних втрат частини населення, яких воно зазнає в разі послідовного
запровадження пропонованих змін (“Ліс рубають, тріски летять”). У цьому
зв’язку доречно буде згадати слова ідеолога англійського ліберального
консерватизму Едмунда Берка: “Чесний реформатор не може розглядати
свою країну як чистий аркуш паперу... Йому повинні бути властиві схильність
до збереження і здатність до поліпшення, злиті разом”. Бо як говорить
народна мудрість, при такій ґрунтовній заміні усіх формальних і
неформальних інституцій, можна “випадково разом з водою вихлюпнути з
ванночки й немовля”.
Надміру швидкі й радикальні реформи мають усі ознаки
експерименту над суспільством – без огляду на невдоволеність людей, яких
мають за піддослідних кроликів. А. Пшеворський, американський політолог
польського походження, який був одним із теоретиків демократичного
переходу і загалом підтримував ринкові перетворення в ЦСЄ, одночасно
виступав проти перетворення їх на експеримент із упровадження
теоретичної доктрини. Він підкреслював неприйнятність ігнорування
суб’єктності громадян як співтворців реформаторського курсу, які в разі
“шокової терапії” не встигають навіть висловити свою позицію, засуджував
покладання на безробіття як індикатор глибини і правильності реформ, та
звертав увагу на те, що, попри можливі економічні достоїнства
27

неоліберальних реформ, вони породжують великі проблеми морального
спрямування26 .
Можливо тому, що неолібералізм є крайнім виявом лібералізму (а,
отже, радикальною ідеологією), дії реформаторів, що базувалися на цій
ідеології (у посткомуністичних чи поставторитарних країнах) були занадто
радикальними і періодично породжували сильні соціальні протести, а через
це мало де їх вдавалося довести до кінця. Навіть західні автори вживають для
характеристики неоліберальних реформ такі епітети, як “жорсткі”,
“драконівські” тощо. Можна з певністю стверджувати, що за таких реформ –
протести неминучі, а за ними може послідувати зміна влади і відкат. Чим
швидші і глибші реформи – тим імовірнішим стає “ефект маятника”. Однак
певні здобутки усе ж таки вдається зберегти для подальших кроків у тому ж
напрямі. Стверджуючи це, треба мати на увазі таку дилему: 1. Швидкі та
глибокі радикальні зміни без загальносуспільного консенсусу щодо них
роблять неминучим відкат. 2. Повільні та поверхневі зміни роблять видимість
змін та нічого реально не міняють, суспільство засмоктує трясовина
попереднього періоду.
Чи означає сказане, що досвід грузинських та інших реформ такого
роду я відкидаю? Зовсім ні. Для досягнення деяких цілей він може бути
дуже корисний, навіть – безальтернативний, а недоліки такого роду реформ
напевне можуть бути компенсовані, якщо реформатори поставлять перед
собою завдання пошуку таких компенсацій. Корисність реформ, базованих
на неоліберальній ідеології, насамперед у тому, що вони можуть забезпечити
достатньо швидке впровадження в дію ефективних ринкових механізмів, а
відтак, сприяти різкому зменшенню корупції. Вони здатні створити
сприятливий бізнесклімат і умови для залучення інвестицій. Вони також
прокладають шлях до економічного зростання, бо вивільняють енергію
простих людей. Немає, звичайно, універсальних рецептів їх проведення,
але ті, хто буде їх робити, зможуть запозичити чимало як загальних підходів,
так і суто технологічних винаходів, апробованих у Грузії.
Досвід ніколи не зможе бути застосований, якщо не знайдеться
критичної маси людей, готових працювати заради суспільства і достатньо
освічених, щоб грамотно й наполегливо впроваджувати зміни. Як зазначає
Е. де Сото, “це робота досвідчених політиків, здатних перебрати яструбине
гніздо і не дати себе заклювати. Лише вони можуть провести реформу в
інтересах більшості, не відлякнувши меншості”27. Чи нарешті набереться їх
критична маса в Україні – політичне питання, яке може бути вирішене
26
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завдяки зростанню громадянського суспільства, освіченості, патріотизму
(усього цього разом). Але чи зможуть реформатори при цьому вирішити
проблему нейтралізації українських олігархів, при залученні на свій бік хоча
б їх частини – це питання питань, яке залишає проблему радикальних реформ
в Україні відкритою.
Antonina Kolodii
NEOLIBERALISM AND SOCIAL TRANSFORMATION:
SOME CONSIDERATIONS ABOUT THE IDEOLOGY OF
REFORMS IN UKRAINE
The article highlights the relevance of neoliberal reforms for societies
like Ukrainian which undergo social transformation. The author studies the
evolution of neoliberalism as an economic theory, ideology and political
practice, posing a number of questions about the pros and cons of neoliberal
reforms in transitional, but not sufficiently modernized societies. A special
emphasis is made on the suitability of neoliberal recommendations for post
communist countries.
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Юрій Ковбасюк, Петро Петровський
АКТУАЛЬНІСТЬ РАЦІОНАЛІСТИЧНИХ ІДЕЙ ЛІБЕРАЛІЗМУ
ЛЮДВІГА ФОН МІЗЕСА ДЛЯ ДИСКУРСУ УКРАЇНСЬКОГО
ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ
Розкрито особливості дискурсу українського державотворення як
постійного обговорення наявних проблем та визначення перспектив і
шляхів розвитку суспільства й держави. Обґрунтовано важливу роль
раціональних ідей Л. Мізеса для сучасного розуміння соціальної цінності
свободи, інституту приватної власності, прав людини та справедливості,
необхідності обмеження суспільної функції держави та визнання основ
демократії.
Ключові слова: дискурс українського державотворення, лібералізм,
раціональні ідеї лібералізму.
Сучасний процес цивілізаційного розвитку українського суспільства,
демократичних форм урядування ґрунтується на теоретичному осмисленні
передового досвіду розвинених країн та визначенні можливостей його
практичного впровадження. Тому метою пропонованої теми є розкриття
особливості дискурсу українського державотворення, обґрунтування
необхідності артикуляції в ньому раціоналістичних ідей видатного мислителя
лібералізму Людвіга фон Мізеса та їх методологічного значення для
демократичного трансформування всіх сфер суспільнополітичного життя
України.
Поняття дискурсу широко використовується в різних сферах мовної
практики для позначення діалогу в широкому розумінні слова. До основних
визначень дискурсу необхідно віднести такі, як:
– сучасний стан суспільної комунікації;
– соціальний контекст мовлення;
– раціональне обговорення наявних суспільних проблем;
– критичний аналіз понять (змісту мови) з метою їх уточнення (зміни)
та об’єктивації в соціальну практику;
– засіб особистісної ідентифікації та соціального порозуміння;
– єдність мови та мовлення;
– окремий прояв мовлення та спільна соціальна практика мовлення.
У контексті українського державотворення дискурс можна визначити
як спосіб раціонального обговорення наявних суспільних проблем для
формування соціальної ідентичності, їх розуміння та пошуку шляхів
вирішення.
У ширшому значенні державноуправлінський дискурс – це:
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– процес рефлексії різних концепцій, доктрин, ідей тощо для
визначення актуальних світоглядних орієнтирів і принципів
державотворення;
– спосіб опосередкування теорії та практики, зокрема прагнень
українського народу та їх відповідності реальному стану;
– засіб формування концептуальної визначеності та методологічної
послідовності у здійсненні трансформаційних змін;
– шлях пошуку й реалізації ефективної моделі державного управління;
– чинник оптимізації соціальної взаємодії всіх суб’єктів суспільного
розвитку.
Отже, значення дискурсу для українського державотворення полягає
в тому, що він є дієвим засобом обґрунтування розвитку суспільства й
держави. Демократичні основи здійснення широких соціальних
трансформацій передбачають їх наукове обґрунтування через звернення
до ідейних засад і позитивного досвіду попередників, врахування
особливостей соціальноекономічного стану та інтересів всіх представників
суспільства.
Для нас особливо важливо зафіксувати, що перехід від соціалістичної
системи господарювання та суспільних відносин до сучасного
цивілізаційного стану потребує значних інтелектуальних зусиль, визначення
світоглядноціннісних орієнтирів тощо. Водночас уважний погляд на
особливості дискурсу з визначення змісту української держави закономірно
фіксує такі його атрибутивні властивості, як:
– недостатнє критичне переосмислення і відповідне незначне
дистанціювання від принципів і практик тоталітарної системи радянського
штибу (патерналізм, етатизм, егалітаризм (рівність у бідності) тощо;
– неусвідомленість важливості раціональних, концептуальних засад
державотворення (“скажіть, що будувати і ми будемо будувати” – класика
періоду початку розбудови української держави);
– спроби зовнішнього запозичення моделі державного управління,
перенесення на український ґрунт успішних практик інших країн (Франції,
Швеції та інших);
– прагнення обійтися ірраціональними замінниками, домінування
емоційнопсихологічної складової (міфів, образів, емоцій, стереотипів
тощо);
– надмірна експлуатація історичних паралелей, актуалізація окремих
поверхневих зразків минулого, архетипів тощо (прикладом може бути
номінування перших кроків державотворення “відродженням”);
– звуження концептуальних основ державотворення до окремих
аспектів сучасного цивілізаційного розвитку, зокрема ринкових реформ
чи підприємництва;
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– обмеження теорії держави її окремими фрагментами, акцентування
уваги на політологічній чи юридичній складовій, які не можуть вичерпати
всю глибину державницької проблематики;
– редукція ідейних засад державотворення до питань вузькополітичних
(утвердження інтересів окремих політичних партій) або звуження
загальнодержавної проблематики до окремих локальних проблем тощо.
Водночас низька якість дискурсу з концептуального обґрунтування
українського державотворення породжує відповідну “багатопарадигмальну”
практику управління, мінімізує окремі досягнення. Закономірними є і такі
соціальні наслідки, як поляризація суспільства, домінування олігархічного
капіталу та спотворені уявлення більшості людей про завдання та зміст
здійснюваних і пропонованих реформ. Адже, за визначенням відомого
теоретика М. Фуко, “влада утворює дискурс, знання, людей і реальності”,
відповідно концептуально невизначена влада продукує непритомне
суспільство та соціальні колізії.
Доречно окремо зафіксувати, що принциповою помилкою
українського дискурсу державотворення був низький рівень врахування
досягнень світової наукової думки як теоретичної основи модернізації
суспільновладних відносин. До таких досягнень необхідно зараховувати і
погляди теоретика лібералізму Людвіга фон Мізеса, який не обмежувався
аналізом економічної проблематики, а досліджував різні сфери суспільного
життя. Людвіг фон Мізес насамперед відомий як фундатор праксеологічного
напряму в економіці та австрійської школи неолібералізму з його орієнтацією
на свободу й знання як найвпливовіші чинники розвитку суспільства.
За визначенням самого Л. ф. Мізеса, лібералізм – це “політичний та
інтелектуальний рух, який замінив докапіталістичні методи виробництва на
вільне підприємництво та ринкову економіку; олігархії та абсолютизм на
конституційнопредставницьке врядування; рабство і кріпацтво на свободу
всіх людей”1. Зрозуміло, що свобода, вільне підприємництво та ринкова
економіка традиційно закріплюються за лібералізмом як його атрибутивні
ознаки. Проте у контексті задекларованої теми потрібно детальніше
розглянути ідеї лібералізму як “інтелектуального руху”, тобто
раціоналістичну складову лібералізму.
Лібералізму Л. ф. Мізеса органічно властивий раціоналізм, адже суть
його, за висловлюванням класика, “полягає в тому, щоб визнати право
розуму у сфері соціальноекономічної політики”2. Раціоналізм у цьому
випадку включає онтологічний, гносеологічний, соціологічний та
1
Мизес Людвиг фон. Либерализм в классической традиции [Текст] / Л. фон
Мізес ; пер. с ан гл. А. В. Куряева . – М. : ООО “Соци ум” ; ЗАО “Издательство
“Экономика”, 2001. — С. 183.
2
Там же. — С. 11.
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практичнометодологічний аспекти. Так, онтологічне значення раціоналізму
полягає у визнанні раціональності за невід’ємну, атрибутивну властивість
людини, підтвердженням чому є висловлювання, що “всьому, чим є людина
і завдячуючи чому вона вивищується над тваринами, вона зобов’язана
своєму розуму”3. На нашу думку, можна стверджувати, що базова ідея
лібералізму про “свободу людини від держави” доповнюється низкою
раціоналістичних положень, зокрема таких:
– “капіталізм – не просто масове виробництво, а масове виробництво
для задоволення потреб мас”4, відповідно “ринковий процес – це щоденно
повторюваний плебісцит”5. Останній неможливий без раціонального
вибору, який здійснюють всі учасники економічного процесу;
– раціональність ринкових відносин поширюється на політику і тому
“лібералізм є політикою, що проводиться в інтересах не якоїнебудь
визначеної групи, а всього людства”. Раціональність тут тотожна врахуванню
всієї множини інтересів окремих груп людей, зведенню їх до компромісно
можливого варіанта;
– раціонально обґрунтованою є позиція лібералізму щодо прав
людини, де, поряд із визнанням рівності всіх перед законом, підкреслюється
важливість реальної соціальної нерівності окремих людей;
– домінування раціональних детермінант людської діяльності повинне
зумовлювати те, що “першим кроком будьякої спроби досліджувати
соціальні, політичні або економічні зміни має бути вивчення змін в ідеях,
якими керуються люди, що здійснюють ці зміни”6. Доповненням цієї тези є
ключове положення класика про те, що “мислення і дія є нероздільні. Кожна
дія завжди базується на визначеній ідеї про причинні зв’язки”7.
Подібний конкретно раціональний підхід демонстрував Л. ф. Мізес і
у ставленні до держави. Вона має здійснювати такі основні функції, як “захист
власності, свободи і миру”8. Загально прийнято вважати, що лібералізм
акцентує увагу на обмеженні функцій держави, зокрема щодо втручання в
економіку, але це не означає, що тим самим девальвується значення
держави. Так, Л. ф. Мізес критично ставиться до спроб видати за абсурдну
концепцію “держава – нічний сторож” і вважає, що такі спроби є проявом
збереження гегелівської філософії держави як божественної сутності з
3
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властивою їй ірраціональною “самостійною моральною субстанцією”9. З
позиції лібералізму держава (система механізмів, законів і урядів)
обґрунтовується визнанням її “абсолютною необхідністю” для суспільства
і таке її трактування принципово відрізняється від концепції анархізму, тобто
іншої ірраціональної крайності10.
Важливо підкреслити, що за своєю суттю лібералізм є
демократичним у розумінні соціальної функції держави. Демократія
визначається як “така форма політичного устрою, яка дозволяє адаптувати
уряди до бажань керованих без насильницької боротьби”11. Зрозуміло, що
така адаптація потребує постійної рефлексії або раціонально
опосередкованої комунікації. Водночас Л. ф. Мізес гостро критикує
бюрократію, зокрема класифікує як етичну основу псевдодемократичної
теорії держави думки про те, що “з виконанням урядових функцій зв’язано
визначене благородство і гідність”12. З позицій раціоналізму критикує класик
і різні прояви етатизму та тоталітаризму.
Раціоналізм Людвіга фон Мізеса мав також методологічне
спрямування. Він послідовно проводив думку, що у суспільних науках, не
можна послуговуватися експериментальними або емпіричними методами.
“Теорії, які створюють і руйнують суспільне співробітництво, можна
довести чи заперечити тільки шляхом чистих міркувань”13. А важливою
рушійною силою історії є не стільки теорії, “що підтримуються невеликою
групою передових мислителів”, скільки доктрини “які вважають
правильними маси звичайних людей”14. Якраз тому єдино допустимою
зброєю партій в політичній боротьбі має бути тільки зброя інтелекту, тобто
переконання мас у правомірності конкретних теорій і доктрин.
Мізес розкриває також психологічні корені антилібералізму та анти
капіталізму – несприйняття системи суспільних відносин , що ґрунтується
на приватній власності та свободі підприємництва. Класик стверджує, що
подібна протидія “йде не від розуму, а від патологічного психологічного
ставлення  образи і нервозного стану, який можна назвати комплексом
Фурьє”…або “завистливої злоби” 15. Зрозуміло, що в українській
інтерпретації комплекс Фурьє – це “жаба” зависті, яка в умовах
революційних потрясінь набувала масштабного поширення як люмпенська
9
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психологія ненависті й нищення. Цікаво підкреслити, що Мізес обґрунтовано
проводить думку про наявність комплексу Фурьє у марксизмі. Тобто
останній спирається на почуття меншовартості маргіналів, їх ненависть до
успішних і заможних людей, проповідує соціалізм як еліксир від земних
негараздів16. Деструктивність такої позиції визначається через романтизм –
готовність прийняти “брехню заради спасіння” та підмінити адекватне
розуміння дійсності утопічною фантазією.
Раціоналізм Мізеса має прагматичне спрямування , що проявляється
у формулюванні низки вимог до управління соціальною практикою. До
таких імперативів належать принципи, норми, методи та засоби соціально
економічної політики. Так, основний принцип лібералізму, на думку
класика, визначається як “правильно зрозумілі інтереси всіх людей в
довготривалій перспективі сумісні” 17. Також політика лібералізму
раціонально обмежується впливом на об’єктивні соціальноекономічні
процеси або “не прагне створити нічого, окрім зовнішніх передумов
розвитку внутрішнього життя”18.
Можна констатувати, що вказані тут та інші раціоналістичні ідеї
лібералізму мають основне значення для розуміння сучасного
цивілізованого суспільства, а їх артикуляція та засвоєння є вельми важливими
для свідомого здійснення переходу від соціалізму до капіталізму. Проте
ставлення до ідейної спадщини Л. ф. Мізеса у суспільнополітичному
дискурсі України є досить суперечливим і визначається панівними в той чи
інший період політичними та ідеологічними доктринами. На нашу думку,
можна виокремити три основні віхи ставлення до лібералізму у
вітчизняному дискурсі державотворення, а саме:
– органічне сприйняття лібералізму – концепції, що мала в Західній
Європі ІХ та початку ХХст. значне поширення – передовими мислителями
України цього періоду;
– повне відторгнення ідей лібералізму радянською тоталітарною
ідеологією;
– суперечливе ставлення до концепції лібералізму в період незалежної
України.
Щодо першого виду ставлення необхідно зокрема констатувати ідейну
близькість поглядів І. Я. Франка та Б. Кістяківського до змісту лібералізму.
Так, правомірно стверджувати, що осмислення перспектив українського
державотворення з позицій раціонального лібералізму здійснював
І. Я. Франко. Підтвердженням цьому є його трактування поступу як
16
17
18

Мизес Людвиг фон. Либерализм... — С. 22.
Там же. — С. 154
Там же. — С. 10.
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раціонально організованого процесу з утвердження пріоритетної цінності
окремої людини тощо. Близькими до ліберального розуміння “нерівної
рівності” в сучасному суспільстві були погляди Б. Кістяківського на
основоположне значення приватного права. Проте загалом необхідно
констатувати, що ці ідеї недостатньо звучали впродовж тривалого періоду
відсутності української незалежної держави. Зрозуміло, що за таких
обставин вказані ідеї можна зараховувати швидше до теоретичних
передумов українського дискурсу державотворення.
У радянський період відбувалося замовчування, заперечення та
нехтування спадщиною лібералізму, оскільки лібералізм практично
тотожний основоположним ідеям капіталізму. Дійсно, соціалістично
комуністична ідеологія люто боролася не лише проти реалій капіталізму,
але і проти будьяких теоретичних спроб його обґрунтування чи
виправдання.
На сьогодні можна стверджувати, що впродовж періоду розбудови
незалежної української держави ідеї лібералізму переважно поширювалися
у формах симулякрів – спрощеноспотворених уявлень і знань, що
доповнюються відповідними ставленнями і діями. Так, свобода стає
вседозволеністю, ринок – базаром, а підприємництво – рейдерством. В
основі подібних трансформацій необхідно бачити втрату раціональності
проголошуваних лібералізмом ідей, поверхневе сприйняття цілісної
концепції. Останнє значною мірою належить і до науки. Для прикладу,
класика критикують за його визнання, “що капіталізм навіть не може
гарантувати рівних можливостей для людей”19. Зрозуміло, що такі “закиди”
можливі лише з позицій егалітаризму, а точніше – радянського солідаризму.
Саме ці та деякі інші рудименти комуністичної ідеології стали
основною перешкодою до сприйняття й практичної реалізації положень
лібералізму. Ще однією важливою підставою сучасного українського
несприйняття лібералізму взагалі та ідей Л. ф. Мізеса зокрема є домінування
в українському дискурсі державотворення націоналістичної доктрини, яка
складно коннотується із соціальною платформою лібералізму. Дійсно, у
працях Мізеса є послідовні заперечення націоналізму за його абсолютизацію
національного питання та ствердження в політиці стереотипів
протиставлення свого та чужого.
Водночас необхідно підкреслити, що ставлення до ідей Л. ф. Мізеса
поверхнево й невиправдано вписується у формат сприйняття сучасного
неолібералізму, з його орієнтацією на глобалізацію капіталу й мінімізацію
економічної функції держави. Такі твердження далеко не повністю
19
Мизес Людвиг фон. Економічний енциклопедичний словник [Електронний
ресурс] / Мизес Людвиг фон. — Режим доступу :http://svit.gov.ua/index.php?productID=789.
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відповідають ключовим положенням концепції Л. фон Мізеса. Якщо класик
акцентував увагу на важливості вільної конкуренції як основоположного
принципу економічного розвитку та необхідності всіх суб’єктів суспільних
змін (включно з органами державного управління) строго дотримуватися
цього принципу, то неолібералізм з його орієнтацією на глобалізацію
капіталу сприяє формуванню монополізації як економіки, так і економічної
доцільності. З позиції неолібералізму головним суб’єктом формування
раціональних сценаріїв розвитку має бути транснаціональний капітал та
його корпорації.
“Інакше кажучи, тотальна критика державної економіки і державно
критичний дискурс загалом просувають і заохочують монополію світової
економіки на економічну раціональність і на цьому тлі парадоксально
уможливлюють створення нових монополій, нових вузьких місць
постачання і нових ризиків…” 20. На думку сучасного німецького соціолога
У. Бека: “У біполярному світі протистояння між Сходом і Заходом
конкурували дві форми економічної раціональності, а саме: приватно
економічна капіталістична форма Заходу і державноекономічна та
державносоціалістична форма Сходу” 21. А сучасне визначення стратегії
неоліберальної держави “означає, що держава мислиться як подовжена
рука світового ринку, як продовження політики світового ринку державно
політичними засобами” 22, а “неоліберальний консенсус означає
реформування національнодержавних інститутів і принципів їх діяльності
за критеріями раціональності транснаціональної економіки, з чого випливає
кінець самостійній ідеології та політиці держави 23.
За У. Беком, альтернативою неоліберальній доктрині глобалізації є
концепція сучасного космополітизму, сутність якої, як і можливість
позитивної адаптації до проблем українського державотворення вимагають
окремого аналізу та оцінки. У форматі нашого розгляду можна зауважити,
що позитивного ставлення заслуговують проголошувані ним політика
полісуб’єктності (транснаціональні корпорації, міждержавні об’єднання,
національні держави) та світогляднометодологічний принцип – врахування
інакшості іншого. Останні цілком відповідають демократичній моделі
державного управління та розбудові громадянського суспільства.
Як висновок необхідно констатувати, що визначення теоретичних,
ціннісних і методологічних орієнтирів українського державотворення
потребує серйозного осмислення концептуальних основ сучасного
20
Бек У. Влада і контрвлада у добу глобалізації. Нова світова політична економія
[Текст] / У. Бек ; пер. з нім. О. Юдіна. — К. : НікаЦентр, 2011. — С. 213.
21
Там же. — С. 213.
22
Там же. — 219.
23
Там же. — С. 220.
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розвитку суспільства. Сучасним засобом творчоконструктивістського
пошуку шляхів розвитку та скорочення діапазону невизначеності
українського державотворення та соціальних трансформацій є дискурс.
Предметнопроблемне проведення дискурсу дозволяє визначити цінності
та стратегії розвитку, суб’єктів його здійснення, шляхи впровадження, засоби
легітимізації тощо. Серед базових концепцій сучасного цивілізаційного
розвитку лібералізм заслужено займає важливе місце. Його актуальність
зумовлюється теоретичним обґрунтуванням принципових положень
розвитку суспільства, до яких правомірно належать: ідея свободи у її загально
соціальному та економічному значенні, визначальна роль інституту
приватної власності, права людини та сучасне розуміння соціальної
справедливості, раціональне обґрунтування людської діяльності та хибність
суто психологічних її підстав, розуміння необхідності обмеження соціальної
функції держави, визнання цінності демократії та критика бюрократії. Тому
одним із важливих завдань для представників суспільнополітичної думки
сучасної України є активне звернення до раціоналістичних ідей лібералізму
Л. ф. Мізеса, забезпечення їх звучання в дискурсі українського
державотворення та застосування у соціальній практиці.
Yuriy Kovbasiuk, Petro Petrovskyi
RATIONAL LIBERALISM OF LUDWIG VON MISES IN THE
DISCOURSE OF THE UKRAINIAN STATE BUILDING
The authors have identified the specific features of discourse on
Ukrainian stateformation as a constant communication to discuss current
problems and defined prospects and ways for developing the society and the
state. The paper elucidates the important role of Mises’ views for the modern
understanding of social values like freedom, private ownership, human rights
and justice as well as the necessity of limiting the social function of the state
and the recognition of foundations of democracy.
Key words: discourse of Ukrainian stateformation, liberalism, rational
ideas of liberalism.
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Ігор Карівець
ПУБЛІЧНА ПОЛІТИКА ЗА УМОВ КРИЗИ, АБО КОЛИ ПЛАТОН
ЗУСТРІЧАЄТЬСЯ З ЛЮДВІҐОМ ФОН МІЗЕСОМ
Вчення Платона про ідеї добре відоме усім, хто читав його праці.
Проаналізовано основні ідеї лібералізму (приватної власності, свободи, рівності,
миру, толерантності, демократії), як вони представлені Людвіґом фон Мізесом.
Цей аналіз руйнує спотворене розуміння ліберальних реформ та політики, яке
усталилося в Україні. Зазначено, що в Україні постала неліберальна держава та
економіка, бо всі ідеї, зазначені вище, були не вірно витлумачені засобами
масової інформації, політиками та економістами. Українці вірять, що ліберальні
реформи та політика призводять до бідності і аморальності, побудови
олігархічної економіки та держави. Стверджується, що публічна політика
повинна засновуватися на цих ідеях, які необхідно втілювати у життя.
Ключові слова: ідея, демократія, лібералізм, мир, приватна власність,
рівність, толерантність, свобода.
Вступ
У своїй статті я би хотів привернути увагу до несподіваного зв’язку
лібералізму як суспільнополітичного вчення про свободу та платонізму
як вчення про ідеї, з публічною політикою.
Що таке публічна політика? Це поняття ототожнюють із державною
політикою. Державна політика є централізованою (поняття “держава”
походить від російського дієслова “держать”, тобто тримати…в одних руках).
На нашу думку, публічна політика – це політика окремих громадян та
спільнот громадян, які активно беруть участь у прийнятті політичних рішень;
мережа спільнот громадян, які співпрацюють із державними органами.
Індикатором розвитку демократії може бути відсоток від загальної кількості
тих прийнятих рішень, які були прийняті спільнотами громадян. На сьогодні
вже замало виборів президента і парламенту, які дуже часто
фальсифікуються. Повна демократія означатиме лише публічну політику, а
державна політика буде зведена до нуля. За повної демократії влада належить
виключно громадянам; щоб так сталося, необхідні ідеї.
У Платона головне у людському житті – це піднятися до споглядання
і втілення ідей у життя. Ідея – ключове поняття Платона. Свобода та ідея –
взаємопов’язані. Ідею може втілювати лише свобідна людина, яка виходить
за межі того, що люди називають “світом”, тобто фактичністю існування
тут і тепер. Втілювання ідей – це процес випереджання часу та
трансформації реальності. Платон мріяв, що філософи будуть політиками.
Це означає, що філософ здатний втілювати ідею у життя – практику. Він є
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свобідний від приземлених інтересів. Лібералізм – це не лише економічна
свобода, але й свобода від інстинктів, від нерозумності. Філософ – це
менеджер вищого ґатунку, бо він володіє мистецтвом втілення ідей в
реальність, яка її змінює. Криза означає кризу реальності, яка перебуває у
стагнації. Реальність – це фактичність тутбуття. Звільнення мислення від
шаблонів думки, від узвичаєних понять, які перетворилися на закостенілі
догми. Ліберальне мислення є таким вільним мисленням, яке виходить за
межі шаблонів думки та догм. Відсутність ідей – це криза. Публічна політика –
це політика громадян, які залучаються до “великої політики”. Ці громадяни
є свобідними від догм та закостенілих понять; вони вміють споглядати, тобто
володіють мистецтвом теорії, бо тільки у спогляданні відкривається світ
ідей, який врятує від кризи. Зрозуміло, що такі громадські політики є
позапартійними і вільними від будьяких ідеологій, бо ідеологія – це вже
ментальне закостеніння, яке конституює “нещасну свідомість”.
Фактичність існування закрита від світу ідей. Ідея – це те, що змінює,
що виводить за межі кризи, а свобода – це те, що дозволяє споглядати ідею з
метою її втілення. Таким чином, платонізм та лібералізм не суперечать один
одному, як вважав Карл Поппер у своїй книзі “Відкрите суспільство та його
вороги” (ворогом номер один відкритого, ліберального суспільства цей автор
вважав Платона). Публічну політику втілення ідей можна проводити лише у
відкритому суспільстві. Про це добре знав Людвіґ фон Мізес1.
Криза в Україні: причини і наслідки
Падіння тоталітаризму не означає його цілковите зникнення.
Функціонування залишків тоталітаризму нібито вже в “новій” країні можливе
тому, що при владі залишаються представники апарату тоталітарної держави,
які вже за “нових” умов просто пристосовуються до зовнішніх атрибутів “нової
державності” (нової конституції, нових прапорів, нового гімну тощо), але ці
атрибути не мають для них жодного значення, бо їхня ментальність, тобто
сукупність політичних та управлінських установок, залишається старою; вони,
за інерцією, продовжують притримуватися тоталітарних методів управління.
З дня проголошення Незалежності і до поразки Помаранчевої
революції українське суспільство та держава вважалися перехідними2, тобто
суспільством та державою, які поступово звільняються від тоталітарної
1
Ludwig von Mises. Liberalism. The Classical Tradition. Liberty Fund, Indianapolis
[Text] / Ludwig von Mises. — [S. p. : s. n.], 2005. — 171 p. ; Ludwig von Mises. Planning
for Freedom // Libertanian Press [Text]. — 1980. — 274 p. ; Ludwig von Mises. Theory
and History. An Interpretation of Social and Economic Evolution [Text] / Ludwig von
Mises. — Auburn, Alabama : The Ludwig von Mises Institute, 1985. — 392 p.
2
Політичні режими сучасності та перехід до демократії [Текст] / Степан
Давимука [та ін.]. — Львів: [б.в.], 1999. – 168 с. ; Українське суспільство на шляху
перетворень: західна інтерпретація / за ред. Всеволода Ісаїва; пер. з англ. Андрія
Іщенка. – К. : КМ Академія, 2004. — 360 с.
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спадщини в управлінні і здійснюють перехід від тоталітаризму і патерналізму
до демократії та самоуправління; були великі сподівання, що під час цього
переходу відбудеться національнокультурне відродження в мовній, освітній,
мистецькій та інших сферах. Але на сьогодні вже забули про перехідність,
про національне відродження.
Україна не здійснила переходу від тоталітаризму до демократії, від
патерналізму до самоуправління та самоорганізації, на відміну від Польщі,
Чехії, Угорщини та Прибалтійських республік. Чому цей перехід не відбувся?
Чому не вдалося здійснити переходу до демократії та самоуправління? Чому
не відбулося повною мірою відродження української мови,
книгодрукування, освіти? Дуже багато “чому”. Ми вважаємо, що відповідь
треба шукати у постколоніальному повсякденні українців.
Після колапсу Радянського Союзу в Україні починається хаос,
безвладдя. Ми пам’ятаємо 90ті рр.: кримінальні розбірки, рекет, перерозподіл
радянського майна, інфляція, закриття підприємств, безробіття тощо. Свої
перші мільйони відомі політики та олігархи заробили саме у ці часи великого
сум’яття. Народ виживав іншим шляхом (не всі ж були допущені до
радянського майна). Сотні тисяч українців стали “човниками”, які
перевозили на візках, спершу менших (“кравчучки”), а пізніше більших
(“кучмовози”), нехитрий крам, який купували у Польщі та Туреччині, і
перевозили його в Україну, щоб тут продати.
У повсякденній мові часто вживається слово “бєспрєдєл”, який
можна вважати надмірним, ірраціональним, невмотивованим насильством.
Цей “бєспрєдел” поширюється також і владою, функція якої в нормальній
державі полягає у збереженні порядку й мінімізації насильства. В Україні
спостерігається спалах насильства та корупції, як у “верхах”, так і в “низах”,
зґвалтування, терористичні акти, бійки, примусове виселення пересічних
громадян з їхніх будинків та квартир, замовні вбивства і побиття підприємців
та журналістів на вулицях українських міст тощо.
Коли ми намагаємося зрозуміти ці “діяння”, то потрапляємо у глухий
кут. Адже з розумного, логічного погляду ми не можемо їх пояснити; цей
“бєспрєдєл” є ірраціональним, не обґрунтованим й викликає страх. Важливо
зрозуміти, наскільки закономірним був перехід не до демократії та
самоуправління і відродження українського народу, а до “бєспрєдєла” та
корупції, які проникли у повсякденне життя мільйонів українців.
Можливі такі відповіді на вище сформульовані питання: 1) перехід до
“бєспрєдєла” та корупції був обумовлений прорахунками тих, хто керував
державою на початку 90х рр. й керує нею досі; 2) перехід до свавілля
чиновників та криміналітету, які потрапили у владні структури, був
обумовлений слабкістю дисидентського руху шістдесятників, які пішли на
компроміс із комуністичною номенклатурою і ввели їх у нові владні
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структури; 3) успішний перехід до корупції та панування посткомуністичної
номенклатури разом із злочинними угрупуваннями був обумовлений
слабкістю самого суспільства, яке не зуміло самоорганізуватися та
підтримати шістдесятників у їхньому домаганні увійти у владні структури,
оскільки воно було понівечене радянським тоталітаризмом, який
пригнічував ініціативу, атомізував людей і відучував їх відстоювати свої
права, сіючи серед них зерна підозри та недовіри одне до одного; 4) в Україні
суспільні інститути все ще функціонують так, щоб формувати в індивідів
підпорядковану поведінку, яка “все зносить і терпить”. Нам здається, що усі
ці чотири фактори обумовили поразку демократичнонаціональних сил і
призвели до постання мафіозної держави, яка копіює тоталітарну державу
Радянського Союзу, проводячи політику внутрішнього колоніалізму.
Вихід з кризи: втілення ліберальних ідей
В Україні жодні ліберальні реформи, які б засновувалися на
ліберальних ідеях, не проводилися. Тому й відбулася дискредитація таких
понять, як “реформа” і “свобода”. Людям нав’язали міфологему, що
внаслідок проведення “ліберальних реформ” їхнє життя погіршилося.
Виникнення олігархічної держави, високий рівень корупції, низькі пенсії і
зарплати, заробітчанство, податковий тиск, зростання злочинності, занепад
традиційних цінностей українців – все це розглядалося і розглядається як
наслідок “ліберальних реформ” і запровадження “демократії”. Слова
“ліберал” і “демократ” вживаються у лайливому значенні.
Таку ситуацію потрібно змінювати, бо якщо й надалі український народ
спотворено сприйматиме ліберальну демократію, яка поширилася на країни
центральносхідної Європи після падіння Радянського Союзу, то його
майбутнє більш, ніж проблематичне. Ми бачимо, що колишні соціалістичні
країни, наприклад Польща, Чехія, Угорщина, Словаччина, Литва, Латвія,
Естонія, пішли шляхом ліберальної демократії і лише від цього виграли 3.
У своїй праці “Лібералізм. Класична традиція” Людвіґ фон Мізес чітко
визначає ідеї, які покладені в основу ліберальної демократії, а саме: ідея
приватної власності, ідея свободи, ідея миру, ідея рівності, ідея демократії,
ідея толерантності 4. Ці ідеї покладаються в основу як соціальної, так і
економічної політики.
3
Зрозуміло, що у цих країнах є і ті, хто не погоджується з прийнятим політико
соціальним курсом розвитку, але ліберальна демократія довела, що молоді люди, які
знають іноземні мови, здатні навчатися, проявляють ініціативу у будьякій сфері і
хочуть започаткувати свою справу (бізнес), можуть реалізувати себе і досягнути
життєвого успіху. Головне, що ліберальна демократія надає можливості для розвитку,
а чи скористаються цими можливостями люди – залежить від них самих.
4
Lu dwig von Mises. Libera lism. The Cla ssical Tra dition. Liberty Fu nd,
Indianapolis [Text] / Ludwig von Mises, 2005. — 171 p.
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В Україні ідея приватної власності була спотворена так званою
“ваучерною приватизацією” 90х рр. ХХ ст. Пригадаймо, що майнові
сертифікати нібито давали змогу українцям приватизувати державне
майно і кожен із них ставав би акціонером того чи іншого підприємства й
отримував би дивіденди. Але цього не сталося, бо виграли ті, хто “був
близький до влади, такий союз влади і людей, близьких до влади. Я сказав
би так: бюрократи вирішували, кому стати багатим. Такий був стан
суспільства. І вони виграли найбільше”5. Тому більшість українців не стали
власниками, і така неуміла, бездарна схема приватизації була названа
“прихватизацією”. Більшість залишилася з нічим, а меншість стала
надзвичайно багатою.
Ідея свободи була спотворена її хибним розумінням, як
вседозволеність, “безпрєдєл”, коли нехтуються закони та норми поведінки;
свободу розуміють дуже поверхово. Наприклад, коли учні 7го класу на
уроці фізкультури палять, а вчителя не видно, бо він боїться зробити їм
зауваження, то таких учнів вважають “вільними”, “розкутими” тощо. Крім
цього, вважається, що так поводяться учні на Заході, особливо у США; ось
таку “свободу” запровадили в українських школах.
Ідея миру полягає у тому, що люди народженні не для війни між
собою, а для співпраці. Війна лише все руйнує і нічого не створює. Особливо
жахливі громадянські війни всередині тої чи іншої країни. Прикладом тут
може бути Афганістан і Сирія. Будьяка війна руйнує розподіл праці.
Розподіл праці – це благо для цілого суспільства, яке полягає у тому, що
кожен може займатися тим, чим він хоче і вдосконалювати себе у своїй
справі. Розподіл праці робить індивідів самодостатніми. Ця самодостатність
не є ізоляцією від інших індивідів. Самодостатні у своїх справах індивіди
починають співпрацювати й взаємодіяти на користь усього суспільства.
Ідея рівності полягає у тому, що ніхто не може мати привілеїв, пільг,
за допомогою яких він досягає успіху у житті. Привілеї і пільги можуть
надаватися як окремим індивідам, так і групам людей і цілим класам. Привілеї
і пільги унеможливлюють продуктивну конкуренцію і є джерелом корупції.
Ідея демократії безпосередньо пов’язана з ідеєю рівності.
Ліберальна політика спрямована на те, аби держава не була монополістом
влади, яку здійснює через уряд. Це не означає, що ліберальна політика
веде до анархізму. Держава необхідна для того, щоб зберігати мир,
захищати приватну власність тощо. Але держава повинна спиратися на
народ і залежати від нього. Тому Людвіґ фон Мізес так визначає
демократію: “Демократія – це така форма політичного управління, яка
5
Від ваучерної приватизації виграв той, хто був близький до влади [Електронний
документ] / Пасхавер. — Режим доступу : http://www.radiosvoboda.org/content/article/
24 912 098.html.
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уможливлює пристосування уряду до бажань громадян без застосування
насильства”6.
Ідея толерантності є дещо суперечливою. Людвіґ фон Мізес зазначає:
“Лібералізм повинен бути нетолерантним до будьяких проявів
нетолерантності” 7. Для мирного розвитку суспільства толерантність є
необхідною. Інші погляди, переконання, окрім людиноненависницьких,
расистських, які сіють міжнаціональну ворожнечу, не повинні переслідуватися
й засуджуватися. В ліберальному суспільстві існує плюралізм поглядів і
переконань, але вони не повинні бути спрямованими на руйнування миру та
кооперації. Не може бути також монополії на істину в останній інстанції.
Вільний пошук істини вітається – для цього існують університети, як незалежні
наукові інституції. Ліберальна політика не може засновуватися на силових
методах: “Лібералізм бореться проти усього безглуздого, недалекого,
помилкового і злого не репресіями та застосуванням грубої сили, а зброєю
свідомості”8. Лібералізм звертається до свідомості людини. Наявність
свідомості – це те, що відрізняє людину від диких звірів.
Висновок. Оцінка можливості втілення ліберальних ідей в Україні
Якщо розглядати конкретно кожну ідею окремо, то виявиться, що
Україна мало просунулася на шляху до ліберальної демократії.
В Україні не розвинутий малий і середній бізнес, а це означає, що
фактично відсутні малі і середні власники. Натомість, в Україні панують
фінансовопромислові групи, які мають монополію на те чи інше
виробництво. Інститут приватної власності дискредитовано розкраданням
державного майна та неефективною “ваучерною приватизацією”. Тому
відродити довіру до приватної власності серед українців буде не просто.
Щодо ідеї свободи, то, як вже було зазначено вище, українці
сприймають свободу як вседозволеність і безкарність, коли можна робити
все, що завгодно. Вони не розуміють того, що свобода не тотожна
беззаконню й вседозволеності. Свобода асоціюється з соціальним та
політичним хаосом.
Не викликає довіри ідея рівності, оскільки в Україні процвітає
непотизм, блат, клановість. Наближені до влади мають привілеї та пільги, у
той час, як більшість громадян України ледве “зводять кінці з кінцями”.
Ідея представницької демократії також втратила довіру, бо останні
роки в Україні вибори проходять із значними порушеннями виборчого
права, з підкупами виборців, нечесним підрахунком голосів тощо.
6
7
8
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Ludwig von Mises. Liberalism ... — P. 21.
Ibid. — P. 33.
Ibid. — P. 34.

Ідею толерантності можна вважати більш менш втіленою в Україні,
оскільки Україна – це багатоетнічна держава, багатоконфесійна, і ми не
спостерігаємо масових репресій щодо тих людей, які мають інші погляди,
переконання чи віру. Проте є нетерпимість до представників нетрадиційної
сексуальної орієнтації.
Те, що в Україні за всі роки її незалежності не було громадянської
війни, то це заслуга самих українців, які є толерантними і неагресивними.
Попри те, що вони пережили геноцид, зазнали великих втрат, українці
залишаються миролюбними та гостинним. Тому для українців головне,
щоб не було війни. Вони люблять спокій і мир.
Після підписання Україною угоди про асоціацію з ЄС ймовірність
втілення ліберальних ідей у життя зростає, але хотілося би, щоб українці
самостійно усвідомили те, що дані ідеї – це не примха когось, це не повчання
європейців, як треба жити. Просто ці ідеї є в основі європейської цивілізації,
а українці до неї належать. Якщо вони хочуть бути в Європі та з Європою,
то іншого шляху бути не може, окрім прийняття цих ідей і побудова на їх
основі життя.
Ihor Karivets
PUBLIC POLICY IN CONDITIONS OF A CRISIS OR
WHEN PLATO MEETS LUDWIG VON MISES
Plato’s teaching on ideas is wellknown. In this article, the main ideas of
liberalism, i. e. private property, liberty, equality, peace, democracy and tolerance,
as presented by Ludwig von Mises, are analyzed. Such analysis destroys some
distorted understanding of liberal reforms and policy. The Ukrainian state and
economy are not liberal, because all the abovementioned concepts were
consciously misinterpreted by media, politicians and economists. Ukrainians
believe that liberal reforms and policies lead to poverty, amorality and the
establishment of an oligarchic state and economy. On the contrary, the author
argues that the public policy should be based on the ideas suggested by
Ludwig von Mises.
Key words: idea, democracy, equality, liberalism, liberty, peace, property,
tolerance.
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Marcin Chmielowski
CONTEMPORARY CAPITALISM IN THE AUSTRIAN SCHOOL OF
ECONOMICS AND THE LIBERTARIAN PERSPECTIVE
The paper is an attempt at reconstructing two concepts: “state
capitalism” and “laissezfaire capitalism.” In discussions, including academic
ones, these two terms are used interchangeably, which can lead to difficulties
with the interpretation of the causes as well as the nature of the last recession.
However, as this article shows, this error is generally avoided by libertarians
(including the adherents of the Austrian School of economics who often identify
themselves with libertarian postulates). Thanks to this, libertarian writings can
provide many interesting interpretations of recent events related to the global
recession.
The article distinguishes between the two abovementioned terms and
identifies their characteristic features while paying special attention to the role
the state plays in the accumulation of capital. Then, it presents a libertarian
view of these two distinct types of capitalism, as well as the arguments used in
libertarian criticism of state capitalism.
Key words: capitalism, Austrian School, libertarians.
The motivation behind the following article is the recently popular
statement that “capitalism has failed.” Its prevalence is disturbing. When such
diagnosis is put forward by the Occupier of Wall Street, any possibility of
dialogue or any attempt at explaining the phenomenon of capitalism becomes
nonexistent. The emotions that surround the subject prevent any rational
examination of the situation and thus no conclusions can be drawn. But what is
even worse is that journalists have taken to using the academic term “capitalism”
completely freely, without trying to define it or outlining the institutional
framework of its influence. Anything, even completely contradictory features,
can be attributed to an undefined phenomenon. Such state of affairs cannot
help the public debate over the nature and the state of modern capitalism.
However, when somebody actually does attempt to define capitalism,
they must remember that it is a complicated undertaking. The reason for this is
the multitude of indices that may be taken into account. The author of this
article puts forth the thesis that the capitalism of today cannot be viewed as a
monolith, rather, there exist many dissimilar capitalisms. More than one criterion
can be employed to differentiate between them, such as those accentuating the
cultural differences between capitalisms of different countries. However, the
distinction presented in this article is based on a different criterion, namely that
of the degree of the state’s participation in the workings of capitalism. Today,
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two rival models of capitalism can be identified: state capitalism and laissez
faire capitalism. This distinction becomes possible when we view the issue
from the libertarian point of view. Libertarianism puts heavy emphasis on the
differences and even contradictions that exist between voluntary order and
order based on compulsion enforced by the state. The libertarian view on the
condition of capitalisms and their respective frameworks constitutes, in the
author’s opinion, an interesting research perspective that allows one to prove
the thesis of capitalism’s duality based on its symbiosis with the modern state
or lack thereof (which is often proposed, but seldom found in reality).
Another terminological complication that interferes with the discussion
on capitalism is the tendency to identify free market with capitalism. Of course,
these two phenomena are irreversibly intertwined. It is however possible to
define a protocol of divergence between them, and through that, to demonstrate
that while these two phenomena are indeed related, it is nonetheless possible
to separate them.
This article is by no means intended to exhaust the subject. Rather, it is
meant to fuel the debate on the condition of modern capitalisms. The proposed
division pertaining to capitalism’s symbiosis with the state or its absence is not
supposed to replace those attempts at structuring the phenomenon that are
already in use, and are unquestionably more popular. It is simply a different
perspective which is currently gaining popularity in American academic
discourse, which is caused by the rising importance libertarianism on the other
side of the Atlantic Ocean. In mideastern Europe, where the history of capitalism
is completely different than it is in the US, there are very few references to any
distinction between state and laissezfaire capitalism. Perhaps this article may
serve to change this.
The meaning of the term “libertarianism”
Libertarian researchers are not in agreement as to exact shape of the
“borders” of libertarianism and what specific properties set this philosophy
apart from other, similar ones: mutualism, anarchoindividualism or classical
liberalism. This problem is visible for instance in the multitude of existing
definitions of libertarianism. However, one definition must be selected and
become the point of reference for this article.
From those different, rival definitions the one selected here is that by
Polish philosopher Dariusz Juruś. According to this definition, libertarianism is
divided into strict and general. Strict libertarianism is distinguished by it
approach to the notion of property. Juruś defines this type of libertarianism as
a position which is based on the absolute property right and also: (I) on the
ethical level – the doctrine of natural law; (II) on the economic level – the theory
of the Austrian school of economics; (III) on the political level – 19thcentury
anarchic individualism of Lysander Spooner, with an additional provision that
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the acceptance of the concept of natural law, Austrian school of economics and
Spooner’s anarchoindividualism without considering property right and
absolute right prevents one from being a classified as a strict libertarian 1.
The relevance of the libertarian perspective and its capacity for defining
capitalism is closely related not only with the foundations of libertarianism,
which have been pointed out by Juruś, but also with the references to the
legacy of Franz Oppenheimer, which are common with libertarians. In his analyses
of the state, Oppenheimer distinguished the means allowing one to become
rich into two categories: economic and political. Economic means are available
through engagement in voluntary cooperation. Political means are available
through confiscation and external obligation2. This distinction is often, usually
directly, referred to by most libertarians, including all strict libertarians, most
prominently represented by the founder of consequentialist libertarianism
Murray Rothbard, whose work is often cited by all those among libertarians
who have been influenced by the Austrian school of economics3 .
Two definitions of capitalism from a libertarian perspective
Two definitions of capitalism, both closely related with the distinction
of means into political and economic, will be accepted for the purposes of this
article. There are some elements they share, but there are also some they do
not. Both these definitions will then be supported with appropriate references
to libertarian writings on this subject.
If we limit our considerations of definition to just two relevant meanings
of capitalism, we will notice that what is at the core of each of those definitions
is operating on available capital, which is distributed by the capitalist in exchange
for services rendered him. The owner of the capital, which today (following the
managerial revolution) means an institution rather than an individual, may well
have obtained this capital through means not normally associated with
capitalism, for example through state benefits distributed in accordance with
some political agenda.
Accepting this distinction we can describe the properties of state
capitalism as well as laissezfaire capitalism. Under the former, the acquisition
of capital and/or its proliferation, and, thanks to this, the continued exchange
of capital for work, is related first and foremost to the possibilities of influence
that rest with the state. State capitalism therefore is such form of capitalism
where private companies are granted support by the state. However, state
1
Juruś D. W poszukiwaniu podstaw libertarianizmu. W perspektywie rothbardowskiej
koncepcji własności [Tekst] / Juruś D. — Kraków : [b. w.], 2012þ — S. 11.
2
Oppenheimer F. The State. Its history and development viewed sociologically
[Text] / Oppenheimer F. — N.Y. : [s. n.], 1926. — P. 24—27.
3
Rothbard M. For a New Liberty. The Libertarian Manifesto [Text] / Rothbard M. —
Auburn : [s. n.], 2006. — P. 61—62.
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capitalism is not run by the state itself, but by the companies possessing the
capital. Thus it seems justified to consider state capitalism synonymous with
corporate capitalism.
Laissezfaire capitalism, on the other hand, is such type of capitalism
under which accumulation is not accelerated by the regulatory activity of the
state, as a matter of fact it takes place “beside” the state, so in a hypothetical
situation in which there either is no state, or when its interference with economic
processes is minimal, making it only a “night watchman”.
Free market vs. capitalism
Free market is such means of exchange of goods that is characterized by
voluntariness of all agreements. It takes on a network structure and tends to be
nonhierarchical. Capitalism, on the other hand, is a way of management that not
only produces a hierarchy but also depends on it for efficiency. Free market can
be a foundation of capitalism: thanks to primitive accumulation of capital, which
becomes possible as a result of many market operations (exchanges) having
taken place, certain subjects will be able to accumulate sufficient capital and thus
take on the role of the capitalist. This – in the author’s opinion – will always
occur, because the sum total of all market exchanges will always be nonegalitarian,
even in light of the fact that the market is not z zerosum game (one party does not
have to lose for another to gain.) As time goes by, certain subjects, displaying
greater rationality, will accumulate gains, which may later become investment
capital, while other subjects will accumulate gains at a slower pace.
Such a phenomenon, so a kind of “overwriting” of the network structure
of free market through spontaneous emergence of capitalist institutions on this
structure can be explained by the existence of time preference. This explanation
has been proposed by HansHermann Hoppe, an adherent of Austrian school
and a strict libertarian. He writes: “Constrained by time preference, man will only
exchange a present good for a future one if he anticipates thereby increasing his
amount of future goods. The rate of time preference, which is (and can be)
different from person to person and from one point in time to the next, but which
can never be anything but positive for everyone, simultaneously determines the
height of the premium which present goods command over future ones as well as
the amount of savings and investment. […]. No supply of loanable funds can
exist without previous savings, i.e., without abstaining from a possible
consumption of present goods (an excess of current production over current
consumption). And no demand for loanable funds would exist if no one perceived
an opportunity to employ present goods productively, i.e., to invest them so as
to produce a future output that would exceed current input”4. Therefore, capitalism
as a hierarchy will always appear on the foundation of free market.
4
Hoppe H.H. Democracy. The god that failed [Text] / Hoppe H.H. — N.Y. :
Brunswick : [s. n.], 2007. — P. 2.
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Thus, capitalism can only ensue through the accumulation of capital.
The state can either participate in this actively or not at all. Keeping this in
mind, we can move on to consider an attempt at reconstructing the critical
libertarian approach to state capitalism.
This approach is dual in nature. Libertarians criticize corporate capitalism
from the ethical point of view, relying on deontological arguments, which can by
summed up as follows: “corporate capitalism, even if it is economically more
efficient than other methods of management, is less ethical than laissezfaire
capitalism”, as well as on consequentionalist arguments which demonstrate that
the employment of different methods of management and separating big capital
from the state would have positive economic results. These two lines of
argumentation are of course intertwined. Depending on the individual libertarian
or even individual article in which he demonstrates his beliefs, the arguments can
be take in either of these two directions. However, consequentionalist arguments
will always be secondary to the deontological ones, at least in the case of
deontological libertarians, and austrolibertarians are counted among those.
Examples of critiques of state (corporate) capitalism from the point of
view of strict libertarianism
The most important arguments against state capitalism formulated
by Roderick T. Long are representative of the duality of libertarian
argumentation; additionally, he describes the direct and indirect methods
of state support of big business. The indirect ones include subsidies,
bailouts, protective tariffs and all the benefits stemming from the state
granting a company monopoly5. The indirect ones comprise a wide range of
phenomena. Long, an anarchocapitalist, seems to think that even apparently
neutral actions on the part of the state benefit the corporation and strengthen
the existing order of state capitalism. This opinion can be seen in his
statement that the construction of a network of roads and highways for
public money is in fact a subsidy of road transport which benefits chiefly
those companies that transport substantial amounts of goods over large
distances, which means corporations. Long maintains that the strength of a
corporation stems not from the efficiency of its managers, which he sees as
low, but from the fact that it acts in cooperation with the state. It is the state
that grants the corporation greater freedom of action, and this allows the
corporation to separate the profit from the risk associated with its pursuit 6.
However, Long states, it is not exclusively due to particular state policy of
corporate support that a corporation thrives. The company he quotes as an
5
Long R.T. Corporations vs The Market; Or, whip conflation now [Electronic
resourse] / R. T. Long. — Access mode : http://www.catounbound.org/2008/11/10/roderick
long/corporationsversusthemarketorwhipconflationnow/ (access: 08.09.2013).
6
Ibid.
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example of real enterprising talent is WalMart, an organization often cited
in American debates on the condition of free market and capitalism. He
stresses, however, that the preferential treatment by the state corporations
can rely on is what accounts for the size of that company7.
A deontological critique of corporate capitalism has been put forth by
Frank van Dun. In the very beginning of his argument he states that present
day corporate operating methods in fact it make it impossible qualify
corporations as free market institutions8. Van Dun holds that the phenomenon
of free market is fully correlated with natural law, which, after Locke, he explains
as the right each man has to life, freedom and property by simple virtue of
being human. On the other hand, corporations, having acquired their own
legal personality and a privileged legal status unavailable to individuals, are
able to violate natural law with more ease than an individual ever could. Of
course, the corporation, van Dun maintains, does not become a completely
separate entity. Its shareholders, by separating their actions (it is the
shareholder themselves that perform them) from the consequences of these
actions (those are attributed to the corporation) can do things that are
reprehensible from the point of view of both natural as well as codified law, if
the latter is a formalized reflection of the former. Meanwhile, corporate order
has, in van Dun’s opinion, more to do with the logic of state management
than with free market9.
After all, van Dun states, the state, by promoting corporate order and
benefiting from it in some way, replicates a scheme it is familiar with. In this
scheme the shareholder is likened to the citizen. The citizen, plotting his activities
on codified law, which grows ever more distant from natural law, can legally
perform naturally reprehensible actions. However, van Dun is not totally critical
of corporations. He appreciates their extraordinary capability for organizing
economic life, mobilizing work and capital as well as their contribution to
technological development. Still, he warns of the potential loss of freedom by
the individual, forced to live in a world where the corporate reign keeps on
expanding10.
Another approach has been presented by Sean Gabb. In his view, the
alliance between the state and big business enables the latter to dehumanize is
treatment of employees. Gabb warns of the negative consequences of the spread
of corporate culture, which is based on stiff hierarchy, procedures and actions,
in huge (with respect to the number of employees and the scale of operations)
7

Long R. T. Corporations ...
Frank van Dun. Is the Corporation a Free Market Institution [Electronic resourse] /
Frank van Dun. — Access mode : http://www.fee.org/files/docLib/feat7.pdf.
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Ibid. — P. 32—33.
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companies, who owe their size to government legislation11. He says that employees
used to functioning in corporations will be less willing to undermine the internal
hierarchies of states in which they live. In his opinion, this is what constitutes the
longterm gain the state gets out of supporting corporations12. Gabb considers
corporate managers an element of state establishment13 .
Laissez-faire capitalism as a proposal
What type of capitalism would libertarians support? If we remain within
the discourse of strict libertarianism, then the answer is: the only capitalism
that should be supported is the one that does not enter into any relations with
the state. The accumulation of capital within that capitalism would have to
occur spontaneously and not be accelerated by state obligations. A world in
which capitalism would function in this fashion would be different from our
own. Long states the scale of the enterprises undertaken by modern
corporations and a kind of gigantomania that has come to characterize them is
caused by on the one hand the fact that they try to imitate structures typical of
the state, and on the other, by returns of sale. Those become available to the
corporation through collaboration with the state. In Long’s opinion (which is
shared by most libertarians), in a world where capitalism received no support
from the state companies would be smaller, more diverse and more localized.
Their employees would be better remunerated, as small companies would not
be able to impose their matrix of wages on the kind of scale realworld corporations
do. Selfemployment would be more popular and those companies with more
than one employee would be less hierarchical14.
Conclusion
In the modern world, laissezfaire capitalism is not a completely
hypothetical construct. On a small scale, processes of capital generation
occur all the time. However, once an enterprise reaches a certain size, it
begins to enter into more and more relations with the state. This does not
have to be caused by any kind of will on the part of the businessmen to
build state capitalism, which is a concept many of them are not familiar with.
Perhaps the modern state itself is so expansive that it is difficult for
businessmen to avoid its influence. This is a problem not only for economists,
but also for political scientists. The libertarian argumentation may prove of
help to them in constructing their own opinions on existing capitalism, or
rather its two possible types.
11
S. Gabb, Hans – Herman. Hoppe and the Political Equivalent of Nuclear Fusion /
Gabb, Hans – Herman // Property, Freedom, Society. Essays in Honor of Hans – Herman
Hoppe [Text] / red. Jorg Guido Hulsmann, Stephan Kinsella. — Auburn : [s. n.]. — P. 12.
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Марчін Хмєльовскі
CУЧАСНИЙ КАПІТАЛІЗМ В АВСТРІЙСЬКІЙ ШКОЛІ
ЕКОНОМІКИ ТА ЛІБЕРТАРІАНСЬКА ПЕРСПЕКТИВА
Проведено спробу реконструювання двох понять: “державний
капіталізм” і “ laissezfaire капіталізм”. У дискусіях, зокрема академічних, ці
два терміни використовуються як синоніми, що може спричинити труднощі
з інтерпретацією причин та сутності явищ рецесії. Однак, як показано в
даній статті, цієї помилки, як правило, уникають лібертаріанці зокрема
прихильники австрійської школи економіки, які часто декларують свої
лібертаріанскі погляди). Зазначено, що завдяки цьому, праці лібертаріанців
можуть запропонувати багато цікавих інтерпретацій останніх подій,
пов’язаних із глобальним економічним спадом.
Проведено відмінність між двома вищезгаданими термінами й
визначено їх характерні риси, приділяючи особливу увагу тій ролі, яку
відіграє держава в накопиченні капіталу. Подано лібертаріанське тлумачення
цих двох різних типів капіталізму, а також аргументи для лібертаріанської
критики державного капіталізму.
Ключові слова: капіталізм, австрійська школа, лібертаріанці.
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Ольга Котовська
HOMO MORALIS ЯК ПРОДУКТ (Р)ЕВОЛЮЦІЇ:
ПАСТКИ СУЧАСНОГО РОЗУМІННЯ ОСОБИСТОЇ СВОБОДИ
Розкрито особливості сучасних тенденцій пояснення природи
моралі, особистої свободи й людини як етично мислячої особистості.
Наголошено на тому, що присутність засад біологічного детермінізму у
поясненні психічних явищ та соціальних процесів, так само як
па терна лістська модель державноуправлі нських відносин та
протекціоністська економічна політика держави безпосередньо впливають
на суб’єкта, практично не залишають можливості для реалізації
неінституціоналізованих (антропологічних) форм свободи. Тоді як значна
частина теоретичних та практичних етичних питань залежить від розуміння
концепту особистої свободи та свободи волі.
Ключові слова: homo moralis, парадокс свободи, особиста свобода,
втеча від свободи, негативна і позитивна свобода, лінгвістичний поворот,
морфологічна свобода, орган моралі, свобода волі.
Традиційно західноєвропейське етичне вчення походило із двох
ключових положень: поперше, кантівського розуміння категоричності
(незмінності) міркувань, першочерговості раціонального над емоційним,
загальнолюдського блага над приватним інтересом; подруге, визначеного
в добу Нового часу та Просвітництва договірного типу походження держави,
яка виникає як необхідна умова обмеження егоїстичних за своєю суттю
людей заради їх виживання. На перший погляд два суперечливі щодо
пояснення причин моральної поведінки твердження, по суті, доповнювали
одне одного, адже визначили homo moralis і як самодостатнього суб’єкта, і
як соціальну істоту, свобода якої є природнім правом, обмеженим правом
іншого. Однак, наголосивши на тому, що вибір між доброчесним
вчинком і егоїстичним інтересом залежить не тільки від усвідомлення
результатів діяння, а й від індивідуального емоційного (“упередженого”)
ставлення, теоретики філософії моралі розвивали її як теорію
раціонального обґрунтування морального обов’язку (деонтологію,
нормативну етику).
Спочатку ХХ ст. етичні розмірковування з приводу сутності моралі
й моральної поведінки зазнали глибокої кризи. Під загальну критику
потрапили традиційні моральні цінності, а відтак і критерії їх раціонального
обґрунтування. Звичні для нормативної етики механізми пояснення
конкретних ситуацій у практичному застосуванні показали свою
неефективність. Одночасно глобальні соціальні, політичні, економічні та
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екологічні проблеми, що виникли у 2ій пол. ХХ ст. довели, що їх вирішення
неможливе без етичної позиції окремого індивіда, держави, світової
спільноти.
Мета запропонованого дослідження полягає в осмисленні сучасних
тенденцій пояснення сутті моралі, нашого розуміння людини як етично
мислячого індивіда, й прогнозуванні можливих ризиків обмеження
простору особистої свободи, які часто присутні в таких ідеях.
Homo moralis як продукт революції
Перші теорії походження моралі, так само як і спроби визначення
меж особистої свободи, виникають від початку формування філософського
світогляду. По суті, вже Платон сформулював парадокс свободи. Суть його
полягає у тому, що “необмежена свобода веде до своєї протилежності,
оскільки незахищена і нестримувана законом свобода повинна вести до
тиранії сильних над слабкими”1. З цієї позиції Платон виступив із критикою
політичної свободи, вважаючи, що тільки доброчесний вчинок може бути
цілковито добровільним, а отже, справжньою може бути лише внутрішня,
моральна свобода2. Але власне з ім’ям німецького філософа Іммануїла
Канта пов’язана революція в способі мислення й поясненні засад
формування моральної свідомості. І. Кант поставив вимогу обмеження
особистої свободи не більше, ніж це потрібно для гарантування належного
рівня свободи для всіх інших3.
Цю революцію моральної свідомості можна звести до двох ключових
ідей.
Поперше, І. Кант переніс принципи моралі із зовнішньої
першооснови у автономне буття індивіда. Відповідаючи на визначальне
питання філософії “що таке людина?”, він ствердив, що її сутність є
антиномічною й знаходиться одночасно у двох світах, у світі природної
необхідності й у світі духовноморальному, у світі свободи. Свобода не
була б можливою, якщо б усе було стисло детермінованим. “Якби предмети
чуттєвого світу брали за речі самі по собі, а вищенаведені закони природи –
за закони речей самих по собі, то суперечність була б неминучою. Так
само, якби суб’єкт свободи уявляли собі подібно до решти предметів як
саме тільки явище, то також не можна було б уникнути суперечності, бо
водночас стверджували б і заперечували б те ж саме про однаковий предмет
у тому ж самому значенні. Але якщо природна необхідність віднесена суто
до явищ, а свобода – суто до речей самих по собі, то не виникає жодної
1
Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги [Текст] : у 2 т. Т. 2 / К. Поппер ;
пер. з англ. О. Буценка. — К. : Основи, 1994. — С. 52.
2
Райан А. Свобода / А. Райан // Енциклопедія політичних думки [Текст] : у 2 т.
Т. 2 / пер. з англ. — К. : Дух і Літера, 2000. — С. 352.
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суперечності, коли рівночасно приймають або допускають обидва види
причиновості” 4. І. Кант переконаний, що не уявлення узгоджуються з
предметами, а, навпаки, предмети – з уявленнями. Інакше кажучи, межі
наших уявлень про світ і є межами знання про світ загалом. Яким є світ
незалежно від нас – ми не знаємо, адже він – річ у собі. У такий спосіб
німецький філософ виходить поза метафізичне (надчуттєве) конструювання
світу, як у Платона, й одночасно поглиблює поширене серед представників
Нового часу та Просвітництва тяжіння до етичного емпіризму та
сенсуалізму, їх пояснення свободи як явища суспільного життя.
Подруге, І.Кант робить висновки, що свобода є первинною основою
належного життя людини, її права на гідність. Свобода є можливою, коли
людина автономно приймає рішення діяти згідно із моральним законом, а
світ стає моральним, коли сам індивід робить його таким. Мораль є
внутрішнім безумовним вибором конкретного індивіда, але за своєю
сутністю людина не здатна лише керуватися моральними спонуками, тому
захисними опорами для стійкості світу духовноморального є право і релігія.
Право є обмеженням свободи людини, її внутрішньої потреби у
необмежених духовних цінностях, а тому не розум, а моральна віра,
моральність, і є тим найглибшим виміром людини, який принципово
відрізняє її від усього тваринного світу5.
З кінця ХІХ ст. розпочалась криза раціонально детермінованого
світообразу. По суті, ніцшеанське проголошення смерті Бога було
маніфестом героїзованої боротьби індивіда (надлюдини) за свою етичну
автономію й символізувало собою десакралізацію християнських цінностей,
заперечення моральних принципів, як таких, що обмежили волю людини й
перетворили її на покірного раба умовин. “Людина – це линва, напнута
між звіром і надлюдиною, – линва над прірвою, – маніфестував Фрідріх
Ніцше у своєму трактаті “Так казав Заратустра” (1886). – Велич людини в
тому, що вона – перехід і загибель” 6. Переступити через мораль,
загальноприйняті норми, протиставити себе решті для Ф. Ніцше – це перехід
від людини до надлюдини. Бути моральним для І. Канта – це мета (“чинити
так, аби завжди ставитися до людей і до себе також – як до мети і ніколи –
лише як до засобу”) й шлях до справжнього (автономного) розкриття
релігійної віри. І у цьому засаднича відмінність між позиціями двох
німецьких мислителів.
4
Кант І. Пролегомени до кожної майбутньої метафізики, яка може постати як
наука [Текст] / І. Кант ; пер. з нім. В. Терлецького. — К. : ППС2002, 2005. — С. 74.
5
Кушаков Ю. В. Кант Іммануїл [Текст] / Ю. В. Кушаков // Історія філософії.
словник / за заг. ред. В. І. Ярошовця. — К. : Знання України, 2006. — С. 437.
6
Ніцше Ф. Так казав Заратустра. Жадання влади [Текст] / Ф. Ніцше ; пер. з нім.
А. Онишка, П. Таращука. — К. : Основи, 1993. — С. 13.
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У передмові до “Жадання влади, спроба переоцінки всіх цінностей”,
звертаючись до потенційних читачів, Ф. Ніцше пише: “зберігайте безумовну
внутрішню свободу… Решта – це просто людство. Треба здолати людство
своєю силою й шляхетністю душі, – отже, зневагою...”7 й розпочинає свої
подальші розмірковування емоційною критикою “Канта як мораліста”8.
Звичайно, відверто провокаційні висловлювання, присутні у “Жаданні
влади”, можна пояснити передсмертним загостренням психічної хвороби
автора. Але навіть така поверхнева інтерпретація тексту не заперечує
визначальної ролі “абсолютного нігіліста Європи” в історії переоцінки
цінностей. Ф. Ніцше зумів передбачити й у афористичній формі показати
занепад цінніснометодологічних передумов формування традиційної науки
й одночасно створив передумови для ще однієї парадигмальної революції,
цього разу мовної.
Революційні для ХХ ст. ціннісносмислові зміни були також
спричинені тими настроями, що поширювалися у тогочасній Західній і
Східній Європі, частково у Північній та Латинській Америці. Якщо на
індивідуальному рівні десакралізація моральних принципів символізувала
собою різке загострення проблеми Я і Інший, усвідомлене ствердження
своєї самості незалежно від оцінки загалу, то у міжвоєнний період “мода на
заперечення моралі” стала вагомою на рівні масової свідомості.
У 20 – 30х рр. ХХ ст. одним із перших європейських мислителів, хто
заговорив про небезпеки поширення серед загалу нігілістичного ставлення
до європейських цінностей був Хосе ОртегаіГасет. Іспанський інтелектуал
визначив цю ситуацію як бунт мас. Людина маси як однотипна множина
людей без певних достоїнств не здатна діяти самостійно. Їй потрібно, щоб за
неї приймали рішення, “одностайно” схвалювали або ж осуджували те чи
інше явище громадськополітичного життя. “Маса розчавлює під собою
все, що відмінне, незвичайне, індивідуальне, кваліфіковане й добірне. Хто
не схожий на всіх, хто не думає як усі, ризикує, що його усунуть”9, – писав
Х.ОртегаіГасет у праці “Бунт мас” (1929). Свідомістю людини маси легко
маніпулювати за допомогою емоційних лозунгів та популістських дій.
Перемога на користь масової свідомості “йде в тандемі” з проявами
індивідуальної безвідповідальності. Вимагаючи для себе необмежених прав
і свобод, людина маси прагне уникнути будьяких обов’язків, перекласти
прийняття рішення на абстрактного Іншого, на владу, яку потім можна
звинуватити в невиконанні популістських лозунгів. Саме тому вона
становить загрозу правовому, громадянському суспільству. “А що Ортегові
7

Ніцше Ф. Так казав Заратустра ... — С. 330.
Там же. — С. 339.
9
ОртегаіГасет Х. Вибрані твори [Текст] / ОртегаіГасет Х. ; пер. з ісп. —
К. : Основи, 1994. — С. 20.
8
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міркування про “людинумасу” небезпідставні, – те свідчить новітня історія:
за сім років до виходу книги “Бунт мас” в Італії прийшов до влади Муссоліні,
чотири роки після виходу книги в Німеччині – Гітлер, а неподалік, на сході,
вже здіймалися вежі сталінського тоталітаризму… Культ сили, всупереч
праву, заполонив цілі континенти”10, – підтвердив слушність висновків
іспанського практика і теоретика громадськополітичної думки Віталій
Табачковський у передмові до українського перекладу його творів.
Болісно переживаючи протистояння двох Іспаній (офіційної, що жила
застарілими цінностями, та нової, яка, обстоювала ідею патріотизму,
спрямованого не в минуле, а в майбутнє), Х. ОртегаіГасет ствердив, що в
ситуації ідейного “міжвладдя”, коли на авансцену виходить маса, може
виникнути ще більше лихо, штучні регіоналізми, націоналізми, сепаратизми,
тобто рухи етнічного й територіального відокремлення. У історичному
нарисі “Безхребетна Іспанія” він поставив риторичне запитання, на яке сам
відповідає: “Чи багато іспанців усвідомлює справжню історичну реальність
цих рухів? Боюся, що ні”11.
Підтримуючи популістські та реваншистські настрої, здеморалізовані
маси під владною рукою харизматичних лідерів протиставляли себе чужому
як ворожому, ступаючи на шлях баналізації зла (таке визначення цьому
явищу дала Ганна Арендт), ситуації, в якій люди звикають жити за
подвійними стандартами, за двома несумісними моральними кодексами12,
в яких катування чи виконання масових вбивств не передбачає моральної
оцінки, а стає “рутинною роботою” за наказом. У такій ситуації первинна
амбівалентність морального, що передбачає відповідальне осмислення
актуального вибору між добром і злом, нівелюється. Небезпечні для життя
і психічного здоров’я обставини “запускають” у психіці людини механізми
психологічного захисту, які дозволяють у певний спосіб ментально “втекти”,
перестати свідомо осмислювати психотравмуючі події. Ці механізми
функціонують на підсвідомому рівні й, за визначенням Еріха Фромма,
свідчать про існування феномена втечі від свободи.
Чому, отримавши свободу, людина добровільно прагне її
позбутися? – це питання, відповідь на яке розкриває психологічну причину
парадоксу свободи. Намагаючись наблизитись до її пояснення, Е. Фромм
розрізняє формальну свободу від та свободу заради. Першу з них, свободу
від, суб’єкт переживає як нестерпний тягар, джерело сумнівів та
індивідуальних страхів життя без мети. Неготовність відповісти на первинний
10
Табачковський В. Стань тим, ким ти є: Передмова / В. Табачковський //
ОртегаіГасет Х. Вибрані твори [Текст]. — К. : Основи, 1994. — С. 8—9.
11
ОртегаіГасет Х. Вибрані твори [Текст] / ОртегаіГасет Х. — С. 146.
12
Попович М. Баналізація зла / М. Попович // Дзеркало тижня [Електронний
ресурс]. — 2004., листоп. — Режим доступу : http://www.zn.kiev.ua/ie/show/521/48314/.
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екзистенційний виклик й прийняти на себе відповідальність за власне життя,
знайти власне призначення, призводить до пошуків механізмів втечі від
свободи. Водночас американський психолог стверджує: “свобода – головна
умова всілякого росту… прагнення до свободи може бути пригнічене,
зникнути із свідомості індивіда, але й у цьому випадку воно продовжує
існувати у потенційній формі, заявляючи про своє існування свідомою чи
підсвідомою ненавистю, що завжди супроводжує таке пригнічення”13.
Е. Фромм визначає три типові механізми психологічної втечі від
формальної свободи: авторитаризм, конформізм та деструктивність,
негативне ставлення до себе та інших. Свобода заради, навпаки, – “…
спонтанна активність – це єдиний спосіб, яким людина може подолати страх
самотності, не відмовляючись від повноти свого “я”14.
Розмірковуючи над причинами воєн із психологічного боку,
Е.Фромм підсумовує, що вони криються як у специфічних соціальних
умовах, так у тих ідеях, які на підсвідомому рівні “заражають” уми
звичайних людей. “Той факт, що ідеї мають емоційну основу, надзвичайно
важливий, оскільки це є ключем до розуміння духу будьякої культури, –
пише Е. Фромм у праці “Втеча від свободи” (1941). – Прикладом може
бути робітничий рух в Німеччині, коли нацизм одержав перемогу...
Детальний аналіз структури особистості німецьких робітників виявляє
одну з причин – хоча, звичайно, не єдину – такого явища: багато з них
мали ряд особливостей того типу особистості, який ми назвали
авторитарним. У них глибоко вкоренилися шана до влади і сум за нею”15.
Іншими словами, Е. Фромм, якому після приходу до влади нацистів у
1933 р. довелось емігрувати з Німеччини, переконаний, що масові
патологічні змі ни у психі ці людей можливі лише у певному
соціокультурному середовищі: “ідея може стати могутньою силою
лише тоді, коли вона відповідає специфічним потребам людей даного
соціального характеру (курсив – Е. Ф.)” 16 .
Втеча від свободи на індивідуальному рівні передбачає домінування
у мисленні людини стереотипів, як складових масової міфологізованої
свідомості. Особливе значення у їх формуванні відіграють емоційно
ірраціональні фактори, які, по суті, виходять із колективного несвідомого
(архетипів). Механізми функціонування міфу, незалежно від того чи це
13
Фромм Е. Втеча від свободи / Фромм Е. ; пер. фрагментів В. Тарасенка за
виданням: Э. Бегство от свободы. — М. : Прогресс, 1989. — С. 230—247 // Зарубіжна
філософія ХХ століття. Читанка з історії філософії [Текст] : у 6 кн. К. 6. — К. : Довіра,
1993. — С. 187.
14
Фромм Э. Бегство от свободы [Текст] / Фромм Э ; пер. с англ. — Минск :
Харвест, 2003. — С. 333.
15
Фромм Е. Втеча від свободи ... — С. 181—182.
16
Там же. — С. 182.
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архаїчний, національний, чи сучасний політичний міф, є однаковими, адже
міф передбачає створення уявного світу й своєрідне пояснення такого
світообразу. На перший погляд нелогічна побудова міфу, відповідно до
найбільш науково обґрунтованої структуралістської інтерпретації міфу, має
свою “особливу логіку”. Зокрема засновник структуралізму в етнології,
французький дослідник Клод ЛевіСтросс ствердив, що “логіка міфу” – це
логіка закономірностей, яких немає в об’єктивному світі, але вони
потрапляють туди без участі людини” 17. У міфі немає рефлексивної
послідовності подій. І коли у розгортанні міфу одна подія зумовлює іншу,
то такий зв’язок між ними немає причиннонаслідкового спрямування.
Такий послідовний ланцюжок подій – це доля.
Міфи, подібно як стереотипи, значно впливають на індивідуальні
уявлення про межі допустимої особистої свободи. У закритих спільнотах
вихід за визначені поведінкові й оціночні “алгоритми” переводить індивіда
у статус маргінала, вигнанця, ворога. Процес автоматичного чи
послідовного виключення з групи залежить від рівня її толерантності у
ставленні до Іншого. Одночасно рівень толерантності обернено залежить
від соціальної дистанції, від (не)готовності членів спільноти до соціальних
відносин із Іншим як близьким, чужим чи ворожим. Згідно із
розповсюдженою шкалою американського соціолога Еморі Богардуса,
рівень соціальної дистанції може коливатися від максимального одного до
семи балів та залежить від готовності членів спільноти до семи типів відносин:
1) “як близькі родичі на основі шлюбу”; 2) “як мої близькі приятелі”; 3) “як
сусіди, які живуть поруч зі мною”; 4) “як співробітники на тій самій роботі,
що і я”; 5) “як випадкові співрозмовники, громадяни моєї країни”; 6) “лише
як відвідувачі моєї країни”; 7) “вигнав би геть зі своєї країни”. Найбільш
поширеним серед визначених Е. Богардусом показників соціальної дистанції
є індекс національної дистанційованості 18. Хоча індекс визначає
традиційне ставлення однієї етнокультурної групи до іншої, проте драматичні
події, факти і навіть газетні матеріали можуть різко змінити ставлення до
репрезентантів іншої групи.
Наскільки важливою є роль інформації у процесі трансформації
стереотипі в Волтер Лі ппм а нн роз крив у свої й оригі на льні й
17
Савельева М. Ю. Лекции по мифологии культуры [Текст] / М. Ю. Савельева. —
К. : Видавець ПАРАПАН, 2003. — С. 51.
18
В українських соціологічних та етнополітичних дослідженнях прийнято
використовувати термін індекс національної дистанційованості, хоча у публікаціях
самого Е. Богардуса (Bogardus E. S. Forty Year Racial Distance Study. Los Angeles,
1967) цей показник дослівно мав би перекладатись як індекс расової дистанції // Паніна
Н. В. Соціальна дистанція, етнічні установки та національна толерантність в Україні
[Електронний ресурс] / Н. В. Паніна. — Режим доступу : http://www.saske.sk/cas/
archiv/22004/panina.htl.
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міждисциплінарній праці “Громадська думка” (1921), яка була
опублікована три роки після закінчення Першої світової війни.
Американський публіцист наводить конкретні випадки, коли стереотипи
(образи в наших головах) здатні трансформуватись під впливом
інформації ззовні. На прикладі гіпотетичної ситуації він розкриває зміну
поведінки мешканців острова в океані, які продовжували жити
звичайним добросусідським життям, не знаючи про початок у серпні
1914 р. Першої світової війни. В середині вересня інформація, що
надійшла з прибулого корабля, змінила усталений світ англійців,
французів та німців, які мешкали на острові. “Вони довідались, що більш
ніж шість тижнів ті з них, хто був англійцями, і ті з них, хто були
французами, боролися заради святості договорів проти тих з них, хто
були німцями. За шість незрозумілих тижнів вони поводились ніби друзі,
коли насправді були ворогами” 19.
Цей приклад показує конкретний факт і його інтерпретацію
різними членами конфлікту на основі стереотипів, що у латентній
(прихованій) формі існують у колективній (культурній) пам’яті.
Описана ситуація, спроектована зовні, модифікує індивідуальне уявлення
про світ й незалежно від самої людини більшою чи меншою мірою
впливає на її судження про Іншого як близького, чужого, ворожого.
Але чи для зміни у оцінці конкретних англійців, французів та німців з
острова були реальні для них самих причини? Як змінилась у цій ситуації
поведінка жителів острова в океані? І що реально є основою таких змін?
Відповіді на ці запитання залежать від індивідуального вибору, що входить
у сфері конфлікту досвіду безпосередніх міжособистісних відносин на
острові та патріотичних почуттів, які пов’язують їх з власними
національними спільнотами. Аналізуючи причини таких різких змін у
настроях колишніх приятелів та близьких сусідів, які миттєво опинились
по різні сторони барикад, треба говорити про переоцінку себе і кожного
з них із погляду ментальної самоідентифікації, національної ідентичності.
Але якщо, ска жім о, припустити, що факт поча тку Ві йни був
недостові рним а бо ці леспрям ова но вига даним капі та ном ,
недобросовісним газетярем чи будьким іншим, то у запропонованій
ситуації можна чітко спостерігати пряму маніпуляцію свідомістю людей,
обмежених у доступі до альтернативних джерел інформації.
Іншими словами, міфи та стереотипи, незалежно від самої людини,
впливають на її поведінку й оцінку будьякого явища, визначають межі її
особистого вибору. І, якщо протягом попередніх століть ліберально
19
Lippman W. Public Opinion [Electronic resourse] / W. Lippman. — Long Island :
Wading River, 1921. —Access mode : http://www.gutenberg.org/cache/epub/6456/pg6456.html.
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демократична традиція у свободі преси вбачала джерело формування
публічної сфери (Ю. Габермас, 1962)20, незалежного від держави простору
критичної дискусії 21, то упродовж ХХ ст. спочатку газети, а потім радіо й
телебачення стали одним із найбільш дієвих знарядь влади, механізмом
маніпуляції масовою свідомістю.
Homo moralis та лінгвістичний поворот
У західному цивілізаційному просторі, починаючи з ХІХ ст., вміння
читати перестало бути ознакою еліти. Так, у революційній Франції майже
половина чоловічого та приблизно 30% жіночого населення вміло читати
(Furet F., Ozouf J. Lire et ecrire: L’alphabétisation des Français de Calvin á Jules
Feny, 2 vols, Paris, 1977)22. У 1850 р. в Британії, де рівень писемності був
вищий 55% населення жіночої статі вміло читати (Schofield R. Dimensions
of illiteracy in England, 1750 – 1850 // A Reader: Literacy and Social Development
in the West, Cambridge, 1981)23, в Німецькому Рейху в 1871 р. – 88%
(Langewiesche D., Schonhoven K. Arbeiterbibliotheken und Arbeiterlektüre in
Wilhelminischen Deutschland, Archiv für Sozialgeschichte, 16, 1976)24. У 1890их рр.
майже 90% грамотності було досягнуто як серед чоловічого, так і жіночого
населення. “Це був “золотий вік” книги на Заході, – ствердив англійський
дослідник Мартін Лайонс, – перше покоління, яке приєдналося до масової
грамотності, також було останнім, яке побачило в книзі беззаперечного
посередника комунікації, перш ніж ними стали радіо чи електронні медіа
ХХ століття”25.
Що ж до українських реалій, то в цей час (1772 – 1846) у межах
Королівства Галичини і Лодомерії, що виникло після першого поділу Польщі,
більшість галицьких селян була неписьменною (Romanczuk J. Die kulturellen
Bestrebungen der Ruthenen in Galizien // Ruthenische Revue ½, 1903, S. 33–
39)26. У 1870 р. у всій коронній землі такими були 77%, у 1890 р. – 68%, у
1900 р. – 56% сільського населення краю (Lewinskyj W. Das erste Jahrzehnt
der ukrainischen Sozialdemokratie in Österreich // Der Kampf 3, 1909/10, S. 314 –
20
Габермас Ю. Структурні перетворення у сфері відкритості: дослідження
катеогії громадянського суспільства [Текст] / Ю. Габермас ; пер. з нім. А. Онишка. —
Львів : Літопис. — 318 с.
21
Кулик В. Дискурс українських медій: ідентичності, ідеології, владні стосунки
[Текст]. — К. : Критика, 2010. — С. 90.
22
Lyons M. New Readers in the Nineteenth Century: Women, Children, Workers /
Lyons M. //A History of Reading in the West [Теxt] / ed. by : G. Cavallo and R. Chartier. —
Amherst : University of Massachusetts Press, 1999. — P. 313.
23
Там же.
24
Там же.
25
Там же.
26
Пахолків С. Українська інтеліґенція у Габсбурзькій Галичині: освічена верства
й ема нси пац ія нац ії [Текст] С. Пахолків ; пер. з нім. Х. Николин . — Львів :
ЛА “Піраміда”, 2014. — С.14.
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322)27. Для порівняння з поляками, які також були серед народів Королівства,
у 1910 р. 79% українців та 52% поляків не вміли читати і писати28. Можна
довго аналізувати причини такої разючої різниці й подальші зміни у рівні
грамотності, доступі до радіо та телекомунікації, що відбулись у Західній,
Центральній та Східній Європі впродовж ХХ ст., але для того, щоб не втратити
головну лінію розгортання міркувань стосовно впливу інформації на
моральну оцінку тих чи інших явищ, узагальнено підтвердимо
беззаперечний факт кількісного розширення доступу до інформації.
Криза раціоналістичного світообразу в просвітницькому його
значенні, яка на методологічному рівні остаточно стала очевидною від
початку ХХ ст., символізувала новий виток революційних перемін
безпосередньо, пов’язаних із мовою як засобом спілкування, який
конструює реальність конкретної людини. Йдеться передусім про
лінгвістичний поворот (linguistic turn) – узагальнену назву підходів і
теорій, які ґрунтуються на даних семіотики та мовознавства й надають
нового фундаментального значення зв’язку між мовою та реальністю, яке
суперечить традиційному розумінню реальності”29. У науковій термінології
лінгвістичний поворот (linguistic turn) остаточно закріпився після
публікації Річардом Рорті однойменної збірки статей (The Linguistic Turn:
Essays in Philosophical Method, University of Chicago / ed. R. Rorty, Chicago
and London: The University of Chicago Press, 1967). Лінгвістичний поворот
у гуманістичних науках не оминув і природничих наук та зумовив
“прискіпливу увагу” до мови в контексті калейдоскопічної мінливості
теоретичнопізнавальних моделей світу, можливості існування не одного, а
багатьох світів (образів світу)30.
В ідейному значенні про владу мови над людиною заговорив
Ф. Ніцше, а у “Логікофілософському трактаті” (1922) Людвіг Вітгенштайн
підтвердив, що сучасний світ не є світом речей, а світом фактів, поданих
через логічний простір мовця: “Межі моєї мови (курсив – Л. В.) означують
межі мого світу… Що світ є моїм світом, видно з того, що межі цієї мови
(мови, яку лише я розумію) є межами мого світу”31.
Слова і смисли, які ми їм надаємо, – ось, що становить наш образ
реальності, ось, що ділить наш життєвий світ на рідний і чужий. “Смисли,
27

Пахолків С. Українська інтеліґенція ...
Там же.
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Циман Б. “Лінгвістичний поворот” у культурноісторичному дослідженні.
Роздуми на прикладі опису історії сучасного антисемітизму / Б. Циман // СхідЗахід:
Історикокультурологічний збірник [Текст]. — Вип. 8. — 2006. — С. 6.
30
Зубрицька М. Homo legens: Читання як соціокультурний феномен [Текст] /
М. Зубрицька. — Львів : Літопис, 2004. — С. 55.
31
Вітгенштайн Л. Tractatus LogicoPhilosophicus. Філософські дослідження
[Текст] / Л. Вітгенштайн ; пер. з нім. Є. Поповича. — К. : Основи, 1993. — С. 70, 71.
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що притаманні певній культурі… в-говорюються в неї вкупі зі
співвідносними (теж вельми смислоносними) ситуативними
контекстами і типовими реакціями на відносно устійлені ситуації
(курсив – Р. К.)”, – зауважує український культуролог Роман Кісь,
аналізуючи соціокультурний простір як поле розгортання дискурсивних
практик. – “Дещо спрощуючи, можна було б сказати так: людина в
соціокультурному (психокультурному) плані є такою, як і її повсякденні
балачки (вкупі зі способами провадження цих балачок, вкупі зі спектром
їх тематизації… тлумачення-потрактування-оцінювання “тих самих”
подій, фактів чи то об’єктів”32. У такому ракурсі визначений І. Кантом
універсальноімперативний характер моральних законів втрачає своє
вирішальне значення, а відтак вирішальна роль у формуванні homo moralis
переходить до сфери лінгвокультурних смислів, їх повсякденної живої
інтерпретації конкретним мовцем та дискурсивних практик як фрагментів
усної та письмової мови, що відображають соціокультурне життя групи.
На екзистенційному рівні проблема взаємин Я і чужого, незбагненності
Іншого, відповідно німецького феноменолога Едмунда Гуссерля, починається
не з чужої мови, а з інтерсуб’єктивності, готовності до буття у спільноті з
Іншим. Перше враження про Іншого вже при візуальному контакті може
позначитися на нашій інтерпретації значно пізнішої інформації. Така інформація
закріплюється на рівні імпліцитної пам’яті, несвідомої фіксації попереднього
досвіду. Говорячи термінологією соціальної психології, в наших оцінках ми
часто піддаємось помилці атрибуції, суть якої полягає у недооцінці
спостерігачем ситуативних і переоцінці диспозитивних (певних суб’єктивних
особливостей, незалежних від ситуації) впливів на поведінку інших33.
Експерименти у галузі соціальної психології неодноразово доводять
вирішальне значення первинної, особливо негативної, інформації на
подальше формування наших оціночних суджень (Asch, S. E. Forming
impressions of personality. Journal of Abnormal and Social Psychology, 41,
1946, 258 – 290). Активно досліджуваний з другої половини ХХ ст. ефект
негативного праймінгу (negative priming effect)34 розкриває специфіку
маніпулювання масовою свідомістю через підсилення установок
(атитюдів), які вже існують у колективній (культурній) пам’яті.
32
Кісь Р. Глобальне – н аціона льн е – лока льн е (соц іальна а нтрополог ія
культурного простору) [Текст] / Р. Кісь. — Львів : Літопис, 2005. — С. 6.
33
Myers D. G. Social Psychology [Text] / D. G. Myers. — 10th edition. — [s. p.] :
McGrawHill, 2010. — P. 106.
34
Mayr S.Negative priming as a memory phenomenon / S. Mayr, A. Buchner //
Zeitschrift für Psychologie / Journal of Psychology [Electronic resourse]. — Vol. 215(1):35–
51. — 2007. — Access mode : http://www.psychologie.hhu.de/fileadmin/redaktion/
Oeffentliche_ Medien/Fa ku ltaeten/Ma thematischNatu rwissenscha ftliche_ Fa ku ltaet/
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Праймінг тісно “пов’язаний з повсякденністю, ментальнонаціональними
особливостями культури”35. Проте, на відміну від пропаганди як цільової
форми впливу на суспільну думку через факти, стереотипи, чутки, які
частіше всього розповсюджуються через медіа-простір, праймінг є
“м’яким” втручанням у свідомість, закладенням тих директив, які
потрібні для прийняття певних рішень36.
Осмислюючи психоемоційні та лінгвокультурні складові
конструювання свідомості homo sapiens ХХ ст., ми тим самим переходимо
на наступний виток аналізу (р)еволюційних змін у свідомості homo moralis,
який стосується конструювання через мову нашого уявлення про світ, себе
у ньому та проблеми збереження й захисту простору особистої свободи.
Після двох світових воєн та повоєнної зневіри у моральній суті людини,
найвідоміші інтелектуали сучасності намагалися віднайти механізми
“примирення” етики та політики, “захистити” громадськополітичні,
соціальнокультурні, економічні свободи від небезпечних проявів сваволі
Іншого. В результаті широкої дискусії довкола питання цінностей та меж
особистої свободи виникла низка етичних концепцій, серед яких етика
Іншого Емануеля Левінаса. Унікальність етики Е. Левінаса полягає у
принциповій асиметрії відношення ЯІнший, глибокоемоційною
(екзистенційною) готовністю забути про себе, зосередитись на стражданнях
Іншого37. Французький філософ говорить про ідеєю марного страждання
як реальності надмірного болю, надмірного страху, які можуть зламати
людину. Розглядаючи, ідею марного страждання, український філософ
етик Віктор Малахов пише таке: “Є в житті кожного досвід переборених
труднощів, здоланих страждань – досвід, який сприяє духовному
вдосконаленню людини. Є, однак, і досвід суто негативний, досвід, що його
взагалі не повинна мати людина... Цей досвід засвідчує нам, що людина –
істота не тільки вразлива, але в багатьох відношеннях і безпорадна. Інколи їй
просто немає на що сподіватися, окрім того, що ми в акті етичної рішучості
прийдемо їй на допомогу. Усвідомлення цих аспектів сучасного досвіду
висуває принципове питання: якою має бути етика, якщо люди, Інші люди,
що оточують нас, можуть так марно, так нестерпно страждати?”38. Але в
більшості своїй науковці із суміжних до етичної та політичної теорій галузей
35
Тагамлик С. В. Праймінг як засіб маніпулювання масовою свідомістю у
телетексті (за матеріалами кулінарних програм) / С. В. Тагамлик // Ученые записки
Таврического национального университета им. В. И. Вернадского [Текст]. — 2008. —
Т. 21 (60). — №1. — С. 242. — (Серия ”Филология. Социальная коммуникация”).
36
Там же. – С. 244.
37
Левінас Е. Між нами. Дослідження думкипроіншого [Текст] / Е. Левінас ;
пер. з фр. В. Куринський. — К. : Дух і Літера ; Задруга, 1999. — 291 с.
38
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“Либідь”, 2001. — С. 342—343.
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знань апелювали до індивідуального, приватного та публічного вимірів
свободи, де межі індивідуальної свободи визначає присутність Іншого,
толерантне співжиття та рівноправна дискусія з ним.
По суті, Інший обмежує сферу моєї свободи і у цьому полягає
“мінусовий” тип свободи. У такому ліберальнодемократичному ключі
першочергового значення набуло питання легітимізації інституційних форм
реалізації індивідуальних вимірів свободи, вироблення загальноприйнятних
міжнародним співтовариством механізмів урегулювання конфліктів, що
виникають на стику інтересів.
Ці індивідуалістичні виміри політичної свободи Ісайя Берлін визначив
як негативну свободу, тобто свободу від. Послуговуючись термінологією
представника сучасної ліберальної політичної філософії, українська
дослідниця Людмила Ситниченко говорить про дилему негативної та
позитивної свободи як своєрідне втілення та актуалізація її універсальних і
контекстуальних вимірів39. Якщо негативна свобода передбачає існування
простору невизначеного різноманіття дій та бажання індивіда не бути
об’єктом, то позитивна свобода проявляється через самоактуалізацію,
самореалізацію у громадськополітичному житті, у спільних діях з іншими.
Позитивна свобода, на відміну від негативної, потребує Іншого не для
визначення меж особистої свободи, а для спільної реалізації у сфері
публічного життя. У есе “Дві концепції свободи” (1958) І. Берлін порушує
питання про межі свободи та виходить із твердження про існування
плюралізму цінностей (value pluralism), тобто конкуруючих між собою
систем цінностей. “Плюралізм, із тією мірою “негативної” свободи, яку він
тягне за собою, як на мене, є більш правдивим і гуманнішим ідеалом, ніж
цілі тих, хто шукає в авторитарних структурах ідеал “позитивного”
самовизначення класів, народів чи всього людства. Він більш правдивий,
бо, принаймні, визнає той факт, що в людини багато цілей, не завжди
співмірних, які постійно змагаються між собою” 40, – вказував на
індивідуальні відмінності у піраміді цінностей І. Берлін. Такі міркування
англійського мислителя дозволяють вважати його як одного з ідейних
провісників постмодернізму та концепції мультикультуралізму.
Проте в реальності у другій половині ХХ ст. у ситуації повсюдної
конкуренції за кращі умови життя, праці, відпочинку, заради показного
успіху середньостатистичний індивід обрав роль пасивного споживача
запропонованих йому соціальнополітичної реальності, попкультурних
39
Ситн іченко Л. А. Стратегії свобод и н а п острадянському просторі /
[Електронний ресурс] / Л. А. Ситніченко. — Режим доступу : http://www.filosof.com.ua/
Jornel/M_73/Sytnichenko.pdf.
40
Berlin I. Four Essays on Liberty [Text] / I. Berlin. — London ; Oxford ; N.Y. :
Oxford University Press, 1971 . — P. 171.
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цінностей та матеріальних благ. Вибору на користь пасивного споживацтва
сприяли, з одного боку, науковотехнічна революція, яка забезпечила
матеріальний комфорт, а з іншого – колосальна кількість нової інформації,
яку складно встигнути “проковтнути”, поверхнево засвоїти, не говорячи
вже про критичне переосмислення. Все, що виходить поза межі приватних
інтересів, не цікавить людину плинної сучасності (liquid modernity).
Змушена діяти в умовах невпевненості та недостатності інформації, вона,
згідно із Зиґмунтом Бауманом, не готова прийняти рішення й нести за
нього відповідальність. А тому людина плинної сучасності не заглиблюється
у внутрішню дилему життєвих виборів, не бере участі у громадсько
політичному житті власного міста чи держави, а ставиться до життя як до
розваги41.
Відсутність зворотного зв’язку з боку індивідів у реалізації їх свобод,
їх бездіяльність, суперечить основним характеристикам самого поняття
“свобода”. “За таких умов визначальний чинник, ядро політичних (це саме
можна приписати й економічним, громадянським чи культурним
свободам – О. К) свобод, – ствердив вітчизняний дослідник Василь
Климончук, – цінності в суспільстві стають лише декларативними, сутність
яких визначають інтереси лише суб’єктів політичної влади; тому маємо
справу з деформованою системою цінностей, прерогативою яких є влада,
статус, ідеологія, підпорядкування, нетерпимість”42. Більш детальніше
зосереджуючись на аналізі української традиції реалізації політичних свобод,
В. Климончук також зробив акцент на тому що, патерналізм з боку держави
“йде в парі” з інфантилізмом на рівні індивідуальної поведінки її громадян,
“небажанням брати відповідальність на себе (і на рівні владних інституцій,
і на рівні низових ланок суспільства)”43.
Homo moralis як продукт еволюції
У другій половині ХХ ст. усе частіше етична аргументація почала
стосуватися прикладних питань та конкретних ситуацій. Звичні для
нормативної етики механізми пояснення у практичному застосуванні
показали свою неефективність. У 70 – 80х рр. ХХ ст. етичний бум призвів
до появи спеціалізованих етик (біоетика, екоетика, етика бізнесу, юридична
етика, політична етика тощо). Водночас глобальні соціальні, політичні,
економічні та екологічні проблеми доводили, що їх вирішення неможливе
без етичної позиції окремого індивіда, держави, світової спільноти та
41
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застосування механізмів індивідуальної відповідальності за порушення
інституціоналізованих форм свободи Іншого.
Пропагування інакшості й особистої свободи набуло нових форм,
перемістилось у координати тілесності та сексуальності. Настав час ще
однієї революції – цього разу сексуальної, головним компонентом якої
було усунення залежності “сексуальність – продовження роду” 44 .
Гормональні дослідження, винайдення протизаплідних пігулок, можливість
штучного запліднення, модифікації тіла й хірургічної зміни статі, так само
як і дослідження у галузі глибинного психоаналізу, спричинилися до зламу
стереотипів патріархального суспільства.
У гіпертрофованій формі боротьба за гендерну рівність та легітимність
“нестандартних” стосунків спровокували в 70х рр. ХХ ст. рух за легалізацію
нетрадиційних сексуальних орієнтацій. Відтак перетворення індивіда з чіткими
статеворольовими ознаками на людину без властивостей, без конкретно
вказаної гендерної ідентичності, – наголосив один з найвпливовіших філософів
ХХ ст. та дослідник маргінальних проблем, а саме безумства, сексуальності
та в’язниць, Мішель Фуко у своєму дослідженні “Історія сексуальності” (1976 –
1984), – зумовлене культурновладним підтекстом.
Починаючи з ХІХ ст. сексуальність, – переконаний французький
мислитель, – стала інструментом соціального привласнення тіла шляхом
конституювання його в моральний суб’єкт45. Сексуальність – це не просто
ряд біологічних факторів, які знаходять або не знаходять пряме виявлення, а
соціальний інститут, який регулює межу між законним і незаконним, моральним
і аморальним, та входить у сферу впливу влади. Тут треба зазначити, що поняття
“влади” у М. Фуко має набагато ширше значення й передбачає спосіб впливу
й модифікації дій інших. Владні відносини у такому контексті включають владні
позиції: чоловіків до жінок, батьків до дітей, психіатрів до психічно хворих, лікарів
до населення, адміністрації до способів життя людей46.
Плюралізація життєвих стилів, вивільнення тілесності та сексуальності
породили виникнення нової форми свободи – морфологічної. Морфологічна
свобода передбачає “право людини змінювати власне тіло за бажанням і за
допомогою таких технологій як хірургія, генна інженерія, нанотехнологія та
перезавантаження свідомості”47. Однак у проекції реалізації морфологічної
44
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свободи, як і прогнозував М. Фуко, наступним кроком трансформації
суб’єкта буде прихід нового “витвору”: трасформуючої людини без
властивостей, з ґендером замість статі, без ідеології і моралі. Тобто, сучасна
ідея ґендерного “визволення” й пластичної сексуальності “дуже далека від
ідеї свободи, і скоріше говорить про відсутність в суспільстві якихось
невимушених понять про етичність і сенс існування”48.
Особливості сучасних тенденцій пояснення природи моралі й
моральної поведінки полягають у активному використанні доказових,
емпірично доведених аргументів. Безпечні методи дослідження нейробіології
(магнітнорезонансна томографія (МРТ) та електроенцефалографія (ЕЕГ))
відкрили нові можливості для пояснення причин (а)моральної поведінки, її
оцінки, механізмів прийняття відповідних рішень. Міждисциплінарні та
суперечливі з погляду традиційного етичного вчення дослідження з етології
(науки, що вивчає поведінку тварин), когнітивістики та нейронаук (біології,
генетики, медицини, хімії, інформатики, математики, лінгвістики) спрямовані
на принципову переорієнтацію розуміння механізмів формування моральної
поведінки. Ключова ідея, яку пропагує значна частина дослідників (Д. Деннет,
Р. Докінз, С. Пінкер, П. СмітЧерчленд та ін.) з цих галузей, – homo moralis є
продуктом еволюції.
До прихильників нового витка етичного еволюціонізму можна
зарахувати Марка Хаузера. Наслідуючи Даніеля Деннета, М. Хаузер
претендує на власну модель формування моральних суджень,
переосмислюючи моделі трьох таких принципових філософів, як Девід Юм,
І. Кант та Джон Ролз. Активно послуговуючись методами порівняльної
біології, колишній професор психології та завідувач лабораторії когнітивної
нейробіології приматів Гарвардського університету доводить, що механізми
моральної поведінки закладені генетично, на рівні моральних почуттів (moral
senses). Для більш наочної ілюстрації своєї гіпотези він використовує приклади
з теорії ігор (математичних моделей прийняття оптимальних рішень) та
мисленнєвих експериментів. Зокрема він пропонує свій варіант дилеми
вагонетки, яка у 1967 р. була вперше запропонована англійською
філософинею Філіпою Фут, щоб показати моральне розрізнення між
вбивством і пасивним дозволом на смерть. У інтерпретації М. Хаузера ця
моральна дилема передбачає ситуацію, в якій трамвай, що втратив керування,
прямує до місця зупинки, на якій перебувають п’ять людей49. Серед варіантів
показовими є гіпотетичні дилеми пасажирки трамваю Деніз, яка може
повернути ручку й направити трамвай у сторону на чоловіка, та Френка,
який, спостерігаючи за ситуацією з мосту, може зупинити трамвай, кинувши
48
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під нього будьякий великий предмет (єдиним таким об’єктом на мості, який
стоїть поруч Френка, є огрядний чоловік). З прагматичного боку ці варіанти
рівнозначні: Деніз та Френк стоять перед вибором здійснити певну дію заради
порятунку п’яти життів та спричинити смерть одного. Але більшість людей
(близько 90%) вважають, що Деніз повинна повернути ручку, тоді як Френку
категорично заборонено скидати чоловіка з мосту. У таких ситуаціях,
стверджує М. Хаузер, ми керуємось моральною інтуїцією, яка дозволяє нам
швидко приймати рішення з приводу моральних дилем, незначні зміни у яких
можуть кардинально впливати на їх моральну оцінку50.
Отже, підсумовує М. Хаузер, людьми управляє орган моралі (moral
organ), який знаходиться у мозку людини. Цей орган функціонує як
високоспеціалізований нейрональний механізм у мозку людини,
пошкодження, якого призводить до селективного дефіциту в здатності
формулювання моральних суджень51. За аналогією до граматичної будови
мови М. Хаузер стверджує, що моральна здатність (moral faculty) конструює
характерну для людського виду універсальну моральну граматику (universal
moral grammar). Кожна з цих засад формує автоматичне і швидке судження,
яке передує моральним емоціям та раціональному обґрунтуванню рішення
з позиції моралі52. Одночасно моральна здатність не означає, що моральні
засади з необхідністю визначають вибір поведінки окремо взятого індивіда.
Виступаючи з критикою вище згаданої праці М. Хаузера, Річард Рорті
наголосив на тому, що, авторська теза про моральні голоси нашого роду
(moral voice of our species) хибує на відсутність належного рівня висновків
і головно базується на емпіричних дослідженнях53. Хаузерівське порівняння
моральної здатності із універсальною граматикою, яка, згідно із
лінгвістичною теорією Ноама Хомського (Avram Noam Chomsky), визначає
вроджене знання загальних структур будьякої мови та активізується у
дитини як лінгвістичні здібності за неймовірно короткий період часу, є
ефемерним. “З одного боку, моральні кодекси не асимілювалися з будь
якою спеціальною швидкістю. З іншого боку, граматична правильність
речення рідко коли викликає сумніви чи суперечки, тоді як моральні дилеми
штовхають нас у різні сторони, залишаючи невпевненість. (Чи можна вбити
абсолютно здорову, але морально негідну особу, якщо використання її
органів дає можливість врятувати життя п’ятьом чудовим людям, які
потребують трансплантації? Десятьом? Дванадцятьом?)” – запитується
50

Hauser M. D. Moral Minds ... — P. 120.
Wróbel Sz. Umysł, gramatyka, ewolucja: wykłady z filozofii umysły [Tekst]. –
Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN, 2010. — S.416.
52
Ibid. — P. 249.
53
Rorty R. Born to Be Good / R. Rorty // Sunday Book Review // [Electronic
resourse]. — Access mode : http://www.nytimes.com/2006/08/27/books/review/Rorty.t.html.
51

70

Р. Рорті54. Більше того, у 2010 р. “сильний аргумент” (конкретні лабораторні
результати) тези М. Хаузера про існування морального органу також був
підданий різкій критиці, а самого автора через сфабриковані дані
експериментальних досліджень виключено із Гарвардського університету55.
Екстраполяція ідей природного відбору у суспільнополітичні й етико
філософські галузі знань “у зародку” генерує колосальну кількість небезпек,
схожих за своїм характером до тих, які у першій половині ХХ ст. викликала
євгеніка, вчення про покращення генетичної якості людини, селекції людей
“гарної породи”, що становило експериментальну основу для
обґрунтування расистських теорій. “Євгеніка обіцяла подолати тривожну
непевність теорії виживання…, – писала про небезпеки таких псевдоучень
Г. Арендт у “Джерелах тоталітаризму” (1951), – потрібно було тільки
перетворити процес відбору з природньої необхідності, яка діє поза волею
людини, на “штучне”, свідомо застосовуване фізичне знаряддя”56.
Експериментально досліджуючи вплив на поведінку індивідів,
детерміністичного світогляду, науковці Кетлін Вос та Джонатан Шулер
стверджують, що заперечення існування свободи волі підвищує рівень пасивних
та активних проявів обману57. “Хоча концепція свободи волі науково залишається
під питанням, наші результати вказують на важливість переконання у тому, що
свобода волі існує”58, – роблять висновки американські дослідники. Якщо
прийняти позицію, що людина є детермінованим продуктом еволюції, ми тим
самим знімаємо з неї відповідальність за її дії чи бездіяльність. А, отже, така
людина як продукт еволюції не знає мук сумління.
Більшість людей готові “говорити правду, навіть всупереч іншим”59,
але значна частина людей і без зовнішніх передумов (тиску з боку держави,
групи, працедавця чи будьякого іншого авторитета) схильна до
конформізму, некритичного прийняття позиції загалу. Класичні у соціальній
психології експерименти Соломона Аша (1955), які неодноразово знаходили
підтвердження у подальших дослідженнях, показали, що у 37% респондентів
схильні змінювати свою позицію та давати відповіді під впливом думки інших:
“Достатньо інтелігентні й добросовісні молоді люди були готові називати
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біле чорним, що викликає значне занепокоєння. Це ставить питання про
наші методи навчання і про цінності, що визначають нашу поведінку”60.
Підсумовуючи загальні тенденції розуміння моралі, потрібно зазначити,
що експериментальне пояснення особливостей homo moralis не вирішує
екзистенційного занепокоєння тих мислителів, які не перестають апелювати до
духовного начала кожного окремого індивіда при виборі моральної поведінки.
Біологічний детермінізм у поясненні психічних явищ та соціальних процесів, так
само як патерналістська модель державноуправлінських відносин та
протекціоністська економічна політика держави безпосередньо впливають на
суб’єкта, практично не залишають можливості для реалізації
неінституціоналізованих (антропологічних) форм свободи. У такій системі
цінностей бути Іншим, не таким як всі, бути активним, унікальним, творчо
проявлятись ототожнюється групою з “видовою неповноцінністю”, якої доцільно
позбутись. Отже, сутність моралі не стільки в раціональному її обґрунтуванні чи
декларативному типі норм морального співжиття, скільки в практичній реалізації,
втілені цих норм самими суб’єктами у моральних відносинах як на рівні держави,
спільноти, так і на рівні окремо взятого індивіда. Одночасно керуватись емоціями,
моральними почуттями, або говорячи термінологією М. Хаузера, моральним
органом, при оцінці тих чи інших подій, явищ, фактів небезпечно. Емоціями
дуже легко маніпулювати, тому у ситуації моральних дилем не потрібно приймати
рішень без належного рівня критичного переосмислення об’єктивних аргументів.
Olha Kotovska
HOMO MORALIS AS A PRODUCT OF (R) EVOLUTION:
TRAPS IN THE MODERN UNDERSTANDING OF PERSONAL
FREEDOM
The article shows the specific features of modern trends in explaining the
nature of morality, personal freedom and our understanding of man as an ethically
minded individual. Biological determinism in explaining mental phenomena and
social processes as well as state paternalism in management methods and
protectionism within economic policies directly interfere in noninstitutional
(anthropological) forms of freedom. A lot of theoretical and practical issues of
ethics depend on understanding the concepts of personal freedom and free will.
Key words: homo moralis, freedom paradox, personal freedom, escape
from freedom, negative and positive freedom, linguistic turn, morphological
freedom, moral organ, free will.
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ЕКОНОМІКА ТА ВЛАДА
ECONOMICS AND POWER

Piotr Bołtuć
OBJECTIVITY IN ECONOMICS
In classical economic theory money is the objective medium of exchange
since it identifies one’s actual preferences (or, funded needs). Declarative
preferences are highminded. Most persons declare that they would spend on
books, concerts and social services much more than when they actually have
to put on the table their own hardearned money. This is one of the reasons
why the system in which the money is first taken away, by taxation, and then
distributed by “democratic choice” and goes to different places when people
invest their money themselves. Recent giveaway of money aimed at preventing
the global crisis, despite all kinds of reasons in its favor, weakens the objective
character of money and economic activity.
Key words: money, market logic, epistemology, praxeology, ontology of
economics.
In my presentation at the first von Mises conference I sketched out
ontology of economics. One of the sections was entitled “objectivity in
economics”. Now I would like to focus on this topic and draw its practical
implications at the level of policy, as well as individual families. I claim that too
much interventionism, paradoxically, hampers even social equality. Just like in
my 2011 lecture I build upon the work of von Mises rather than do historical
analysis of his writings. I think his tradition is alive and helpful in modern social
and economic theory.
Introduction
In classical economic theory money is the objective medium of exchange
since it identifies one’s actual preferences (or, funded needs). Declarative
preferences are highminded. Most persons declare that they would spend on
books, concerts and social services much more than when they actually have
to put on the table their own hardearned money. This is one of the reasons
why the system in which the money is first taken away, by taxation, and then
distributed by “democratic choice” and goes to different places when people
invest their money themselves. (The other reason is the likelihood that inefficient
or corrupt bureaucracy is going to take the resources or distribute them in
accordance with its selfinterest, diverging even from “the democratic choice”).
Objective preferences
When people distribute their own money they express their actual, as
opposed to imaginary, preferences. Those distributions are a priori most
efficient since they are identical with efficient distribution (defined as mapped
in a oneone relationship with actual preferences). Hence, the measure of
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preferences is the same as the distribution of expenditures; the money plays
both roles. This sort of distributions is consistent with justice from the viewpoint
of the person making such decisions: One pays for what one really, actually
wants within his or her means.
From the point of view of providers of services such distribution is also
just since their services are purchased (thereby financed) if needed and not
purchased otherwise. Someone may lament that, if financed only by private
buyers of services, producers of sausage may profit 1000 times more than
providers of operas. There is nothing controversial about this conclusion, in
fact it is very egalitarian. All people need food but the need for high culture is
restricted to the elite. Indeed, high culture was usually the domain of the rich,
mostly aristocracy. The Enlightenment of the French Revolution, and also
Leninism with its palaces of culture, is a way to fund cultural elites at the
expense of the other citizens. Those were the attempts to preserve highculture
in a relatively egalitarian society. Nagel even argues that an egalitarian society
should fund elitist lifestyles of a few for the sake of preserving a certain aesthetic
value embedded in such a lifestyle. Those wellmeaning attempts are inconsistent
with the gist of egalitarianism, and they are definitely inconsistent with free
market economy. While the state should have the right to preserve some patriotic
symbols, such as the original copies of constitution or royal insignia, including
even museums – sponsorship of modern culture and other such preferences
amounts to embezzlement. Objective market exchanges result in the fact that
some persons able to provide helpful services end up with large resources.
Some of those persons will probably decide to spend those resources on high
culture; some would even decide to open cultural performances to the others,
either as a way to offset some of the cost or as a benevolent activity. Private
financing of sports, culture and other such activities is the only just way of
doing so without the imposition on the preferences of people not interested in
such activities, and all arguments to the opposite are unacceptably paternalistic.
The reality of money as an expression of individual preferences is likely
to be violated not only by financing of abstract preferences enforced by the
state, but also by most other active policies of the state. This is particularly true
of the recent bailout efforts.
Bailouts and Limited Liability
In my lecture to the first von Mises conference it was established that
economics is a science of objective interactions between production, distribution
and consumption. But recent ‘bailout’ money, such as TARP in the United States
and similar programs in Western Europe, put economic reality into question. Any
attempts to ‘pump money’ into the economy is a way to give freebies. This runs
against justice since some failing companies are ‘bailed out’, while others struggle
to stay afloat and win only thanks to high sacrifices and effort.
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In general limited liability clauses that allow businesses to go bankrupt
do injustice to those honest business owners who work hard to prevent
bankruptcy and to pay off their loans, pay taxes and other costs. This injustice
is seen most clearly when we use ontology of economics – there are objective
economic relations that provide rational indicators of economic need. Any
policy that gives ‘free money’ to some economic players disfigures economic
reality. Informational loop between the market needs and investment gets broken
and it reports the lies instead of useful representations of objective economic
forces.
Epistemology, Praxeology and Ontology of Economics
At the World Congress of Philosophy in Boston I presented the idea of
emergent economic properties. Ontological properties are an important level of
explanation not reducible to underlying explanatory levels. The simplest example
of ontological emergent properties in economics are bundles of goods. Some
bundles are less valuable than the components; hence, unbundling goods, is
the job of investment bankers who specialize in taking over collapsing
enterprises. Other bundles are worth more than the ingredients and it is a job of
marketers to sell them as such.
Similar emergent properties are well known in natural sciences, they
play an important role for instance in biology (emergence of life from bio
chemical processes) and physics (e.g. emergence of properties of ice from
water between +4C and 0C). In philosophy of mind many argue for emergentism
of mental states (from material properties). Notwithstanding the fact that
emergence of some properties may be controversial, it is hardly controversial
that emergent characteristics exist in a natural world.
The reason why it is important to focus on ontological objects in
economics is that emergent properties acquire value, importance and ways of
functioning that are not reducible to the logic of underlying levels. In particular,
and this is both a substantial and a controversial claim, objectivity of money
cannot be reduced to the set of epistemic interactions (individual preferences).
Praxeology, which focuses on rationality of human purposeful action, details
the objects attained through such activity only marginally, and views them as
merely products, or boundary conditions, of such an activity. On the other
hand, ontology of economics focuses on such products, while treating root
causes of those objects only as some of the boundary conditions of their
modes of functioning.
Let me make three points, a terminological, a philosophical, and a practical
one. While von Mises talks about epistemology or praxeology of economics,
we should also investigate its higher, ontological, dimension. This change in
the approach has nontrivial implications for our understanding of the economy
and its status. Having made the terminological point, I focus on the ontology
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based upon the background of von Mises’ approach as even stronger than the
recent proposals, especially the one by Zuniga. Reality is defined not only as
correspondence between expectations and their fulfillment, the way proposed
by Zuniga, since there are also objective ontological features of economic
objects.
To put this point in somewhat oversimplified, but clear terms: Money is
real in a modern society and any social manipulation with the outcomes of
economic game brings about inefficiency. The only exceptions are interventions
to unclog bottlenecks, such as (perhaps) to break up monopolies and
institutional inefficiencies, and to combat short term disasters, for instance
foreign military incursions or hurricanes. Any other ‘socioeconomic policy’
brings in economic inefficiency (opportunity costs) and therefore ought to be
used sparingly. Finally, I point out the relevance of objectivism about economic
reality inspired by the Austrian school, during the times of current crisis, which
boils down to spelling out practical implications of the previous point.
Objectivity of economics
Human beings used to live under the conditions when wild animals, and
their relation to the capabilities of tribal hunters, constituted the main ontology
of human survival. Those ontological conditions were identical with those of
most apes, dolphins and other animals. One can talk about economy of the
activity of a pack of rats or of an archaic human group of huntersgatherers, for
instance in terms of expanding their resources; yet, economic description of
the pack of animals, or tribal human beings, is not the dominant ontological
description of the life of hunting groups, packs or tribes. However, economic
aspects of human lives were becoming more and more dominant as trade was
becoming more and more prevalent. It is an important ontological claim that, at
least for the last couple of hundreds of years, the subject matter of economics
has become the dominant ontological dimension of human beings.
There is much of quite romantic criticism of the above thesis coming
both from political left and right. People on the political left want the government
to shield us from the influence of economic reality; some on the right are trying
to do roughly the same though for different reasons. They all reject objectivity
of economic reality on some sort of moral grounds. Those on the left claim that
economic reality runs counter to some sort of moral justice, often of the
egalitarian kind. Those on the, often religious, right criticize economic reality
as overly materialistic – they want us to value noneconomic goals in life. Von
Mises shows in his numerous writings that the statist approach is misguided
for one simple reason it is bound not to work in the long run. The claim is not a
posteriori, it does not come from studies of economic history, although it gets
ample confirmation of that kind. It is an a priori claim that comes from the
analysis of the very nature of human economic activity, which has its own logic
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and rationality. Money is the best objective indicator of such rationality; money
is the objective ontological factor at our times.
Opportunity costs of diverging from market logic
One of the simplest questions, which economics and business students
find hard, is this: Do you think that risk averse, risk seeking or any other
strategies have the highest expected utility? Students who have had internships
with the banking sector tend to believe that risk seeking strategies lead to the
highest expected utility; obviously they confuse expected utility with attitudes
towards risk at the stock market1. Other students manifest their psychological
profile and answer that risk aversion brings in the highest expected utility. It is
surprisingly rare for them to understand that risk neutrality (as long as it can be
defined in a given context) provides the highest expected utility. This is because
in a decisiontheoretic context one pays for any active attitudes towards risk.
Riskseeking agents play maximax and so pay a premium (off of the expected
utility payoff) for improving the chances for top payoffs. Riskaverse agents
play maximin and so pay a premium for insurance against the lowest payoffs.
The above regularity can be generalized. Any divergence from market
distribution comes for a certain cost. Any ‘social policy’, ‘economic policy’,
‘political arrangement’ that diverges from market distribution of goods and
resources leads to the decreases of the total pool of those resources in the long
run. This does not mean that such policy should never be undertaken but it
means that there is only one distribution, and it is done by the market forces.
Any redistribution that meddles with market distribution is costly2. Meddling
with market distribution of goods brings about losses; namely, they originate
in results that are suboptimal compared to those brought in by free market.
This does not mean that markets always solve any shortterm problems.
Sometimes they get stuck, for instance when free economic competition leads
to the creation of markets with only few large players, or due to objective or
subjective conditions that give rise to natural monopolies. This leads to the
situation where it may be more rational for economic players, say the robber
barons of the 1900, to engage in oligopolistic practices. While free market
would have taken care of such inefficiencies as oligopolies in the long run, it is
sometimes more efficient to break up monopolistic or oligopolistic structures
by intervention from the political framework. Yet, such interventions bring in
more harm than good unless they are tightly limited and rare. Von Mises preferred
1
There are of course limitations to how much of risk seeking pays off, especially
if one invests in startups (or becomes a victim of a bubble).
2
I leave aside broader problems of justice in ‘patterned distributions’ brought
about by Nozick. This is so as not to mix issues of justice and economics, the way leftwing
philosophers do due to their lack of respect for economic reality; some libertarians do so
as well, just to stay in the game.

78

to err on the side of too little intervention rather than too much and historical
experience of the last 50 years has proven him right since nearly all politicians
tend to do the opposite.
Пйотр Болтуц
ОБ’ЄКТИВНІСТЬ В ЕКОНОМІЦІ
У класичній економічній теорії гроші є об’єктивним засобом обміну,
оскільки вони позначають чиїсь фактичні уподобання (або капітальні
потреби). Декларативні уподобання мають благородний характер. Більшість
людей заявляють, що вони будуть витрачати на книги, концерти та соціальні
послуги набагато більше, ніж вони це роблять, коли насправді потрібно
викласти свої власні тяжкозароблені гроші. Це – одна з причин існування
системи, в якій гроші спочатку вилучаються за рахунок податків, а потім
розподіляються за “демократичним вибором” і скеровуються в різні місця.
Останні виділення грошей, спрямовані на запобігання глобальної кризи,
попри свою корисність послаблюють об’єктивність грошей та економічної
діяльності.
Ключові слова: гроші, ринкова логіка, епістемологія, праксеологія,
онтологія економіки.
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Михайло Зарічний
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ТЕОРІЇ РІВНОВАГИ
Поняття економічної рівноваги відіграє важливу роль в математичній
економіці. Загальна теорія рівноваги була побудована всередині ХХ ст. і
рівень її строгості можна порівняти з найбільш абстрактними розділами
чистої математики. Розглянуто деякі аспекти розвитку сучасної теорії
загальної рівноваги.
Ключові слова: загальна теорія рівноваги, математична економіка.
Теорія економічної рівноваги є однією з важливих складових
математичної економіки. Серед її творців – лауреати Нобелівської премії з
економіки Жерар Дебре та Кеннет Ероу.
Важливість концепції рівноваги насправді проявляється у
повсякденному житті, коли ми намагаємося знайти баланс між нашими
потребами і нашими можливостями, принаймні в економічній площині.
Найзагальніші ідеї, що лежать в основі теорії рівноваги, прийнято
вести від Адама Сміта, який ще наприкінці XVIII ст. дійшов до висновку, що
сумісний ефект від діяльності окремих індивідуумів, що діють у власних
інтересах, може давати економічну вигоду і бути корисним для суспільства.
“Невидима рука” спрямовує кожного з цих індивідуумів до досягнення
мети, яка є значно масштабнішою за початкові його наміри.
Однак, для того, щоб ця теза набула своє обґрунтування і за рівнем
своєї строгості могла не поступатися, скажімо, законам Ньютона у фізиці
чи Кеплера у астрономії, була потрібна праця багатьох поколінь дослідників.
Серед них насамперед назвемо французького економіста Леона Вальраса.
Його іменем названі, зокрема, закон про рівність нулеві надлишкового
попиту (закон Вальраса), а також поняття вальрасової рівноваги. Італійський
економіст, інженер і соціолог Вільфрідо Парето зробив важливий внесок у
теорію рівноваги, запровадивши поняття Паретооптимальності (в сучасній
термінології).
У середині XX ст. вдалося побудувати загальну теорію рівноваги, що
за своїм рівнем строгості не поступається найабстрактнішим розділам
чистої математики. Власне, рівень математичної абстракції та складність
застосованого математичного апарату (різноманітні теореми про нерухому
точку або результати глобального аналізу), що використовується у доведенні
основних результатів, дає змогу деяким дослідникам порівняти праці з
математичної економіки цього періоду з трактатами групи французьких
математиків, що творила під псевдонімом Ніколя Бурбакі. Одержані у
математичній економіці результати почали впливати також і на розвиток
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самої математики. Прикладом може служити теорема Дебре про існування
функції корисності для відношення преференції на топологічних просторах.
Новочасні результати на цю тему є чисто теоретичними дослідженнями,
що стосуються, в основному, питання, у яких найширших класах просторів
функції корисності існують.
Іншим прикладом може служити теорія ємностей, започаткована
французьким математиком Ґ. Шоке1. Ємності почали використовуватися у
математичній економіці у зв’язку з деякими парадоксами теорії очікуваної
корисності, основи якої заклали фон Нойман і Моргенштерн2.
У кінці минулого століття зусиллями різних економістів3 була
створена теорія очікуваної корисності Шоке, у якій поняття ємності
відігравало одну з центральних ролей. Виникла потреба у створенні
математичної теорії просторів ємностей. Для напівнеперервних згори
ємностей основи такої теорії закладені у статті Лін Жоу4. О. Никифорчин і
автор цих рядків розвинули категорний аспект теорії напівнеперервних згори
ємностей5 і тепер ця теорія інтенсивно розвивається у рамках математики.
У свою чергу, одержані математичні результати дали змогу застосувати
теорію ємностей до теорії ігор, сформулювати нове поняття рівноваги для
ігор з ємніснозначними стратегіями на компактних просторах, і показати
неперервність функції виплат для таких ігор6. Існують також числові
приклади, що ілюструють цю теорію7. Теорема про існування рівноваги у
таких іграх доведена у статті Кожана8. Отримані результати, попри їх
превалюючу теоретичну компоненту, відкривають алгебраїчний аспект
теорії рівноваги, оснований на методах теорії категорій. При цьому
залишається відкритою проблема “ємніснозначного грального кубика”,
1
Choquet G. La naissance de la théorie des capacités: réflexion sur une expérience
personnelle [Text] : Comptes rendus de l’Académie des sciences. Série générale, La Vie des
sciences. — 1986. — 3 (4). — P. 385—397.
2
VonNeumann J. Theory of Games and Economic Behavior. Princeton University
Press / J. VonNeumann, O. Morgenstern. — [s. n.], 1944.
3
Gilboa I. Expected Utility with Purely Subjective NonAdditive Probabilities /
I. Gilboa // Journal of Mathematical Economics [Text]. — 1987. — № 16. — P. 65—88 ;
Schmeidler D. Subjective Probability and Expected Utility without Additivity / D. Schmeidler //
Econometrica [Text]. — № 57. — Р. 571—587.
4
Lin Zhou . Integra l representation of continuous comonotonically additive
functionals / Lin Zhou. — Trans. Amer. Math. — Soc. 350. — 1998. — P. 1811—1822.
5
Заричный М. М. Функтор емкостей в категории компактов [Текст] : матем. сб. :
Т. 199 / М. М. Заричный, О. Р. Никифорчин. — № 2. — [Б. м. : б. в.], 2008. — С. 3—26.
6
Kozhan R. Nash equilibria for games in capacities / R. Kozhan, M. Zarichnyi //
Economic Theory [Text]. — 2008. — № 35. — P. 321—331.
7
Glycopantis D. Nash Equilibria with Knightian Uncertainty; The Case of Capacities /
D. Glycopantis, A. Muir // Economic Theory [Text]. — Vol. 37. — No. 1. — Р. 147—159.
8
Kozhan R. Nonadditive anonymous games [Text] / R. Kozhan // Int. J. Game
Theory. — 2011. — № 40(2). — P. 215—230.
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неадитивного аналога звичайного грального кубика; можна припустити,
що до її вирішення треба залучити недавно побудовану квантову теорію
ігор9.
Виглядає перспективною загальна проблема поширення існуючих
результатів загальної теорії рівноваги на випадок ультраметричних
(неархімедових, у іншій термінології) просторів. Особливість ультраметрики
полягає у тому, що для неї не виконується аксіома Архімеда, а це означає,
що, неформально кажучи, малими кроками не можна пройти великі
відстані. Вона ідеально підходить для моделювання економічних
преференцій у різній шкалі: для прикладу, вибір між кавою і чаєм – це щось
зовсім інше, ніж вибір між вибором спеціальності в університеті.
Теорія рівноваги, попри завершеність багатьох її розділів, все ж має
майбутнє. Каталонський економіст А. МасКулель присвятив темі
майбутнього свою промову на засіданні Економетричного товариства у
Бостоні10. Хоча промова датується 1994 р., за ці два десятиліття ситуація
якісно не змінилася. Більше того, важливість обчислювальних аспектів теорії
рівноваги, на які звертав увагу МасКулель, значно зросла – це логічний
наслідок збільшення потужності комп’ютерів, що використовуються для
аналізу економічних даних. Відповідно, теорія рівноваги все більше прямує
в бік економетрики, особливо останнім часом.
У зв’язку з обчислювальними аспектами теорії рівноваги МасКулель
переходить до теми співвідношення між симуляціями і доведенням теорем
у теорії рівноваги (цю ж тему можна, природно, розглядати і в контексті
усієї математичної економіки).
Математична сумісність теорії є не лише привабливим естетичним
чинником – брак такої сумісності вказує на недосконалість моделі, неповноту
(або ж на надмір) істотних параметрів і суперечливість, закладених в основу
і гіпотетично опертих на емпіричні дані співвідношень між цими
параметрами.
Утім, цікаво буде перенести на поле економіки одну ідею, що
зародилася у середовищі фізиків. Джеф і Квінн11 прогнозували, що
незабаром теоретична фізика зіткнеться з проблемою принципової
неможливості підтвердження своїх теоретичних положень
експериментально: потрібні експерименти вимагали би надто високих
9
Piotrowski E. W. An invitation to quantum game theory / E. W. Piotrowski,
J. Sła dkowsk i // Interna tional Journal of Theoretical Physics [Text]. — 20 03. —
№ 42 (5). — Р. 10 89—10 99.
10
MasColell A. The future of general equilibrium / A. MasColell // Span. Econ.
Rev. — 1999. — № 1. — Р. 207—214.
11
Jaffe A. “Theoretical Mathematics” [Текст] : Toward a Cultural Synthesis of
Mathematics and T heoretical Physics / A. Jaffe, F. Qu inn // Bulletin of the American
Mathematical Society [Текст]. — 1993. — Vol. 29. — № 1. — Р. 1—13.
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енергій чи оперування об’єктами у космічній шкалі. У економічній теорії
схожа ситуація існує апріорно: людське суспільство не може бути об’єктом
експериментування (за цього не беремо до уваги “експерименти” із
насильною імплементацією в життя Марксової теорії). Джеф і Квінн
передбачають, що частина теоретичних фізиків перейде у математику, де
стануть займатися “теоретичною” математикою, тобто формулювати
правдоподібні гіпотези, оперувати з нестрого означеними об’єктами і т.п.
Передбачається, за цього, що “експериментальна” математика буде
займатися проблемами строгого обґрунтування “теоретичної”
математики, тобто тут не можна не помітити революційної зміни
термінології. Чи варто очікувати аналогічних змін у економічній теорії? Чи
на зміну ригористичності теорії математичної економіки, а отже, і загальної
теорії рівноваги, прийде формулювання гіпотез, для яких не існує доведень,
але правильність яких не ставиться під сумнів?
Це покаже майбутнє, яке безперечно існує у теорії рівноваги.
Mykhailo Zarichnyi
SOME ASPECTS OF THEORY OF EQUILIBRIUM
The notion of economic equilibrium is of great importance in mathematical
economics. In the middle of the 20th century, a general theory of equilibrium
was constructed and the level of rigor of this theory is comparable to the most
abstract sections of pure mathematics. The author discusses some aspects of
developing contemporary general equilibrium theory.
Key words: general equilibrium theory, mathematical economics.
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Микола Буник
ВЛАДА ЧИ ЕКОНОМІЧНИЙ ЗАКОН: ОЙҐЕН ФОН БЬОМ–
БАВЕРК VERSUS РУДОЛЬФ ШТОЛЬЦМАН
Представлено основні положення дискусії сторічної давності щодо
співвідношення влади та економічних законів. Теза БьомБаверка про
всесильність економічних законів, попри її популярність у значної частини
економістів, не може сприйматися безапеляційно. З іншого боку її критика
Штольцманом також викликає певні застереження. Детальний аналіз
аргументації обох теоретиків призведе до переосмислення відповідей на
поставлене питання і зрештою до переформулювання самого питання.
Ключові слова: влада, економічний закон, австрійська школа
економіки.
Назва цієї статті є алюзією на статтю Ойгена фон БьомБаверка “Влада чи
економічний закон?”, опубліковану у 1914 р., яка певною мірою є відображенням
ширшої дискусії кінця ХІХ – початку ХХ ст. про адекватне моделювання
економічних процесів між школою граничної вартості та соціальною школою
політичної економії. Ключовим питанням цієї дискусії було співвідношення
природних та соціальних чинників у економічних відносинах і, відповідно,
можливість та способи державного впливу на перерозподіл економічних благ.
Оскільки питання державного втручання в економічне життя
суспільства було і залишається одним із найактуальніших питань державного
управління, а відповідь на нього має не тільки науковотеоретичне, але й
безпосереднє практичне значення, вважаємо за доцільне представити
погляди на цю проблему Ойґена фон БьомБаверк та Рудольфа Штольцмана,
як ключових учасників дискусії сторічної давності. Важливість розгляду
праць цих обох науковців обумовлюється ще й тим, що жодна праця з їх
наукового доробку не перекладена українською мовою, а їх імена лише
побіжно згадуються у підручниках з історії економічних учень.
О. БьомБаверк (1851 – 1914 рр.) – представник австрійської школи
політичної економії, професор Віденського університету, член верхньої
палати парламенту, міністр фінансів з 1895 по 1904 рр. із перервами,
президент Австрійської академії наук (1911 – 1914 рр.). Його основні
праці – “Основи теорії цінності господарських благ”, “Капітал і процент”,
“На завершення марксистської системи”, його найбільш відомі учні –
Людвіґ фон Мізес, Отто Бауер, Отто Нойрат, Йозеф Шумпетер. Як
визнання заслуг перед австрійською державою можна розглядати
розм і щення його портрета на 100 шилі нгові й ба нкноті , яка
використовувалася в Австрії до введення євро.
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Р. Штольцман (1852 – 1930 рр.) – німецький економіст, таємний урядовий
радник, професор та почесний доктор науки про державу. Основними його
працями є “Соціальна категорія в економіці”, “Мета в економіці” та “Основи
економічної філософії”. Детальнішої інформації про цього дослідника знайти не
вдалося.
Наукова дискусія між О. БьомБаверком та Р. Штольцманом тривала
чверть століття. 1896 р. Р. Штольцман у “Соціальній категорії в економіці”
критикує “Капітал і процент” (1884 р.) О. БьомБаверка, 1900 р. О. Бьом
Баверк у другому виданні “Капіталу і проценту” та у “Деяких спірних питаннях
теорії капіталу” відповідає Р. Штольцману, 1909 р. Р. Штольцман знову
повертається до дискусії у праці “Мета в економіці”, на що О. БьомБаверк
1914 р. пише “Влада чи економічний закон?”. У 1920 р., вже після смерті
О. БьомБаверка, Р. Штольцман ще раз представляє своє бачення цієї
проблематики в “Основах економічної філософії”.
У чому полягає відмінність між поглядами обох дослідників?
О. БьомБаверк є продовжувачем традиції класиків економічної
думки, які намагалися відкрити і сформулювати закони економічного життя,
які, подібно до природних законів, діють незалежно від людської волі. Як і
інші неокласики він не погоджувався з багатьма положеннями своїх
попередників, зокрема щодо теорії трудової вартості, але постулат
економічних законів залишався для нього незаперечним.
Не похитнув його віру в економічні закони і новий погляд на економічне
життя, що виник у другій половині ХІХ ст. і пов’язаний з іменами Родбертуса
та Адольфа Ваґнера, який полягав у тому, що визначальним, чи принаймні не
менш важливим, чинником у розподілі суспільних благ є владні відносини.
Власне доказ пріоритетності економічних законів щодо владного втручання і
становить суть праці О. БьомБаверка “Влада чи економічний закон?”.
О. БьомБаверк дотримується принципів, сформульованих
засновником австрійської школи К. Менґером, що економічне життя
визначається “кількісними відношеннями” між суб’єктивними потребами
окремих індивідів і наявними благами. Ці відношення становлять суть
економічних законів, таких як, наприклад, закон граничної корисності, які
проявляються у всіх суспільствах, а отже, не залежать від конкретної форми
суспільного ладу і владних відносин1.
О. БьомБаверк визнає вплив владних відносин на економіку. “Треба
бути сьогодні ідіотом, щоб заперечувати вплив соціально створених
інститутів і загальних правил на перерозподіл благ”2. Але цей вплив не
1
Menger C. Grundsätze der Volkswirtschaftslehre [Text] / C. Menger. — Wien:
Braumüller, 1871. — 287 s.
2
BöhmBawerk E. von. Macht oder ökonomisches Gesetzt? / BöhmBawerk E. von ;
Gesammelte Schriften. — Wien ; Leipzig : HölderPichlerTempsky A. G., 1924. — S. 232.
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скасовує дію економічних законів. Той хто хоче пояснити вплив соціальної
влади мусить не відмовлятися від економічних законів, а визнавати їх.
Природні (економічні) чинники є умовами чи передумовами, які
визначають межі можливого, тоді як в середині цих меж соціальні чинники
діють і вирішують. Дія економічних чинників є насамперед обмежуючою,
оскільки суб’єктивні оцінки учасників ринкових відносин позначають
границі можливої взаємодії. Влада через втручання не може скасувати ці
границі3.
Для аргументації своєї позиції О. БьомБаверк наводить приклад із
зарплатою робітників на підприємстві з монопольним становищем на
певному ринку. З одного боку, власник підприємства не може у владний
спосіб знизити зарплату робітникам, бо це призведе до відтоку кадрів у
інші галузі чи місцевості, або до виникнення конкурентів, які запропонують
кращу зарплату. З іншого , – якщо робітники захочуть через страйк
домогтися вищої зарплати, то це можливо лише за рахунок прибутків
власника до межі поки підприємство не стає збитковим. Якщо підприємство
зупиниться втратять усі.
Навіть якщо припустити, що всі підприємці домовляться про низький
рівень зарплати, то пов’язаний з цим високий прибуток з часом буде
спонукати до розширення виробництва, а отже, до збільшення зарплати.
Окрім цього, низький рівень зарплати не для всіх підприємців має однакову
вигоду. Більш модернізовані підприємства будуть мати меншу вигоду, бо
вони вклали більші кошти в обладнання, тоді як простіші заробляють
переважно за рахунок різниці в зарплаті. Все це буде призводити до
руйнування коаліцій підприємців. Так само зарплати, які знаходяться вище
граничної вартості не можуть виплачуватися довго. Отже, владне втручання
може мати тільки короткочасовий ефект. “Через штучні засоби влади можна
досягти тимчасових енергійних і глибоких наслідків”4.
Наслідки втручання влади можуть бути і довгочасними, але за двох
обставин: 1) якщо це втручання спричинює зміни ширшого характеру
(априклад, підвищення заробітної плати може змусити власників до
модернізації виробництва, розробки нових технологій, тобто підвищення
продуктивності праці); якщо дія влади спрямована на ліквідацію попередніх
штучних впливів влади, тобто на пришвидшення повернення до
“природного” стану. За таких обставин штучне втручання означає часове
випередження тої ситуації, до якої ми б прийшли і без того втручання.
Отже, загальна ідея, О. БьомБаверка полягає у тому, що існують
економічні закони, і ніякі владні втручання не можуть відмінити їх дію.
“Владний диктат не може діяти проти, тільки в межах вартісних, цінових,
3
4
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розподільчих законів, не усуваючи їх, а підтверджуючи та виконуючи.
Це найважливіша моя думка”5.
Р. Штольцман є представником іншої традиції, яка наполягає, що,
окрім економічних законів, існують різні історичні форми правового
порядку, владних відносин, соціальні закони та інститути, які пронизують
усе економічне життя і не тільки впливають на нього, але й є не менш
визначальними для нього, ніж економічні закони виробництва, споживання
і обміну. Р. Штольцман називає їх “соціальною категорією”.
Не можна сказати, що Р. Штольцман займає позицію кардинально
протилежну О. БьомБаверку. Якщо О. БьомБаверк розглядає економіку
як природний процес, у який “штучним” чином вмішується влада, то
Р. Штольцман трактує владу і економічні закони як рівноправні категорії,
можливо, з поступовою еволюцією до позицій М. ТуганБарановського,
який наголошував на домінуванні владних відносин.
Аргументація Р. Штольцмана опирається в основному на вчення
Канта, Арістотеля та Віндельбанда і коротко може бути відображена у таких
положеннях:
– Людина, згідно з Кантом, належить двом світам: природної
необхідності і людської, але соціальної свободи. Відповідно до цього
принципу Р. Штольцман розрізняє природну (економічну) і соціальну
категорії, і кожне суспільне явище може розглядатися як природне і соціальне
одночасно.
– Суспільство є продуктом свободи. Його розвиток визначається не
тільки природною причинністю, але соціальноетичною телеологією. Людина
є природною істотою і, відповідно, має природні потреби. Але стосунки між
людьми регулюються не природними потребами, а етичними нормами. Це
стосується і економічних відносин. Дослідження економічних процесів має
давати відповідь не тільки на питання “Як є?”, але й “Як має бути?”.
– Логічна першість соціальноекономічного трактування перед
причинноописовою виходить із творчої активності людської свободи. Оскільки
поняття свободи є наріжним каменем чистого розуму, так само соціальна
категорія є наріжним каменем для пізнання економіки, тому що вона також є
результатом людської свободи. “Чому повинні люди об’єднуватися в єдиний
порядок в державі, якщо світ йде сам по собі, якщо взаємодія і зіткнення
індивідуальних інтересів утворюють суспільний порядок?”6.
– Економіка виступає наслідком чи елементом певних владних
відносин. Це твердження суперечить ідеям представників австрійської
школи, які не заперечують соціальний елемент, але не бачать в ньому
5
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вирішального причинного моменту. Соціальний порядок є для них тільки
результатом винятково економічних факторів.
– Потрібно розрізняти природну категорію від категорії свободи,
теоретичний розум від практичного, світ природної необхідності від світу
свободи. Не можна проводити теорію чи соціальну політику, якщо попередньо
не знати, що є незмінним природним законом, а що є витвором людей і може
бути змінене людьми. Від цього розрізнення залежить доля суспільства.
– Економічне життя визначається не тільки незмінними
економічними законами, але й змінними владними і правовими
відносинами, природними та історичними (Віндельбанд): “З одного боку
економічний організм прив’язаний до постійних умов… Ці умови полягають
в тому, що в певний час з певного матеріалу матеріземлі відповідно до
певного стану людської культури та технічної науки з певною робочою
силою може бути зроблена тільки певна кількість товарів певної якості…,
які задовольняють певні потреби. Це виключно економічні умови. З іншого
боку будьякий колектив з розподілом праці… піддається впливу тих
елементів, які випливають з суспільної природи людини, зі змінних
історичних законів співжиття і співпраці з встановлених владних і правових
відносин, які люди як вільні істоти самі встановили, і які як людські творіння
можуть бути зміненими людьми – ці елементи на відміну від перших
стабільних елементів є змінної природи…”7.
– Людина не є самостійним суб’єктом економічних відносин. Вона є
членом “суспільного організму ”, який впливає на її суб’єктивний вибір.
Цей організм є “не природний, а духовний, створений людським розумом
(Vernunft) організм”8 Р. Штольцман нагадує з посиланням на Арістотеля,
що людина є політичною істотою і, відповідно, політичні чинники формують
її економічну поведінку. Приватна економічна теорія є другорядною
частиною народного господарства. Суспільство це організм і всі індивіди
повністю залежні один від одного.
– Економічні закони побудовані на припущенні, що всі прагнуть
більшого прибутку, або у ширшому трактуванні максимізації своєї вигоди.
Р. Штольцман наголошує, що це припущення є недостатнім і потрібно
враховувати також соціальний розподіл благ і право. Йдеться фактично про
справедливий або соціально прийнятний перерозподіл благ, хоча
безпосередньо це поняття не використовується.
– Вартість певного блага визначається не його корисністю, тобто
тим як воно задовольняє життєві потреби окремої людини, а тим як ця
7
Stolzmann R. Die soziale Kategorie in der Volkswirtschaftslehre [Text] /
R. Stolzmann. — Berlin : Puttkammer Mühlbrecht, 1896. — S. 7.
8
Stolzmann R. Grundzü ge einer Philosophie der Volkswirtschaft [Text] /
R. Stolzmann. — Jena : Gustav Fischer, 1920. — S. 52.
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людина оцінює це благо, виходячи з суспільного розподілу праці,
соціального членування і відносин влади.
– Праця є не тільки економічною категорією як виробничий чинник
поруч природою і капіталом, а й соціальною – як чинник розподілу, оскільки
робітник стаючи невід’ємною частиною єдиного (виробничого) організму
набуває певної владної позиції. Індивіди доходять до своїх прав не внаслідок
чисто економічних законів, їх право є первинним, кожний акт виробництва
відбувається паралельно з одночасною вимого розподілу. Також економіка
є таким примусовим утворенням, тому що вона містить правове
регулювання як складовий елемент.
Чия аргументація є переконливішою, і чи існує правильна відповідь
на поставлене питання?
Твердження О. БьомБаверка, що політична влада не може усунути
дію економічних законів і в протистоянні влади і економічних законів у
довшій перспективі завжди перемагають економічні закони, вже сто років
незмінно повторюються противниками державного втручання в економічне
життя. Це стосується всіх рівнів економіки, починаючи від встановлення
мінімальної заробітної плати і закінчуючи глобальними проектами.
Найбільшим емпіричним доказом справедливості цих тверджень наводиться
історія СРСР, де протягом десятиліть намагалися ігнорувати економічні
закони. Наслідки ми відчуваємо до цього часу.
Справді така аргументація виглядає переконливою, проте викликає
певні застереження. О. БьомБаверк постійно наголошує на “штучному”
втручанні влади, протиставляючи “природні” закони і “штучну” владу.
Зрозуміло, що в такому формулюванні природа є всесильною і боротися з
нею немає сенсу. Проте владне втручання не обов’язково має бути
штучним, влада так само може бути “природною”. Хто переможе у
протистоянні “природних” економічних законів і “природних” владних
законів (не йдеться про законодавство) австрійський теоретик не пише.
Інша теза О. БьомБаверка полягає у тому, що у довшій перспективі
завжди перемагає природний закон. Дійсно, ми можемо спостерігати на
певних етапах економічних процесів перемогу економічних законів. Ми
можемо, однак, так само спостерігати постійне владне (політичне)
втручання. Прихильники державного втручання можуть з однаковою
переконливість стверджувати, що у довшій перспективі перемагає влада.
Факт, що в політиці держави дедалі більшу роль відіграють економічні
інтереси може, звичайно, з одного боку трактуватися як перемога економіки
над політикою, однак, з іншого – це може бути підтвердженням визнання
ролі владних механізмів у економічних процесах. Тобто, власники
економічного капіталу домагаються економічної вигоди не через ринкову
конкуренцію, а через владні механізми.
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Приклад О. БьомБаверка з заробітною платою справджується тільки
за певних умов, а саме за умов ринкової економіки. Можливість виїхати в
інший регіон, перейти на інше підприємство, створити конкуруюче
підприємство існує тільки в умовах вільної конкуренції, що в реальному
житті досягти важко.
Твердження, що влада не може усунути дію економічних законів теж
потребує своєї конкретизації. Так, влада не усуває дію економічних законів,
але вона її обмежує. Зрештою, тут може бути і інше трактування. Влада не
може усунути економічні закони так само, як вона не може усунути логічні
закони. Саме до такого трактування економічних законів схилялася
австрійська школа економіки.
Твердження Р. Штольцмана про роль влади у економічних процесах
теж викликає певні застереження. Поняття “соціальної категорії” є занадто
широким і абстрактним. В його обґрунтуванні він, як згадувалося вище,
посилається і на Канта, і на Аристотеля і на Віндельбанда. Внаслідок цього,
природному чи економічному у вузькому значенні, він протиставляє і
“етичне”, і “органічне” і “історичне”.
На відміну від О. БьомБаверка, який під владою розумів насамперед
“штучне” втручання в економічні процеси, етично неприйнятну надвладу,
злий владний вплив, експлуатацію, лихварство, страйки, бойкоти тощо,
Р. Штольцман говорить про легітимний і регулярний примус економічного
порядку, який притаманний кожній спільноті. В такий спосіб Р. Штольцман
змінює предмет дискусії. Критика переноситься з конкретних тверджень на
загальний підхід до аналізу економічного життя.
Підхід Р. Штольцмана полягає у залучені до економічного аналізу
владних відносин. Економічні теорії, які не враховують владний чинник є,
на його думку, недостатніми і потребують перегляду. Однак, яким чином
владні відносини впливають на економіку, які форми їх проявлення і як
вони обмежують чи усувають економічні закони він не конкретизує.
Що ж до відповіді на поставлене питання, то все залежить від розуміння
поняття влади. Якщо йдеться про владу як певний правовий порядок, то
аргументація Р. Штольцмана є переконливішою. Без влади, без захищеної
власності, без правового порядку, який забезпечується суб’єктами влади,
економіка неможлива. І з цим погоджується зрештою і О. БьомБаверк: “немає
буквально жодної ціни, жодного розподілу – окрім вуличного грабежу і тому
подібного – без історичноправових елементів. В кожному цивілізованому
суспільстві мусить бути якийсь правовий порядок, який діє коли два члени
суспільства взаємодіють, і якимось чином впливає на зміст і форму цієї
9
BöhmBawerk E. von Macht oder ökonomisches Gesetzt? / BöhmBawerk E. von
Gesammelte Schriften. Wien, Leipzig : HölderPichlerTempsky A. G. 1924. — S. 249.
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взаємодії”9. У цьому контексті постановка питання є некоректною, оскільки
влада і економіка (економічні закони) є двома аспектами одного феномена.
Якщо йдеться про владу як про ієрархічну, силову, вертикальну
взаємодію на відміну від ринкової, добровільної, горизонтальної, то ці два
види взаємодії виключають один одного. У цьому випадку ці два види
взаємодії однаково присутні у суспільному житті і сказати, що той чи інший
вид перемагає можна лише щодо конкретної ситуації і конкретного
проміжку часу.
Аргументація О. БьомБаверка є переконливішою з точки зору
аналізу економічних процесів. Використання економічних законів надає
більше можливостей для аналізу, ніж просто констатація наявності владних
відносин. Не достатньо вказати на роль влади, потрібно показати механізми
впливу економічних законів на владу і владних законів на економіку. Але це
завдання розв’язували вже інші дослідники. Серед них був і Людвіґ фон
Мізес.
Mykola Bunyk
POWER OR ECONOMIC LAW: EUGEN VON BOEM–BAWERK
VERSUS RUDOLF STOLZMANN
The author presents the basic principles of a 100yearold discussion
on the correlation between power and economic laws. BoemBawerk’s thesis
about the omnipotence of economic laws should be perceived critically, though
it is very popular with a lot of economists. On the other hand, its criticism by
Stolzmann also generates some objections. The indepth analysis of both
theoreticians’ arguments leads to reconsidering answers to the question under
discussion as well as reshaping the very question.
Key words: power, economic law, Austrian school of economics.
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Ольга Кокорська, Валентин Кокорський
БЮРОКРАТІЯ ТА ЛЕГІТИМНІСТЬ ВЛАДИ
Досліджено взаємозв’язок між ефективністю бюрократії та
легітимністю влади, компонентом якої вона є. Задля цього використовуються
дані соціологічного моніторингу Інституту соціології НАН України
“Українське суспільство 1992 – 2012 рр.” та індикатори ефективності
вітчизняних державних владних інституцій (WGI: Worldwide Governance
Indicators), показники яких співставлені з аналогами в Польщі.
Ключові слова: бюрократія, ефективність, легітимність.
Для суспільства, яке здійснює перехід до демократії, проблема легітимності
є однією з актуальних, тому що високий рівень останньої дозволяє реформаторам
здійснювати широкомасштабні та радикальні перетворення. Серед політиків,
економістів та політологів є прихильники ідеї важливості економічного розвитку
для становлення та зміцнення демократичного режиму. Вони наголошують, що
саме “економічне зростання сприяє виживанню демократії. Адже чим швидше
зростає економіка, тим більшою є ймовірність виживання демократії”1.
Має своїх послідовників і теза про культурні зміни як складову успіху
демократичного транзиту. Останнім часом збільшується увага до впливу
на нього інститутів, зокрема політичних. Однак, як зазначає С. М. Ліпсет,
особливе значення для останніх і вирішальну роль для демократії має саме
легітимність. Вчений наголошує, що її відсутність здатна звести нанівець
вплив економічних, культурних та інституційних чинників2.
Засадничими для демократичних режимів із початку ХХ ст. стали дві
перехресні форми легітимності – процедурна і субстанціональна. Перша
походить від суспільного визнання певної влади, друга відтворюється через
відповідність певній нормі чи цінностям3. Їх поєднання простежується у
книзі Д. Бітема “Леґітимація влади”, де наведені необхідні для неї критерії:
1) відповідність встановленим у суспільстві правилам; 2) останні мають
ґрунтуватися на переконаннях, які поділяють правлячі та підлеглі;
3) є свідчення згоди (що знаходить вияв у діях) з боку підлеглих щодо проявів
1
Пшеворський А. Що робить демократії тривкими / А. Пшеворський, М. Альварес,
Х. Чейбух, Ф. Лімонджі // У пошуках правильної парадигми: Концептуальні перспективи
посткомуністичного переходу у країнах Східної Європи [Текст] / за ред. Д. Гузіни ;
гол.ред. Дж.Перлін: наук.ред. О. Кокорська ; пер. з англ. — К. : Ай Бі, 2003. — С. 218.
2
Липсет С. М. Размышления о летитимности / С. М. Липсет // Апология
[Електрон ний ресурс]. — 20 05. — № 5. — Режим доступ у : http://www.journa l
apologia.ru/rnews.html?id=331&id_issue=81.
3
Розанвалон П. Демократична легітимність. Безсторонність, рефлексивність,
наближенність [Текст] / П. Розанвалон ; пер. з фр. Є. Марічева. — Вид. дім “Києво
Могилянська академія”, 2009. — С. 15.
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конкретних владних стосунків. Таким чином, на думку дослідника,
легітимність має три рівні: перший – правила, другий – їх відповідність
переконанням і третій – відтворення в практичній діяльності4. Пов’язане з
реалізацією правил узгодження індивідуального та соціального в розумінні
справедливості і законності сприяє моральному виправданню політичної
влади і формуванню на індивідуальному рівні відповідальності щодо її дій.
За цього потрібно зважати на той факт, що за висновками західних
вчених Б. Джилі, Б. Ротстейна, Я. Теорела та інших ефективність владних
інституцій має більший вплив на легітимнопозитивну оцінку функціонування
демократії, аніж їх ідеологічна відповідність політичним уподобанням громадян
чи тип виборчої системи. А отже, неупереджена та ефективна бюрократія
більш значуща порівняно з представницькими структурами держави5.
Провідні дослідники процесів легітимації політичної влади в Україні,
зокрема О. Висоцький, А. Єрмоленко, А. Колодій, С. Макеєв, О. Резнік, С. Рябов,
В. Фадєєв та інші, розробляють і теоретичне підґрунтя, і практичні аспекти
відтворення цього феномену у різних його проявах, зокрема у його зв’язку з
ефективністю владарювання. Однак впливи на останню та їх відтворення в контексті
легітимності з боку бюрократії допоки самостійно не вивчалися, хоча вона
виступає інструментальнофункціональним владним механізмом і засобом
реалізації рішень, а отже, відіграє важливу роль у легітимаційному процесі.
Метою запропонованої розвідки є спроба проаналізувати взаємозв’язок
між ефективністю бюрократії та легітимністю влади як її компоненту. Задля
цього використовуються дані соціологічного моніторингу Інституту соціології
НАН України “Українське суспільство 1992 – 2012 рр.” та індикатори
ефективності вітчизняних державновладних інституцій (WGI: Worldwide
Governance Indicators), показники яких співставлені з аналогами в Польщі.
Точкою відліку в часі для нас є події Помаранчевої революції та
обрання Президентом В. А. Ющенка, що стали певним поштовхом для
вможливлення леґітимації вітчизняної влади, яка за роки незалежності
постійно відтворювала кризу легітимності. Разом із формуванням нового
уряду вони різко трансформували настрої в суспільстві, коли вперше
відповідні інститути отримали більш ніж 50% рівень довіри населення.
Загалом, як зазначав Є. Головаха, від жовтня 2002 р. до березеня 2005 р.
значення “Індексу соціальних очікувань” (ІСО) для дорослого населення
країни змінилося принципово: переважно песимістичну оцінку
4
Beetham D. The Legitimation of Power London [Text] / D. Beetha m. —
Macmillan, 1996. — P. 16.
5
Gilley B. The Determinants of State Legitimacy: Results for 72 Countries // International
Political Science Review [Text] / Revue internationale de science politique. — 2006. — Vol. 27. —
№ 1. — Р. 47—71 ; Rothstein B. What Is Quality of Government? A Theory of Impartial
Governmental Institutions / B. Rothstein, J. Teorell // Governance [Text] : An International Journal
of Policy, Administration and Institutions. — 2008. —Vol. 21. — № 2. — Р. 165—190.
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довготривалої перспективи країни заступила загалом оптимістична.
Причому переважання оптимізму спостерігалося у більшості громадян,
окрім мешканців східного регіону, а також росіян і російськомовних,
більшість яких проживає у східному та південному регіонах України6.
У потрактуванні легітимності ми дотримуємося логіки М. Вебера, який
запропонував цей термін задля того, щоб відрізняти владу легальну, яка відповідає
законам, юридичним нормам права, тобто є законною, від тієї, яка дійсно значуща
для людей як легітимна, що і знаходить вияв уїхній поведінці стосовно неї. Схвалення
ними існуючого порядку постає як наслідок його узгодженості з пануючим у
суспільстві баченням правомірного й справедливого політичного ладу.
Згаданий класик досліджував і феномен бюрократії, розглядаючи її як
елемент правлячого класу та пропонуючи такий перелік ознак: 1) ієрархічність,
при якій більш високі прошарки у драбині ієрархії контролюють і керують
нижчими; 2) встановлені правила, що визначають поведінку посадових осіб на
всіх рівнях організації; 3) посадовці зайняті повний робочий день і отримують
посадовий оклад, намагаючись збільшити його шляхом кар’єрного зростання;
4) існує розподіл між їх обов’язками всередині організації та життям поза нею;
5) ніхто з членів організації не володіє ресурсами, якими розпоряджається.
М. Вебер вказує, що чиновник як носій влади ніколи не здійснює її від власної
особи, а завжди від імені знеособленої “установи”7. Квінтесенцією згаданих
ознак в умовах демократії, стверджував Людвіг фон Мізес, є здійснення
бюрократичного управління відповідно до закону8.
Аналізуючи бюрократію ми слідом за О. Криштановською9 пропонуємо
розглядати її як одну з двох виділених за типом їх інкорпорації взаємозалежних груп
так званих офіціалів, тобто індивідів, що займають посади у державних владних
інститутах. Другу, на відмінувід призначених бюрократів, складають ті, хтоприходить
у владу через вибори. Йдеться про електократів, тобто політиків, які після обрання
вже уякості державних посадовців стають на чолі ієрархічної організації як чиновники,
відповідаючи щонайменше чотирьом з п’яти веберівських ознак: вони вбудовуються
в ієрархічну державну організацію, працюють за встановленими правилами,
отримують посадовий оклад і не володіють ресурсами, якими розпоряджаються.
Звичайно, між згаданими частинами політичного класу – бюрократією
та електократією – є істотні відмінності, зокрема в аспекті легітимізації статусу,
6
Головаха Є. Революція очікувань [Електронний ресурс] / Є. Головаха. — Режим
доступу : http://www. day.kiev.ua/uk/article/podrobici/revolyuciyaochikuvan.
\7
Вергун О. Поняття бюрократії в творчості М. Вебера [Електронний ресурс] / О. Вергун. —
Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/naukma/PS/1999_7/03_vergyn_v.pdf.
8
Мизес Л. Бюрократия, запланированный хаос, антикапиталистическая
ментальность [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.libertarium.ru/l_lib_buero.
9
Крыштановская О. Бюрократия, электократия, легислократия [Електронний
ре сурс] / О. Крыштан овская. — Режим доступ у : http://www.ereadinglib.com/
chapter.php/143030/20/Kryshtanovskaya __Anatomiya_rossiiiskoii_elity.html.
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тобто узаконення влади і визнання законності права на повноваження. Стосовно
призначеного чиновника останнє здійснює його керівник, тоді як легітимність
електократів визначається виборцями. Однак в оцінці суспільством влади
загалом і окремих її інститутів вказана выдмынныстьнівелюється. Для нього,
на що вказує Д. Бітем10, бюрократія позначає управління державним сектором
на відміну від управління у приватних організаціях, коли в першому випадку
воно набуває якісно інших рис, включно з обовязковістю рішень, особливим
ставленням до закону, турботою про суспільні, а не приватні інтереси,
підзвітністю діяльності контролю з боку громадськості тощо.
А отже, задля визначення рівня її легітимізації ми використовуємо
показники довіри до уряду, місцевих органів влади, судів і прокуратури. Тим
більше, що ці ж інститути згадуються Національним агентством України з питань
державної служби, яке нещодавно повідомило про кількість чиновників станом
на початок 2013 р. Вона становила 372856 осіб, з них 274739 – державні службовці,
а 98117 – посадові особи місцевого самоврядування, тоді як ще 2005 р. їх було
відповідно 33949 (247124 та 91925). Тобто за останні вісім років чиновницька
армія збільшилася на 30 тис. Впродовж 2010 – 2012 рр. зростання спостерігалося,
зокрема, в центральних органах виконавчої влади (з 9420 до 10021),
органах державної влади Криму (з 409 до 451), а також судової влади і
прокуратури (з 27450 до 32096)11.
Зі свого боку, суспільство відреагувало на таку тенденцію у визначенні
найбільш впливових соціальних груп, котрі відіграють значну роль у його житті12.
Порівняно з 2010 р. воно помічає зростання ролі службовців держапарату,
показники яких, щоправда, допоки не досягли рівня 1994 р., 1998 р. і 2000 р. як більш
“успішних” для них. Висхідний тренд демонструє також мафія, тоді як підприємці
та лідери політичних партій, навпаки, зменшують свою вагу (табл. 1).
Таблиця 1
Найбільш значущі групи в Україні
Групи
1994 1998
Підприємці, бізнесмени 24,2 25,4
Службовці
29,1 29,3
держапарату
(чиновники)
Лідери політичних
–
–
партій
Мафія, злочинний
33,9 42,7
світ

2000
32,4
33,3

2005
31,9
25,7

2006
33,4
25,7

2008
33,4
29,4

2010
32,1
24,5

2012
31,4
28,4

–

28,3

35,8

36,9

36,5

32,4

42,7

30,7

33,9

32,9

32,3

38,6

10
Битэм Д. Бюрократия [Електронний ресурс] / Д. Битэм. — Режим доступу :
http://nationalism.org/library/science/sociology/beetham/4beetha.htm.
11
Матола В. В. Україні за останні вісім років армія чиновників зросла на 30 тис. осіб.
[Електронний ресурс] / В. В. Матола. — Режим доступу : http://tyzhden.ua/News/86412.
12
Українське суспільство 1992 – 2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний
моніторинг [Текст] / за ред. д. е. н. В. Ворони, д. соц. н. М. Шульги. — К. : Інститут
соціології НАН України, 2012. — С. 536.
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Однак ця тенденція жодним чином не поєднується зі збільшенням
довіри до чиновництва. Наведені в табл. 2 показники сигналізують, що
впродовж 2005 –2012 рр. відбувалося зниження її рівня стосовно уряду,
місцевих органів влади, прокуратури, судів 13 із суттєвим зростанням
недовіри і посиленням кризи легітимності в останні два роки – період
домінування у владі партії регіонів14. Тобто пов’язані з владним оновленням
внаслідок Помаранчевої революції очікування з боку як безпосередніх
учасників, так і значної частини суспільства стосовно набуття нею якостей
справедливої, чесної, відповідальної не виправдалися. Однією з причин
стало те, що чиновництво швидко поглинуло в себе багатьох її лідерів,
фактично зробивши їх своїми заручниками.
Таблиця 2
Індекс довіри (шкала 1 – 5)
Довіра
Уряду
Місцевим органам
влади
Прокуратурі
Судам

1994
2,3
–

1998
2,1
–

2000
2,4
–

2005
3,1
2,7

2006
2,5
2,5

2008
2,4
2,5

2010
2,6
2,5

2012
2,1
2,4

–
–

–
–

–
–

2,4
2,4

2,4
2,4

2,4
2,4

2,3
2,3

2,1
2,1

Цьому факту не варто дивуватися. Адже, як доречно зауважує
завідувач відділу новітньої історії та політики Інституту історії України НАНУ
Георгій Касьянов, держава Україна виникла в результаті розпаду
наднаціонального Радянського Союзу, де державні інститути , окрім
партійної ідеократії та технократії, обслуговували бюрократію. Їх
трансформація у інститути національної держави мала б означати, що в
ідеалі вони слугують інтересам громадян як джерела власної легітимності.
Однак насправді ситуація залишилася практично незмінною і державність
насамперед продовжує відтворюватися задля задоволення та захисту
інтересів чиновництва, з яким зрослися фінансовопромислова і аграрна
олігархії. Зазначені групи для власної легітимації з різним ступенем
інтенсивності використовували і використовують хіба що її зовнішні
атрибути (символіку, мову, ідеологеми)15.
Як наслідок, значна кількість інституційних форм, прямим призначенням
яких є відтворення і захист інтересів різних прошарків суспільства, не виконувала
13

Там же. — С. 564.
Головаха Є. Довіра до державнополітичних інститутів і реформи в Україні /
Є. Головаха, Т. Любива // Українське суспільство 1992 – 2012. Стан та динаміка змін.
Соціологічний моніторинг [Текст] / за ред. д. е. н. В. Ворони, д. соц. н. М. Шульги. —
К. : Інститут соціології НАН України, 2012. — С. 72.
15
Солодько П. Георгій Касьянов: “Держава розколота на бюрократів і
на селенн я” [Електронн ий ресурс] / П. Солодько. — Режим доступ у : http://
www.istpravda.com.ua/articles/2013/08/24/ 135086/.
14
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вказаних функцій, орієнтуючись швидше на позицію бюрократичної владної
еліти, що тримала їх під контролем. Показово, що у більшості тих, хто отримав
мандат на здійснення влади, було практично відсутнім прагнення викликати і
підтримати леґітимацію знизу у вигляді поваги до неї й її визнання. Тим самим
влада не набувала авторитету з боку виборців і не формувала у них
переконаності в особливій значущості та правильності своїх дій.
Отже, кредит довіри від суспільства, наданий у 2005 р., в подальшому
не був виправданий як творенням нових правил гри, що відповідають
демократичним очікуванням суспільства, так і ефективною діяльністю,
послідовною реалізацію програм, спрямованих на підвищення добробуту
населення, справедливий розподіл прибутків, боротьбу з корупцією,
хабарництвом тощо. Моніторингове опитування Інституту соціології НАН
України у квітні 2006 р. знову засвідчило зниження рівня довіри до президента,
ефективність діяльності якого за десятибальною шкалою була оцінена
респондентами лише на 3,8 (для порівняння, у 2005 р. – на 5,6). У ставленні ж
до виконавчої влади недовіра знову, як і до помаранчевої революції,
перевищила довіру16, тобто означена тенденція низької легітимності влади не
була подолана і в подальші роки набула усталеного характеру.
Її можна вважати закономірною, оскільки за оцінками науковців соціум
насамперед пов’язує легітимацію владного режиму з більш важливою для нього
якістю урядування, а не його атрибутикою. Задля визначення такої якості
Інститутом Світового банку було розроблено перелік показників, які отримали
назву Світові індикатори врядування (Worldwide Governance Indicators). Вони
визначаються щорічно починаючи з 2002 р.17 і грунтуються на експертних
оцінках підприємців та приватних осіб, а також оцінках комерційного ризику
рейтинговими агентствами, неурядовими організаціями, даних соціологічних
досліджень та рейтингах міжнародних агенцій та організацій. Попри їх певну
критику в сенсі визначення ролі бюрократії, ці індикатори залишаються одними
з небагатьох, що дозволяють охарактеризувати активність останньої в контексті
легітимності урядування18. Вони вможливлюють отримання інформації
стосовно нього за такими показниками:
16

Паніна Н. Демократизація в Україні та помаранчева революція в дзеркалі
громадської думки [Електронний ресурс] / Н. Паніна. — Режим доступу : http://
gazeta.dt.ua/SOCIETY/demokratizatsiya _v_ukrayini_ta_pomarancheva_revolyutsiya_
u_dzerkali_gromadskoyi_dumki.html.
17
Worldwide Governance Indicators [Electronic resourse]. — Access mode : http://
info.worldbank.org/ governance/wgi/.
18
Fukuyama F. The Strange Absence of the State in Political Science [Електронний
ресурс] / F. Fukuyama. — Режим доступу : http://blogs.TheAmericanInterest.com//
Fukuyama/2012/10/02/TheStrangeAbsenceoftheStateinPolitical Science/ ; Стрельцов
В. Ю. Використання індикаторів якості врядування для країн, що розвиваються.
[Електронний ресурс] / В. Ю. Стрельцов. — Режим доступу : http:// www.kbuapa.kharkov.ua/
ebook/tpdu/20094/doc/5/03.pdf.
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Право голосу та підзвітність (voice and accountability): якою мірою
громадяни країни залучені до участі у виборах до владних інституцій, а також
якими є свобода вираження поглядів, свобода асоціацій і свобода ЗМІ.
Політична стабільність і відсутність насильства (political stability and
absence of violence): сприйняття ймовірності того, що діяльність уряду буде
дестабілізовано або припинено неконституційними методами або зі
застосуванням насильства (включно з політичним) і тероризму.
Ефективність державних владних інституцій (government
effectiveness): якість публічних послуг, якість державної служби та ступінь
її незалежності від політичного тиску, якість вироблення і впровадження
політики, а також ступінь довіри до зобов’язань влади щодо такої політики.
Якість регуляторної діяльності (regulatory quality): здатність уряду
розробляти та впроваджувати прозору політику і правила, що дозволяють
розвивати приватний сектор і сприяють йому.
Верховенство права (rule of law): оцінка ступеня довіри до різних суб’єктів і
дотримання ними суспільних норм, зокрема, якість виконання договірних зобов’язань,
функціонування поліції та судів, а також рівень злочинності й насильства.
Боротьба з корупцією (control of corruption): застосування державних
повноважень для забезпечення приватних інтересів, включно з корупцією
як у великих, так і в незначних розмірах, а також “захоплення” держави
корумпованими угрупованнями зсередини. Чим вищим є показник, тим
краще здійснюються заходи боротьби з корупцією.
Нами використовуються ті з наведених показників, які, на нашу думку,
дозволяють зробити це найбільшою мірою: ефективність державних владних
інституцій, якість регуляторної діяльності, верховенство права, боротьба з
корупцією. Дані для України наведені в табл. 319. Вони засвідчують вкрай
низьку ефективність вітчизняного державного урядування, яка упродовж
зазначеного часу загалом демонструє регресивну тенденцію і суттєво
поступається результатам постсоціалістичних країн Центральної та
ПівденноСхідної Європи та Балтії.
Таблиця 3
Якість урядування – Україна (шкала від –2,5 до +2,5)
Індикатори
ефективність державних владних
інституцій
якість регуляторної діяльності
верховенство права
боротьба з корупцією

2005
–0,58

2006
–0,57

2008
–0,72

2010
–0,78

2011
–0,83

–0,50
–0,79
–0,69

–0,50
–0,87
–0,68

–0,51
–0,74
–0,79

–0,53
–0,84
–0,99

–0,56
–0,86
–0,99

19
Worldwide Governance Indicators. Ukraine [Electronic resourse]. — Access mode :
http:// info.worldbank.org/governance/wgi/sc_chart.asp.
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Задля наочності достатньо порівняняти їх з аналогами по Польщі,
наведеними в табл. 4.
Таблиця 4
Якість урядування – Польща (шкала від –2,5 до +2,5)
Індикатори
ефективність державних
владних інституцій
якість регуляторної
діяльності
верховенство права
боротьба з корупцією

2005

2006

2008

2010

2011

+ 0,48

+ 0,43

+ 0,48

+ 0,70

+ 0,68

+ 0,81

+ 0,70

+ 0,82

+ 0,99

+ 0,96

+ 0,42
+ 0,23

+ 0,37
+ 0,18

+ 0,52
+ 0,35

+ 0,69
+ 0,46

+ 0,73
+ 0,51

Із кінця 1980х – початку 1990х рр. ця країна, як і дещо пізніше Україна,
розпочали перетворення попередньої системи з приблизно однакових
показників. На сьогодні ситуація в них відрізняється чи не у всіх сферах
життєдіяльності соціумів, що стало можливим, насамперед, завдяки значно
кращій ефективності та якості урядування20. Якщо в нашій країні усі його
параметри знаходяться у мінусі, то в Польщі – у плюсі. Різниця між ними
достатньо вагома і на 2011 р. стосовно ефективності державних владних
інституцій вона становила 1,51 бала, якості регуляторної діяльності –1,52
бала, верховенства права – 1,59 бала та боротьби з корупцією – 1,5 бала.
У зв’язку з цим не варто надто дивуватися таким же відмінностям у
результатах обох держав, зафіксованим у світових рейтингах 2012 – 2013 рр.,
деякі з яких представлені в табл. 5:
Таблиця 5
Світові рейтинги 2012 – 2013 рр.
Рейтинги
Рейтинг процвітаючих країн
Рейтинг свободи
Рейтинг розміру ВВП
Рейтинг ведення бізнесу
Рейтинг
конкурентоспроможності
Рейтинг економічних свобод
Рейтинг корупції
Рейтинг добробуту
Рейтинг країн, у яких краще
народитися

Результати
України (місце)
71
79
53
137
84

Результати Польщі
(місце)
32
37
24
55
42

161
144
71
78

57
41
32
33

20

Worldwide Governance Indicators. Poland [Electronic resourse]. — Access mode :
http:// info.worldbank.org/governance/wgi/sc_chart.asp.
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Отже, якщо в Україні рівень довіри до уряду та його політики з
боку населення і бізнесу падав, то в Польщі навіть в нинішній кризовий
період він зростав завдяки спокійній та продуманій економічній політиці
і зрозумілості та передбачуваності урядових кроків. Тому, наприклад,
на відміну від нашої держави, де швидка девальвація гривні підняла б
паніку серед громадян, що не довіряють владі, послаблення злотого задля
підтримки експортерів залишило поляків спокійними21. Зрозуміло, що
на таке ставлення і підтримку може розраховувати лише влада легітимна,
важливим елементом якої є бюрократія. Саму легітимність в сучасних
умовах вона має розглядати не як певний стан, а як процес її постійного
набуття і підтвердження через відкритість та якість урядування за
допомоги ефективних інститутів, котрі користуються повагою і довірою
суспільства.
Olha Kokorska, Valentyn Kokorskyi
BUREAUCRACY AND THE LEGITIMACY OF POWER
The authors analyse the connection between the effectiveness of
bureaucracy as a component of power and the legitimacy of power.The data
collected during the sociological monitoring “Ukrainian society 1992 – 2012”
by the Institute of Sociology, the National Academy of Sciences of Ukraine,
and the Worldwide Governance Indicators (WGI) were used in this study.
Important results were obtained from comparing WGI for Ukraine and WGI
for Poland.

21
Рябкова Д. Польский мастеркласс для Азарова [Електронний ресурс] / Д. Рябкова,
Н. Терехова. — Режим доступу : http://dialogs.org.ua/issue_full.php?m_id=18054.
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ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА
ECONOMIC AND SOCIAL POLICY

Annette Godart-van der Kroon
HARTZ (OR HERZ) FOR EUROPE OR SHOULD WE SAVE OR
SPEND IN PERIODS OF CRISIS?
Hartz IV1 is the expression for a set of recommendations that resulted
from a commission for German labor market reforms in 2002. Named after the
head of the commission, Peter Hartz, it went on to become part of the German
government’s Agenda 2010 series of reforms, known as Hartz I  Hartz IV. The
reforms of Hartz I  III took place between January 1, 2003, and 2004; Hartz IV
began on January 1, 2005.
Hartz IV has become a synonym for a policy of saving, cutting wages and
reforming labor markets and other markets. That is why this term has been
introduced and used in this article.
Some time ago the inevitable question rose again after so many years:
should we spend or not, should we save or not during times of crisis?
Keynes and his followers proposed a politics of spending during times
of crisis, while his opponents, Classical Liberals and adherents of the Austrian
School, advised to save money.
Reforms on employment policy, reducing the role of Labor Unions and
lowering taxes are necessary, as also economic measures and savings. Stimulation
and reforms on essential issues like R&D, Education, Infrastructure, etc. could
stimulate European Economics.
Let’s start with a European version of a Hartz plan. We can see by the
result of Hartz IV, how prosperous Germany became, despite the inevitable
disadvantages.
Key words: Hartz IV, saving, investments, production process, Austrian
school, Keynesianism.
Introduction
Hartz IV1 is the expression for a set of recommendations that resulted
from a commission on reforms to the German labour market in 2002. Named after
the head of the commission, Peter Hartz, it went on to become part of the German
government’s Agenda 2010 series of reforms, known as Hartz I  Hartz IV. The
reforms of Hartz I  III took place between January 1, 2003, and 2004; Hartz IV
began on January 1, 2005.
The “Hartz Committee” was founded on February 22, 2002, by the federal
government led then by Gerhard Schröder; its real name was “Kommission für moderne
Dienstleistungen am Arbeitsmarkt” – the Committee for Modern Services in the Labour
Market. Its 15 members were led by Peter Hartz, then Volkswagen’s personnel director.
1
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For more information: See Wikipedia.

The committee devised thirteen “innovation modules”, which suggested
changes to the German labor market system. These were then put into practice
as Hartz I  IV: There can be mentioned:
– Improved service for clientsJob centers;
– Family friendly quick mediation;
– Encouraging elder employees and Bridge system;
– New reasonableness and voluntariness;
– A combination of unemployment benefits and social assistance;
– Youth unemployment –securing training time;
– Employment record and Bonus system for companies;
– Personal – Transparent Controlling – Efficient ITSupport;
– Organizational structure, Selforganization – labor market research –
Change Management Personal;
– Change Management.
Hartz IV has become a synonym for a policy of saving, cutting wages and
reforming labour markets and other markets. That is why this term has been
introduced and used in this article.
Some time ago the inevitable question rose again after so many years:
should we spend or not, should we save or not during times of crisis?
Keynes and his followers proposed a politics of spending during times
of crisis, while his opponents advised to save money.
The theories of Keynes were explained in “A Treatise on Money”, while
F.A. Hayek opposed to the theories of Keynes in his “Reflections on the pure
theory of money of Mr. J.M. Keynes”. 2
In the beginning of the recent economical crisis the topic of the discussion
was not so much focused on this aspect. Now the Keynesians are back and we
can start the discussion all over again.
What struck me when reading one of the most important German
newspapers3, that proponents of Keynes are mentioned by name, but Keynes’
opponents are hardly known.
Pro Keynes are for example the members of the European Roundtable,
Larry Summers, a former economical adviser of Bill Clinton4, or Bradford DeLong,
Dawn Holland and Jonathen Portes of the London School of Economics etc.
The opponents of Keynes’ theory are reasoning as follows: if the
governments (states) are saving money, then the fear for new debts, bank and
2
Two parts in “Economica” I August. — 1931. — P. 270—295 ; II February. —
1 93 2 . — P. 2 2 —4 4 .
3
Die Zeit. — Sparen. — 2012. — 27 December. — P. 33.
4
Ibid [Remarkable is, that the same Larry Summers advised Bill Clinton in the
nineties to start saving and reducing the public debt. With success, for afterwards came a
period of unknown wealth].
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economical crises will disappear and more confidence in the future will be created
for the consumers and as result the economy will grow again. Good examples are
Denmark and Ireland who started their savings politics in the eighties of the 20st
century: Denmark in 1982 and Ireland in 1987. This politics of saving resulted in
periods of prosperity5.
However, even if the opponents of Keynes’ theories, a.o. Ludwig von
Mises and Hayek, are not mentioned by name, they are wellknown enough, for
both von Mises and Hayek etc. were representatives of the Austrian School.
They were prominent defenders of savings and had good arguments against
Keynes and with good reason. Their ideas have been cherished and worked out
by a new generation of Austrians, like Huerta de Soto, Bagus a.o.
Let us first compare the economic crisis in the 30ties and the recent one
There are several theories6 about the causes of the crisis and how to fight
it. There is the theory of the scarcity of capital and the theory of under
consumption, supported by Hoover, Ford and Keynes7. This is a very important
aspect to take into account. Hayek also indicated the fact of a huge propaganda
being used to spread this theory of underconsumption, especially in the English
speaking countries8.
This theory of underconsumption implies that because people save
their money the spending /purchasing power of the consumers will not be enough
to buy the goods coming on the markets at a profitable price.9
This theory is supported by Foster, Catching and Keynes. Since “progress
requires a constant flow of new money to consumers”, it “follows, that the
Government should borrow and spend money whenever the indexes show, that
the needed flow of money will not come from other sources”10.
In fact in order to regulate and compensate the fluctuations in the demand
of consumer goods, and to divide the jobs in the public sector, Foster and
Catchings recommended in “Progress and plenty”11 the collection of statistical
data and in order to manage that, the appointment of a “Federal Budget Board
5
Of course, then Ireland and Denmark could devaluate their currency, a policy not
possible in the Euro zone anymore.
6
For the moment I am only discussing the theories dominant in the thirties of last
century.
7
See for this distinction the lecture of : F. A. von Hayek. Gibt es ein Wiedersinn
des Sparens? [Text] / F. A. von Hayek. — Vienna Julius Springer, 1931. — P. IV.
8
Ibid. — P. 2.
9
Ibid. — P. 1.
10
Ibid. — P. 17, 18. — [The quotation is from Keynes, Foster and Catching].
11
W. T. Foster u nd W. Ga tchings. “ Progress a nd Plenty. A Wa y out of the
Dilemma of T hrift”, copied from “Century Maga zine”, Ju li 19 28 (together with the
essay “The Dilemma of Thrift”) and not to be confused with the book with the same
title of these writers. T he “Road to Plenty” has the same qu oted sta tements a s in
“Progress and Plenty” (translation by the speaker).
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was advised12. These words have been written decades ago and are applicable
again to the present situation.
Von Mises did not accept to make a difference between circulating and
hoarded money, so he did not accept the theory (supported by Keynes and his
followers), that in case of hoarding, the money will be withdrawn from the payment
traffic and consequently will lead to depression13.
Von Mises shared on the contrary the ideas of Adam Smith, who had the
view, that saving money would lead to economic growth.14
In fact von Mises and Hayek were followers of the Micro economic
theories, while Keynes and his followers started from a Macroeconomic
approach, already used by the Mercantilists. Macroeconomics study the
aggregated entities or collectives, like consumption, investing, national income,
import, export, employment etc, while microeconomics study the economic
behavior of individual persons and the resulting price formation15
Hayek’s reproach was, that for Keynes, saving was equal to investing
(S=I). Another mistake made by Keynes, was that he used the same word for
investing (the act) and investment (the result), nl. investment. Hayek also
reproaches Keynes for not distinguishing the production of investment goods
and the production of consumption goods. Keynes discusses the production
process of the consumption goods as a whole, instead of looking at the different
production phases. Hayek on the contrary distinguishes several production
phases16. For that purpose he compares the different phases of production with
the opening and closing of a fan. Both were fascinated by the question how the
depression of the thirties of the last century could occur.
For that reason Hayek emphasized production and capital, while Keynes
emphasized consumption, saving and investing17. Keynes could say: “Booms
and slumps are simply the expression of the results of an oscillation of the terms
of credit about their equilibrium position”18.
In his “General Theory” he abandoned the theories of the Classical School
concerning the (full) employment and advised Government spending which led to
a deficit, fiscal measures (that is mostly increasing of taxes) and interest policy.
12
Idem. — P. 17, 18. — [It is a very old plan to reorganise jobs and reduce the
unemployment rates in times of crisis].
13
L. von Mises. Human action [Text] / L. von Mises. — 1998. — P. 402.
14
Landreth H. History of economic theory [Text] / H. Landreth. — Miami : [s. n.]. —
1976. — P. 435. — [with a reference to Adam Smith’ “Wealth of nations”]. — P. 321].
15
Ibid. — P. 507—509.
16
See also Hayek F. A. Prices and Production (1931) [Text] / F. A. Hayek. — N.Y. :
[s. n.], 1978. — P. 78.
17
F. A. Hayek. Keynes Treatise on Money [Text] / F. A. Hayek, idem and J. M. —
London : [s. n.], (1930), 1978.
18
Keynes J. “Treatise on Money” [Text] / J. Keynes. — London : [s. n.], (1930),
1971, Vol. I p. 165.
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Summarizing the theories of Hayek and Keynes concerning the crisis,
the following:
– Hayek blamed the crisis to a savings deficit;
– while Keynes blamed the crisis to a surplus of savings.
This concern about the crisis was especially important for the employment
policy (and here comes Hartz IV in the discussion). Lowering the wages of the
workers was not an option in the thirties of the 20th century (nor today), so
Keynes proposed to lower the real wages via (a constant) money devaluation.
Especially this constant government interference and its consequences resulted
in a disastrous economic situation.
In the seventies and eighties of the last century the results of the
continuous inflation and the employment policies was very obvious and as a
result the politicians returned to a more savings policy.
Keynes and his followers were convinced that the crisis could be overcome
by an inflationary policy.
Mises and Hayek thought, that this same inflationary policy was the
cause of the crisis.
Von Mises described this process as follows:
“The first stage of the inflationary process may last for many years. While it
lasts, the prices of many goods and services are not yet adjusted to the altered
money relation. There are still people in the country who have not yet become
aware of the fact that they are confronted with a price revolution which will finally
result in a considerable rise of all prices, although the extent of this rise will not be
the same in the various commodities and services. These people still believe that
prices one day will drop. Waiting for this day, they restrict their purchases and
concomitantly increase their cash holdings. As long as such ideas are still held by
public opinion, it is not yet too late for the government to abandon its inflationary
policy. But then the masses wake up. They become suddenly aware of the fact that
inflation is a deliberate policy and will go on endlessly. The crack-up boom appears.
Everybody is anxious to swap his money against “real” goods, no matter whether
he needs them or not, no matter how much money he has to pay for them. Within a
very short time, …weeks, …days the things which were used as money are no
longer used as media of exchange. They become scrap paper. … That is what
happened with the Continental currency in America in 1781, with the Mandats
territoriaux in 1796 and with the German Mark in 1923”.19
The boom is then a period of wrong investments, the crisis arrives when the
consumers try to restore the aimed situation and the depression is the recovery process.20
19
L. von Mises. Human Action [Text] / L. von Mises. — Ludwig von Mises
Institute. — [USA]. — [S. p. : s. n.], 1998. — P. 424—425.
20
Rothbarth M. N. America’s great depression [Text] / M. N. Rothbarth. — Kansas
City : [s. n.], 1963 [chapter 1]. — P. 14—17 ; 28—29.
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The situation at the moment in Europe
Despite all the protests against the savings politics, there is hardly any
savings being done21:
– The unit labor costs have increased in the first decade of this century
in all the Eurocrisis countries, while in the meantime these costs have not
stirred in Germany in the same time. The wages have increased faster than the
productivity and have made the goods, that “Club Med” has to sell to the world
market, increasingly more expensive.
– The consequences are: unemployment, deficits, liabilitiesthat ugly Trio,
that threatens the Mediterranean countries (and Ireland) with bankruptcy.
– The good news is: in Ireland, Greece and Spain, the labor costs are
falling. These countries are on the road to recovery.
– The bad news is that in Italy and France the costs are increasing again. Even
worse results are, that the people have voted against Labor Market Reforms and have
voted against saving anyway. In France the people voted for Hollande, in Italy 25 % for
Beppo Grillo plus Berlusconi.. The “Economist” called it “The timebomb at the heart
of Europe”.22 “France is slowly heading towards a crisis”, according to John Peet23.
The share of the industry to create wealth has shrunk to 12, 5 % – less than in Spain
or Greece. We all know more or less the numbers: one on 5 people in France is a civil
servant or is in public service. The public spending accounts for almost 57% of the
national output, the public debt stands at over 90% of GDP (and rising).24 As soon as
an entrepreneur has more than 49 employees it tumbles in a swamp of regulations,
higher taxes etc. The choice is quickly made: the enterprises prefer to stay small.
A dangerous omen: The average wage in Europe is 46 Dollar (per hour)
vs 30 Dollar in the USA. The Italians do not want to shake the labor market,
because of the high youth unemployment. The Italians did not save at all on the
bloated public service. They saved on education and research, which are the
sources of future competitiveness.
– In fact Germany and “Club Nord” can impose on the smaller countries,
but not on Italy and France. These countries have to save themselves or the
Euro is going to explode indeed.
– The last good news is that democracy (until now25) has not failed yet.
That is not a selfevidence, because in the thirties of the 20th century the political
21
Josef Joffe in “EuroKrise, Teil 2” / Die Zeit [Text]. — 2013. — № 11. —
March 7. — P. 14.
22
France is slowly heading towards a crisis” in “So much to do and so little time” //
The Economist November 17 th [Text]. — 2012. — P. 3.
23
Ibid.
24
“France is slowly heading towards a crisis” in “So much to do and so little time” //
The Economist November 17 [Text]. — 2012. — P. 3—16.
25
Although there are extreme rightand leftwing movements coming up, like the
the (Greek) Golden dawn).
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climate changed dramatically into an extreme leftist and extreme rightist movement,
which in the end did lead to the second World War.
– As for the UK, the Economist advises to invest in infrastructure and
education
I. What can be done in Europe?
In the wellknown newspaper “Die Zeit”26, I could read an article on
“Wachstum für die WG”, suggesting the introduction of the Hartz IV for Europe.
This program was successful in Germany in the long run: after 5 years the
economic situation in Germany was brought into lineunder rather good
conditions27. “Agenda 2010 does not deserve all the credit for Germany’s success,
but Germany would be foolish to ignore a real achievementand an important
lesson”.
What is going on right now in Europe, the USA and elsewhere, is not
only an economic crisis, but also an oil crisis and a currency war, between the
USA and China and the USA and the EU.
The situation is quite similar to that of the seventies and eighties of the
last century. Then there was also a currency war, an oil crisis and economic
disorder raging. Protests and strikes were the order of the day.
What could be done? Pissarides, Nobelprizewinner of 2010 (and
Keynesian), who was the guest of Solvay Schools in Brussels, explained to the
students of the VUB in Brussels, the following could be done:
Unemployment policy. Belgium (and also France) for example protects
the unemployed too much and the same can be said about the EU concerning its
unemployment policy. The activation policy is too passive and –above all there
are hardly any conditions linked to the unemployment benefit.
1) The housing market is not flexible enough and the taxes are too high.
That is the reason why people do not move. This problem also exists in the USA
nowadays, where formally people just moved from one place to the other, to
where the job was. Now the vacancies grow, while the unemployment does not
decrease, because of the housing market fell into neglect. People can not sell
their houses because of this crisis, which produces stagnation.
2) Costs necessary to finding a job. According to Pissarides, the employer and
the companies can not easily find each other. Certainly not, when people get enough
unemployment benefits. Then they certainly wait longer before accepting a job.
3) Labor Unions. In the countries, where Labor unions are too powerful,
it is more difficult to get a balance between vacancies and persons looking for a
26

Die Zeit. — Wirtschaft. — 2012. — 10 May. — P. 23.
The Economist: Wunderreform. — 2013. — March 16. — P. 26—28 / Even
“Die Zeit” admitted that at that time the reform was necessary. “Zehn Jahre Agenda 2010.
Politik entfesseln. Schröders grosse Reform hat die Bürger aufgerüttelt”. — 2013. —
14 March. — P. 1.
27
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job. Germanyfor example had the possibility to reform the labor market after
Hartz IV. The south European countries should make their labor market more
flexible and the unemployment benefits should be reconsidered after a year. In
Greece and Italy for example the labor markets are not so much dominated by
labor unions, but by “who knows who”, a sort of nepotism.
4) Too high taxes, which is linked with the leftwing programs. In Belgium
for example the taxes on work are far too high and there is still the index, by
which raising prices result in raising incomes.
5) A single European market for services would help. As put in the
“Economist” of June 1st 2012: 28 “More ambitious ways of boosting growth, such
as the completion of a single European market for services, are sadly not even
on the table”.29 Imagine what a chance that would be for the Spanish and Greek
young people! We are talking about services, not work in general, but even that
scares off.
This proposal does not mean, that the unemployed persons should feel
neglected or that a policy of “hire and fire” should be pursued. A certain policy
to retrain people and to prepare them to a working life again, could be the best
solution. It is wellknown that people who are not in the labor process for a very
long time do not get into the labor market again or with great difficulty.
In fact each country should try to find their own solution. There is no
possibility of a uniform measure. For example the Netherlands have already a
very flexible labor market. Their problems are not to be found in that field.
6) Eurobonds30.That is a new possibility. The “Economist”31 seems to be
rather pro the idea of European bonds.
There are advantages: the first and most prominent advantage is, that the
bond market will be much bigger and therefore less vulnerable if the bonds are
edited by all the 17 members of the Euro zone. There would be dealt with a lot of
money, which would be much more attractive than the national bondmarkets. In
short: the Euro could survive then.
The disadvantages are:
– First, that we would make the same mistake as in the beginning of the
creating of the Euro zone: pretending that we can speak of a single market and
the countries who have spent most and have to pay back their debt, can continue
to borrow money in a cheap way. There is one guarantee: each country can only
finance their debt for 60% of its gross national product.
– Second disadvantage: it would be less attractive for investors, since
the debt on top of the 60 % would mean a higher interest.
28
29
30
31

The Economist: Europe’s choice. — 2012. — 26 May – 1 June. — P. 11.
Ibid. — P. 11.
De Standaard “Gezocht: tegengif tegen crisis” dd 2552012. — P. 36, 37.
The Economist: Europe’s choice. — 26 May – 1 June. — P. 11, 12.
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– Third: in case the Eurobonds would be edited, the pressure to reform
in the Southern States would have been less urgent or even absent. Exactly
because Angela Merkel hesitated so long to accept the rescue measures, she
pushed the countries with a high debt to reform and thrift32.
– Fourth: this objection is heavier: the eurobonds are incompatible with
the European treaties. That has been the conclusion of the German Constitutional
Court. Even if the concerned treaty would be changed, there will be the problem
of the countries who are not members of the euro.
Perhaps those eurobonds are probably for later.
Let’s start with a European version of a Hartz plan. We can see by the
result of Hartz IV, how prosperous Germany became, despite the inevitable
disadvantages.
Reforms on employment policy, reducing the role of Labor Unions and
lowering taxes are necessary, as also economic measures and savings, but also
stimulation and reforms on essential issues like R&D, Education, Infrastructure,
etc. could stimulate European Economics.
Cutting wages, reducing the Public Debt and limiting the amount of civil
servants is however necessary. As for the European budget: bravo, that the
politicians dared to reduce the budget, but keeping 40 % of the budget for CAP
is far too much. However that is the holy cow, noone can touch it (yet).
Also keeping the interest rate at an artificial low level, just to discourage people
to save money, is not a good policy. It has as implication that savers and the banks are
desperate to find money. Because the interest is so low, they can not earn enough money.
I would like to end with a slogan “Wer ein Herz für Europa hat, wählt
Hartz” or in English: “He who has a heart for Europe, votes for Hartz”
Аннет Ґодар ван дер Кроон
ГАРТЦ ЧИ ГЕРЦ ДЛЯ ЄВРОПИ? ЩО МАЄМО РОБИТИ В
ПЕРІОД КРИЗИ: ЕКОНОМИТИ ЧИ ВИТРАЧАТИ?
“Hartz IV” – це рекомендації, які подала німецька комісія з
реформування ринку праці у 2002 р. Названі на честь голови комісії Петера
Гартца, вони стали частиною порядку денного серії реформ німецького
уряду, відомими як “Hartz I” – “Hartz IV”. Реформи “Hartz I – III” відбувалися
між 1 січня 2003 р. і 2004 р.; “Hartz IV” почали діяти з 1 січня 2005 р.
Термін “Hartz IV” став синонімом до політики економії, скорочення
зарплат і реформування ринку праці та на інших ринків. Саме тому цей
термін, використовується в цій статті.
32

Alles bleibt anders // Die Zeit. — September 12. — P. 3 ; Merkelnomics // Die
Zeit. — 5 September. — P. 34.
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Через декілька років знову постало неминуче питання: ми повинні
витрачати чи заощаджувати під час кризи?
Кейнс і його послідовники пропонували політику витрат під час кризи,
у той час як його противники, класичні ліберали і прихильники австрійської
школи, радили заощаджувати гроші.
Реформи в галузі зайнятості, зниження ролі профспілок і зниження
податків потрібні, як і економічні заходи та заощадження. Стимулювання і
реформи таких важливих сфер як наука, освіта, інфраструктура і т.д., можуть
стимулювати європейську економіку.
Почнімо з європейської версії плану Гартца. Ми вже бачимо, як у
результаті “Hartz IV” Німеччина стала процвітати, незважаючи на неминучі
труднощі.
Ключові слова: Гартц IV, економія, виробничий процес, австрійська
школа, кейнсіанство.

111

Петро Шевчук
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ
КОЛЕКТИВІЗМУ ТА ІНДИВІДУАЛІЗМУ
Проведено аналіз особливостей соціалістичних та ліберальних
підходів у формуванні засад соціальної політики. Розглянуто можливість
втілення певних ідей лібералізму в соціальноекономічне та духовне життя
сучасної України.
Ключові слова: лібералізм, праця, приватна власність, рівність,
соціалізм, соціальна політика.
Сталість розвитку людства чи окремого суспільства (або ж спільноти)
вважається передумовою виживання людської цивілізації у матеріальному,
соціальному та духовному сенсі, а не особливим способом формування
того чи іншого суспільства, хоча вплив типу суспільного ладу завжди був
домінантою. Протягом минулого століття проходила серйозна полеміка між
прибічниками соціалізму та лібералізму, зокрема з питань соціального
спрямування. З часом у наукових колах почали лунати думки про синтез
соціалізму та лібералізму, доповнення першого другим і створення новітньої
ідеології “ліберального соціалізму”1.
Метою цієї статті є аналіз особливостей соціалістичних і ліберальних
підходів та розгляд можливості втілення певних ідей лібералізму в соціально
економічне та духовне життя сучасної України.
Для соціалістичного устрою властивими були зрівняльний розподіл
матеріальних благ і невизнання приватної власності. Спроба побудови
суспільства на новій основі, одночасно пориваючи зі всіма традиційними
формами суспільної організації, моделювання нового устрою світу та
необґрунтоване прогнозування форм для всіх можливих видів людської
діяльності, як показав історичний досвід, виявилось фікцією.
Перед розглядом питань соціального характеру, що проявляються
при соціалізмі, варто розглянути тези щодо основних економічних прав
цього устрою, висунутих австрійським соціалістомеволюціоністом
А. Менгером ще на початку ХХ ст., а саме: право на повний продукт праці,
право на існування та право на працю. Якщо проаналізувати у ретроспективі
перше із задекларованих прав, то можна стверджувати, що воно так і
залишилося пропагандистським лозунгом, зокрема щодо боротьби з
нетрудовими доходами.
1
Вите О. Социализм и либерализм: перспективы синтеза [Текст] / О. Вите. —
Режим до ступу : http://www.lpu .org. ua/libera lizm/liberalnaosvita /19 sotsializmi
libera lizmperspek tivysinteza .html.
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Концепція підтримки “власного існування” (так само, як і реальне
визначення та порівняння нагальних потреб окремих членів спільноти) в
кінцевому результаті перетворилась на вимогу про можливий рівний
розподіл споживчих благ. Останнє досягалось шляхом усуспільнення всіх
засобів виробництва та державного розподілу всіх результатів виробництва.
За цього соціалістичний спосіб виробництва засвідчив свою
неспроможність суттєвого збільшення продуктивності праці та створення
можливості земного раю для необмеженої кількості населення.
В основу поняття права на працю була покладена така сама ідея, що і в
праві на існування, а саме: “в природних умовах”, які слід вважати такими, що
існували ще до та поза межами суспільного порядку, сформованого на приватній
власності, і які мали би бути відновлені соціалістичними конституціями після
ліквідації цієї форми власності. Тобто кожен індивід повинен бути здатний та
готовий здобути власною працею достатні засоби для свого існування.
Ліберальна ідеологія не лише “захищає приватну власність”, але й
зуміла забезпечити акценти цього захисту в напрямі збереження громадян
від бюрократичного втручання державних чиновників (меншості) в
особисту ініціативу громадян (більшості). Наслідком цього є те, що при
порівнянні соціалістичних та ліберальних підходів на практиці
спостерігається більша продуктивність та ефективність ліберальної
економіки, а отриманий в останній надлишок продуктів праці дістається не
лише самим власникам засобів виробництва.
Чинниками, які визначали соціальну політику в Радянському Союзі
та державах соціалістичного табору, були поперше, тоталітарна політична
система, при якій фактично відсутня можливість впливу громадян на процес
прийняття управлінських рішень (хоча при цьому мали місце певні
неформальні контакти між населенням та політичною елітою); подруге,
соціальна політика була контрольована центральною державною владою,
коли всі соціальні видатки фінансувались з державного бюджету, а залучення
неурядових громадських структур до розробки засад та реалізації завдань
соціальнополітичного спрямування було мінімальним; потретє,
універсальний характер соціальної політики та соціального забезпечення;
почетверте, існування розвинутої соціальної інфраструктури та ліквідації
неписьменності (зокрема, в СРСР); поп’яте, характерною була обов’язкова
повна зайнятість населення, що повинно було означати високий рівень
зайнятості жінок та значну потребу в трудових ресурсах2. Щодо останнього
чинника, то в адміністративнокомандній системі завдяки домінуванню
2
Potuček M. Social Policy Reconstruction in Postcommunist Central Europe. Its Impact
on Political Stability / M. Potuček // Conference “Political Turbulences in Central Europe: Symptoms
of a Postaccession Crisis” [Electronic resource] : сonference. — FES. — Budapest, 2007. — Access
mode : http://www.martinpotucek.cz/download/pwp/ social_policy_fes_pwp.pdf.
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державної форми власності жорстко регламентувався розмір заробітної
плати та створювались умови для її фактичної незалежності від якості та
характеру самої праці, а наявність інституту прописки й відсутність
реального ринку житла унеможливлювали вільний вибір регіону (місця)
праці навіть за наявності вільних робочих місць. Не гарантувалось право на
зайнятість лише за вибраною професією, широко використовувалися
способи пасивного переміщення працюючих туди, де вони більш потрібні
(реорганізація бірж праці та створення бюро з обліку і розподілу робочої
сили, які з часом були реорганізовані у відділи з використання трудових
ресурсів). Особливим винаходом радянської системи “політики зайнятості”
слід вважати комплекс виправнотрудових таборів ГУЛАГ (1918 – 1956 рр.),
завдяки яким, використовуючи цілком безоплатну працю численних в’язнів,
буквально їх голими руками побудували Дніпрогес, Біломорсько
Балтійський канал, КомсомольськнаАмурі та завершили ще багато інших
будов соціалізму. Підневільною та примусовою була також праця в
особливих і спеціальних конструкторських бюро (1928 – 1953 рр.), так званих
“шарашках”, де над розробкою нової військової техніки та озброєнь
трудились багато видатних радянських (і не тільки) вчених та конструкторів.
Тобто задекларована за часів Радянського Союзу обов’язкова загальна
зайнятість у суспільному виробництві фактично виявилась фікцією, існувала
значна кількість підприємств та установ із надлишковою зайнятістю, на яких
участь їхніх працівників у процесі виробництва та надання послуг була
занадто умовною з низькою продуктивністю праці.
До особливостей тогочасної системи соціального забезпечення слід
віднести те, що її домінуючою економічною основою була державна
власність на засоби виробництва; основним джерелом доходів населення –
оплата за найм робочої сили; характер отримання доходів – поєднання
індивідуальних та колективних грошових і натуральних форм. Примусовим
було також проведення в 1929 – 1934 рр. суспільної колективізації –
об’єднання індивідуальних селянських домогосподарств у спілки, що
спиралась на колективну власність на засоби виробництва та призвела до
занепаду сільського господарства і була однією з причин голодомору 1932 –
1933 рр. в Україні (в західних областях УРСР колективізація проводилась у
1940 – 1941 рр. та 1948 – 1950 рр., а після 1945 р. – також і в країнах з
комуністичним режимом). Разом з тим попри таку суттєву численність
колгоспної спільноти, вона до 1964 р. не була охоплена соціальним
забезпеченням (передбачені колгоспними статутами колгоспні каси
допомоги, як правило, не існували). І лише в 1964 р. законодавчо було
запроваджено державну систему матеріального забезпечення колгоспників,
тобто створено централізований союзний фонд соціального забезпечення
колгоспників за рахунок відрахувань з прибутків сільгоспгосподарств (однак
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розміри соціальних трансфертів для колективних товаровиробників були в
рази меншими ніж для робітників та службовців).
Згідно з роботою А. Гуогіса та Д. Бернотаса3, соціальне забезпечення
колективного типу мало такі характерні риси, як:
– виключна відповідальність держави за соціальну безпеку та
соціальне забезпечення населення (а інших інструментів соціального
забезпечення і не існувало);
– право на соціальне забезпечення розумілось не як вмотивована
претензія особи на отримання соціальних виплат чи послуг через їх
попереднє фінансування (в тому числі і особисте), але як особливий
пільговий стан, наданий особі державою;
– особа не вважалась співвідповідальною за своє соціальне
становище, оскільки її не мотивували до самостійної поведінки і, відповідно,
до відповідальності за свою поведінку;
– існувала ціла плеяда суспільних груп, тобто своєрідна система
преференцій для окремих осіб, наділених державою сукупністю спеціальних
пільг і прав як за спеціальною, так і професійною ознаками, що отримували
невисоку заробітну плату, компенсація якої проводилась за рахунок
безкоштовних матеріальних послуг та надання інших соціальних гарантій,
що і було інструментом “стимулювання до продуктивної праці в умовах
побудови соціалізму”4. Разом з тим ці пільги були скеровані на збільшення
міри лояльності їх отримувачів до тогочасного політичного режиму;
– фінансування програм соціального забезпечення було надзвичайно
складним, адже у різних галузях народного господарства існували різні
ставки відрахувань до соціальних фондів, при цьому внески за своїх
працівників платили підприємства (установи й організації). Зокрема, пенсії
фінансувались за рахунок податків з фонду заробітної плати, які майже
повністю сплачували працедавці, а надання допомог на універсальній основі
здійснювалось із державного бюджету;
– не існувало прямого взаємозв’язку між проплатами до системи
соціального забезпечення та її безпосередніми бенефіціарами;
– під час обчислення розмірів виплат соціального забезпечення не
враховувався реальний рівень інфляції (так само, як і не передбачалась
індексація виплат), а перегляд розміру виплат у порядку збільшення
передбачався лише на підставі окремих рішень уряду;
3
D. Bernotas. Evaluation of Social Security of Lithuania [Electronic resource] /
D. Bernotas A. Guogis. — Latvia ; Estonia : Achievements and Drawbacks. — Access
mode : http://palissy.humana.univnantes.fr/msh/costa15/pdf/nantes/guogis.pdf.
4
Кравченко М. В. Система соціального захисту населення як об’єкт державної
політики: методологія та практика [Текст] : монографія / М. В. Кравченко. — К. :
Інформ.аналіт. агентство, 2012. — 451 с.
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– фактична відсутність правових та адміністративних механізмів
захисту права особи на соціальне забезпечення (конфлікти у цій сфері
розглядались зазвичай поза формами судового захисту порушених прав);
– недостатня кількість експертів у сфері соціальної політики та
соціального забезпечення, так само як і фахових дипломованих соціальних
працівників5;
– відсутність достовірної інформаційної бази даних системи
соціального забезпечення, а часом і її свідоме приховування (наприклад,
інформацію про рівень бідності в Радянському Союзі можна було отримати
лише із зарубіжних досліджень. Так, згідно з роботою А. Маколі6, станом
на 1958 р. бідні становили 69,5 % населення, а через десять років цей показник
вже становив 35 – 40 % населення країни).
Соціальному забезпеченню періоду адміністративнорозподільчої
економіки був властивий жорсткий контроль як з боку держави, так і
суспільства за обов’язкової участі у суспільному виробництві всього
працездатного населення та розподілом вироблених відповідно до цієї участі
матеріальних благ. Соціальне забезпечення здійснювалось як у формі
підтримки доходів громадян, так і у формі стримування (точніше,
обмеження) їхніх витрат шляхом адміністративного утримання рівня низьких
цін на споживчі товари, ліки чи певні види послуг (зокрема, транспортні,
житловокомунальні тощо); надання безоплатних освітніх та медичних
послуг; формування соціальної інфраструктури державних та комунальних
підприємств, установ й організацій.
Результатом розвитку низки держав світу за сценарієм усуспільненої
власності та державного (адміністративнокомандного) перерозподілу,
зокрема в Радянському Союзі та країнах народної демократії європейського,
азіатського та американського (частково африканського) континентів було
те, що соціалістична система формувалась та утверджувалась ціною життя
десятків мільйонів їхніх громадян, знищенням довкілля та хижацьким
використанням природних ресурсів.
Тому надзвичайно пророчими були думки Л. фон Мізеса, які
прозвучали в його відомому науковому дослідженні “Соціалізм.
Економічний та соціологічний аналіз” ще у далеких 1922 – 1949 рр. “Ми
повинні перемогти соціалізм, ми не можемо безтурботно від нього
відмахнутись, якщо ми маємо наміри спасти світ від нового варварства”7.
5
Соціальна робота в Україні: перші кроки [Текст] / під ред. В. Полтавця.— К. :
Вид. дім “KM Academia”, 2000. — 236 с.
6
Mc Auley A. Economic Welfare in the Soviet Union: Poverty, Livins Standards and
IneQuality [Text] / A. Mc Auley. — Wisconsin : University of Wisconsin Press, 1979. — 389 p.
7
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Л. фон Мизес. — М. : Catallaxy, 1994. — 416 c.
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У суспільствах, де значна частина товарів чи послуг виробляється
колективно чи в суспільному секторі, відчуття невдоволеності проявляється
гостріше, оскільки очікування рівномірності розподілу цих благ ніколи не
справджується через фактично нерівний доступ до них. Ідеал рівності виник
як вимога природного права, яке обґрунтовувалось релігійними,
психологічними та філософськими аргументами. Однак ці обґрунтування
не завжди поставали дійсними, оскільки люди за своєю природою є різними
і вимога про рівність початкових станів не може визначатись лише тим, що
всі рівні.
Проте поки утримується вільний розвиток окремих індивідів та цілих
соціальних груп, суспільне життя буде приречене на неспокій та жорстокі
повстання, тобто безправні люди завжди несуть загрозу суспільному
порядку8. І суспільний мир стає можливим, лише коли кожен отримує
доступ до участі в демократичних інституціях. Останнє і означає реальну
рівність усіх перед законом.
Суспільні потреби будуть задовольнятись краще (та і повніше) лише
тоді, коли засобами виробництва будуть розпоряджатися ті, хто дійсно здатен
з цим добре справлятись, чому і сприяє лібералізм.
У доктринах лібералізму справедливість, яка є нормативним поняттям
моралі, що визначає стан речей відповідно до сутності прав і потреб людини,
почали дедалі більше пов’язувати з володінням власністю та рівністю перед
законом, а саме поняття справедливості розширили до каральної,
винагороджувальної, комплектуючої та розподільчої. Разом з тим, при
цьому може виникати ситуація, коли частина індивідів (за умови досягнення
рівності перед законом) буде всетаки потерпати за певних обставин, тому
що вони змушені поступатися своїми прибутками, вигодами (чи
преференціями) на користь інших, змушені будуть підкоритись загальному
змісту, оскільки їхні власні цілі можуть бути реалізовані лише в рамкових
умовах суспільства та разом з усім суспільством. Тому аж ніяк не можна
не погодитись із тезою Л. фон Мізеса, що “несоціальною називають якраз
ту форму ідеї рівності, яка розглядає рівність досягнення лише з точки зору
досягнення цілей суспільного життя та прямує до рівності лише постільки,
поскільки вона належить цій цілі. Разом з тим вимога, щоби рівність
незалежно від наслідків містила вимогу рівного подушного розподілу
національного доходу висувається як істинно соціальний підхід”.
На думку Л. фон Мізеса, що прозвучала ще у першій третині
минулого століття, соціалізм як система централізованого планового
господарства з ринком, що регулюється урядом, та встановленими зверху
цінами не може довго проіснувати, тому що в таких умовах неможливий
8
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економічний розрахунок, оскільки ціни не віддзеркалюють попиту і
пропозиції та перестають виступати вказівником напрямку розвитку
виробництва для забезпечення економічної рівноваги. Останнє означає,
що регулювати економіку уряд загалом не в змозі і “регульована економіка
соціалізму” насправді постає царством свавілля упорядників плану, або ж
планованим хаосом9.
Після розпаду соціалістичної системи в 90х рр. минулого століття
майже всі постсоціалістичні країни, в тому числі Чехія, Словаччина, Словенія,
Угорщина, Румунія, Польща та пострадянські республіки Балтії – Латвія,
Литва і Естонія – у своєму суспільному розвитку виявилися найбільш
наближеними до континентальної соціальної моделі з огляду домінування
в них інституцій соціального страхування при певному тяжінні також до
ліберальних принципів. Зокрема, нова модель соціальної політики Литви
стала модифікацією соціальної моделі Бісмарка ліберального спрямування,
орієнтованої на захист потреб тієї частини населення, яке активно діє на
ринку праці та є платником податків до національних соціальних фондів, а в
Естонії сформувалась модель соціальної політики, що ґрунтувалась на
довоєнних корпоративістських підходах у сфері охорони здоров’я населення
та перевагах соціалістичної моделі соціального забезпечення, однак
залежній від здійснення трудової діяльності індивіда. Трансформація
соціального забезпечення держав Східної Європи вимагала істотної правової
регламентації трудових і соціальних відносин.
Враховуючи певні елементи лібералізму, які мають бути задіяні у
структурі вітчизняної соціальної моделі10, особливостями функціонування
соціального захисту України на сучасний та найближчі періоди її розвитку
повинні стати: за джерелами доходів – оплата за найм робочої сили, соціальні
трансферти, капітал, рента, проценти; за формами надання – товарна суть
усіх соціальних пільг та їх монетизація; за масштабами охоплення –
диференціація рівнів соціального захисту залежно від змісту, потреб, ступеня
і джерел доходів; за характером одержання – переважно індивідуальні,
грошові форми; за інфраструктурою, що створюється і утримується як за
рахунок сплати соціальних послуг, так і частково за рахунок благодійних
внесків чи муніципальних коштів; за відповідністю характеру процесу
відтворення – в основному, орієнтоване на вимоги інтенсивного розвитку
галузей національної економіки.
9
Левита Р. О Людвиге фон Мизесе, его жизни и работах [Электронный ресурс] /
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Дотримання таких підходів дасть змогу створити умови для
функціонування позитивних зворотніх зв’язків між якістю та кількістю
соціальних послуг і продуктивністю та результативністю праці кожного
окремого працездатного члена українського суспільства за допомогою
загальних економічних важелів; сприятиме розвитку кваліфікованого
трудового потенціалу та підприємництва на ґрунті формування внутрішніх
джерел мотивації соціальноекономічної діяльності кожної трудоактивної
людини, подолання в суспільстві ідей утриманства, патерналізму та
сподівання на чиюсь милість.
Практичний досвід перебігу революційних подій 2010–2011 рр. на
півночі Африки та Близькому Сході показав, що соціальне реформаторство
в країнах із різною історією та культурою не може, за визначенням, бути
ідентичним та успішним, тобто кожна з держав повинна шукати власний
шлях імплементації найважливіших положень універсальних теорій. Досить
дискусійним, на нашу думку, є твердження11, що в Україні позитивно не
спрацюють ідеї класичного західного лібералізму, який ставить права та
інтереси окремої людини вище за інтереси держави та нації, та через
відсутність вітчизняної системи стримувань і противаг може перетворитись
на “руйнівний для суспільства зоологічний індивідуалізм та стати
ідеологічним знаряддям руйнації української державності”.
Безумовно, на початках нашої незалежності, в умовах затяжної
системної кризи, впровадження стереотипів ліберального суспільства
відбувалось в дещо спотвореному вигляді, якому були властиві цинічний
індивідуалізм, споживацькі настрої, недовіра до держави та глибокий нігілізм.
І “на перший план вийшов так званий “споживацький лібералізм” як
необхідний компонент або ж складова частини світогляду і психології
громадян України, особливо молодшого покоління”12.
Однак, як показав перебіг подальших подій, наявність у значної
частини сучасного українського суспільства “цінностей індивідуалізму,
етноцентризму і монополізму”13 переважають рудименти радянськості та
сприяють загальній гармонізації системи вітчизняної соціальної політики,
в тому числі частково і на ідеях ліберілізму.
Звичайно, зовсім нерозважливо повністю переносити на сучасне
соціальноекономічне тло України навіть найуспішніші для інших держав
11
Лосєв І. Чи варто Україні некритично запозичувати модні європейській доктрини?
[Електронний ресурс] / І. Лосєв. — Режим доступу : http://www.radiosvoboda.org/content/
article/25027929.html.
12
Розумний М. Фактори сучасної національної самоідентифікації українців /
М. Розумний // Політологічний менеджмент [Текст]. — 2007. — №1 (22). — С. 93—99.
13
Соц іальноекономічний стан Україн и: наслідки для на роду і держа ви:
національна доповідь [Текст] / за заг. ред. В. М. Гейця [та ін.]. — К. : НВЦ НБУВ,
2009. — 687 с.
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доктрини чи теорії без врахування ментальності народу та його традицій,
стану економіки, політичної та суспільної ситуації. Варто перебирати лише
найбільш ефективні підходи, фрагменти, способи та інструменти цих теорій,
адаптуючи їх до українських реалій.
Petro Shevchuk
SOCIAL POLICY IN THE FRAMEWORK OF
COLLECTIVISM AND INDIVIDUALISM.
The author analyses socialist and liberal approaches to the definition of
the principles for social policies and the possibility of implementing some ideas
of liberalism in the socioeconomic and spiritual life of contemporary Ukraine.
Key words: equality, labor, liberalism, private property, socialism, social
policy.
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Detmar Doering
FEDERALISM AND ECONOMIC FREEDOM:
SOME EMPIRICAL FINDINGS
Economic freedom is an important precondition for prosperity and
growth. Modern economic theory assumes that a noncentralistic or federal
order will generally work in favour of economic freedom. But can this theoretical
assumption also be verified empirically? This paper tries to take some first
steps to answer this question. At the present state the data sources do not
allow for sufficiently solid conclusions. Nevertheless, there is some substantial
evidence that a properly constructed federalism may boost some essential
elements of economic freedom and therefore contribute to a positive economic
development. While the often held view, that federalism promotes international
trade liberalization, cannot be confirmed statistically, the positive influence of
noncentralisation is clearly visible in other areas of economic policy. The
present state of research quite clearly indicates, that a great degree regional of
fiscal autonomy does help to lift the burden of taxation and the size of
government. Thus it is a helpful instrument to curb excessive state
interventionism.
Key words: federalism, liberalism, economic freedom.
In his book “Liberalism”, first published in 1927, Ludwig von Mises
analysed the question of decentralisation from an uncompromisingly liberal
perspective.
“[T]he right of selfdetermination of which we speak is not the right of
selfdetermination of nations, but rather the right of selfdetermination of the
inhabitants of every territory large enough to form an independent administrative
unit. If it were in any way possible to grant this right of selfdetermination to
every individual person, it would have to be done.”1
For Mises, the size of government and how it is legitimated depends on
a democratic process that must be subordinated to the goal of individual self
determination. This argument leads him to advocate a form of decentralisation
that even makes provision for secession in extreme cases, as when national
states threaten the civil liberties of some sections of the citizenry.
I am honoured to speak here in his hometown today, and I am convinced
he would have been gratified to see that it no longer forms part of a Soviet Union.
It is safe to assume that he would not have shed a tear over the fall of the USSR.
1
Ludwig von Mises. Liberalism in the Classical Tradition [Text]. — 3rd ed. —
[s. p.]. — Irvington : [s. n.], 1985. — P. 109, 110.
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Following Mises’ ideas on selfdetermination means that some thought
has to be given to the inner structure of national states. His ideas clearly suggest
a high degree of subsidiarity and noncentralisation in the design of the state.
Without doubt, Mises always saw the economic impact of the freedom
that noncentralism can bring. This links his ideas on this topic to those of more
recent economists. The special connection between a federal or noncentralised
state structure on the one hand and economic development on the other has
become increasingly important in recent years, not least because of the Eurozone
debt crisis.
Politically, this debate goes back a long way. It already played a central
role when the U.S. Constitution was ratified in 1787/88. It gave rise to one of the
most lively intellectual discussions on the foundations of political, social and
economic orders. That also made it a conflict about various economic concepts.
Some of the leading representatives of the Federalists, as the proponents
of the Constitution called themselves, pursued not only the design of a more
centralised federal structure of the state, but also a neomercantilist policy of
protectionism and state subsidies for the economy. This was true particularly
of Alexander Hamilton.2
Many of the opponents of ratification, the Anti-Federalists, not only
opposed political centralisation, but also an excessively politicised economy.
James Winthrop, a librarian at Harvard who used the pseudonym Agrippa,
illustrated this approach in his polemics of 1788, where he emphasised a market
oriented credo: “There cannot be a doubt, while the trade of this continent
remains free, the activity of our countrymen will secure their full share.”3
At the same time he emphasised that when states had the authority to
make decisions, this brought their comparative advantages into relief, and that
a federal government should therefore at most act as an arbitrator. He asked
whether there weren’t better alternatives to a strong federal power: “Fortunately
there is one. This is commerce. All the states have local advantages, and in a
considerable degree separate interests. They are, therefore, in a situation to
supply each other’s want. … A diversity of produce, wants and interests,
produces commerce, and commerce, where there is a common, equal and
moderate authority to preside, produces friendship.”4
This early and robust debate in the U.S. established a tradition and
indirectly helped to define a theme of more recent political economics. Public
2
Alexander Hamilton, one of the authors of the Federalist Papers, explained his
party’s protectionist stance in his “Position Report on the Subject of Manufactures” in
1791. This would later go on to inspire Henry Carey and Friedrich List, among others.
3
Herbert J. The AntiFederalist. Writings of the Opponents of the Constitution
[Text] / Herbert J. Storing (ed.). — [s. p.] : [s. n.], 1985. — P. 240.
4
Ibid. — P. 243.
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choice economists, who deal with economic incentives in political processes
and institutions in the spirit of James Buchanan and Gordon Tullock, noted
early on that federalism and noncentralisation led to increased economic
competition between geographic locations and could therefore bring about
more liberal economic policy.5 In the words of one exponent of this theory,
Viktor Vanberg, they postulate that “competition between governments... may
be compared to ordinary market competition between firms”6 – competition
which needs regulatory or constitutional rules to work, however.
The New Economic History school further pursued this approach. For
example, one prominent argument sought to explain the early occurrence of the
Industrial Revolution in Europe by pointing to the relative cultural and economic
coherence despite the political fragmentation This enabled political competition
and avoided fateful decisions that affected wide areas, as occurred in politically
centralised cultural areas  like the decree of the Chinese Ming emperor in 1480 to
abandon overseas travel and exploration by ship, which held back its economic
development for a long time. Eric Lionel Jones, one of the early representatives of
the school, speaks of the decisive benefit of noncentralisation, namely that it
offers fewer opportunities for “incontrovertible systemwide decisions”7. According
to this logic, federalism continually opens up new fields for experimentation. .
But even outside of the U.S. context, the federal structures have been
recognised time and again as an essential condition for a free market order. This
is especially true for the tradition of German ordoliberalism. Wilhelm Rцpke pointed
out that state centralisation was the logical political complement of a centrally
planned economy: “A collectivist administrative economy that is rooted in national
centralisation must prove incompatible with federalism and regional or communal
selfadministration. It robs true administrative decentralisation of the air it needs
to breathe by coercively coordinating the economy by means of a central plan”8.
It would seem that the positive relationship between federalism and non
centralisation on the one hand, and successful political implementation of
economic freedom on the other hand, has been solidly established at a theoretical
level. But theories are only valid if they can be empirically tested. This is the topic
5
To quote Gordon Tullock: “I argue for it on grounds of efficiency, on the grounds
of making popular control effective, on the grounds that it permits people to some extent
to choose their own government on an individual basis, and last but not least, that it seems
to work well enough so that it promotes domestic prosperity...”
G. Tullock. The New Federalist [Tekst] / G. Tullock. — Vancouver. — [s. p.] :
[s. n.], 1994. — P. 133.
6
Vanberg V. Wettbewerb in Markt und Politik – Anregungen für die Verfassung
Europas, St. Augustin [Tekst] / V. Vanberg. — 1994. — P. 23.
7
Eric L. Jones. The European Miracle. Environments, Economies and Geopolitics
in the History of Europe and Asia [Text] / Eric L. Jones. — 2nd ed. — 1987. — P. 109.
8
Wilhelm Röpke, Fronten der Freiheit. Wirtschaft, internationale Ordnung,
Politik. — 1965. — P. 53.
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of this essay, which explores the question using statistics. Is it even possible to
measure noncentralisation (defined here in the sense of federalism) and economic
freedom (and its results), as well as their interdependence? Notwithstanding
several tools of varying quality are available for this purpose.
I. Measuring economic freedom
Comparative measurements of economic freedom are relatively easy to
do. There are two global comparative indices that have existed for considerable
periods and which are updated annually. The Economic Freedom of the World
index, published by an international consortium of free market think tanks
(including the Liberal Institute of the Friedrich Naumann Stiftung for Freedom),
is the most widely recognised and cited in the academic literature.
The Economic Freedom of the World report, which has been published
annually since 1996, measures economic freedom for143 countries in five areas,
which are subdivided into 42 components and subcomponents:
Area
1
Size of Government:
Expenditures, Taxes,
and Enterprises

1

Component/Sub-Component9
2
General government consumption spending as a
percentage of total consumption
Transfers and subsidies as a percentage of GDP
Government enterprises and investment

2

Legal Structure and
Security of Property
Rights

3

Access to Sound Money

4

Freedom to Trade
Internationally

9
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Top marginal tax rate
– Top marginal income tax rate
– Top marginal income and payroll taxes
Judicial independence
Impartial courts
Protection of property rights
Military interference in rule of law and the
political process
Integrity of the legal system
Legal enforcement of contracts
Regulatory restrictions on the sale of real
property
Money growth
Standard deviation of inflation
Inflation: Most recent year
Freedom to own foreign currency bank accounts
Taxes on international trade
– Revenues from trade taxes (% of trade sector)
– Mean tariff rate
– Standard deviation of tariff rates

James Gwartney/Robert Lawson, Economic Freedom of the World 2008.

1

5

Regulation of Credit,
Labour, and Business

2
Regulatory trade barriers
– Non-tariff trade barriers
– Compliance costs of importing & exporting
Size of trade sector relative to expected
Black-market exchange rate
International capital market controls
– Foreign ownership/investment restrictions
– Capital controls
A. Credit market regulations
– Ownership of banks
– Foreign bank competition
– Private sector credit
– Interest rate controls/negative real interest
rates
B. Labour market regulations
– Minimum wage
– Hiring and firing regulations
– Centralised collective bargaining
– Mandated costs of worker dismissal
– Conscription
C. Business Regulation
– Price controls
– Administrative requirements
– Bureaucracy costs
– Starting a business
– Extra payments/bribes
– Licensing restrictions
– Cost of tax compliance

The data on which the index is based are taken from international sources
(World Bank, WEF, etc.) as far as possible to enable comparisons to be made
across countries.
The data are shown on a scale ranging from 0 (= economically unfree) to
10 (= free) for statistical processing.
The results can be easily summarised: regarding the main parameters
of prosperity (growth, average income, education etc.), economically freer
countries perform better throughout – and often substantively better –
than the ones that are not free. The diagram shows just one example.
Countries are grouped together to mitigate the latent effects of country
specific special conditions or events on factors of prosperity without
showing a correlation with economic freedom. Therefore the following
diagram shows countries grouped into quartiles, that is a group containing
the freest countries, another containing the secondranked countries in
terms of freedom, and so on. Only by aggregating countries in this way can
general statements be derived about relationships. Afterwards the findings
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of Economic Freedom of the World are correlated with corresponding data.
In this case it is average per capita income:

Average incomes in the quartile with the economically freest countries
are almost seven times higher than those of the least free countries. So if it
should turn out that a federal structure of the state indeed benefits economic
freedom, this would make a not inconsiderable contribution to prosperity.
For the purpose of identifying correlations with possible indices of
federalism or regionalism, areas such as size of government, taxes and
international trade 10 were emphasised. These are areas where the impact of
interstate competition is most likely to influence size. It remains to be seen
whether the set of criteria of the Economic Freedom of the World report is
sufficiently differentiated for this task.
II. Measuring federalism
Measuring the degree of federal noncentralisation turns out to be
much more difficult than measuring economic freedom. Federalism is a vague
term. It can mean more than just the political autonomy of certain regions in a
country. Even the degree of autonomy itself may vary  from the constitution
of the German Reich of 1871, which still contained many confederal elements,
to the “unitary federal state” 11 of today’s Federal Republic of Germany. With
10
Particularly when it comes to free trade, this correlation is often assumed in the
literature. See: JeanLuc Migué, Federalism and Free Trade, 1993.
11
This term was first introduced in Konrad Hesse: Der unitarische Bundesstaat,
Heidelberg, 1962.
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regard to economic competition between geographic locations, there is also
the fundamental distinction between competitive federalism, where the focus
is on the competencies of the subunits, and the model of “cooperative
federalism” 12, which focuses on codetermination by regions when it comes
to economic and distributive decisions at the federal level. As the example of
the Federal Republic of Germany shows, the latter excludes competition
between political approaches or at the very least reduces it. This makes it
necessary to precisely differentiate between the various types of federalism
and the associated degrees of autonomy in order to describe their relationship
with economic freedom properly.
Most attempts to set up an international comparative classification of
federalism were less thorough than measurements of economic freedom. A true,
regularly updated index remains an unfulfilled wish. But in recent years there
have been some serious attempts to achieve a classification that can be verified
quantitatively. 13 Here, two main sources are used: first, the 2008 essays on
measuring regional autonomy by Gary Marks, Liesbeth Hooghe and Arian
H. Schakel 14, and second, the OECD studies by Hansjörg Blöchliger and Oliver
Petzold on the subject of fiscal federalism.15 The first measures the extent of
competencies of regional authorities in 42 countries, based on 16 criteria (further
subdivided into 44 subcriteria) between 1950 and 2006. The criteria encompass
the institutional level (e.g. existence of a separate parliamentary representation),
the range of competencies, and fiscal economy. The criteria are scored using a
points system and then aggregated to form an overall result. The dataset is very
substantial and covers all subentities down to the local level. In this paper only
the second level (e.g. the German Länder) is analysed.
III. Federalism and economic freedom
What connection is there between the classifications by Marks/Hooghe/
Schakel and economic freedom? In the following diagram, the countries
assessed by Marks/Hooghe/Schakel were simply divided into three groups:
those with the highest, secondhighest and lowest degree of regional
competency allocations. These were then assigned the respective average value
of economic freedom according to the Economic Freedom of the World index.
12
The term “cooperative federalism” was introduced into the academic debate by
Daniel J. Elazar, American Federalism. A View From the States. — 3. ed., 1984, p. [IXf, under
the impression of the welfare state reforms of the administration in the USA in the sixties].
13
An overview of the state of art is provided by: Junghun Kim/Jorgen Lotz/
Hansjörg Blöchliger (ed.), Measuring Fiscal Decentralisation. Concepts and Policies, OECD
Fiscal Federalism Studies, 2013.
14
Gary Marks, Liesbet Hooghe, Arjan H. Schakel, Regional and Federal Studies 18. —
2008. — № 2/3. — P. 11—121 ; P. 123—142.
15
Hansjörg Blöchliger/Oliver Petzold, Finding the Dividing Line Between Tax
Sharing and Grants: A Statistical Investigation, OECD Working Paper, 2009.
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The results are shown on this diagram, which displays data from 2006 (the
latest year included by Marks/Hooghe/Schakel.

This rather rough representation does not show any obvious link between
federalism and economic freedom. On the 10point scale of economic freedom,
the differences are visible only in the last decimal places.
Though the result may be surprising at first glance, but some of
the criteria used by Marks/Hooghe/Schakel are neutral per se towards
economic competition – for instance the question of how far parliamentary
representation reaches – whereas others are directly affected. Moreover,
not all criteria of economic freedom are taken into account equally in
competition between geographical locations. As mentioned above, it
also seems advisable to break down the components and criteria of
Economic Freedom of the World and to establish a statistical relationship
between size of government, taxes and international trade on the one
hand and the degree of federalism on the other. The following picture
emerges:
Here, some differences are clearly visible. Whereas the differences are
relatively small for size of government and free trade, they are more pronounced
in the area of taxes as a factor of economic freedom. At least less centralised
countries perform better here, although the trend does not continue linearly for
the most centralised countries.
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IV. Competitive federalism: fiscal autonomy and economic freedom
The model requires more refinement. The component of federalism that
matters for economic competition has to be isolated first and can then be
correlated with the corresponding criteria of Economic Freedom of the World.
The element that probably affects competition most directly is tax
jurisdiction. Here we use “fiscal autonomy” as described by Marks/Hooghe/
Schakel as a criterion subdivided into five subcriteria:
Fiscal Autonomy

Score

Based on Marks,
Hooghe, Schakel,
2008

0
1
2
3
4

Extent to which a regional government can
independently tax its population
The central government sets the base and rate of all
regional taxes
the regional government sets the rate of minor taxes
the regional government sets the base and rate of
minor taxes
the regional government sets the rate of at least one
major tax: personal income, corporate, value added
or sales tax
the regional government sets base and rate of at least
one major tax: personal income, corporate, value
added or sales tax

In the following diagram, the countries are classified according to these
scores (0 – 4) and every group is assessed by applying the average value of the
three criteria from the Economic Freedom of the World used above:
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The trend that just started to appear in the previous diagram is now
much more obvious. While the differences are almost insignificant for economic
freedom (in general) and free trade, they are clearly visible for size of
government and very remarkable for taxes. This allows the preliminary
conclusion to be drawn that there is a tendency to have a smaller state and
above all a lower tax burden in places where there is a high degree of fiscal
autonomy.
Where fiscal autonomy is understood to mean the independent and
selfdetermined right of regional authorities to raise taxes, it is one of the essential
characteristics of competitive federalism. Cooperative federalism, on the other
hand, is characterised by strong participatory rights when it comes to
redistributing tax revenues – for instance, by means of a horizontal or vertical
revenue sharing approach. Contrasting the two models could provide useful
insights in the context of the ongoing discussions about the reform of federalism
in Germany.
V. Cooperative federalism: Fiscal control and economic
freedom
In addition to fiscal autonomy, the analysis by Marks/Hooghe/Schakel
also includes fiscal control as a component. This describes participation and
veto rights when it comes to national tax policy. The rights are scored on a scale
that goes from 0 to 2.
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Fiscal
Control

Score
0
1
2

Extent to which regional representatives co-determine
the distribution of national tax revenues
regional governments or their representatives in the
legislature are not consulted over the distribution of tax
revenues
regional governments or their representatives in the
legislature negotiate over the distribution of tax revenues,
but do not have a veto
regional governments or their representatives in the
legislature have a veto over the distribution of tax revenues

The following diagram again relates the individual point groups from 0
to 2 to the corresponding average value of the components.

The link between fiscal control and the various categories of
economic freedom is not very pronounced here. At most, the diagram
indicates that countries where subregions have strong vetoing rights
tend to perform worse on the “size of government” criterion. When it
comes to taxes, even real centralism appears to reduce the tax burden in
this respect. That also makes sense from a theoretical perspective because
actors at the regional level – as has often happened in Germany  like to
use their blockin g power s to “blackmai l” others int o conceding
redistributive benefits. This mechanism almost inevitably leads to a higher
public expenditure quota and tax quota.
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VI. Reality check: fiscal autonomy and economic freedom
Of course, the degree of economic freedom cannot be linked solely to
the competencies formally assigned to regional authorities. After all, Economic
Freedom of the World is an index based on quantitative data. A system of
federalism indicators would have to accommodate this. The classification used
by Marks/Hooghe/Schakel does not do this, but nor does it claim to be a
comparative economic index. Yet the question of how economic freedom relates
to the quantitatively measurable reality of fiscal autonomy remains unanswered.
Blöchliger/Petzold, in their 2009 working paper, analysed the share of
various revenue sources as a proportion of regional total tax income for 21
OECD countries, using the following categories:
 autonomous taxes
 strict tax sharing
 redistributive tax sharing
 intergovernmental grants

Revenue mix of sub-central governments

The diagram shows that Swiss cantons, for example, primarily fund
themselves through autonomously raised taxes, whereas taxes income comes
from mixed sources in Germany. In Great Britain, grants “from above” make up
the largest share of revenues.
We will limit our analysis to the share of taxes raised autonomously
by regions as this serves as an indicator of fiscal autonomy and thereby
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of competitive federalism. With this aim in mind, the countries assessed
by Blöchliger/Petzold were classified by share of autonomously raised
taxes. Three classification categories were created, namely those where
the share is greater than 20% of total income, followed by the group with
a share of 10 – 19% and finally the group of those where the share is less
than 10%. In the following diagram, this information is linked with the
fiscally relevant components (size of government/taxes) of the Economic
Freedom of the World index:

This seems to approximately confirm the previous results. Here, too, the
countries with a high degree of practised fiscal autonomy perform better when
it comes to the size of government, but most prominently when looking at taxes,
attaining a higher score on the 0 – 10 Economic Freedom of the World scale. It
appears that the previous assumptions regarding the impact of federal fiscal
autonomy have been confirmed.
VII. Provisional findings
The findings presented here should be interpreted with care. They are a
first attempt at addressing the question. Although some findings are highly
plausible and are supported by the data to an extent, this approach can by no
means claim to deliver a final result, much less a complete index of the economic
effects of federalism.
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The main problem is the availability of data provided by existing indices.
Both for measuring economic freedom and for federalism research, the data are
not as complete as would be desirable.
Let us first take a look at the Economic Freedom of the World index.
True, this is a coherent and scientifically recognised long data series. But it is
not specifically designed to reflect federal structures. For an international,
overall comparison of economic freedom it may be sufficient to measure the
“Taxes” component solely by means of income and payroll tax, but other taxes
could be more important in federal competition – for instance, corporate tax,
which is the subject of considerable competitive pressure in the European
Union.16
The pioneering studies on noncentralisation or regional autonomy are
even more problematic. Marks/Hooghe/Schakel have provided an excellent
basis for a systematic analysis with their international comparative classification
for the period 1950 – 2006. It would be desirable for the analysis to be continued
beyond 2006. Moreover they only cover 42 countries in their analysis. Important
examples of federal states – for example, emerging markets with large populations
such as India and Brazil – are not included. This means that the number of
samples for individual categories of federalism often becomes so small that the
statistical explanatory power is low. For instance, Marks/Hooghe/Schakel
include only four (!) countries that are considered fully autonomous fiscally,
(i.e. which are able to determine the assessment base and rates for important
taxes). In addition, the classifications of the 42 most highly developed OECD
countries are not sufficient for a conclusive analysis. If one extends the coverage
to include constitutionally less developed countries, even more refined
instruments would probably have to be developed. How does one deal with
China, which is formally a Communist unitary state, but de facto has provinces
that are more autonomous than the German Lдnder, which form part of what is
formally a federal republic?
The problem of capturing fiscal reality rather than just the formal side of
is not brought up by Blцchliger/Petzold because the empirical measurement of
state revenue is already the subject of the study. But the problem of sample size
is even more pronounced, with just 21 countries included in the analysis.
In addition, neither study takes economies of scale into account.
Economic freedom and noncentralisation may be closely linked to the area and
population of a country. For example, Luxembourg displays a low degree of
16
In recent years, the governments of the EU states in particular have been forced
to deviate from their previous redistributive goals and to lower rates, for instance on
corporate taxes, in order to keep production factors inside the country in the face of
increased mobility, Charles B. Blankart. Öffentliche Finanzen in der Demokratie [Text] /
Charles B. Blankart. — 7. ed. — [s. p.] : [s. n.], 2008. — P. 82.
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federalism. Presumably further decentralisation would not bring the freedom
gains which one could reasonably expect in the case of a state with a large
territory. The fact that the Economic Freedom of the World index is headed by
the city states of Hong Kong and Singapore indicates that attempts to correlate
economic freedom and noncentralisation would benefit from weighting small
states differently from large ones.
In brief: the findings shown here should be considered provisional, but
seem to point in a clear direction. A comprehensive “federalism index” that can
be correlated with other economic factors and quality of life remains a vision for
the future. Its implementation would advance research in this field tremendously.
VIII. Conclusion
Economic freedom is an important precondition for prosperity and
growth. Modern economic theory assumes that a noncentralistic or federal
order will generally work in favour of economic freedom. But can this
theoretical assumption also be verified empirically? This paper tries to take
some first steps to answer this question. At present the data sources do not
allow sufficiently solid conclusions. Nevertheless, there is substantial
evidence that properly constructed federalism could boost essential elements
of economic freedom and therefore contribute to positive economic
development. While the frequently held view that federalism promotes
international trade liberalisation cannot be confirmed statistically, the
positive influence of noncentralisation is clearly visible in other areas of
economic policy. The present state of research quite clearly indicates that a
high degree of regional of fiscal autonomy does help to lift the burden of
taxation and big government. This makes it a helpful instrument to curb
excessive state intervention.
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Детмар Дьорінґ
ФЕДЕРАЛІЗМ ТА ЕКОНОМІЧНА СВОБОДА:
ДЕЯКІ ЕМПІРИЧНІ ДАНІ
Економічна свобода є важливою передумовою для процвітання і
зростання. Сучасна економічна теорія припускає, що децентралізована
або федеральна система, як правило, діятиме на користь економічної
свободи. Але чи можна це теоретичне припущення перевірити емпірично?
У статті зроблено перші кроки, щоб відповісти на це питання. На
сучасному етапі джерела даних не дозволяють зробити досить твердих
висновків. Проте, є істотні докази, що правильно побудований федералізм
може підсилити суттєві елементи економічної свободи, а отже, сприяти
формуванню позитивного економічного розвитку. Хоча поширену думку,
що федералізм сприяє лібералізації міжнародної торгівлі, не можна
підтвердити статистично, позитивний вплив децентралізації очевидний в
інших областях економічної політики. Сучасний стан досліджень чітко
показує, що більша регіональна фіскальна автономія дійсно допомагає
зняти тягар оподаткування та роздутого урядування. Отже, маємо
корисний інструмент для приборкання надмірного державного
інтервенціонізму.
Ключові слова: федералізм, лібералізм, економічна свобода.
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Євген Матвіїшин
ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ ЗАЛЕЖНОСТІ МІЖ ІНВЕСТУВАННЯМ В
ОСВІТУ ТА ДОБРОБУТОМ ДОМОГОСПОДАРСТВ У РЕГІОНАХ
УКРАЇНИ
В Україні частина доходів населення перебуває поза офіційним
обліком через високий рівень тінізації економіки. Для оцінювання добробуту
використано деякі види витрат населення, які можуть охарактеризувати
добробут домогосподарств у регіонах України. Виявлено, що існує пряма
залежність між обсягом витрат на вищу освіту і рівнем добробуту
домогосподарств. Сильніший зв’язок проявився між приватними
інвестиціями і добробутом, дещо слабшим виявився зв’язок між
суспільними інвестиціями і добробутом. Залежність між інвестуванням в
освіту і валовим регіональним продуктом на душу населення виявилася
слабкою.
Ключові слова: добробут, домогосподарства, інвестування в освіту,
людський капітал.
Для того, щоб людина була конкурентоздатна на ринку праці,
важливо, щоб вона володіла знаннями, вміннями, навичками і статусом
(іноді формальним), які в сукупності дають можливість присвятити себе
тому виду діяльності, який лежить йому до душі та є джерелом його доходів.
Базових знань, отриманих при здобутті середньої освіти, зазвичай
недостатньо для забезпечення належного добробуту людини. Важливим є
здобуття фахових знань. Тому більшість населення продовжує здобуття
освіти і після закінчення школи. Інвестування в освіту є предметом
дослідження теорії людського капіталу, яка вивчає залежність доходів
працівника, підприємства, суспільства від знань, навичок і природних
здібностей людей, а інвестиції в освіту розглядаються цією теорією як
ефективний засіб економічного зростання.
Босак О. В. розглядає професійну освіту як ресурс, що може бути
ефективно реалізований та “конвертований” в адекватний рівень доходів і статусу,
а придбання освітніх послуг – як інвестиції в людину1. На її думку, професійна
освіта забезпечує отримання громадянами професії відповідно до їхніх покликань,
інтересів і здібностей, а також перепідготовку, підвищення професійної кваліфікації
та здобуття наукової кваліфікації. Науковці звертають увагу на складність
підрахунку витрат у людський капітал і відповідних результатів. Зокрема
1
Босак О. В. Формування ринку послуг професійної освіти (регіональний і
соціальноекономічний аспекти) [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук / О. В. Босак. —
2008. — 24 с.
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Криворотько І. О. зазначає, що функціонування людського капіталу та віддача від
його застосування суттєво залежать від волі й зусиль власника цього капіталу,
індивідуальних інтересів, відповідальності, світогляду і загального рівня культури,
в тому числі й економічної. Тому через високий ступінь невизначеності
капіталовкладень у людину принципово неможливо оцінити з високою точністю
зміни обсягів людського капіталу залежно від витрат2.
Наскільки сильними є настанови населення України щодо витрат на
освіту можна оцінити за розподілом думок щодо можливого витрачання
“вільних коштів”. Так, Державною службою статистики України у 2013 р.
проведено дослідження про розподіл домогосподарств за потенційними
напрямками вкладення коштів, якщо б у них їх з’явилося достатньо 3. За даними
такого опитування із загальної кількості частка домогосподарств, які
повідомили, що при значному збільшенні доходів, вони спрямували б
додаткові кошти в першу чергу на їжу, становила 20,7 %; на одяг, взуття –
31,2 %; на побутову техніку – 32,3 %; на лікування – 47,0 %; відпочинок –
53,2 %; освіту – 18,0 %; автомобіль – 16,4 %; житло – 44,0 %; накопичення –
26,8 %; розвиток підприємництва – 5,4 %; інше – 2,9 %. Отже, освіта за
пріоритетністю витрачання коштів вітчизняними домогосподарствами є у
другій половині списку. Такий невисокий пріоритет цього виду інвестування,
висловлений під час опитування, може бути пояснений поширеністю думки
про безплатність освіти (отже, на думку респондентів, немає особливої
потреби вкладати власні кошти у її здобуття), а також з тим, що багато опитаних
вже отримали бажаний рівень освіти або вони дійсно не бачать потреби в
такому інвестуванні через слабкий зв’язок його із зміною добробуту.
Аналіз попередніх досліджень показав, що інвестування в освіту
розглядалося переважно в аспекті розвитку професійних якостей людей для
посилення їхніх шансів на отримання в майбутньому вигід у формі вищої
оплати та кращих умов праці.
Через те, що частина заробітків українських працівників перебуває у
тіньовому секторі (наприклад, поширеним є явище «зарплата в конвертах»),
то інформацію про реальні доходи складно отримати прямо за офіційними
статистичними даним. Проте можна їх приблизно оцінити за даними, які
характеризують добробут громадян. Метою нашого дослідження було
з’ясування взаємозв’язку між інвестиціям в освіту та рівнем добробуту
домогосподарств в регіонах України.
2
Криворотько І. О. Проблеми та перспективи інвестування в людський капітал
України / І. О. Криворотько // Інноваційна економіка [Текст] : всеукр. наук.вироб.
журн. — 2013. — №1(39). — С. 35—38.
3
Самооцінка домогосподарствами України рівня своїх доходів (за даними
вибіркового опитування домогосподарств, проведеного у січні 2013 року): Статистичний
збірник [Текст]. — К. : Державна служба статистики України, 2013. — С. 11.
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Добробут домогосподарств можна оцінювати за різноманітними
даними. Наприклад, у статистичному збірнику “Наявність у
домогосподарствах товарів тривалого користування (за даними вибіркового
опитування домогосподарств у жовтні 2012 р.)”4, наводиться інформація
про кількість в областях України домогосподарств, які мають: холодильники;
пилососи; кольорові телевізори; відеотехніку, DVD програвачі, цифрові
фотоапарати тощо. У збірнику “Стан і розвиток зв’язку в Україні за 2012 р.”
міститься інформація про кількість абонентів стаціонарного та мобільного
зв’язку в областях України та інші показники 5. Очевидно, що для аналізу
потрібно брати ті показники, які характеризують свіжі зміни добробуту.
Наприклад, недоцільно брати до уваги наявність у домогосподарствах
побутової техніки, яка може служити багато років, а також автомобілі. Адже
частина з названих елементів добробуту могла бути придбана досить давно.
Більш коректними щодо характеристики добробуту є дані про те, чи
використовують у домогосподарствах “модні” (сучасні) товари і послуги,
якот: відеотехніку, DVD програвачі, цифрові фотоапарати, послуги
мобільного зв’язку тощо.
Інвестування в освіту може здійснюватися індивідуально (приватно) і за
рахунок суспільних (державних) коштів. Стан державного інвестування в освіту
(суспільних інвестицій) в регіонах України можна оцінити за даними про обсяги
підготовки фахівців з вищою освітою за державним замовленням. Обсяг приватних
інвестицій в освіту можна оцінити за даними про чисельність студентів у регіоні
за винятком тих, що навчаються за державним замовленням. Дані про обсяг
державного замовлення за регіонами України отримано влітку 2011 р. з веб
сайту Міністерства освіти і науки України (на той час – МОНмолодьспорту) та
узагальнено в табл.1 за освітньокваліфікаційними рівнями. У наведеній там
таблиці не відображено даних про м. Київ. Це зроблено свідомо через те, що в
Києві готуються фахівці багатьма вищими навчальними закладами (ВНЗ), але не
лише для Київської області, бо там навчаються представники практично з усіх
регіонів країни. Тому з урахуванням м. Києва ця область мала би більш
спотворені дані порівняно з іншими регіонами. Дещо спотвореними будуть дані
і про інші регіони з потужними ВНЗ. Уточнення даних про те, для яких регіонів та
в яких обсягах здійснюється підготовка у ВНЗ таких міст, як Дніпропетровськ,
Донецьк, Львів, Одеса, Харків, вимагає додаткової інформації, яку складно
отримати. Тому в даному дослідженні використано припущення, що підготовка
фахівців здійснюється у ВНЗ для потреб того регіону, де вони розташовані.
4
Наявність у домогосподарствах товарів тривалого користування (за даними
вибіркового опитування домогосподарств у жовтні 2012 року) [Текст] : статист. зб. —
К. : Державна служба статистики, 2013. — С. 148—156.
5
Cтан і розвиток зв’язку в Україні за 2012 рік [Текст] : статист. бюл.— К. :
Державна служба статистики України, 2013. — 30 с.
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Таблиця 1
Обсяг державного замовлення у регіонах України за освітньокваліфікаційними рівнями вищим навчальним закладам у 2011 р.
Державне замовлення, осіб
Регіон
Автономна
Республіка Крим
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
ІваноФранківська
Київська *
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська

Магістри
549
285
352
1463
1933
125
273
387
312
159
271
427
2574
190
1626
260
402
254
670
4122
265
138
364
408
125

Спеціалісти

Бакалаври

Молодші
спеціалісти

1350
932
1087
4108
4750
746
1185
2110
1238
511
969
2176
3370
1238
4219
1408
1537
1218
1332
6184
833
1298
1640
826
1254

2190
1244
1785
7247
8093
940
1260
2758
1687
613
1379
3130
6826
1848
3564
1871
2275
1676
2363
9644
1389
1543
1919
1260
1299

1190
1247
641
6578
6544
827
861
1632
1442
260
744
3271
2758
674
1511
0
1028
667
371
2932
905
766
785
610
338

* Примітка: без м. Києва

Опираючись на наведені дані, необхідно врахувати тривалість навчання за
освітньокваліфікаційними рівнями. Зокрема, для молодшого спеціаліста і бакалавра
вона в середньому становить Тмс = Тб = 4 роки, для спеціаліста Тсп = 1 рік і магістра
Тм = 1,5 роки. Тому загальну чисельність студентів у регіоні, які навчаються за
державним замовленням, можна приблизно розрахувати за формулою 1:
ЧСдз = Чмс  Тмс + Чб  Тб + Чсп  Тсп + Чм  Тм ,
(1)
де Чмс, Чб, Чсп, Чм – обсяги державного замовлення у регіоні
відповідно за освітньокваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста,
бакалавра, спеціаліста і магістра.
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Наприклад, для Львівської області загальну чисельність студентів,
які навчаються за державним замовленням, приблизно можна розрахувати
так:
ЧСдз = 2758  4 + 6826  4 + 3370  1 + 2574  1,5 = 45567 осіб.
Чисельність інших студентів (які навчаються не за державним
замовленням) можна розрахувати як різницю між загальною чисельністю
студентів, які навчаються в регіоні, та чисельністю студентів, які навчаються там
за державним замовленням. Державна служба статистики України наводить дані
про чисельність студентів ВНЗ на 10 тис. населення області, тому для порівняння
регіонів доцільно відповідні величини поділити на чисельність населення регіонів.
Узагальнені результати описаних розрахунків наведено на рис. 1.
Припускаючи, що вартість підготовки фахівця як за державним
замовленням, так і за приватні кошти приблизно однакова, можна вважати,
що обсяг суспільних і приватних інвестицій пропорційний чисельності
відповідних категорій студентів.
Для аналізу взаємозв’язку інвестицій в освіту з добробутом
домогосподарств використано два показники, за якими можна судити про
зміну добробуту в регіонах. Перший – це відсоток домогосподарств, які
мають відеотехніку, DVD програвачі, цифрові фотоапарати, другий –
відношення кількості абонентів мобільного зв’язку до загальної чисельності
населення регіону.
На рис. 2а наведено кореляційні поля, де відображено позиції регіонів
за чисельністю студентів, які навчаються за державним замовленням, в
розрахунку на 10 тис. населення, та відсотком домогосподарств, які мають
відеотехніку, DVD програвачі, цифрові фотоапарати. На рис. 2б наведено
кореляційні поля, де відображено позиції регіонів за чисельністю студентів,
які навчаються за приватні кошти, в розрахунку на 10 тис. населення, та
відсотком домогосподарств, які мають відеотехніку, DVD програвачі,
цифрові фотоапарати.
На рис. 3а наведено кореляційні поля, де відображено позиції регіонів
за чисельністю студентів, які навчаються за державним замовленням, в
розрахунку на 10 тис. населення, та відношенням кількості абонентів
мобільного зв’язку до загальної чисельності населення регіону. На рис. 3б
наведено кореляційні поля, де відображено позиції регіонів за чисельністю
студентів, які навчаються за приватні кошти, в розрахунку на 10 тис.
населення, та відношенням кількості абонентів мобільного зв’язку до
загальної чисельності населення регіону.
На рисунках наведено лінії тренду і достовірності апроксимації (R2),
за якими можна судити про тісноту зв’язку між згаданими вище
показниками, які характеризують інвестування в освіту та добробут
домогосподарств. Вважається, що про тісний кореляційний зв’язок можна
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говорити, якщо R2 між відповідними двома чинниками має значення, більше
за 0,64 (коефіцієнт кореляції R не менший за 0,8), про помірний – якщо R2
перевищує 0,09 (коефіцієнт кореляції R не менший за 0,3) 6. В усіх випадках,
проілюстрованих на рисунках, зв’язок є прямо пропорційним, але помірним
та слабким: достовірність апроксимації (R2) не перевищує 0,34 (коефіцієнт
кореляції R приблизно дорівнює 0,6).

Рис.1. Чисельність студентів з розрахунку на
10 тис. населення в регіонах України
6
Соціологія [Текст] : навч. посіб. / за ред. С. О. Макеева. — К. : Українська
енциклопедія ім. М. П. Бажана, 1999. — С. 332.
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а) навчаються за державним замовленням

б ) за приватні кошти
Рис. 2. Кореляційні залежності між чисельністю студентів,
в розрахунку на 10 тис. населення та відсотком домогосподарств, які мають
відеотехніку, DVD програвачі, цифрові фотоапарати, в регіонах України
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а ) навчаються за державним замовленням

б) за приватні кошти
Рис. 3. Кореляційні залежності між чисельністю студентів,
в розрахунку на 10 тис. населення та відсотком кількості абонентів
мобільного зв’язку в загальній чисельності населення регіону
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Така ситуація може пояснюватися різноманітними причинами. Наприклад,
в регіонах частина населення може перебувати за кордоном, підтримуючи
матеріально свою сім’ю, а наявність вищої освіти для такої роботи відіграє малуроль.
Крім того, для аналізу потрібно брати так звані неаномальні періоди,
коли економіка не зазнавала сильного впливу інших чинників. Описане вище
дослідження (зв’язку інвестицій в освіту і добробуту домогосподарств) можна
вважати таким, що стосується неаномального періоду, бо наслідки економічної
кризи дещо згладилися до 2011 р., за який бралася інформація про чисельність
студентів. Проте показники добробуту доцільно би взяти для наступних 4 – 5
років, коли проявиться ефект від роботи випускників у регіональній економіці.
Тобто для виявлення взаємозв’язку інвестицій в освіту з відповідними
показниками, доцільно враховувати так званий часовий лаг. Він пов’язаний з
тим, що ефект від такого вкладення проявляється через декілька років – адже на
підготовку фахівців, які згодом дадуть віддачу, потрібен час.
Стан економіки регіону загалом характеризується валовим регіональним
продуктом (ВРП). Аналіз зв’язку інвестицій в освіту з цим показником також
доцільно було б проводити з урахуванням часового лагу. Проте на час
проведення дослідження були доступні дані про ВРП у 2011 р., як це передбачено
відповідно до плану Оприлюднення експресвипусків Держстату у 2013 р.7.
Оскільки для аналізу нами взято чисельність студентів з розрахунку на
10 тис. населення регіону, то дані про ВРП також потрібно брати не абсолютні,
а в розрахунку на одну особу (табл. 2).
Таблиця 2
Інформація про валовий регіональний продукт за 2011 р.
Регіон
1
Україна
Автономна Республіка Крим
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
ІваноФранківська
Київська
Кіровоградська
Луганська

Всього ВРП,
млн грн
2
1302079
38220
29099
17637
140020
161021
21928
18054
49525
26752
59154
20041
57202

ВРП у розрахунку на одну
особу, грн
3
28488
19467
17768
16993
42068
36446
17184
14455
27567
19386
34420
19918
25067

7
Оприлюднення експре свипусків Держстату у 201 3 році [Електронний
ресурс]. — Режим доступу : http://ukrstat.org/uk/express/expres_u.html.
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Закінчення табл. 2
1
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
м. Київ
м. Севастополь

2

3

52103
27633
61499
52252
19302
22907
16294
76866
18448
22843
27012
11969
21165
223774
9359

20490
23402
25748
35246
16735
19800
15055
27966
16990
17260
21082
13228
19357
79729
24564

Джерело: Валовий регіональний продукт за 2011 рік : Експресвипуск
Держсату України № 02/516/119 від 29.03.2013 р.
Зв’язок між чисельністю студентів, в розрахунку на 10 тис.населення, та
ВРП регіонів України (рис. 4) виявився надзвичайно слабким (R2 менше за 0,1),
хоча дещо сильнішим – для тих, що навчаються за державним замовленням. Це
говорить про вищу ефективність державного інвестування у вищу освіту порівняно
з приватним. Можливо, дослідження через 4 – 5 років виявить сильніший зв’язок
між інвестуванням в освіту й економічними показниками розвитку регіонів України.

а) – навчаються за державним замовленням
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б) за приватні кошти
Рис. 4. Кореляційні залежності між чисельністю студентів,
в розрахунку на 10 тис. населення та розміром ВРП на одного жителя регіону
Висновок. Аналіз ґрунтувався на припущеннях про те, що суспільні
інвестиції в освіту в регіоні пропорційні чисельності студентів, що
навчаються за державним замовленням, а приватні інвестиції –
чисельності інших студентів. Добробут домогосподарств аналізувався,
виходячи з інформації про використання ними «модних» (сучасних)
товарів і послуг, якот: відеотехніка, DVD програвачі, цифрові фотоапарати,
послуги мобільного зв’язку тощо Проведений аналіз показав помірний
прямий зв’язок між інвестиціям в освіту і добробутом домогосподарств.
Зв’язку між інвестиціями в освіту і валовим регіональним продуктом у
розрахунку на одну особу не виявлено. Доцільно провести такий аналіз з
часовим лагом 4 – 5 років, які в середньому витрачаються на підготовку
фахівців з вищою освітою.
Yevhen Matviyishyn
AN APPROACH TO THE ANALYSIS OF INTERDEPENDENCE
BETWEEN INVESTING IN EDUCATION AND THE WELL-BEING OF
HOUSEHOLDS IN UKRAINIAN REGIONS
In Ukraine, part of incomes is not official recorded because of the high
level of shadow economy. The evaluation of welfare required the calculation
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of some expenses of the population that can show the wealth of households
in Ukrainian regions. It has been revealed that there is a direct relationship
between the scope of expenses for higher education and the wealth of
households. A tighter relationship is between private investment and wealth,
while looser was relationship between public investment and wealth.
Relationship between investing in education and gross regional product per
capita was weak.
Key words: welfare, households, investment in education, human capital.
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Олександр Біттер, Любов Перетятко, Світлана Добровольська
РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОГО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА У
СВІТЛІ ПРАКСЕОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ ЛЮДВІГА ФОН МІЗЕСА
У статті досліджуються проблеми розвитку сільського господарства
регіону з використанням праксеологічного підходу, розробленого Людвігом
фон Мізесом. Проведено оцінку тенденцій розвитку особистих господарств
населення та сільськогосподарських підприємств. Виявлено основні
проблеми їх розвитку.
Ключові слова: праксеологічний підхід, розроблений Людвігом фон
Мізесом, сільське господарство, господарства населення, сільськогосподарські
підприємства.
Людвіг фон Мізес та його учень Ф.Хайєк є видатними
продовжувачами традицій австрійської економічної школи маржиналізму,
багато представників якої свого часу працювали і творили у львівських
вищих навчальних закладах. Вони внесли значний вклад у розвиток теорії
грошей і кредиту, інфляції та економічних циклів, у методологію проведення
економічних досліджень.
Фігура Людвіга фон Мізеса займає окреме місце серед інших геніїв
економічної думки. Його відмітними рисами була наукова
безкомпромісність. Його принципи надто різко відрізнялися від принципів
інших видатних економістів, оскільки базувалися не на синтезі їхніх наукових
поглядів, а на власних тривалих роздумах про суть економічних явищ та
процесів, їх порівнянні з даними економічної практики. Вінцем наукової
діяльності вченого стала книга “Людська діяльність: трактат з економічної
теорії”, в якій його наукові погляди виражені як струнка, структурована
система. Автор вважає, що теоретичні проблеми економічної науки
доцільно розглядати як складову більш загальної теоретичної проблеми
людської діяльності, яку вивчає наука праксеологія.
У першій частині “Людської діяльності” автор пише, що із політичної
економії класичної школи виникла загальна теорія людської діяльності –
праксеологія. Економічні, або каталектичні проблеми влилися в більш
загальну науку і більше не можуть розглядатися поза цим зв’язком.
Вивчення власне економічних проблем не може не починатися з вивчення
акту вибору: економічна теорія стала частиною, і на сьогодні найбільш
розробленою, більш універсальної науки праксеології1. Праксеологія, згідно
з Людвігом фон Мізесом, це наука про будьякий вид людської діяльності.
1
Людвиг фон Мизес. Человеческая деятельность: трактат по экономической
теории [Текст] / Людвиг фон Мизес. — М. : [б. и.], 2012. — С. 7.
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Будьяке рішення людини суть вибір. Здійснюючи його, людина вибирає не
між матеріальними предметами і послугами. Вибір зачіпає всі людські
цінності. Усі цілі і засоби, матеріальне й ідеальне, високе й низьке,
благородне й підле шикуються в один ряд і підкоряються рішенню, в
результаті якого одна річ обирається, а інша відкидається. Нічого з того, що
людина хоче отримати або уникнути, не залишається поза цією єдиною
шкалою ранжирування і уподобання2 .
Будьякі явища і процеси в повсякденній економічній практиці Людвіг
он Мізес розглядав під кутом зору власних теоретичних принципів. Так
само він рекомендував поступати своїм учням та всім, хто займається
вивченням економічних проблем. Аналіз сучасної економічної практики в
нашій країні, зокрема в агропродовольчій сфері, підтверджує цілковиту
обґрунтованість виробленого вченим наукового підходу.
Праксеологічний підхід Людвіга фон Мізеса передбачає
підпорядкованість людського вибору в економічній сфері загальним основам
людського вибору. За цього йдеться йде не лише про споживчий вибір, але
й про вибір у сфері підприємницької діяльності. Сільськогосподарське
підприємництво є однією з найважливіших сфер підприємницької діяльності
в нашій країні. Процеси, які тут відбуваються, докорінно відрізняються від
аналогічних процесів у європейських країнах, хоча керівництвом країни
чітко визначений курс на реалізацію євроінтеграційних намірів. Йдеться
насамперед про організаційну структуру сільськогосподарської галузі.
Основою її розвитку залишаються дрібні господарства населення
натурального або переважно натурального типу, які в західній економічній
науці називають господарствами виживання. У Львівській області вони
виробляють понад 70% валової продукції сільського господарства.
Особливо високими темпами ці господарства розвивалися в умовах
катастрофічного зниження доходів сільського населення в 90х рр. минулого
століття. Згодом у міру зростання доходів сільського населення роль
особистих господарств в економіці сільських домогосподарств та аграрній
економіці почала знижуватися.
Вартість валової продукції сільського господарства в постійних цінах
2010 р. в усіх категоріях господарств Львівської області протягом 2000 – 2011 рр.
зросла від 6971,6 до 8400,9 млн грн, тобто на 20,5% (табл. 1). Практично весь
приріст відбувся за рахунок нарощування обсягів виробництва продукції
рослинництва (на 40%). Обсяг виробництва продукції тваринництва за
досліджуваний період збільшився лише на 0,8%.
Тенденції розвитку особистих селянських господарств і
сільськогосподарських підприємств протягом 2000 – 2011 рр. були цілком
2
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відмінними. Особисті селянські господарства скоротили обсяг виробництва
валової продукції з 6291,8 до 6152,8 млн грн, або ж на 2,2%. За цього
виробництво продукції рослинництва збільшено на 18,0%, а продукції
тваринництва – скорочено на 20,5%.
Період 2000 – 2011 рр. можна вважати періодом бурхливого
розвитку сільськогосподарських підприємств у досліджуваному регіоні.
Вартість виробленої ними валової продукції в постійних цінах 2010 р. за
цей час зросла від 679,8 до 2248,1 млн грн, тобто у 3,3 раза, зокрема
продукції рослинництва – від 522,7 до 1385,3 млн грн (у 2,6 раза), а продукції
тваринництва – від 157,1 до 862,8 млн грн (у 5,5 раза). У результаті цього
питома вага сільськогосподарських підприємств у загальному обсязі
виробництва валової продукції в усіх категоріях господарств зросла від
9,8% у 2000 р. до 26,8% у 2011 р. Як видно, відбуваються значні зміни у
структурі сільськогосподарського виробництва в досліджуваному регіоні
та перехід від переважно натурального до переважно товарного типу
виробництва.
Таблиця 1
Валова продукція сільського господарства в постійних
цінах 2010 р., млн грн3
Показник

2000 р.
2005 р.
2009 р.
Усі категорії господарств
Валова продукція  всього
6971,6
7129,7
7699,8
У тому числі: рослинництва
3504,4
3489,5
4153,5
тваринництва
3467,2
3640,2
3546,3
Сільськогосподарські підприємства
Валова продукція  всього
679,8
738,8
1801,4
У тому числі: рослинництва
522,7
493,6
1060,5
тваринництва
157,1
245,2
740,9
Господарства населення
Валова продукція  всього
6291,8
6390,9
5898,4
У тому числі: рослинництва
2981,7
2995,9
3093,0
тваринництва
3310,1
3395,0
2805,4

2010 р.

2011 р.

7370,8
3802,2
3568,6

8400,9
4904,7
3496,2

1862,2
1034,1
828,1

2248,1
1385,3
862,8

5508,6
2768,1
2740,5

6152,8
3519,4
2633,4

Саме функціонування господарств населення є результатом
загального вибору сільських родин щодо умов і форм свого функціонування
в умовах відносно низького рівня грошових доходів. Перед більшістю
сільських родин, які мають у своєму складі працездатних осіб, постає
проблема вибору шляхів забезпечення певного рівня добробуту або через
зайнятість на підприємствах чи установах, розташованих в межах села або
поза ним, або шукати заробітків за кордоном, або інтенсифікувати власне
3
Джерело: Статистичний щорічник Львівської області за 2011 р. [Текст]. —
Ч. 1. — Львів : [б. в.], 2012. — 368 с.
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підсобне господарство, яке нерідко стає основним щодо продовольчого
забезпечення потреб родини. Оцінюючи свої можливості вибору, значна
частина сільських родин у нашій країні віддала перевагу веденню особистого
господарства. Це звичайно не кращий вибір, він переважно є вимушеним.
Але він гарантує продовольче забезпечення родини навіть за умови ще
більшого погіршення ринкової ситуації.
Здебільшого розміри господарств населення украй малі і не
перевищують 2 га сільськогосподарських угідь, 1 – 2 голів великої рогатої
худоби, 2 – 3 голів свиней та 10 – 15 голів птиці. Їх функціонування є
результатом стратегічного вибору сільської родини щодо розмірів свого
господарства та періодичної серії виборів щодо формування його структури
в кожному конкретному році.
Розвиток сільськогосподарських підприємств є результатом іншого
типу вибору, який здійснюється суб’єктами сільськогосподарського
підприємництва. Основною метою діяльності підприємця, зайнятого в
сільському господарстві, є отримання максимально можливого прибутку
за даних економічних умов. Оскільки економіка країни має олігархічний
характер і більшість виробничих ресурсів сконцентрована в руках дуже
обмеженого кола родин, аналогічний характер високонцентрованого
виробництва поступово набуває все більшого поширення і в
сільськогосподарській сфері. Таким чином, формуються так звані
агрохолдинги, які господарюють на десятках тисяч, а то й сотнях тисяч
гектарів сільськогосподарських угідь. У даному випадку
сільськогосподарські підприємства розвиваються як результат ціннісного
вибору їхніх власників, схильних до нарощування особистої ролі в усіх
сферах економіки та суспільного життя, зокрема й у сфері
сільськогосподарського виробництва.
У процесі дослідження проводився поділ сільськогосподарських
підприємств Львівської області на малі, середні та великі на основі даних
про загальний обсяг їх чистого доходу (виручки) від реалізації продукції
сільського господарства у 2009 р. До першої групи належать
підприємства з обсягом реалізації продукції до 800 тис. грн. (100 тис
доларів США) (малі), до другої – від 800,1 до 4000 тис. грн (до 500 тис.
доларів США) (середні), до третьої – понад 4000 тис. грн (великі).
Зазначимо, що проведений умовний поділ підприємств на групи немає
нічого спільного з положенням чинного законодавства, згідно з яким до
малих відносяться підприємства з річним обсягом валового доходу до
70 млн грн.
У результаті проведеного групування до першої групи було віднесено
24 підприємства, до другої – 15, до третьої – 11 із числа 50 спостережуваних
(табл. 2). Зауважимо, що у 2011 р. окремі підприємства доцільно було б
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віднести до іншої групи, однак задля виявлення тенденцій галузевій структурі
виробництва їх було віднесено до попередньо обумовленої.
Згідно з даними табл. 2, типове мале сільськогосподарське
підприємство використовує 257га сільськогосподарських угідь та
14 працівників, середнє за розміром – відповідно 748 і 31, велике – 2080 і 81.
Доцільно зазначити, що за умов колгоспнорадгоспної системи
сільськогосподарське підприємство з площею використовуваних
сільськогосподарських угідь в межах 2 тис. га (у той час воно було б віднесене
до малих за розміром підприємств) аж ніяк не могло використовувати працю
лише 81 працівника. Це свідчить про величезні позитивні зміни в
ефективності використання праці у сучасних великих сільськогосподарських
підприємствах. У 2011 р. із розрахунку на одного середньорічного
працівника в цих підприємствах реалізовано продукції сільського
господарства обсягом 361 тис. грн (45 тис. дол. США) (показник
продуктивності праці), що в 1,8 раза більше, порівняно з середніми за
величиною підприємствами та у 12 разів більше, порівняно з малими
підприємствам.
У 2009 р. питома вага продукції рослинництва у загальному обсязі
грошової виручки від реалізації продукції сільського господарства становила
50,8%, а продукції тваринництва – 49,0%. Найвищою була частка зернових
культур – 29,5%, а в галузі тваринництва – молока – 24,4%. Якщо уявити
собі групу малих підприємств єдиним великим підприємством, то це
підприємство можна було б вважати багатогалузевим із високим рівнем
спеціалізації.
Однак малі підприємства, наслідуючи економічну поведінку великих
підприємств, теж спрощують свою галузеву структуру. У 2011 р. питома
вага продукції рослинництва у структурі чистого доходу (виручки) від
реалізації продукції сільського господарства зросла до 56,5%, а продукції
тваринництва скоротилася до 39,8%. При цьому частка озимого ріпаку за
2009 – 2011 рр. зросла з 6,4 до 22,6%, а молока, навпаки, знизилася з 24,4 до
11,0%. Аналогічну економічну поведінку протягом 2009 – 2011 рр. сповідували
середні за розміром сільськогосподарські підприємства.
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції сільського
господарства у цих підприємствах зріс у 3,6 раза, зокрема продукції
рослинництва – у 6,5 разів, а продукції тваринництва – на 3,6%. Як наслідок,
питома вага продукції рослинництва зросла з 44,4 до 79,8%, а продукції
тваринництва скоротилася з 50,7 до 14,5%.
У великих за розміром сільськогосподарських підприємствах питома
вага продукції рослинництва у структурі виручки від реалізації у 2011 р.
досягла 88,8%. При цьому питома вага зернових зросла з 20,4 до 30,0%, а
картоплі знизилася з 13,2 до 5,2%.
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Таблиця 2
Групування 50 спостережуваних сільськогосподарських підприємствах Львівської області за обсягом чистого
доходу (виручки) від реалізації продукції сільського господарства у 2009 р.4

Новим явищем протягом 2009 – 2011 рр. стало освоєння кількома
підприємствами крупномасштабного виробництва цукрових буряків та
хмелю. Загалом, можна зазначити, що великі підприємства сконцентрували
свою діяльність практично лише на виробництві зернових та технічних культур.
Якщо не враховувати діяльність кількох птахофабрик, вони практично не
займаються виробництвом та реалізацією продукції тваринництва.
Одним із потужних важелів державного регулювання галузевої
структури виробництва в сільськогосподарських підприємствах є державні
дотації та інші форми державної фінансової підтримки. Свого часу значні
державні фінансові вливання в розвиток м’ясного птахівництва забезпечили
високі темпи розвитку цієї галузі і врятували агропродовольчий ринок від
великого дефіциту м’ясних ресурсів. Зміни в політиці державних дотацій дають
змогу стимулювати розвиток окремих галузей сільського господарства.
У процесі дослідження проводився аналіз обсягів державної
фінансової підтримки виробництва в сільськогосподарських підприємствах
Львівської області у 2011 р. Із 204 підприємств, які вели бухгалтерський
облік у повному обсязі, за даними обласного управління статистики
(форма 50сг) отримувачами фінансової підтримки були 78 підприємств,
тобто 38,2% від загальної їх кількості. При цьому бюджетні дотації
отримували 54 підприємства, а фінансову підтримку за рахунок податку на
додану вартість – 35 підприємств. Паралельно першою та другою формами
державної підтримки користувалися 11 підприємств.
Поділ усієї сукупності сільськогосподарських підприємств на три
групи здійснювався з використанням інтервалів, сформованих у процесі
попереднього групування, тобто до першої групи віднесено підприємства
з обсягом чистого доходу (виручки) від реалізації продукції до 800 тис. грн,
другої – 800,14000 грн, третьої – понад 4000 тис. грн. Загалом до першої
групи належить 80 підприємств, до другої – 60, до третьої – 64 (табл. 3).
Доцільно відзначити вражаючі відмінності в розмірах сільськогосподарських
підприємств першої та третьої груп. Обсяг чистого доходу (виручки) від
реалізації продукції сільського господарства з розрахунку на одне
підприємство у третій групі був більшим від сукупного аналогічного
показника по всіх 80 підприємствах першої групи.
Найбільшими отримувачами коштів із державного бюджету та
повернення податку на додану вартість у 2011 р. виявилися підприємства
третьої групи. Насамперед у цій групі найвища питома вага підприємств –
отримувачів фінансової підтримки – 38,2%. Загальна сума отриманих коштів
у 2011 р. становила 70450,1 тис. грн., що дорівнює 3,6% у відношенні до
загального обсягу чистого доходу (виручки) від реалізації продукції
сільського господарства та 4,3% від сукупної повної собівартості реалізованої
продукції на всіх 204 підприємствах.
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Одне середньостатистичне підприємство першої групи отримало
106,0 тис. грн коштів, другої групи – 152,1 тис. грн, третьої групи – 2158,3 тис. грн.
Загалом 31 підприємство третьої групи отримало 95,0% загальної суми коштів
державної фінансової допомоги.
Таблиця 3
Групування сільськогосподарських підприємств Львівської області за
величиною чистого доходу (виручки) від реалізації продукції сільського
господарства у 2011 р. та визначення обсягу державної фінансової
підтримки у групах5
Показник
Кількість підприємств у групі
Обсяг чистого доходу (виручки) від
реалізації продукції сільського
господарства, тис. грн
Так само на 1 підприємство
Повна собівартість реалізованої
продукції, тис. грн.
Так само на 1 підприємство
Прибуток, тис. грн
Так само на 1 підприємство
Рентабельність від реалізації
продукції, %
Отримано коштів за рахунок
державних дотацій, тис. грн
Отримано коштів за рахунок
податку на додану вартість, тис. грн
Всього отримано коштів, тис. грн
Кількість підприємств, які отримали
кошти
Так само у відсотках до загальної
кількості підприємств, %
Отримано коштів на
1 підприємство, тис. грн
Відношення обсягу отриманих
коштів до величини чистого доходу
(виручки) від реалізації продукції
сільського господарства, %
Відношення обсягу отриманих
коштів до величини повної
собівартості продукції, %

80

60

ІІІ –
4000,1 тис.
грн і більше
64

26524,0

120860,7

1834168,9

1981553,6

331,6
26570,4

2014,3
116980,1

28658,9
1492401,4

9713,5
1635951,9

332,1
46,4
0,6
0,2

1949,7
3880,6
64,7
3,3

23318,8
341767,5
5340,1
22,9

8019,4
345601,7
1694,1
21,1

2729,7

6338,0

68674,2

77741,9

414,1
3143,8
24

2132,1
8470,1
26

21151,5
89825,7
31

23697,7
101439,6
81

30,0
130,1

43,3
325,8

48,4
1403,5

39,7
1252,3

11,8

7,0

4,9

5,1

11,8

7,2

6,0

6,2

1 – до
ІІ – 800,1 –
800 тис. грн 4000 грн

Разом або в
середньому
204

За середніми даними у групах сільськогосподарських підприємств
дещо приховується справжній розподіл коштів фінансової підтримки. Так,
у першій групі два із 23 підприємств – отримувачів допомоги отримали
загалом 1926,5 тис. грн., що дорівнює 95,1% від загального обсягу
допомоги у всій групі. Інші ж підприємства обмежувалися сумами від
5
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1 до 70 тис. грн. У двох названих підприємствах обсяг виділеної допомоги
у 2011 р. в кілька разів перевищив величину чистого доходу (виручки) від
реалізації продукції, тобто обсяг коштів, які вони заробили на
агропродовольчому ринку. В обох випадках йдеться про кошти з
державного бюджету.
У групі середніх за розміром сільськогосподарських підприємств
внутрігруповий розподіл коштів у 2011 р. був справедливішим. Два
підприємства – найбільші отримувачі допомоги, отримали її загальним
обсягом 1193 тис. грн, що становить лише 32,7% коштів, отриманих всіма
підприємствами другої групи.
У третій групі найбільшим отримувачем коштів державних дотацій є
підприємство з кодовим номером 004625330124457, яке отримало їх обсягом
37,6 млн. грн, тобто 81,4% від загальної суми у групі та 75,6% від суми у всіх
204 сільськогосподарських підприємствах області.
Зважаючи на те, що із 492 сільськогосподарських підприємств
Львівської області до великих належала дуже невелика їх кількість, можемо
констатувати, що саме ці підприємства формують не тільки галузеву
структуру виробництва, але й отримують більшу частину виділених для
підтримки галузі коштів. У 2001 р. лише 20 сільськогосподарських
підприємств Львівської області використовували більше 2000 га
сільськогосподарських угідь. Але питома вага використовуваних ними
угідь у 2011 р. становила 69,0%, тобто більш ніж у два рази більше від
472 інших, менших за розмірами сільськогосподарських підприємств. При
цьому доцільно зауважити, що 194 сільськогосподарських підприємства
не використовували у своїй діяльності сільськогосподарських угідь.
Загалом їх питома вага дорівнювала 41,1% від загальної кількості
підприємств області.
Тому висновки Людвіга фон Мізеса про те, що підходи до вирішення
економічних проблем є складовою більш загальних праксеологічних
підходів, цілком підтверджуються економічною практикою, зокрема у
сфері сільськогосподарського підприємництва. Якщо не змінювати
загальні принципи розвитку українського суспільства, то неможливими є
зміни і в такій, задавалося б, патріархальній галузі, як сільське
господарство. Маємо надію, що саме так і станеться, адже історичний
досвід системних трансформацій в суспільстві є немалий. Один із прикладів
наводить Людвіг фон Мізес: “Саме ідеї класичних економістів усунули
перешкоди, створювані віковими законами, звичаями і упередженнями у
відношенні до технологічних покращень і визволили геній реформаторів і
новаторів від гамівних сорочок гільдій, опіки уряду і різноманітного
громадського тиску. Саме вони понизили престиж завойовників і
експропріаторів і продемонстрували користь ділової активності для
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суспільства. Ні одне з сучасних великих відкриттів неможливо було б
використати, якщо б ментальність докапіталістичної епохи не була б
дощенту зруйнована економістами”6. Є всі підстави вважати, що вітчизняні
економісти теж здатні своїми ідеями змінити головні засади розвитку
суспільства.
Oleksandr Bitter, Liubov Peretiatko, Svitlana Dobrovolska
DEVELOPING UKRAINIAN AGRICULTURE IN THE LIGHT OF
LUDWIG MISES’ PRAXEOLOGICAL APPROACH
The authors scrutinize the issues of agricultural development in the
region as suggested by Mises’ praxeologicul approach. Tendencies of private
farms and agricultural enterprises development were subject to analysis.
Key words: praxeologicul approach developed by Ludwig von Mises,
agriculture, private farms, agricultural enterprises.
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Людвиг фон Мизес. Человеческая деятельность: трактат по экономической
теории [Текст] / Людвиг фон Мизес. — М. : [б. и.], 2012. — С. 11.
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Ористлава Сидорчук
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА
ФОРМУВАННЯ УМОВ ЇЇ ДОСЯГНЕННЯ
Розглянуто питання актуальності соціальної безпеки та особливості
її здійснення в соціальних системах. Запропоновано модель соціальної
безпеки в системі національної безпеки держави. Обґрунтовано необхідність
застосування соціальної відповідальності як інструменту в механізмах
реалізації соціальної безпеки.
Ключові слова: соціальна безпека, національна безпека, соціальна
відповідальність.
Події та процеси, що відбуваються в Україні протягом останнього
часу, характеризуються багатьма змінами в політичному, економічному,
соціальному та суспільному житті людей. Політичному та суспільному
життю нині притаманна швидка динаміка, водночас економічному та
соціальному – занепад та нестабільність. Це викликає занепокоєння
суспільства та страх перед соціальною незахищеністю. Новому керівництву
держави потрібно діяти швидко і рішуче в прийнятті державно
управлінських рішень, спрямованих на розвиток усіх сфер життєдіяльності
країни та побудові. Водночас є багато загроз і основною з них – відсутність
політичної волі різних політичних сил діяти на благо розвитку держави, що
сприяє загостренню конфліктів між громадянами в різних регіонах країни.
Тому перед Україною стоять два найважливіші завдання: перше – не
допустити руйнування економіки і соціального захисту населення за рахунок
як внутрішніх, так і зовнішніх чинників, тобто зберегти цілісність держави і
суспільства; друге – забезпечити політичну, економічну та соціальну
стабільність у країні та стати рівноправним партнером європейських
держав1.
Безпека людини є невід’ємною складовою стратегічного напряму
людства, що визначений ООН як “сталий людський розвиток” (Sustainable
Human Development), такий розвиток, який зумовлює не тільки до
економічного, а й до соціального, культурного, духовного зростання, що
сприяє гуманізації менталітету громадян і збагаченню позитивного
загальнолюдського досвіду.
З набуттям незалежності в Україні сформувалось нове розуміння
безпеки, адже в радянський період поняття безпеки трактувалось винятково
1
Діагностика стану та перспективи розвитку соціальної відповідальності в Україні
(експертні оцінки) [Текст] : монографія / О. Ф. Новікова, М. Є. Дейч, О. В. Панькова [та ін.] ;
НАН України, Інт економіки промисловості. — Донецьк : [б. в.], 2013. — 296 с.
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як захист від зовнішніх загроз політичного та військового спрямування. Однак
на сьогодні зрозумілим є те, що небезпека для держави може виникнути не
лише із зовні, а й з середини. Цими загрозами є деструктивні явища
внутрішнього спрямування – боротьба ідеологій та капіталів,
неврегульованість суспільнотрудових відносин, зниження доходів
населення, ускладнення на ринку праці тощо.
Україні важливо розробити дієву концепцію національної безпеки
держави, важливою складовою якої є соціальна безпека.
Ефективне державне управління соціальною безпекою потребує
врахування закономірностей та принципів розвитку соціальних систем,
особливостей їх функціонування.
Виходячи з ієрархічності побудови та функціонування соціальних
систем, можна стверджувати, що система національної безпеки є
складною багаторівневою соціальною системою, яка формується в
руслі об’єктивних та суб’єктивних процесів від впливом багатьох
чинників внутрішнього та зовнішнього походження. Діалектична
єдність всіх складових системи національної безпеки обумовлена
нерозривністю процесу розвитку людини, суспільства, держави у
просторі й часі 2.
Соціальна безпека визначається в комплексі трьох складових:
соціальна безпека людини, соціальна безпека суспільства, соціальна безпека
держави (рис. 1).
Соціальні системи – це системи, що утворюються станами і
процесами соціальної взаємодії між діючими суб’єктами3. З позиції
системного підходу соціальні системи є відкритими, а їх структуру можна
аналізувати, застосовуючи чотири типи незалежних змінних: цінності,
норми, колективи і ролі.
Особливістю управління соціальними системами є те, що існують
відмінності між цілями людини та суспільства загалом, адже кожна людина
індивідуальна в своїх потребах і цілях. Окрім цього, спостерігається значна
соціальна нерівність унаслідок нерівномірного розподілу соціальних благ.
Практично відсутній середній клас, який у розвинутих суспільствах є
рушійною силою. Таким чином, зростає рівень соціальної напруженості,
що призводить до соціальних збурень, а відтак загрожує соціальній та
національній безпеці. Прикладом цього є деструктивні події на Сході та
Півдні країни, які виникли внаслідок перерозподілу олігархічних інтересів,
2
Ситник Г. П. Національна безпека України: теорія і практика [Текст] : навч.
посіб. / Г. П. Ситник, В. М. Олуйко, М. П. Вавринчук / за заг. ред. Г. П. Ситника. —
Хмельницький ; К. : Кондор, 2007. — 616 с.
3
Парсонс Т. Система современных обществ [Текст] / Т. Парсонс / пер. с англ.
Л. А. Седова, А. Д. Ковалека ; под ред. М. С. Ковалевой. — М. : Аспект Пресс, 1997. — 270 с.
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але вміло замасковані під соціальне невдоволення діями нової влади.
Унаслідок країна опинилася слабкою до протистояння військовій інтервенції
ззовні та неспроможності до погашення невдоволення всередині країни.
Україна знаходиться на порозі нових соціальних перетворень, тому дуже
важливо, щоб у цьому процесі не було байдужих до долі країни.
Тому завдання державних органів влади полягає в узгодженні
інтересів особистості, суспільства та держави шляхом прогресивного
розвитку. Це складний процес, який вимагає спільних зусиль з боку вчених,
державних управлінців в розумінні принципів та закономірностей
формування соціальних інтересів.
Система
національної
безпеки
Зовнішні
загрози

держава
Система
соціальної
безпеки
людина

суспільство

Внутрішні загрози

Рис. 1. Соціальна безпека в системі національної безпеки держави
Погоджуємось з думкою науковців, що основою ефективної
системи формування та узгодження соціальних інтересів є такі
принципи:
– процес формування та узгодження соціальних інтересів має бути
ієрархічнопослідовним, тобто передбачати послідовне формування й
узгодження інтересу людини, соціальних груп і соціальних інтересів
суспільства загалом;
– на певному ієрархічному рівні формування соціальних інтересів
певні засоби можуть відігравати роль не тільки як засоби формування, а як
засоби узгодження інтересів;
– ієрархічність процесу формування та узгодження соціальних
інтересів означає, що об’єкт формування соціальних інтересів може бути
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одночасно суб’єктом формування та узгодження соціальних інтересів для
іншого об’єкта4.
Практична реалізація третього принципу свідчить про складний
механізм державного управління соціальною сферою. У цьому випадку
прикметою сьогодення є реалізація суб’єктсуб’єктного принципу
побудови державного управління. Адже індивід, соціальні групи, державні
органи влади є водночас об’єктом і суб’єктом соціальної безпеки.
Дослідження соціальної безпеки як підсистеми національної безпеки
потребує уточнення загроз соціальної безпеки та пошуку шляхів їх
запобігання. Адже соціальні трансформації можуть гальмувати
утвердження в Україні соціальної держави та завадити досягненню
національних інтересів.
Забезпечення соціальної безпеки є невід’ємною функцією кожної
держави, а оцінка її загального стану є основою для вироблення стратегічної
державної політики, розробки конкретних заходів з метою втілення її у життя.
Тобто необхідно постійно проводити всебічні дослідження внутрішніх та
зовнішніх процесів і на цій основі готувати пропозиції щодо здійснення на
загальнодержавному рівні заходів, адекватних виявленим загрозам та
небезпекам, здатних нейтралізувати можливі негативні ситуації5.
Загальним інструментом у механізмах реалізації соціальної безпеки
є соціальна відповідальність людини, суспільства, держави як запорука
соціально відповідальних дій та соціально відповідальної поведінки цих
суб’єктів управління.
На розвиток соціальної відповідальності впливають різні соціальні
інститути – від мікро (родина, трудовий колектив, формальні та
неформальні соціальні групи), мезо (система середньої, спеціальної,
вищої освіти, засоби масової інформації, органи влади, правоохоронні
органи, громадські та професійні організації, об’єднання) до макрорівня
(держава, органи та інститути влади). Інституціональний простір соціально
відповідальних відносин розкривається: поперше, в типі збалансованості
основних сфер життєдіяльності соціуму; подруге, в оцінці населенням
довіри до соціальних інститутів, потретє; легітимацією соціальних
інститутів у свідомості населення; почетверте, інституційною
інфраструктурою соціальної відповідальності. Встановлено, що низький
рівень розвитку соціальної відповідальності в Україні обумовлює високий
рівень корупції (73,6%), низький рівень конкурентоспроможності (52,5%),
4

Ситник Г. П. Національна безпека України: теорія і практика ... — 616 с.
Давидюк О. О. Соціальна безпека: проблеми теоретичного аналізу та побудови
системи показників [Електронний ресурс] / О. О. Давидюк. — Режим доступу : https://
docs.google.com/document/d/1mMOTPolIAr6mkLKwZITa0fVGIXPIxaOHyDA3qWpm9Yk/
edit?pli=1).
5
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низький рівень розвитку людського потенціалу (61,4%), низький рівень
виконання міжнародних обов’язків зі сталого розвитку (59,5%), низький
ступінь реалізованості міжнародного стандарту ISO26000 (55,7%),
незадовільний рівень упровадження Глобального договору (39,3%),
низький ступінь виконання вимог зовнішніх інвесторів з розвитку
корпоративної культури (48,1%) та невисокий ступінь реагування на
глобальні загрози (27,8%)6.
Таким чином, враховуючи те, що соціальна безпека – це стан
захищеності соціальних інтересів людини, суспільства, держави від загроз
та ризиків, які на них впливають, на сучасному етапі удосконалення
державного управління доцільно стратегічні напрями забезпечення
соціальної безпеки визначити за такими пріоритетами:
– напрями, які одночасно впливають на три складові
соціальної безпеки – людину, суспільство, державу;
– напрями, які відповідають соціальним національним інтересам;
– напрями, які підвищують рейтинг держави у міжнародних
порівняннях із людського, соціального, сталого розвитку тощо;
– напрями, які забезпечують інтеграцію України до кращих світових
соціальних систем7.
Orystlava Sydorchuk
THEORETICAL BASIS FOR THE DEFINITION OF SOCIAL
SECURITY AND THE CONDITIONS OF ITS ACHIEVEMENT
The author examines the topicality of social security and its specific
features in social systems. She develops a model of social security in the
framwork of the national secutiry of the state. She proves that social
responsibility should be used as a mechanism for implementing social security.
Key words: social security, national security, social responsibility.
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Діагностика стану та перспективи розвитку соціальної відповідальності в
Україні ... — 296 с.
7
Нови ков а О. Ф. Социа льн ая безопа сно сть в Украин е: возможности
человеческого развития [Текст] : мнография / О. Ф.Новикова ; LAP LAMBERT Academic
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ПОЛІТИКА, ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА
ТА СУСПІЛЬНІ ЦІННОСТІ
POLICY, ORGANIZATIONAL CULTURE
AND SOCIAL VALUES

Володимир Загорський, Андрій Ліпенцев
ФОРМУВАННЯ СЕРВІСНОЇ КУЛЬТУРИ
ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ
Виявлено, що у сучасних умовах пріоритетним для формування
організаційної культури органів публічної влади є орієнтація на такі цінності
організаційної поведінки, як якість робочого життя та баланс між роботою
та життям. Опрацьовано досвід органів публічної влади Канади з
формування клієнтоорієнтованої культури. Узагальнено основні атрибути
культури досконалості у наданні послуг у державному секторі. Описано
складові моделі включеності (емоційної залученності) персоналу. Виділено
основні змінні/характеристики сервісної організаційної культури.
Узагальнено основні характеристики для розвитку лідерства для формування
сервісної культури органів публічної влади.
Ключові слова: організаційна культура, лідерство, органи публічної
влади.
“Уряди змінюються через призму надання послуг.
Громадяни як замовники (споживачі, які беруть участь у
створенні продукту): наступний крок в інноваціях у публічній службі1”.
Стратегічні завдання підвищення якості адміністративних послуг та
удосконалення управління сферою публічних послуг вимагають
впровадження сучасних підходів та методів, що дають змогу забезпечити
адекватне задоволення потреб людини, соціальних груп і суспільства
загалом із урахуванням раціонального використання наявних ресурсів.
Системне формування та підтримка відповідної організаційної
культури є однією з передумов досягнення сервісної орієнтації у діяльності
державних установ та організацій. Організаційна культура – це складна
композиція базових припущень, які прийняті членами організації і
проявляються в проголошених організацією принципах і цінностях, що
визначають для персоналу орієнтири поведінки. Ці принципи та ціннісні
орієнтації передаються індивідам через “символічні” та атрибутивні
засоби духовного та матеріального оточення всередині організації2.
У сучасних умовах пріоритетними для формування організаційної
культури та організаціної поведінки в органах публічної влади є орієнтація
1
Flumian M. Citizens as Prosumers: The Next Frontier of Service Innovation
[Text] / M. Flumian. — Ottawa : Institute On Governance, 2009.
2
Ліпенцев А.Організаційна культура / А. Ліпенцев // Енциклопедія державного
управління [Текст] : у 8 т. Т. 8. — К. : НАДУ, 2011. — С. 385—389.
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на такі основні цінності організаційної поведінки: якість робочого життя та
досягнення балансу між роботою та життям. Якість робочого життя – це
якість відчуттів людини на робочому місці. Висока ефективність має
супроводжуватися високим рівнем задоволення службовцем роботою, що
забезпечується у діях керівництва: делегування; довіра; винагорода;
чуйність. Баланс між роботою і життям – це створення впевненості у тому,
що робочі вимоги розумно узгоджуються з особистим життям людини та її
позаслужбовими обов’язками. Наведені ключові цінності передбачають,
що організація вважає основним пріоритетом інтереси людей.
За досвідом реформування публічної служби Канади3 найбільш
фундаментальне питання, яке є у будьякому органі публічної влади, що
розпочинає трансформацію обслуговування, є зміна культури. Зміна
культури вимагає часу, діалогу, вміння слухати і роботу з персоналом на
багатьох рівнях. Необхідні специфічні (спеціальні) плани, щоб
продемонструвати і зміцнити намір підприємства відійти від
обслуговування, орієнтованого на відділи (департаменти) і на місто, до
обслуговування, орієнтованого на громадянина в процесі роботи. Необхідне
належне управління, щоб на практиці продемонструвати, як нова культура
буде виражатись внутрішньо і зовнішньо. Добре відомо, що організації
змінюються тільки тоді, коли відбуваються зміни в культурі працівників і
їхній поведінці на всіх рівнях організації. Поведінка (манери) персоналу у
формі рішень та послуг, які вони надають, змінюється тільки тоді, коли
принципи, що застосовуються, і організація роботи є добре зрозумілими.
Зміни в організації роботи є ознаками змін у культурі, що демонструють
відданість організації або підприємства клієнтові. Зміна культури є видимою,
коли покращується рівень обслуговування, ліквідовано дублювання,
зменшено помилки, пілотні проекти ведуться за участю громадян і, нарешті,
процеси постійно вдосконалюються.
Завдання (цілі) Service Ottava на 2012 – 2014 рр. зосереджуються
на громадянах і персоналі:
1. Покращуючи задоволеність громадян/клієнтів, покращити досвід
і взаємодію громадян і персоналу щодо послуг міста.
2. Покращуючи виконавчу (операційну) здатність, покращити
ефективність і результативність процесу надання послуг для досягнення
рівня обслуговування, який є схвалений відповідною радою і чітко донесений
до громадян і персоналу.
3
Service Canada. People serving people [Electronic resourse]. — Access mode :
http://www.servicecanada .gc.ca /eng/home.shtml
; Надання
адмін істративн их
послуг [Текст] : навч.метод. посіб. для системи підвищення кваліфікації державних
службовців та посадових осіб місцевого самоврядування / уклад. Ліпенцев А. В. — К. :
К.С.І., 2013. — 184 с.
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3. Покращуючи зацікавленість працівників, покращити загальну
задоволеность персоналу, який надає і підтримує послуги міста4.
Доцільно визначити основні атрибути культури досконалості у наданні
послуг у державному секторі5:
1. Прихильність до високої якості обслуговування – публічні
службовці та керівники чітко зорієнтовані на високу якість в обслуговуванні
громадян та клієнтів і задоволення їх потреб, незалежно від каналу надання
послуг та місцезнаходження.
2. Громадянин/клієнт у центрі уваги – публічні службовці та
керівники забезпечують зорієнтованість усіх рішень на досягнення інтересів
громадянина/клієнта (зовнішнього або внутрішнього). Постійне
вдосконалення програм та механізмів залучення зацікавлених сторін.
3. Постійне підвищення якості обслуговування – публічні службовці
та керівники забезпечують перманентне покращення якості та своєчасності
обслуговування громадян/клієнтів, а також партнерів шляхом
прогнозування та адаптації до потреб.
4. Інноваційне організаційне середовище – публічні службовці та
керівники забезпечують інноваційний підхід і співпрацю для досягнення
бажаних результатів, а також мають відповідні інструменти, ресурси та
організаційну підтримку для діяльності.
5. Включеність/емоційна залученість персоналу (employee
engagement) – кожен зі службовців має вирішальне значення для успіху
організації, керівникам необхідно досягнути/забезпечити інтегрованість та
продуктивність кожного співробітника на сто відсотків у процеси надання
послуг.
6. Підтримуюче лідерство – необхідно забезпечити розвиток
лідерства на всіх організаційних рівнях. Внески керівників повинні бути
реальними, постійно видимими, показувати значення організації, а також
підтримувати, заохочувати та сприяти досягненню співробітниками
високих результатів.
4
Roadmap to improve the quality of services in Ottawa 2012 – 2014 [Electronic
resourse] / Institute on Governance. — Access mode : http://iog.ca/.
5
Надання адміністративних послуг ... — 184 с. ; Ліпенцев А. В. Пріоритети
модернізації державної служби: розвиток культури якісного надання послуг у публічній
службі Канади / А. В. Ліпенцев, І. І. Мошура // Реформування системи державного
управління та державної служби: теорія і практика [Текст] : матер. наук.практ. конф.
за міжнар. уч. (20 квітня 2012 р.) : пленарне засідання / за наук. ред. чл.кор. НАН
України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2012. —
С. 7—14. ; Model of Leadership Development “Servic Ontario” [Electronic resourse]. —
Access mode : http://www.ontario.ca/serviceontario ; Ліп енцев А. В. Корпоративна
політика та лідерство / А. В. Ліпенцев, О. Пашко // Матеріали до дистанційного курсу
підготовки магістрів державного управління [Текст]. — К. : Центр дистанційного
навчання НАДУ, 2005. — 60 с.
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7. Чуйний сервіс – публічні службовці та керівники повинні
оперативно виявляти та швидко реагувати на зовнішні або внутрішні потреби
громадянина/клієнта та забезпечувати належний рівень сервісу, знаходячи
підхід до кожного громадянина/клієнта.
8. Постійне навчання – публічні службовці та керівники повинні
постійно вдосконалювати свої навики через організаційне навчання.
Ідеологія концепції “організація, що навчається”.
Хотілося би звернути увагу на пункт 5 (п’ятий) вищенаведених
основних атрибутів культури досконалості у наданні послуг “включеність/
емоційна залученість персоналу (employee engagement)”.
В управлінні персоналом у вітчизняній публічній службі цей термін
поки що практично не використовується, а саме з розвитком (підсиленням)
включенності HRменеджери сучасних публічних служб пов’язують
можливості покращення якості надання адміністративних послуг.
Включеність – це прагнення співробітників вносити максимальний внесок
у розвиток і успіх своєї організації6. Важливим, на нашу думку, є розгляд
підходів до вивчення феномену стану включенності/емоційної залученності
персоналу у контесті сучасних HRMконцепцій. На думку відомого
дослідника та консультанта О. Магури7, включеність/емоційна залученість
персоналу є одним із компонентів стану прихильності персоналу організації.
Основними міжнародними провайдерами дослідження включеності/
емоційної залученості персоналу є такі компанії: “Hewitt Associates” (в
Україні), “Gallup”, “Towers Watson”. Фахівці глобального консалтінгового
HR холдінгу “Hewitt Associates” вважають, що лише за критерієм
включеності/емоційної залученості персоналу (employee engagement)
можна говорити не тільки про прийняття і розуміння співробітником цілей
компанії, але і про його прагнення і зусилля, що докладаються, для
досягнення конкретних результатів8. Модель включеності “Hewitt Associates”
передбачає, що про включеність персоналу може свідчити така їх поведінка:
а) співробітники постійно позитивно відзиваються про компанію серед
колег, потенційних співробітників і клієнтів; б) співробітники постійно
відчувають потребу бути частиною компанії; в) співробітники прикладають
додаткові зусилля на користь компанії за власною ініціативою. Саме тип
поведінки в) дослідники компанії “Hewitt” вважають визначальним. У решті
випадків можна бути упевненим тільки в лояльності і задоволеності
6
Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами [Текст] /
М. Армстронг. — 10е изд. — СПб. : Питер, 2012. — 832 с. — (Серия “Классики М В А”).
7
Магура М. Секреты мотивации [Текст] / М. Магура, М. Курбатова. — М. :
Бибка журнала “Управление персоналом”, 2007. — 653 с.
8
Шмидт А. О вовлеченности, удовлетворенности и лояльности сотрудников в
Украине [Электронный ресурс] / А. О. Шмидт. — Режим доступа : http://www. hrc.com.ua/
content/articles/.
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співробітника. З трьох видів поведінки складається модель включенності
“Hewitt” 3 “S”:Say (висловлюватись) – Stay (перебувати) – Strive
(старатися). Навіть якщо нелояльні службовці в органі публічної влади
домінують, можна налаштувати команду на високу якість послуг,
цілеспрямовано працюючи з основними факторами, що підвищують
включеність. Однак найскладніше в управлінні включеністю – вірно
визначити ці чинники. Фактори включеності неповторні не тільки для
кожного органу публічної влади, але і для кожної з груп співробітників.
Добре візуалізує матеріал про фактори включеності графічна модель,
запропонована фахівцями компанії “Hewitt”. Основні елементи цієї моделі –
робота, люди, можливості, винагорода, процедури та якість життя (рис. 1).
Люди:

Роб ота:

– топменеджмент;

– наповнення роботи;

– лінійний менеджмент;

– відчуття завершеності;

– колеги;

– автономність;

– люди як цінність

– ресурси;
– бізнеспроцеси

Сумарна винаго рода:

– оплата праці;
– пільги;

Включеність

– визнання

Можливості:

– розвиток кар’єри;
– навчання і розвиток

Організація:

– політики і процедури;
– управління ефективністю;

Якість життя:

– репутація організації;

– баланс життя/робота;

– бренд працедавця

– умови праці

Рис. 1. Графічна модель включеності /емоційної залученості
персоналу (employee engagement) “Hewitt”
Саме елементи цієї моделі, на нашу думку, можуть бути основою
формування методики розвитку сервісної організаційної культури, яка дасть
змогу забезпечити високу якість адміністративних послуг та створення
позитивного бренду працедавця органів публічної влади.
Удосконалення системи управління людськими ресурсами на державній
службі передбачає впровадження профілів професійної компетентності посад
державної служби та механізму їх використання під час проведення конкурсу
на зайняття вакантних посад державної служби, оцінювання результатів
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службової діяльності та просування по службі державних службовців.
Важливим є формування профіля компетентності службовців, які надають
послуги з вимогами до знань, якостей, навиків, поведінки, які необхідні для
надання адміністративних послуг. Основний акцент доцільно робити на
розвиток елементів соціальних та емоційних компетенцій.
Компетенція – це синтез знань, навиків, досвіду та практики.
Компетенція – це відповідні навики, вміння, знання або поведінкові
характеристики, які впливають на ефективність виконання роботи та часто
пов’язані з організаційними цілями. Компетеційні профілі (моделі
компетенцій) – це низка спеціальних компетенцій для: організації;
функціональної спільноти/професійної групи або певної посади. Для надання
послуг особливо важливі соціальні та емоційні компетенції (рис. 2).
ОСВІТА ТА САМОРОЗВИТОК

ЗНАННЯ

ТРЕНІНГИ
ТА ЕКСПЕРИМЕНТИ

НАВИКИ

КОМПЕТЕНЦІЯ
ДОСВІД

НАСТАВНИЦТВО

ЗАСТОСУВАННЯ

НАВЧАННЯ Н А
РОБОЧОМУ МІСЦІ

Рис. 2. Графічна модель складових компетенції9
Модель повинна відповідати загальній стратегії надання якісних
адміністративних послуг та включати компетенції, необхідні для виконання
конкретних завдань.
Компетенції зорієнтовані на об’єктивацію оцінки керівників та
спеціалістів, які займаються неструктурованою діяльністю, що передбачає
високий ступінь свободи та творчості (рис 3)10.
9
Ліпенцев А. В. Розвиток емоційних компетенцій державних службовців /
А. В. Ліпенцев, О. В. Тимошенко // Ефективність державного управління [Текст] :
зб. наук. пр. — Вип. 6. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2005. — С. 130—136.
10
Робби н з Сти в ен П. Осн ов ы орг а н и за ц и он н ог о п ов еден и я [Т екст] /
Стивен П. Роббинз ; пер. с англ. — 8е изд. — М. : Изд. дом “Вильямс”, 2006. —
4 4 8 с.
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Рис. 3. Застосування компетенцій у здійсненні функцій
управління персоналом11
Наказом Нацдержслужби України №148 від 20.07.2012 р. введено у
дію “Методичні рекомендації з розробки профілів професійної
компетентності посад державної служби у державних органах”12 , а також
наведено низку визначень понять, а саме :
Профіль професійної компетентності посади державної служби –
комплексна характеристика посади державної служби, що містить визначення
змісту виконуваної за посадою роботи та перелік спеціальних знань, умінь і
навиків, необхідних державному службовцю для виконання посадових обов’язків.
Ключові вимоги до рівня професійної компетентності осіб –
знання, уміння і навики, якими повинен володіти державний службовець
для результативної роботи, що підтримують цінності та призначення
державного органу, його місію.
Показники поведінки – стандарти ефективної поведінки, які спостерігаються
в діях особи, що володіє конкретними знаннями, уміннями і навиками.
Дослідження практики сервісних організацій та напрацювання
науковців 13 дають змогу нам виділити основні змінні/характеристики
11
Ліпенцев А.Управління людськими ресурсами на засадах компетенційного
підходу [Електрон ний ре сурс] : у контексті формува ння культури уп рав лін ня
державними установами / А. Ліпенцев // Державне будівництво. — 20072. — Режим
доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/ejournals/debu/20072/doc/3/01.pdf.
12
Методичні рекомендації з розробки профілів професійної компетентності посад
державної служби у державних органах [Електронний ресурс] : Наказ Нацдержслужби
України №148 від 20.07.2012 р. — Режим доступу : http://nads.gov.ua/control/uk/publish/
article?art_id=627404&cat_id=581194.
13
Шмидт А. О вовлеченности, удовлетворенности и лояльности сотрудников в
Украине ... ; Роббинз Стивен П. Основы организационного поведения ... — 448 с. ;
Пригожин А. И. Методы развития организаций [Текст] / А. И. Пригожин. — М. :
МЦФЭР, 2003. — 863 с.
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сервісної організаційної культури для формування культури чуйного
ставлення до клієнтів: 1) доброзичливі і комунікабельні службовці;
2) мінімізація ступеня формалізації. Працівникам, зайнятим у сфері
обслуговування, бажано надавати певну свободу у діях, щоб вони могли
оперативно реагувати на мінливі потреби клієнтів; 3) наділення службовців
широкими владними повноваженнями. Службовці, яким надається
можливість самостійно приймати багато рішень, що стосуються
обслуговування клієнтів, роблять все, що, на їхню думку, необхідно для
задоволення клієнтів; 4) сформоване вміння слухати зовнішніх та внутрішніх
клієнтів; 5) ясність ораганізаційних ролей; 6) включеність/емоційна
залученність службовців. Фактично завдання лідера – створити таке
середовище, у якому службовці захочуть і зможуть розкрити свої здібності
і реалізувати потенціал.
Проведені нами дослідження дали змогу виявити основні напрямки
формування культури високої якості послуг в органах публічної влади через
створення холістичної системи управління персоналом, а саме:
а) управління персоналом на засадах компетенцій; б) відбір відповідних
кандидатів; в) процеси навчання і соціалізації; г) структурні рішення;
д) наділення службовців владними повноваженнями; е) розвиток лідерства
на усіх рівнях організації; ж) система оцінки результатів роботи; з) управління
системою заохочень і винагороди.
Відбір – формування культури чуйного ставлення до клієнтів
найкраще починати з прийому на роботу людей, риси характеру і погляди
яких відповідають вимозі орієнтації на обслуговування (йдеться про людей,
яким належить вступати в безпосередній контакт із клієнтами). Зокрема,
результати досліджень показують, що дружелюбність, ентузіазм і уважність
у сервісних службовців позитивно впливають на те, як клієнти сприймають
якість одержуваного обслуговування.
Навчання і соціалізація – організації, які намагаються стати більш
чуйними до потреб клієнтів, не завжди мають можливість повністю оновити
контингент своїх працівників. У таких випадках акцент потрібно зробити на
навчанні, а не на прийомі на роботу нових співробітників. Конкретний зміст
програм навчання може значно різнитися, проте, в будьякому випадку, вони
повинні надавати якомога повніші знання про пропоновану продукцію,
навчати майстерності “активного слухання”, вмінню виявляти турботу про
клієнта і правильно висловлювати свої емоції.
Структурні рішення – працівники здатні краще задовольняти потреби
клієнтів, коли вони можуть самостійно приймати рішення, що стосуються
обслуговування. Тому керівництво організації повинне знизити тиск правил
і нормативів, що заважають працівникам адаптувати свою поведінку до
мінливих потреб і запитів клієнтів.
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Наділення владними повноваженнями – низька ступінь формалізації
узгоджується з тим, що працівники наділяються правом самостійно
приймати рішення, що стосуються їх повсякденної роботи.
Сервісне лідерство на усіх рівнях органу публічної влади – лідери
на усіх ієрархічних рівнях укультурах чуйного ставлення до клієнтів постійно
демонструють своїми словами і вчинками підвищену увагу до потреб і
запитів клієнтів.
Оцінка результатів роботи – оцінка діяльності працівників на
основі їх поведінки, тобто на основі таких критеріїв, як старанність,
дружелюбність, вміння працювати в колективі і вирішувати проблеми
клієнтів, сприяє підвищенню якості обслуговування. Така оцінка наділяє
робітників більшим ступенем контролю над обставинами, що впливають
на те, як їх робота буде оцінена, тому вони прагнуть обслуговувати клієнтів
якнайкраще.
Системи заохочення і винагороди – нарешті, якщо керівництво
організації хоче домогтися високої якості обслуговування клієнтів, воно
повинно заохочувати і винагороджувати старанність працівників,
спрямовану на “догоджання” клієнтам, а також встановлювати розмір
заробітної плати і підвищувати службовців на посаді залежно від того,
наскільки якісне обслуговування вони забезпечують своїм клієнтам.
Ґрунтуючись на результатах проведених досліджень, нами
узагальнено основні характеристики лідерства для формування сервісної
культури органів публічної влади, а саме:
– заохочення за позитивне сильніше, ніж покарання за негативне;
– помилки розглядаються, як можливість для навчання (навчання –
процес і результат набуття індивідуального досвіду, знань, умінь і навиків);
– заохочення і підтримка ініціативності, інноваційності та
креативності;
– мінімізація проявів мікроменеджменту – менше перевірок, більше
довіри службовцям;
– нагороджувати за ефективність, просувати за здібності;
– керівник – це не контролер, а коуч;
– співробітники будуть ставитися до клієнта так, як ви ставитеся до
співробітників.
Лідер подає приклад, викликає в інших бажання наслідувати йому,
створює обстановку довіри. Мотивуюче керівництво ефективніше
будьякого іншого тим, що воно оцінює, насамперед, досягнення і
розвиває цінні здібності, тобто підвищує енергію працівника, а не гасить
її покараннями. Багато досліджень показують, що якщо всередині
установи відносини конфліктні, грубі, то установа не здатна забезпечити
надання якісних послуг.
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У контексті завдань реформування державного управління окреслені
нами питання набувають особливого значення і потребують вироблення
підходів до імплементації у практику управління персоналом органів
публічної влади в Україні сучасних підходів до лідерства, зорієнтованого на
забезпечення сервісної орієнтації органів публічної влади для забезпечення
високої якості адміністративних послуг для громадян.
Volodymyr Zahorskyi, Andriy Lipentsev
SHAPING THE SERVICING CULTURE OF PUBLIC AUTHORITIES
In current conditions, a priority for creating the organizational culture of
public authorities is a focus on the values of organizational behaviour like the
quality of working life and balance between work and life. The case study was
the experience of Canadian public authorities in forming the basic attributes of
a customeroriented culture. The authors summerized the components of the
culture of excellence in the public service delivery model as well as of the
emotional involvement of the staff. The basic variables / service characteristics
of organizational culture have been identified. The authors have elucidated
main characteristics for leadership development to create the service culture of
public authorities.
Key words: organizational culture, leadership, public authorities.
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Віктор Борщевський, Євгеній Матвєєв
КАТЕГОРІЯ КОНФЛІКТУ В ЕКОНОМІЧНІЙ ПОЛІТИЦІ:
АНАЛІЗ З ПОЗИЦІЙ ЛІБЕРАЛІЗМУ, ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ ТА
ГЕШТАЛЬТУ
Представлено феномен конфлікту, який виникає в процесі реалізації
економічної політики або є наслідком такої політики. Конфлікт представлено
як протидію одного суб’єкта “порушенню меж” “своїх” володінь діяльністю
іншого суб’єкта. Зроблено огляд підходів до аналізу конфлікту з позицій
лібералізму, інституціоналізму та гештальту.
Ключові слова: конфлікт, границі, права власності, негативна свобода,
інституціоналізм, гештальт.
Предметом економічної теорії є людська поведінка в умовах
обмеженості ресурсів, яка вимагає робити вибір стосовно використання
обмеженого ресурсу. Якщо один суб’єкт має декілька інтересів стосовно
певного ресурсу, а реалізація інтересів є взаємно виключною, то говорять
про конфлікт інтересів. Вирішення цього конфлікту є завданням для самого
суб’єкту. Складнішою є ситуація, коли декілька різних суб’єктів мають
несумісні інтереси стосовно певного ресурсу. Об’єктивних критеріїв
вирішення цього конфлікту немає, адже корисність від реалізації свого
інтересу кожною з сторін конфлікту є суб’єктивною та, відповідно, не
порівнюваною. Історично сформувався механізм, який зменшує поле для
конфлікту, – різноманітні права. По суті, права визначають межі, в рамках
яких можна реалізовувати свої інтереси. Проте межі на все визначити
неможливо, адже:
1) не всі явища вже існують (неможливо визначити умови
використання радіочастот до винаходу радіо);
2) якщо ресурсу достатньо для певного рівня використання, то
конфлікти будуть відсутні і не буде потреби у встановленні правил
використання;
3) витрати інституційної трансформації (на розробку та впровадження
правил) та трансакційні витрати (слідування правилам: на контроль та
вирішення суперечок) переважають вигоди від правил.
Отже, можна звернути увагу, що конфлікт як несумісність інтересів
сторін є безпосередньо предметом економічної теорії. Тому в межах
цієї статті конфлікт буде визначатися вужче: 1) ситуація, коли існуючі
права визначають межі таким чином, що створюють несумісність
правомірних способів використання обмеженого ресурсу; 2) ситуація,
коли одна з сторін ігнорує існуючі межі та/або бажає їх пересунути на
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свою користь без узгодження зі сторонами, які страждають від дій першої
сторони.
Метою статті є проаналізувати підходи лібералізму, інституціоналізму
та гештальту до суті конфлікту та способу його вирішення, зокрема виявити
схожості та відмінності у цих підходах.
Погляди неокласиків та лібертаріанців
Проблематиці конфліктів в рамках домінуючого до останнього
часу неокла сичного підходу приділялось м ало ува ги. Це було
обумовлено аксіоматикою даного підходу, а саме припущеннями про
повну специфікацію прав власності та про відсутність витрат ринкової
та інших взаємодій. І хоча неокласики згадували про суди, однак
завданням суду було не вирішення конфліктних ситуацій, а покарання
порушників та компенсація постраждалій стороні. Тобто потреба в
судочинстві, на думку неокласиків, була обумовлена порушеннями прав,
а не конфліктами.
Лібертаріанська позиція вирішення конфліктних ситуацій ґрунтується
на понятті свободи, яка передбачає принципи самоналежності, негативної
свободи та права власності. Самоналежність означає, що людина належить
сама собі. Людина в процесі своєї життєдіяльності завжди взаємодіє з об’єктами
зовнішнього світу, що формулює запит на відносини власності, внаслідок чого
лібертаріанці визначають права власності як розширення принципів
самоналежності1. Негативна свобода – свобода робити все, що не заборонено
іншими людьми, а інші люди можуть забороняти робити лише те, що загрожує
можливостям реалізувати принцип їх самонелажності та прав власності2.
Таким чином, з позицій представників неокласичної та
лібертаріанської шкіл, конфлікти зобов’язані своїм виникненням,
насамперед, порушенню умовних границь, які відділяють економічну
свободу одних індивідів від інших. Найчастіше таке порушення границь
відображається в ігноруванні права власності індивіда або ущемленні його
економічних інтересів. Водночас доцільно відзначити, що закріплення
вказаних границь відбувається не стільки через систему нормативно
правового забезпечення, скільки за допомогою звичаєвого механізму. А це
робить ідентифікацію та формалізацію вказаних границь доволі складним
процесом.
Поняття конфлікту в інституціоналізмі
Проблемам появи та розв’язання конфліктів, які не знайшли свого
вирішення у класичній та неокласичній доктринах, приділяли значну увагу
1
Дэвид Боуз. Либертарианство [Электронный ресурс] / Дэвид Боуз. — Режим
доступа : http://sotsium.ru/books/129/194/libertarianism_ch03.html.
2
Исайя Берли н. Д ве кон цепц ии свободы [Электрон ный ресурс] / Иса йя
Берлин. — Режим доступа : http://kant.narod.ru/berlin.htm.
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представники інституціоналізму. Зокрема, Джон Роджерс Коммонс вважав
конфлікт джерелом прогресу. З огляду на те, що предметом економіки є
поведінка людей у випадку використання обмежених ресурсів, будьяка
поведінка стосовно обмежених ресурсів зумовлює конфлікт інтересів різних
економічних акторів. Таким чином, будьяка економічна взаємодія
пов’язана з конфліктом інтересів, а роль інститутів полягає у вирішенні цих
конфліктів. При цьому Дж. Коммонс виділяє три етапи перетворення
конфлікту в угоду, а саме:
1) конфлікт, тобто зіткнення інтересів учасників взаємодії;
2) усвідомлення взаємозалежності учасників конфлікту щодо
реалізації своїх інтересів;
3) завершення конфлікту внаслідок укладення угоди.
Дж. Коммонс вважав, що за допомогою угод можна залагодити будь
які протиріччя. Таким чином, на думку інституціоналістів, конфліктність
людської взаємодії є основою та передумовою для суспільного прогресу.
Ця ідея пронизує багато робіт інституціоналістів. Зокрема, Рональд
Коуз звернув увагу на важливість прав власності у вирішенні проблем
впливу діяльності одних суб’єктів на добробут інших. Сформульована
Джорджем Стіглером теорема Р. Коуза звучить таким чином: якщо права
власності чітко визначені і трансакційні витрати дорівнюють нулю, то
розміщення ресурсів (структура виробництва) буде залишатися незмінним
і ефективним незалежно від змін у розподілі прав власності. З огляду на те,
що умови теореми Р. Коуза є недосяжними, з теореми було зроблено такий
висновок: через неможливість остаточного закріплення прав власності та
ненульові трансакційні витрати розподіл завжди буде неефективним, а рівень
неефективності та розподіл тягаря неефективності буде залежати від способу
вирішення конфлікту. При цьому конфлікт прав власності повністю вирішити
не вдасться.
Загалом сучасне інституційне розуміння3 прав власності передбачає,
що:
1. Власністю є не самі товарні блага, а права на певні дії з товарними
благами. Внаслідок цього цінність благ визначатиметься переліком прав на
ці блага4.
2. Права власності розуміють як набір часткових повноважень. При
цьому ці повноваження можуть розділятися, тобто різні суб’єкти можуть
мати різні права на один і той же самий об’єкт власності. Наприклад, оренда
є випадком передачі орендодавцем орендарю права користування.
3
Капелюшников про права власності як часткові повноваження [Електронний
ресурс]. — Режим доступу : http://www.libertarium.ru/l_libsb3_11.
4
Demsetz H. Toward a theory of property rights / H. Demsetz // American Economic
Review [Text]. — 1967. — V. 57. — P. 2.
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3. Всі права, повноваження та обмеження можна описати в категоріях
прав власності. Самі права власності можуть бути багаторівневими,
наприклад може бути оренда (право користування) без права суборенди
або опціон як право на придбання.
4. Права власності пов’язані з рідкістю благ. Ці права не усувають
конфліктів, проте впорядковують взаємодію в умовах конфлікту.
5. Власність регулює не відносини між власником та майном, а
відносини між власником та невласниками стосовно певних дій з майном5.
Таким чином, будьякі права можуть бути реалізовані винятково у випадку
їх визнання іншими сторонами. Тобто права мають бути легітимізовані,
хоча легітимізація може йти не лише від держави, а й від інших сторін, які
готові визнавати та захищати ці права.
6. Права власності впливають на поведінку людей, адже визначають
перелік дій суб’єкта, проти яких не будуть виступати інші сторони, а також
дадуть змогу окреслити можливі реакції інших сторін.
Права власності дозволяють визначити свободу, адже, на думку
Армена Алчіана, власність – це свобода (право) індивіда обирати для деякого
об’єкта будьяке використання з дозволеного (тобто незабороненого) класу
використань6.
Важливо наголосити, що з точки зору інституціоналістів, неповнота
визначення прав власності є основою для прогресу. Це твердження є
найважливішим висновком теорії прав власності. Адже суспільство, де все
відомо та передбачено, буде суспільством без можливостей, тобто без
розвитку. У такому суспільстві втрачена роль підприємця як суб’єкта, який
шукає нові можливості – ті можливості, які були раніше невідомі.
Першу інституційну теорію права власності, яку згодом назвали
наївною, запропонував Гарольд Демсец7. Він звертає увагу на те, що зміни
в системі економічних цінностей, які можуть бути обумовленими
розвитком нових технологій та появою нових ринків, можуть погано
узгоджуватися існуючою системою прав власності. Унаслідок цих змін у
системі економічних цінностей постає ситуація, коли вигоди від
розмежування доступу до обмеженого ресурсу (тобто на інтерналізацію
зовнішнього ефекту, пов’язаного з впливом одного користувача
обмеженого ресурсу на можливості інших користувачів) будуть переважати
витрати на розмежування доступу через встановлення прав власності.
5
Pejovich S. Fundamentals of economics: a property rights approach [Text] /
S. Pejovich. — Dallas : [s. n.], 1981.
6
Кузьминов Я. И. Институциональная экономика [Текст] : учеб.метод. пособ. /
Я. И. Кузьминов, М. М. Юдкевич. — М. : ГУ–ВШЭ, 2000.
7
Demsetz H. Toward a Theory of Property Rights / H. Demsetz // AEA Papers and
Proceedings [Text]. — 1967. — May. — P. 253—257.
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Г. Демсец за допомогою своєї теорії пояснює появу на почату
XVIII ст. прав власності на бобрів у північноамериканських індійців у східній
частині Канади. На початках індійці полювали на бобрів винятково з метою
задоволення власних потреб в їжі та хутрі. Розвиток торгівлі хутром обумовив
зростання обсягів полювання на бобрів, що спричинило скорочення
популяції та, відповідно, появу негативного зовнішнього ефекту. За таких
умов ефекти від встановлення прав власності почали переважати
трансакційні витрати на встановлення та захист прав власності. Тобто ефект
від інтерналізації шляхом обмеження доступу до полювання на бобрів став
вагомим, що й сформувало запит на встановлення механізмів обмеження
доступу.
Джон Макманус8 доповнив роботу Гарольда Демсеца, звернувши
увагу на той аспект, що, навіть після закріплення прав власності, популяція
бобрів в Північній Америці продовжувала скорочуватись, хоча теорія
Г. Демсеца стверджувала, що популяція мала би відновитися, або хоча б
перестати скорочуватися.
Такий парадокс пояснюється певними нюансами в правах власності –
вони обмежували відстріл бобрів з метою промислового використання,
проте не обмежували відстріл бобрів з метою особистого споживання.
Тобто по суті індивідуальне споживання передбачало відритий доступ, а
використання з метою продажу обмежувалось правами власності.
Причиною цих відмінностей були великі витрати захисту прав власності у
випадку поодиноких відстрілів для індивідуального споживання, адже
місцеві мешканці використовували бобрів з метою харчування. Тому для
попередження реальної загрози голоду індивідуальне споживання не
регламентувалось, будучи певною формою страхування від голоду. Такий
розподіл прав власності отримав назву “правило доброго самаритянина”.
Попередній досвід закріплення прав власності формує певну
традицію, віддаючи перевагу певним формам власності: приватній,
колективній, державній. Як наслідок, одна і та сама проблема в різних країнах
може вирішуватись порізному, відповідно формуючи приватну, колективну
або державну власність на відповідні об’єкти власності. Відмінності у
правилах можуть формувати інституційний конфлікт, тобто ситуацію, коли
два правила суперечать один одному. Для вирішення таких проблем існують
колізійні норми, які врегульовують конфліктну ситуацію, вказуючи ті норми,
які є важливішими у відповідних обставинах.
По суті всі конфлікти, пов’язані з зовнішніми ефектами,
супроводжуються інституційними конфліктами, які формулюють дилему
8
McManus J. C. An Economic Analysis of Indian Behaviour in the North American
Fur Trade / J. C. McManus // Journal of Economic History [Text]. — 1972. — № 1. —
P. 3 6—5 3 .
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такого змісту: чи має право власник використовувати своє майно у спосіб,
який шкодить іншому суб’єкту, або чи має право інший суб’єкт обмежувати
використання власником свого майна у спосіб, який може зашкодити цьому
суб’єкту? Саме вирішення цих конфліктів у судовому порядку формує
прецедентне право, встановлюючи при цьому нові права, які можна
трактувати як права власності. Однак відсутність механізмів вирішення
інституційних конфліктів свідчитиме про інституційний вакуум, тобто сферу
взаємовідносин, не врегульованих існуючим інституційним середовищем.
Проте окрім формалізованих прав власності, існують неформальні
правила, які регламентують взаємовідносини. Такі неформальні інститути
прийнято називати культурою. Існуючі неформальні правила існують лише
в голові. Через відсутність об’єктивного носія правил ці правила можуть
сильно відрізнятися, що породжуватиме конфлікт, аналогічний
інституційному конфлікту.
Конфлікт між суб’єктами, який супроводжується конфліктом
неформальних інститутів, які існують винятково у свідомості конфліктуючих
сторін, виявляється схожим на конфлікт у міжособистісних відносинах, що
є предметом аналізу психологами.
Гештальт
Проблемам формування та використання границь, а також
визначення їхньої ролі у соціальноекономічних конфліктах приділяється
значна увага в сучасній психології. Зокрема, одна з провідних її течій –
гештальтпсихологія, сфера компетенції якої нині вийшла далеко поза
межі суто психологічної царини і поширилась на різні аспекти
соціальноекономічних досліджень, вбачає одну з ключових причин
поширення економічних конфліктів у порушенні психологічних
границь.
Сам термін “гештальт”, який походить з німецької мови (gestalten –
надавати форму, задавати певну структуру) означає “цілісну структуру,
яка формується у свідомості людини при сприйнятті об’єктів або їхніх
образів”9. Відтак, у теорії гештальту першочергове значення відводиться
цілісним структурованим формам, що несуть у собі певний психологічний
або соціальноекономічний сенс. При цьому ключовими положеннями
гештальтпсихології є констатація об’єктивних відмінностей між цілим і
сумою окремих його частин (адже симфонія не є простою сумою музичних
нот), а також визнання того факту, що частина у складі цілого є чимось
іншим, ніж та ж сама частина в ізольованому стані або у складі іншої
цілісності (структури). Тому її специфічні риси визначаються, насамперед,
9
Гештальтпсихолог ія [Електрон ний
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місцем і функціями у складі певного цілого (наприклад, людина в сімейному
колі і людина на самоті або та ж людина в робочій обстановці можуть значно
відрізнятися між собою).10
Рівень вказаних відмінностей значною мірою визначається саме
типом границь (у цьому контексті – психологічних), які існують у кожній
цілісності (структури) і відокремлюють одного індивіда від інших, тим самим
формуючи специфіку його контактів і якість психологічних взаємодій. На
думку класиків гештальтпідходу саме порушення психологічних границь
зумовлює виникнення дисфункцій у різних соціальних системах, включаючи
виникнення конфліктів, починаючи від індивідуальнопсихологічного рівня
і завершуючи складними суспільнопсихологічними кризами (сімейними,
корпоративними, економічними, міжнародними, глобальними).
Так, один із фундаторів гештальттерапії Ф. Перлз зазначав, що
більшість суспільнополітичних конфліктів, які виникають в епоху
глобалізації, зобов’язані своїм походженням неповазі до соціальних і
ментальних границь, існуючих між націями. Він, зокрема, наголошував:
“Оскільки відмінності не поважаються, оскільки кожна нація вимагає, щоб
інші поділяли її погляди в усіх дрібницях, продовжуються конфлікти й
ускладнення. Якщо відмінностей не цінують, їх починають переслідувати.
Вимога на згоду звучить подібно до твердження: “Якщо ти не будеш моїм
другом, я проломлю тобі череп”.11
Цю ж аналогію можна спроектувати і на дослідження соціально
економічних відносин у межах окремих держав та господарських порядків.
Якщо межі між їх складовими (елементами) не вибудувані належним чином,
якщо вони не визнаються окремими учасниками і регулярно ними
порушуються, то це закінчується неминучим загостренням внутрішніх
протиріч, а відтак – поширенням конфліктів і протистоянь у кожній із таких
соціальноекономічних систем.
Як на сл і док , ві дбув а єтьс я з н ижен ня е фект ивності
функціонування цих систем через поглиблення деструктивних
взаємодій в їхніх межах, а це ще більше руйнує існуючі соціально
психологічні границі. У підсумку конкурентоспроможність таких
систем поступово знижується, а сфера їх поширення звужується,
поступаючись місцем іншим, ефективнішим.
Так, працівник, що не може налагодити ефективних взаємодій зі
своїми колегами по праці (порушення міжособових границь), неминуче
буде замінений іншим, більш придатним для командної роботи; сім’я, де
10
Гінгер С. Гештальт: мистецтво контакту [Текст] / Серж Гінгер ; за ред. О. Фільца. —
Львів : ВНТЛ Класика, 2005. — С. 11.
11
Перлз Ф. Гештальтподход [Текст] / Фриц Перлз. — М. : Либрис, 1996. —
С. 5 6 .

182

немає згоди між батьками (порушення партнерських границь), або існують
непереборні суперечності між представниками різних поколінь (порушення
вікових меж) виявляється приреченою на розпад чи нездатність до
подальшого самовідтворення через руйнування емоційних зв’язків і
сімейних традицій; підприємство, в якому конкуренція між окремими
підрозділами набуває гіпертрофованих форм (порушення внутрішніх
структурних границь організації), а організаційні цілі виявляються менш
значимими, ніж особисті інтереси працівників (порушення мотиваційних
меж), рано чи пізно опиняється перед загрозою банкрутства.
Так само, національна економіка, в якій домінують протекціонізм,
монополізм і рейдерство, виявляється розбалансованою внаслідок
порушення меж між окремими ланками господарського механізму, що
призводить до гіпертрофованого розвитку одних сфер господарської
діяльності та невиправданої стагнації інших, а відтак і до порушення
економічних пропорцій та неефективного використання наявних природних,
людських і матеріальних ресурсів. З часом така економіка втрачає динаміку
свого розвитку і починає програвати в умовах глобальної конкуренції.
У кожному з наведених прикладів, згідно з теоріїєю гештальту,
виявляються порушеними певні соціальнопсихологічні межі між
окремими складовим и чи елемента ми суспільноекономічного
організму, що призводить до руйнування його структури та цілісності.
Відтак, корекція поведінки економічних агентів, спрямована на
відновлення цілісності та стабільності вказаних меж, є основою
повернення соціальноекономічної системи до стану збалансованості й
рівноваги. Для цього необхідно провести правильну діагностику причин
та особливостей руйнування кожної границі, що дає змогу розробити
адекватний алгоритм її відновлення.
Класифікацію основних порушень психологічних меж, з погляду
гештальтконцепції, достатньо повно дав уже згадуваний нами Ф. Перлз.
Відводячи пріоритетне значення специфіці контактів, що відбуваються на
межі між людським “Я” і зовнішнім середовищем особистості (соціальним,
тілесним і психологічним), він виділив основні типи порушення меж,
зумовлені деструктивними міжособовими та міжгруповими взаємодіями
(в подальшому ідеї Ф. Перлза набули розвитку у працях інших представників
гештальтпідходу, зокрема І. Польстера та М. Польстер). Відтак, до головних
типів порушень психологічних меж у теорії гештальту прийнято
відносити12, 13:
12
Гештальттера пія [Електронни й ресурс]. — Режи м доступ у :
http://uk.wikipedia.org/wiki/Гештальттерапія.
13
Основные понятия гештальттерапии [Электронный ресурс]. — Режим доступа :
http://www.syntone.ru/library/books/content/2449.html?current_book_page=15#content.
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– злиття або конфлюєнцію – цілковите руйнування (підсвідоме
нівелювання) психологічної границі між особою та соціумом або між різними
соціальними групами чи суспільствами, що відображається у намаганні
забезпечити приналежність всіх до однієї універсальної спільноти шляхом
згладжування існуючих між індивідами чи їх групами відмінностей (яскравим
прикладом порушення меж на основі феномену “злиття” є практика
формування тоталітарних суспільств, зокрема фашистського та комуністичного);
– інтроєкцію – розмивання психологічної межі особи, групи або
суспільства при контакті із зовнішнім середовищем (межа контексту виявляється
ніби ввігнутою всередину), що обертається некритичним прийняттям будь
яких проявів зовнішнього світу без їх належної переробки та внутрішньої
адаптації (при цьому відбувається автоматичне запозичення чужого досвіду,
яке супроводжується засвоєнням непотрібних, небажаних, а інколи і дуже
шкідливих типів поведінки або культури, як це відбувалось в перші роки
ринкових реформ в Україні та деяких інших пострадянських державах);
– проекцію – віддалення від себе неприйнятних думок, бажань,
властивостей і приписування їх іншим людям і соціальним групам, перекладання
на них відповідальності за власні прорахунки (цей тип порушення психологічної
межі є своєрідною протилежністю до інтроєкції, а межа контексту при ньому
умовно вигинається назовні, що робить осіб та представників соціальних груп
і суспільств, схильних до такого типу порушень межі, достатньо експансивними,
штовхає їх до проектування на інших тих страхів, думок і підсвідомих бажань,
які властиві їм самим, зокрема інспіруючи породження торговельних війн у
міжнародній торгівлі чи рейдерських атак у бізнесі);
– діфлексію або ухилення – порушення психологічної границі, виражене
в неспроможності індивіда, соціальної групи чи всього соціуму забезпечувати
своєчасну трансформацію (переміщення) своїх психологічних меж при зміні
зовнішнього середовища (в цьому разі психологічна межа стає надмірно
укоріненою, укріпленою та ригідною, зумовлюючи фактичний відхід її носія
від адекватних контактів із зовнішнім середовищем, а в крайніх своїх формах
обертаючись його ізоляцією, що підтверджується у практиці функціонування
деяких сучасних авторитарних режимів);
– ретрофлексію – порушення психологічної межі, при якому людина,
соціальна група або суспільство скеровує на себе ті психологічні реакції,
які хоче перенести на інших або отримати від них, пересуваючи межу
контексту ніби всередину себе й умовно сепаруючись при цьому на дві
частини: дієву (спостерігача) та об’єкт дії (об’єкт спостереження) (особи,
схильні до такого типу порушення психологічної межі, а також соціальні
групи і навіть цілі суспільства демонструють здатність на агресію самі по
відношенню до себе, або ж звинувачують себе у “всіх смертних гріхах”, чи
жаліють себе, виправдовуючи тим самим власну неспроможність); тобто,
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при ретрофлексії порушена межа призводить до зміни спрямованості
психологічної реакції її носія: замість орієнтації на зовнішнє середовище
психологічні імпульси скеровуються ним у середину себе (так відбувається,
коли суспільство чи певна соціальна група звинувачують себе у
приреченості на страждання або ж вдаються до самонавіювання нібито
вони є найкращими, унікальними чи богообраними).
Ф. Перлз описував основні порушення психологічних меж
наступним чином: “Коли індивід взагалі не відчуває різниці між собою та
середовищем, коли він вважає, що він і середовище – одне ціле, він
перебуває у злитті з ним. Частини і ціле виявляються нероздільними… При
інтроєкції ми зсуваємо границю між собою і рештою світу так далеко
всередину себе, що від нас майже нічого не залишається…Якщо
інтроєкція – це тенденція брати на себе відповідальність за те, що насправді
є частиною зовнішнього середовища, то проекція – це тенденція робити
зовнішнє середовище відповідальним за те, що виходить від нас… Таким
чином, у проекції ми зсуваємо границю між собою і рештою світу дещо
“на свою користь”, що дає нам можливість знімати із себе відповідальність,
заперечуючи належність собі тих аспектів особистості, з якими нам важко
змиритися, які здаються нам непривабливими чи образливими… Як правило
проекція є наслідком того, що наші інтроєкти викликають у нас відчуття
відчуження і презирства до себе… Шляхом проектування ми сподіваємося
звільнитися від уявних “інтроєктів”, які насправді є зовсім не інтроєктами, а
частиною нас самих. Інтроєктивна особа, яка є полем битви між
неасимільованими нею ідеями, отримує паралель у вигляді проективної
особи, яка робить світ ареною битви своїх власних конфліктів… Натомість
ретрофлектор уміє проводити границю між собою та середовищем і
проводить її досить чітко, – тільки проводить її точно посередині себе самого.
Інтроєктор поступає так, як від нього хочуть інші, проектор робить іншим
те, в чому звинувачує їх по відношенню до себе, людина в паталогічному
злитті не знає хто кому і що робить, а рефлектор робить собі те, що хотів би
зробити іншим”14.
Всі описані порушення психологічних меж Ф. Перлз відносить до
виявів невротичної поведінки індивіда, зауважуючи при цьому:
“Суспільство, в якому присутні багато невротичних індивідів, повинно бути
невротичним суспільством. І так само значна кількість індивідів, що живуть
в невротичному суспільстві, мають бути невротиками”15.
Окреслені порушення границь, згідно з теорією гештальту, можуть
стосуватися не лише взаємовідносин між особою та соціумом чи між різними
14
15

Перлз Ф. Гештальтподход. — С. 50—56 .
Там же. — С. 41.
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соціальними групами (суспільствами). Вони також виявляються і в інших
структурних контекстах (формах, цілісностях), призводячи до їхньої деформації
(розривів гештальту). Насамперед, серед них можна виділити:
– межі між минулим, теперішнім і майбутнім (між спогадами,
реальністю та мріями);
– межі між особистим (індивідуальним), груповим (колективним) і
суспільним (загальним);
– межі між добром і злом;
– межі між моральним і аморальним (дозволеним та не дозволеним);
– межі між зонами власної компетентності та некомпетентності;
– межі між сферами своєї та чужої відповідальності;
– межі між сферами своєї та чужої власності (між своїм і не своїм);
– межі між раціональним і спонтанним (керованим та некерованим);
– межі між доступним і недоступним (можливим та неможливим).
Виходячи з зазначеного вище, можна зробити висновок про схожість
підходів до оцінки категорії конфлікту в доктринах неокласицизму,
інституціоналізму та гештальту, адже всі вони трактують конфлікт з погляду
порушення певних меж.
При цьому питанням вирішення конфліктів приділяється основна
увага в працях представників інституційної теорії та гештальтпідходу,
які основним пріоритетом у вирішенні соціальноекономічних
конфліктів вважають досягнення домовленостей щодо границь, які б
добровільно визнавалися конфліктуючими сторонами. При цьому
обидва підходи звертають увагу на те, що відсутність домовленостей
призводить до втрат для кожної з конфліктуючих сторін через
неефективне використання ними обмежених економічних ресурсів,
розбалансування господарських зв’язків та падіння загального рівня
економічного добробуту.
Viktor Borshchevskyi, Yevheniy Matveev
CATEGORY OF CONFLICT IN ECONOMIC POLICY: ANALYSIS
FROM THE VIEWPOINT OF LIBERALISM, INSTITUTIONALISM
AND GESTALT
The authors scrutinize the phenomenon of conflict generated during /
by an economic policy. A conflict is a counteraction of one party to the ‘violation
of the borders’ of the ‘own’ property by another party’s activities. They also
prepared an overview of approaches to the analysis of conflict from the viewpoint
of liberalism, institutionalism and Gestalt.
Key words: conflict, institutionalism, liberalism, Gestalt.
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Ірина Кіянка
ПОПУЛІЗМ У ПОЛІТИЦІ:
ІСТОРИКО-ПОЛІТИЧНИЙ АНАЛІЗ
Розглянуто популізм як феномен і предмет для історичного і
політичного аналізу. Показано важливість вивчення для сучасного
українського суспільства досвіду використання популістських слоганів у
програмах політичних партій ЦентральноСхідної Європи.
Ключові слова: популізм, слоган, партійні програми.
У популізмі втілюється т. зв. “парадокс демократії” – певне протиріччя
(“тертя”) між складними демократичними інститутами та вимогами
“справедливості”, кращого життя для народусуверену. В іншому аспекті
можна вести мову про “інституційний парадокс популізму” – критикуючи
існуючі політичні інститути та істеблішмент, популісти прагнуть їх використати
і самим стати новою елітою. К. Дейвікс вважає, що популізм в умовах
представницької демократії – явище неминуче, проте водночас він є
“псуванням” демократії, і популісти швидше “розбещують”, ніж “виховують”
демократію1. Водночас існує і думка, що позитивна функція популізму у
демократичній системі полягає у тому, що він змушує звернути увагу на збої
в її функціонуванні, які можуть пошкодити цю систему загалом.
Визначення існуючих у сучасній західній літературі підходів до
тлумачення поняття популізму становить зміст невеликої публікації
української дослідниці С. Кіршенблат 1. Зокрема, автор наводить
формулювання французького політолога П.А. Тагьєфа, який визначив
популізм як “тип соціальної та політичної мобілізації, яка може бути
пов’язана лише з політичними діями та дискурсом, а не з політичним
режимом та ідеологією”; “…популізм є політичним стилем, який
адаптується до різних ідеологічних рамок та систем”2. При цьому, на думку
більшості дослідників, найхарактернішою спільною рисою всіх популістів є
протиставлення “народу” і “не народу” – еліти, влади, “зворотній
егалітаризм”. За визначенням Е. Шилза, “популізм…ідентифікує волю
народу із справедливістю та моральністю”. На думку С. Кіршенблат,
“популізм характеризується значною мінливістю, що ускладнює спробу
його детального визначення”. Вона цитує П. Таггарта3, який наголошував,
1
Кіршенблат С. Методологічні підходи до визначення феномену популізму
[Електронний ресурс] / С. Кіршенблат. — Режим доступу : http: // www/rusnauka.com.
35_PWNM.2008 /Politologia/38 336.doc.htm.
2
Там же.
3
Taggart P. Populism [Text] / P. Taggart. — Buckingham : Open University Press,
2000. — 128 p.
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що “популізм набуває відтінку того суспільства, у якому він з’являється”,
використовуючи характерні традиції, міфи та символи з метою інтеграції
народу. За висновком С. Кіршенблат, “єдиними безперечними характерними
рисами популізму, наявність яких підтверджує більшість дослідників, є
негативізм, єдність цільової аудиторії та існування харизматичних політичних
лідерів”4.
В Україні феномен популізму з’явився у полі зору науковців
фактично лише з кінця 90х рр. ХХ ст. До того можна назвати лише одну
публікацію, що стосувалася цього явища5. Одним із перших до вивчення
популізму звернувся О. Гриценко6. Його аналіз цього явища значною мірою
ґрунтується на праці британського дослідника Джеймса МакГігена. 7
Зокрема, названий автор приймає запропоноване Дж. МакГігеном
розрізнення популізму політичного та культурного. Останній визначив
політичний популізм як “щось на кшталт мобілізації політичної більшості
суспільства навколо невеликого набору простих, але не позбавлених деякого
лукавства лозунгів, орієнтованих на “найменший спільний знаменник”
суспільних очікувань. Політичний популізм зазвичай супроводжують
більш – менш виразні антисемітизм, антиінтелектуалізм, а часом навіть
поміркована ксенофобія”8. При цьому культурний популізм, за Дж. Мак
Гігеном, – це “інтелектуальне припущення, що політичний досвід та
культурні практики “звичайних людей” є значно важливішими аналітично
та політично, аніж, так би мовити, Культура з великої літери”9. Предметом
розмірковувань О. Гриценка стали популістські прояви в українському
національному русі, у їх як культурному, так і політичному вимірах. На
його думку, культурний популізм був важливою характерною рисою
новочасної української літератури вже від самого моменту її появи на рубежі
XVIII – XIX ст. У ХІХ ст. літературне “українофільство” переросло в
ідеологічне народництво. Популістські риси виразно представлені у
програмному документі Товариства св. Кирила і Мефодія (“Книга буття
українського народу”), в ідеологічних побудовах П. Куліша. За визначенням
О.Гриценка, на кінець ХІХ ст. народницькі, а відтак і популістські, концепції
посіли помітне, або й домінуюче місце, в усіх течіях українського руху 10.
Їм були властиві “культурний есенціалізм” – переконання, що базовими
4
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рамками української національної ідентичності мусять бути сакралізована
українська (“народна”) мова та сакралізована таки етнічно українська
фольклорна спадщина, натомість усе, що опиняється поза цими межами,
вважається чужорідним, неукраїнськими”, і водночас “соціальний
есенціалізм” – точка зору, згідно з якою справжні українці лише ті, що
належать до “народу” (за винятком хіба що літераторів)11. На думку
О. Гриценка, до популістських складових української народницької ідеології
належать міфологема про “вічне зрадництво” українських еліт, теза про
“безкласовість” українського народу – з огляду на денаціоналізацію вищих
класів12. При цьому О. Гриценко дав критичну оцінку популістських, з його
погляду, проявів у суспільнополітичному житті України кінця 90х рр. ХХ ст.13.
Низку аспектів явища популізму розглянуто у публікації І.Побочого14.
Цей автор вважає, що популізм – “перехідний тип політичної свідомості,
який історично склався; термін, який використовують для позначення різних
суспільнополітичних рухів і ідеологій, котрі ґрунтуються на апеляції до
широких народних мас; політична діяльність, яка ґрунтується на
маніпулюванні популярними в народі цінностями та очікуваннями”, отже,
розглядає це явище у кількох різних аспектах. Водночас він стверджує, що
популізм “не є цілеспрямованим практичним втіленням певної ідеології, а
скоріше комплексом безпосередніх політичних реакцій індивідів на розвиток
подій, які постійно ущемляють їх найближчі інтереси”. За значного розмаїття
популістських рухів, що можуть бути і лівими, і правими, їх об’єднує
ворожість до плюралізму і консенсусу, які виникають лише на основі діалогу
з усіма політичними групами. І. Побочий вказує на використання
популістськими лідерами демагогічних методів та прийомів, зазначаючи
при цьому, що популізм та демагогію не можна ототожнювати. На думку
дослідника, у сучасній українській політиці (стаття опублікована на початку
2000х рр.) певною мірою популістськими є всі політичні сили.
І. Побочий погодився з думкою більшості політологів про зв’язок
між популізмом та демократією, за якої він тільки і є можливим. Дослідник
також висловив думку, що популізм загалом не можна оцінювати однозначно
негативно чи позитивно. За його визначенням, “популістська свідомість –
це особливий демократичний компонент політичної культури, суттю якого
є прагнення широких народних мас до справжньої і безпосередньої участі
у політичному процесі”.
11
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Політичні характеристики популізму, його зв’язок із особливостями
сучасної партійної демократії та популістські прояви у діяльності політичних
партій сучасної України були предметом розгляду у статті А. Романюка15. Її
автор прийняв визначення популізму, запропоноване М. Кенован: “…рух,
який апелює до “народу”, протиставляючи себе рівною мірою існуючим
структурам влади та домінуючим у суспільстві ідеям та суспільним
цінностям”16. А. Романюк висловив думку, що популістські партії не є
ідеологічними, оскільки їх програми є універсальними, апелюють “до всіх”,
а не до певної соціальної групи. При цьому популісти звертаються не до
інтелекту і знань громадян, а оперують категоріями справедливості,
солідарності, поваги, віри. Відтак їм загалом властивий антиінтелектуалізм,
а у програмах – “еклектичне поєднання формально кращих сторін/
характеристик з різних моделей суспільного устрою, які не завжди можуть
бути поєднані між собою”17. А. Романюк обґрунтував погляд, що одним
із чинників, які сприяли в останні десятиліття поширенню популізму,
стала сучасна криза партійної демократії. Її сутність – у зменшенні
ідеологічних відмінностей між головними партіями та їх програмами,
все більша орієнтація цих партій на весь електорат, а не окремі соціальні
групи, і, як наслідок, поступове зникнення зв’язку між конкретними
соціальними групами і політичними партіями18. Це можна тлумачити
навіть як втрату партіями їх представницьких функцій. До інших чинників
зростання популізму А. Романюк відносить явище, визначене ним як
“зміна демократичної максими”, а саме перехід від розуміння демократії
як насамперед права більшості до наголосу на демократії як системі
захисту прав меншості, які постають головним індикатором демократії.
Відтак право більшості – народу – опиняється під загрозою19. Сприяє
поширенню популізму також і надмірне ускладнення процесу прийняття
рішень, цілої демократичної процедури, до якої залучається надто багато
чинникі в т а а кторі в. Популі сти, т а к с а м о як і уча сники
антиглобалістських, екологічних рухів, обстоюють засади прямої
демократії, певною мірою протиставляючи її представницькій. Цьому
сприяє розвиток засобів комунікації, мобільного зв’язку та Інтернету20.
15
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А. Романюк запропонував оригінальний перелік індикаторів, які, на
його думку, сигналізують про наявність популізму і стосуються популізму як
доктринальної конструкції, і водночас головних механізмів політичної
поведінки. До них дослідник відносить: 1) неконкретність, універсальність
програми, що не апелює до певної соціальної групи; 2) протиставлення влади
і народу, у сполученні з відсутністю реальних альтернатив; 3) лідерський тип
партії, разом із слабкістю внутрішньопартійної демократії; 4) насадження
дихотомії в оцінці політичного життя, контрастне протиставлення “свого”
(правильного, доброго) і “чужого”, що втілює зло; 5) звернення до
універсальних характеристик: солідарності, братерства, справедливості, у
відриві від реальних особливостей становища різних соціальних груп;
6) “гіперболізована” соціальна спрямованість передвиборчих обіцянок і дій;
7) відсутність формалізованої ідеології 21. А. Романюк застосував
запропонований індикатор для аналізу програм та дій тих українських
політичних партій, які пройшли до парламенту на виборах 2007 р., і зробив
висновок, що популізм властивий їм всім без винятку. На думку дослідника,
в Україні існує криза партійної демократії, яка виявляється у значному
послабленні у діяльності партій функції репрезентації суспільних інтересів
(за збереження інших), і це створює політичну нішу для зростання популізму.
Популісти заперечують демократію як систему стримувань і противаг,
обмежень, певних “правил гри” у політиці. За висновком А. Романюка,
“…парламентські партії України, яким властиві головні характеристики
популізму, не мають відповідного конституційного запобіжника. Натомість
існує низка самостійних чинників, здатних не лише підтримувати рівень
популізму в усіх партіях, але й детермінувати його подальший розвиток”22.
Популістські прояви у діяльності українських політичних партій були
темою статті В. Бурдяк та Ю. Макара23. Прагнучи інтегрувати відмінні
дефініції популізму, що існують у західній історіографії, перелічені вище
автори сформулювали власне:“…популізм можна визначити як нечітку
систему поділу політичних і соціальних цінностей, що розрахована на
широку мобілізацію мас проти правлячих еліт і державних інститутів…і
ґрунтується на харизмі лідерів руху і маніпуляціях різними ідеями і
символами через ЗМІ” 24. Дослідники наголосили на використанні
популістами демагогічних прийомів, експлуатації ними інстинктів натовпу
тощо. На їхню думку, популізм небезпечний тим, що може привести до
21
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влади авторитарних чи навіть тоталітарних політичних лідерів. В. Бурдяк та
Ю. Макар вважають, що популізм значною мірою притаманний практично
усім впливовим українським політичним партіям, які “максимально
наблизили програми до настроїв популізму, найпоширеніших в Україні”.
Це, на їхню думку, вказує, що нашому суспільству “притаманний низький
рівень політичної культури, соціальної мобільності, відсутня єдина
загальнонаціональна парадигма національнодержавного розвитку”25.
Питання про популізм у партійній політиці сучасної України
розглянула у своїй публікації І. Павленко26. На її думку, після політичних
зсувів 2004 р. (Помаранчевої революції) в Україні почався процес
ідеологізації партій. У цьому контексті І. Павленко висловила незгоду із
поширеними звинуваченнями українських партій у тому, що саме популізм
є єдиною ідеологією їхніх лідерів. Вона вважає, що популізм є лише методом
політичної боротьби, а не ідеологією. “Популізм – це методика маніпуляції
свідомістю широких мас через апеляцію не до їхнього інтелекту, а до їхніх
емоцій, інстинктів, віри”27. Цю методику широко використовують політичні
сили у багатьох країнах, зокрема і в Україні.
Окремі грані популістських проявів у суспільнополітичному
просторі сучасної України є темою публікацій О. Нечосіної28. Зокрема,
дослідниця звернулася до питання про ефективні методи інформаційного
забезпечення потенційно необхідних, але непопулярних дій органів влади.
За її формулюванням, “…поетапна реалізація державної політики часто
пов’язана із непопулярними заходами. Це створює певний конфлікт, сприяє
маніпулюванню громадською думкою, застосуванню “заборонених
технологій” впливу, виникненню і укоріненню соціальних і політичних міфів,
прояву політичного популізму в найнегативніших його формах” 29. Для
ефективного інформування населення органам влади потрібно, у річищі
зусиль з роз’яснення необхідності непростих заходів формувати
25
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інформаційні повідомлення певної структури, в яких був би забезпечений
баланс емоційної та раціональної аргументації30.
Питання про місце популістських партій у партійних системах країн
Центральної Європи було центральною темою статті В. Литвина 31.
Відзначивши складну розмаїтість, багатозначність феномену популізму
загалом, дослідник констатував, що у країнах Центральної Європи
(фактично стаття стосується політичних реалій цілої Східної Європи,
включно із Румунією та Болгарією) популізм має низку специфічних,
властивих лише йому рис. Перша з них поляга є у тому, що
центральноєвропейські популістські партії репрезентують себе як
альтернативу існуючій представницькій системі загалом. Подруге, вони
виступають проти розуміння демократії як захисту прав меншості,
тримаючись переконання, що “участь більшості повинна бути глибинною
основою легітимації політики”32. Потретє, популісти у цьому регіоні
Європи “бачать своїм завданням зміну окремих елементів у системі
“ліберального консенсусу” в перехідний період: таких, які стосуються
питань ринково орієнтованих реформ, інтеграції в європейські та
євроатлантичні структури, прийняття націоналістичної мови або
поведінки”. Вони «відмовляються від “політичної коректності” лібералізму,
а також дають можливість громадянам обговорювати проблеми, вагомі й
для інших партій”33. Для дефініції такого стану речей автор використав
термін “демократичний іллібералізм”. Узагальнюючи реалії політичного
життя Центральної Європи посткомуністичного періоду, В. Литвин вважає,
що для неї актуальним є популізм чотирьох напрямків: радикальний лівий
популізм, радикальний правий популізм, націоналпопулізм та
центристський (новітній) популізм. При цьому популізм будьякого з
напрямків може виявляти себе у “м’яких” або “жорстких” формах.
“М’який” популізм є викликом існуючій системі представництва, партійній
системі зокрема, у той час як “жорсткий” атакує базові принципи
ліберальної демократії – захист прав людини і громадянина, національних
меншин тощо. Лінія ж поділу між ними є доволі розмитою та змінюється.
Популізм не є реакцією на інтеграцію нових країн у європейські структури.
При цьому в економічному плані популісти обстоюють неоліберальні
підходи, є прихильниками антиегалітаризму та меритократизму. Дослідник
зробив також висновок, що східноєвропейський популізм не є
30
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радикальним, тим більше екстремістським, проте його ідеал демократії є
небезпечним.
Отже, можна зробити висновок, що на сьогодні, після проведення
парламентських виборів 2012 р. та проведення дострокових виборів
Президента 2014 р., розуміння популістських ідей та гасел набирає нових
обертів і надалі можна буде ілюструвати досвід популізму в нових виборчих
кампаніях.
Iryna Kiyanka
POPULISM IN POLITICS:
HISTORICAL AND POLITICAL ANALYSES
The author studies populism as a phenomenon and matter for historical
and political analyses. Different definitions of populism are known in the political
tradition. Especially important is the analysis of populistic slogans in the
programs of political parties. This experience is crucial for Ukrainian society.
Key words: populism, slogans, programs of political parties.
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Оксана Гук
ЦІННОСТІ ВІДКРИТОГО СУСПІЛЬСТВА:
СПРОБА СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ДИСКУРСУ
У формі дискурсу висвітлено проблему цінностей ліберально
демократичного суспільства, проблему взаємозв’язку особистості та
соціуму, свободи, порядку та безпеки. У цьому контексті проаналізовано
ідеї Л. фон Мізеса, І. Франка, І. Берліна, А. Етціоні та З. Баумана.
Ключові слова: відкрите суспільство, цінності, лібералізм,
комунітаризм, моральний діалог, дискурс, свобода, відповідальність, безпека.
Поняття “відкрите суспільство” глибоко вкоренилося у свідомості
європейців в середині ХХ ст. з легкої роки відомого англійського
мислителя Карла Поппера, але стало для них далеко не новим. Основні
риси його на той час були вже добре відомі – плюралізм в політиці,
економіці, культурі, розвинені соціальні інститути та правова держава.
Наголосивши, що це суспільство, у якому панує влада розуму,
справедливості, волі та рівності, він фактично окреслив певний
соціальний ідеал у дусі раціонального лібералізму. Суть зводиться до
визначення основних цінностей людей, які хочуть спільно проживати у
певній громаді, реалізуючи принцип захисту прав усіх людей,
незважаючи на те, що мають різні погляди та інтереси; і такий принцип
мав би забезпечити їм змогу жити разом в мирі і злагоді.
І тут виникає, як мінімум, два питання: 1) чи ці характеристики
однозначно вважаються цінностями у сучасному світі епохи
постмодернізму; 2) що ми розуміємо під самим поняттям “цінність”.
Оскільки перше питання складає сутність самого дискурсу, який, за нашим
задумом, повинен розгортатися динамічно в процесі дослідження, то
стосовно другого, просто зазначимо саму позицію, яку ми тут приймаємо.
Це позиція класична, неокантіанська, започаткована ще у 60х рр. ХІХ ст.
Г. Лотце, якого вважають засновником аксіології. Цінності, як такі,
визначають зміст існування людини, є основою мотивації її діяльності. Вищі
цінності сприяють втягненню людини у вищі інстанції, наповнюючи зміст її
життя. У суспільстві існує певна ієрархія цінностей, тобто серед усіх
цінностей виокремлюють провідні і залежні від них. Ця ієрархія мінлива і
залежить від історичної епохи або типу культури. І цінності суспільства
визначають зміст його існування та ідеали політичного, економічного та
культурного життя.
На перший погляд, проблема, яку ми прагнемо осмислити у цій
науковій розвідці, зводиться саме до визначення системи цінностей
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суспільства ліберальнодемократичного типу або ж відкритого суспільства.
І, здавалося б, немає ніяких сумнівів, що таке суспільство може претендувати
на роль ідеалу, до якого рухається світова спільнота. Саме цю думку висловив
відомий сучасний футуролог Френсіс Фукуяма у своїй знаменитій праці
“Кінець історії і остання людина” ще у 1992 р., окресливши модель повного
домінування ліберальних цінностей, реалізація яких призведе до створення
глобальної ліберальнодемократичної цивілізації, що повинна стати кінцевим
пунктом ідеологічної еволюції людства.
Хід світової історії заставить Ф. Фукуяму дещо переосмислити свої
категоричні зауваження і відкласти кінець історії. Вже на початку
нинішнього століття він більш критично осмислює вразливі місця сучасної
ліберальної демократії і наголошує, що вона може нормально
функціонувати лише за наявності певних культурних цінностей, які
приймає суспільство.
З одного боку, ліберальна демократія в сучасну епоху сама собою є
важливою й загальновизнаною цінністю. Адже це такий спосіб здійснення
влади, коли вона (влада) обмежена законом, коли існує простір свободи для
самореалізації вільної особистості, утворення широкої мережі вільних
відносин громадян, через посередництво яких вони реалізують свої
намагання, досягають своїх цілей. З іншого боку, зважаючи на реалії
українського сьогодення, будьякий пересічний громадянин зауважить, що
дані поняття і характеристики не зовсім сумісні із нашим сучасним
суспільством.
А утвердитися й набрати справжньої сили ліберальна демократія
може тільки за умови, якщо люди знають, за що її поціновують, чого хочуть
досягти і що захищатимуть. Побудувати таке суспільство можливо лише
тоді, коли громадяни, з якого воно складається, здатні критично мислити та
аналізувати, свідомо управляти соціальним розвитком і формувати державні
інститути відповідно до демократичних принципів.
Цілком очевидно, що цей дискурс є і притаманний, і доволі
актуальний для нашого сьогодення, оскільки він включає в себе різні
способи розгляду та інтерпретації навколишнього світу і самого нашого
суспільства. І, витікаючи саме з того чи іншого бачення світу, – дії людей і
форми організації соціуму. Адже дискурс є закріплений у мові спосіб
впорядкування реальності, бачення світу, що реалізується в різноманітних
практиках. Він не лише відображає світ, описує його, він проектує і формує
його, і часто це відбувається стихійно.
Саме тому, на нашу думку, є велика потреба в тому, щоб науковці
скеровували русло цього дискурсу в конструктивному напрямку,
підкріплювали конкретними концепціями і теоріями, підвищуючи рівень
освіченості своїх громадян, які намагаються вирішити надзвичайно нагальну
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проблему: в якому ж суспільстві ми хочемо жити. По суті, це означає чітке
окреслення системи суспільних цінностей, які і повинні наповнювати сенсом
наше життя. Наскільки реальним є це завдання і спробуємо з’ясувати в
процесі цього дискурсу.
Отже, чи є суспільство ліберальнодемократичного типу тим ідеалом,
якого прагне сучасна світова спільнота в епоху глобалізації?
І тут на думку спадають слова Людвіга фон Мізеса: “Тільки з певним
перебільшенням можна сказати, що у світі колись була ліберальна ера.
Лібералізму ніколи не давали змоги повністю здійснитися…Однак, навіть
того короткотривалого та загалом надто обмеженого панування ліберальних
ідей виявилося достатньо, щоб змінити обличчя світу”. І, якщо йти від
супротивного, то, як продовжує автор, “антилібералізм призводить до
загального занепаду цивілізації…”1. Тобто, у людства, яке здатне мислити
раціонально, просто немає іншого вибору.
Та ми живемо в епоху постмодерну, який ставить під серйозний
сумнів пріоритет раціонального осмислення світу. І на сьогодні у нашу
дискусію вступає ще один відомий сучасний дослідник З. Бауман, який
відходить від позицій раціоналізму. Навіть поняття “відкрите суспільство”,
стверджує він, на сучасному етапі набуває зовсім інше значення, про яке
Карл Попер “навіть і не мріяв”. Це означає, що “суспільство, що відверто
визнає власну недосконалість і тому його лякають власні ще незбагненні,
не кажучи вже про досліджені, можливості; але на додаток це означає
суспільство, нездатне, як ніколи раніше, хоч із якоюсь певністю визначити
власний курс й оборонити обраний напрямок”2.
Таким чином, ми окреслили вже два ключові напрямки цього
дискурсу. Перший полягає у тому, чи можна вважати суспільство ліберально
демократичного типу певним ідеалом сучасної епохи. З нього цілком логічно
випливає наступний: чи є раціональний тип світогляду тією панацеєю, яка
здатна вирішити всі нагальні проблеми людства на сучасному етапі.
Продовжимо нашу дискусію між двома авторитетними мислителями,
незважаючи на те, що вони не мали можливості розгорнути її в рамках одного
часу і простору. Людська думка в цьому сенсі не знає ніяких обмежень.
“Ліберальна держава – держава, що базується на принципі поваги
прав людини, є втіленням протирічиворсті: справедливість у ліберальній
державі ніколи не буває остаточною…” 3 – стверджує З. Бауман, а
1
Мізес Л. Лібералізм у класичній традиції / Л. Мізес // Лібералізм [Текст] :
антологія. — 2ге вид. / упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. — К. : ВД “Простір” ;
“Смолоскип”, 2009. — С. 3.
2
Бауман З. Плинні часи: життя в добу напевности [Текст] / З. Бауман. — К. :
Критика, 2013. — С. 15, 16.
3
Бауман З. Индивидуализированное общество [Электронный ресурс] / З. Бауман. —
Режим доступа : http://yanko.lib.ru.html.
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справедливість однозначно належить до провідних суспільних цінностей.
Отож, ми знову ставимо під сумнів претензії суспільства ліберально
демократичного типу на статус певного ідеалу. Людвіг фон Мізес, по суті,
передбачив можливість таких аргументів. Прагнення певного ідеалу тяжіє
до утвердження єдиної ідеології, єдиної догми. А життя не стоїть на місці і
утвердження певної сталої догми є запереченням самої його суті. До того
ж, догматизм заперечує самі основи лібералізму, який “не є завершеною
доктриною або сталою догмою. Навпаки, він є застосуванням наукових
теорій до суспільного життя людини…” – зауважує, без перебільшення,
геніальний мислитель4.
Спроба з’ясувати цінність самої ліберальної демократії неминуче
призводить до обговорення центральної категорії ліберальної ідеології –
поняття свободи, а також з’ясування її меж і можливостей для окремої
людської особистості, яка живе у громаді, в суспільстві. Без сумніву, ця
проблема наскрізно проходить через всю історію суспільнополітичної
та філософської думки людства, тому хочемо зупинитися на ній
грунтовніше.
Дуже просто і водночас влучно сформулював її ще на початку ХХ ст.
ще один геніальний наш земляк Іван Франко у своїй відомій праці “Що таке
поступ?”. Вважаємо за доцільне процитувати думку оригінальною мовою
автора: “Кожна людська особа сама для себе цілий світ, кожна в своїх очах має
право жити, як їй хочеться, розвиватися, як може, все, що обмежує, стіснює її –
шкідливе. Але чоловік – громадський звір, він живе на світі не сам, а в родині,
в громаді; для родини, для громади, він мусить віддавати частину своєї свободи
і свого особистого права. Треба лише, щоб він віддавав якнайменшу
частину…”5. Просто і доступно сформульовано. Та постає інше запитання: як
виміряти ту якнайменшу частину, хто повинен її вимірювати?
Шукаючи відповіді на нього, варто звернутися до ідей Ісайї Берліна,
який дуже детально аналізує дану проблему, виділяючи два значення поняття
свобода – негативне і позитивне. “Негативне” трактування свободи, яке
характерне для класиків англійської політичної філософії: “людина вільна
настільки, наскільки жодна інша людина чи група людей не перешкоджає її
діям”6. Це елементарний рівень свободи, який є нічим іншим, як нагальною
потребою людини мати свій особистий приватний простір, це “свобода
від”. Політична свобода в тому сенсі – це та область, у межах якої людина
може діяти, не зазнаючи втручань з боку інших. Однак ці філософи
4

Мізес Л. Лібералізм у класичній традиції ... — С. 3.
Франко І. Що таке поступ? [Електронний ресурс] / І. Франко. — Режим
доступу : http://www.is.lviv.ua/cathyway.
6
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прекрасно розуміли, що людські цілі і дії самі по собі ніколи не будуть у
гармонійних відносинах. Вони ставили вище за свободу такі цінності:
справедливість, щастя, культуру, безпеку чи різні види рівності, а тому були
готові обмежувати свободу заради цих цінностей чи навіть заради неї самої.
Тому вони визнавали, що область вільних дій людей повинна бути обмежена
законом. Адже якщо індивідуальна свобода є для людей вищою метою, то
недопустимо одним людям позбавляти свободи інших людей, а тим більше –
користуватися свободою за рахунок інших. Рівність свободи; вимога не
ставитися до інших так, як би не хотів, щоб вони ставилися до тебе; виконання
обов’язку перед тими, завдяки кому стали можливі твоя свобода,
процвітання і виховання; справедливість в найбільш простому і
універсальному значенні – такі основи ліберальної моралі та аксіології,
наголошує І. Берлін.
“Позитивне” ж значення слова свобода, на його думку, випливає з
бажання індивіда бути господарем свого власного життя: “Я хочу, щоб моє
життя і рішення, які я приймаю, залежали від мене, а не від впливу якихось
зовнішніх сил. Я хочу бути суб’єктом, а не об’єктом; я хочу, щоб мною
рухали мої власні мотиви і свідомо поставлені цілі, а не причини, які
впливають на мене зовні. Я хочу сам собою керувати, хочу сприймати
себе мислячою, активною, вольовою істотою, яка несе відповідальність за
зроблений вибір. Я відчуваю себе вільним тою мірою, в якій усвідомлюю,
що я такий”7.
Після цього твердження, мислитель детально аналізує, що означає
метафора “володіння собою”. Ситуація, коли людина є сама собі
господарем, протиставляється ситуації залежності або ж своєрідного
рабства, але рабства духовного. У процесі визволення себе від цієї рабської
покірності природі людина відкриває в собі, з одного боку, якесь вище Я, а
з іншого – щось таке, що підкоряється цьому Я. Це головне Я може
ототожнюватися з розумом, “вищою природою” людини, з її ідеальним Я,
з її найкращим Я. Потім це Я протиставляється ірраціональним прагненням,
неконтрольованим бажанням, “низькій” природі людини тощо. Ідеальне Я
починає сприйматися як дещо ширше, ніж сам індивід, як деяке соціальне
“ціле” – плем’я, раса, нація, держава чи все людство. Потім ця істота
ототожнюється з “істинним” Я, і вона, нав’язуючи єдину колективну волю
своїм непокірним членам, досягає власної свободи, яка таким чином
виявляється і “вищою” свободою її членів. Таким чином, ми вважаємо
можливим і цілком виправданим примушувати людей прямувати до якоїсь
цілі (наприклад, суспільного блага, процвітання тощо), до якої вони б
прагнули самі, але не роблять цього через власну сліпоту, нерозуміння чи
7
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порочність. Завдяки цьому нам легше вважати, що ми примушуємо інших
людей заради них самих, заради їх власних інтересів. Потім ми заявляємо,
що краще від них знаємо їхні істинні потреби. Зайнявши таку позицію,
можна ігнорувати реальні бажання людей і співтовариств, можна залякувати,
ущемляти, змушувати їх в ім’я чи від імені їхнього “істинного” Я, будучи
твердо переконаним, що якою не була б істинна ціль людини (щастя, мудрість,
виконання обов’язку, справедливе суспільство, самореалізація), вона
тотожна її свободі – вільному вибору його “істинного” Я, яке часто може
відсуватися на другий план, а то й взагалі не проявлятися.
У центрі уваги опиняється знову далеко не нова, але надзвичайно
актуальна проблема: конфлікт між індивідуальним та соціальним. І. Берлін
ставить запитання: як досягти такого стану у суспільстві, щоб почуття
свободи залишилося правдивою цінністю для кожного члена цього
суспільства, і щоб при цьому суспільне життя не перетворилося у хаос? І
вирішення цієї проблеми у нього класично в дусі раціонального
лібералізму: людина – істота розумна, вона здатна осягнути просту істину
пріоритету загального блага заради блага індивідуального.
З одного боку, концепції особистої свободи, почуття власної
гідності, свободи слова, загальних прав людини, релігійної терпимості,
недоторканості особистого життя, приватної власності, вільного ринку,
рівності, правової держави, прозорості та відкритості врядування,
обмежень на державну владу, верховної влади народу, самовизначення
нації, розумної державної політики – стали на сьогодні найбільше
розповсюдженими.
Однак саме такі задекларовані лібералами цінності передбачають в
основі суспільного пізнання плюралізм різноманітних підходів, тому поява
альтернативних варіантів є певним чином цілком закономірним явищем.
Вже наприкінці ХХ ст. у дискусію із лібералізмом вступає комунітаризм,
критикуючи лібералів за неадекватну концепцію особистості, за надмірний
індивідуалізм стосовно вирішення проблеми взаємовідносин між людиною
і суспільством, за незадовільну концепцію цінностей, у якій можна виявити
риси суб’єктивізму, скептицизму і універсалізму. Така концепція
особистості, на їхню думку, у підсумку ігнорує включення людини в
різноманітні суспільні практики та неминучість виконання нею
різноманітних соціальних ролей. Цілі і цінності, які соціальні за своєю
сутністю, постають у них як предмет вибору індивіда. Насправді ж вони
визначають ідентичність особистості в тому сенсі, що людина не може
сприймати себе окремо і незалежно від них. Таким чином, ліберальному
уявленню про людину як вільну і раціонально діючу істоту комунітаристи
протиставляють ідею соціальної обумовленості особистості, її діяльності, її
прав, свобод, ідей і принципів.
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Ліберальна концепція особистості, на їхню думку, неминуче
повертається асоціальним індивідуалізмом, для якого суспільство є лише
“результат домовленості” між індивідами, цілі якої заздалегідь встановлені
саме індивідами. Прагнучи захистити і підтримати ідею гідності та
автономії окремої людини, лібералізм применшує роль співтовариства і
асоціації.
Ще одна лінія в комунітариській критиці – це аргументи проти
ліберального розуміння природи цінностей. Комунітаристи звинуватили
лібералів в утвердженні суб’єктивістської концепції цінностей. Уникнути
суб’єктивізму, на їхню думку, можна тільки усвідомивши вагомість
соціуму – у всій багатоманітності його соціальних практик і зв’язків – як
джерела і гаранта об’єктивності цінностей.
Демократичній особистості не притаманні ні стабільна соціальна
ідентифікація, ні стійкі моральні принципи, ні тривалі політичні ідеали.
Вона готова бути ким завгодно, виконувати будьяку соціальну роль,
голосувати за будьякого кандидата в політичні структури держави,
сповідувати будьяку релігію, погоджуватися з будьякою концепцією.
Функціонування пам’яті в тоталітарних і демократичних суспільствах у
принципі однакове. Головною характеристикою сучасного суспільства
стало забуття. Гонка інформації та інтелектуальні моди заміняють
обговорення принципових моральних, політичних і світоглядних
проблем. Всі оцінки, символи, релігійні і світоглядні системи у
сучасному суспільстві нераціональні, чисто суб’єктивні. З одного боку,
люди прагнуть зберегти самостійність і суверенність, вважаючи що це
певні цінності. З іншого боку, люди переслідують власні інтереси. Така
поведінка є можливою лише в рамках маніпулятивних відносин. Поняття
ринку, бюрократії, а також пов’язані з ними концепції громадянського
суспільства і держави втратили свій теоретичний зміст і перетворилися
в елемент маніпуляцій.
Серед теоретиків комунітаризму особливе місце займає філософ і
соціолог Амітан Етціоні, найбільшої популярності якому принесла книга
“Нове золоте правило: співтовариство і моральність в демократичному
суспільстві”. В центрі уваги автора – проблема перегляду моральних норм
в умовах сучасного розвинутого індустріального суспільства і формування
нової моральної парадигми, яка відповідає вищому ступеню соціального
прогресу. Таким чином, окреслюється ще один важливий зріз цієї дискусії:
вибір людини між її особистими прагненнями, потребами, інтересами та
реальна цінність моральних норм у сучасному суспільстві.
Основна ідея А. Етціоні полягає у розвитку відомого морального
імперативу: “стався до іншого так, як хочеш, щоб до тебе ставились”. Він
наголошує, що повага кожної людини до неписаних моральних принципів
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суспільства є важливою передумовою вільного розвитку особистості у
цьому суспільстві. Відповідно він пропонує дещо оновлене формулювання
золотого правила моралі: “Поважай і підтримуй моральний порядок у
суспільстві, якщо хочеш, щоб суспільство поважало тебе і підтримувало
твою незалежність”8. Безперечно, золоте правило моралі набуло нового
звучання і воно переконливе в контексті цього дискурсу. Але проблема та
сама, що і в часи Конфуція: як забезпечити реальність існування цього
принципу в практиці соціального життя?
На думку А. Етціоні, сама проблема цінностей суспільства і
людства загалом може і повинна обговорюватися у формі “моральних
діалогів”. Адже, якщо задуматися, які саме питання цікавлять публіку і
які питання вона здатна ефективно, тобто по суті, обговорювати, то це,
насамперед, моральні питання, а саме пошук справедливих рішень. До
такого “морального діалогу” із автором активно долучається сучасний
російський дослідник С. Поцелуєв, стверджуючи, що лише таким чином
можна забезпечити у сучасному суспільстві прийняття раціональних
політичних рішень9.
Протягом століть велися суперечки про те, що таке “здорове суспільство”,
але в останні десятиліття ХХ ст. вони помітно посилились. Ці суперечки, на думку
А. Етціоні, по суті, зводяться до того, яку з категорій визнають за більшу цінність:
свободу чи порядок. Їх твердження зводяться або до того, що свобода найбільш
гарантована в умовах соціального порядку, або до того, що порядок в суспільстві
панує тільки тоді, коли в ньому існує максимальна свобода. А. Етціоні ж натомість
пропонує деяку “комунітарну парадигму” (communitarian paradigm), відповідно
до якої здоровим треба вважати таке суспільством, якому притаманні як соціальні
чесноти, так і права особистості.
Тоталітарне суспільство базується на примусі, прагнучи регулювати
практично всі аспекти поведінки людини; авторитарне суспільство діє
аналогічним чином, лише сфера регулювання людських вчинків є значно
меншою. Ліберальне суспільство, в якому міра соціального порядку значно
менше обмежена, і яке покладається на ринкові механізми навіть у галузі
громадських служб, використовує здебільшого у прагматичні методи.
Справедливе суспільство потребує рівноваги між порядком і незалежністю.
І саме у здоровому комунітарному суспільстві порядок загалом у
забезпечується за рахунок нормативних засобів (освіта, керівництво,
консенсус, провідні рольові моделі і, насамперед, суспільна моральність).
8
Этци они А. Новое золотое пра вило. Сообществ о и нравственность в
демократическом обществе [Электронный ресурс] / А. Этциони. — Режим доступа :
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9
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У цьому сенсі соціальним порядком здорового суспільства є порядок
моральний. Соціальний порядок може ґрунтуватися на нормативних
моральних принципах тільки в тому випадку, якщо більшість громадян
суспільства поділяють прийняті в ньому основні цінності; до того ж, вони у
ці цінності мають вірити, а не просто підкорятися їм з примусу. Цей
необхідний порядок може сформувати тільки громадянське суспільство,
яке останнім часом, як слушно зауважує дослідник, стало певною мірою
самоціллю. Він наголошує, що поняття “громадянського ладу” (civilis order)
переважно використовується для позначення людей, які дотримуються
цивілізованих відносин. При цьому передбачається, що у такому суспільстві
мають бути наявні інститути, що виконують роль посередників між його
членами і державою. У комунітарній парадигмі здорового суспільства дуже
важливо дотримуватися рівноваги між індивідуальною свободою
особистості, яка сама по собі вже є цінністю, і моральносоціальними
цінностями. Адже абсолютно вільних людей у суспільстві бути не може.
Людина соціальна за своєю сутністю і постійно перебуває під впливом
культурних, соціальних і моральних факторів, не кажучи вже про вплив з
боку інших людей.
По суті, будьяке суспільство, незалежно від своїх цінностей (чи навіть
за їх відсутності) повинно підтримувати певний мінімум соціального
порядку, інакше воно не виживе. А невід’ємною рисою будьякого
соціального порядку є вимога, яка висувається до всіх громадян, –
присвячувати певний час, засоби, енергію і сили для досягнення певних
спільних цілей. Здорове суспільство вимагає створення і підтримання такого
соціального порядку, який приймався б всіма людьми як легітимний і
визнавався таким не тільки на момент його створення (як вважають
прихильники необмежених свобод, які ставлять понад усе суспільний
договір). Нове золоте правило вимагає, щоб розрив між індивідуальними
перевагами і соціальними обов’язками скорочувався внаслідок
розширення сфери моральної відповідальності людей; йдеться не про ті
обов’язки, які нав’язуються насильно, а про відповідальність, яка
сприймається людським обов’язком, бо людина вважає, що вона
покладена на неї цілком справедливо.
Але якщо звернутися знову до окремої людської особистості, то тут
вже З. Бауман наголошує: “Порядок, який ми називаємо цивілізацією,
вразливий і ненадійний, і приречений таким залишатися”. Цивілізована
людина, стверджує мислитель, готова обміняти частину своїх шансів бути
щасливою (а щастя означає свободу) на визначені елементи безпеки. При
цьому, він зауважує, що “обмін свободи на безпеку – це не вибір між добром
і злом. Для людини бажаними є обидві цінності… Свобода,
супроводжуючись небезпекою, може породити не менше нещасть, ніж
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безпека без свободи… Людині необхідні як свобода, так і безпека,
принесення в жертву одного чи іншого неминуче викликає страждання”10.
А. Етціоні окреслює перед людством певний суспільний ідеал, з чітко
визначеними цінностями. Залишається з’ясувати, як цього ідеалу досягнути,
як втілити ці ідеї на практиці, яким чином забезпечити формування
відповідальних зрілих особистостей, що разом, злагоджено, зі всією
моральною відповідальністю будуватимуть соціальний порядок? Набагато
глибше, із урахуванням психологічних особливостей людини, на нашу думку,
намагається осягнути цю проблему З. Бауман: “… З погляду
відповідальності людини – цієї головної й незамінної умови моральності
взаємин між людьми – ідеально сконструйований простір є безплідним,
ба – просто отруйним ґрунтом. Найімовірніше, вона не зможе рости, не
кажучи вже про те, щоб цвісти в гігієнічно стерильному просторі, вільному
від несподіванок, неоднозначності й конфліктів. Усвідомити свою
відповідальність здатні лише ті, хто володіє складним мистецтвом дії в умовах
неоднозначності й неясності, породжених розходженнями й розмаїтістю.
Морально зрілою особистістю можна вважати того, хто доріс до потреби в
невідомому, кому життя здається неповним без певного елемента анархії,
хто навчився цінувати той факт, що всі ми різні”11.
Незалежна особистість, в якій має потребу сучасне справедливе
суспільство, не можна звести до індивідуальної чесноти людини, що цінує
свободу і веде себе так, що має можливість нею користуватися. Йдеться
про невід’ємну властивість суспільства, структура якого забезпечує як
індивіду, так і групі загалом можливість та легітимність вирішення ним
конкретних цінностей, потреб і переваг.
Здорове суспільство не віддає перевагу суспільному благу перед
індивідуальним чи навпаки; воно підтримує соцієтарні формації, які
забезпечують усебічну збалансованість цих амбіполярних соціальних
цінностей. Така структура, своєю чергою, вимагає: 1) опори здебільшого
на освіту, керівництво, переконання, віру і моральний діалог, а не закон як
засіб забезпечення цінностей; 2) визначення основних цінностей, які
необхідно розвивати, до того ж, йдеться про комплекс основних цінностей;
3) відсутність всепроникаючої ідеології чи якоїсь релігії, яка б залишала
мало місця для незалежної особистості.
Отже, питання освіти і виховання, формування ціннісних орієнтацій у
контексті обговорення окресленої проблеми є її основою. Але тут
обов’язково необхідно враховувати особливості сучасної епохи глобалізації
10
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та її впливу на людину. І знову дуже влучно і детально аналізує основні
нюанси З. Бауман: “… сьогодні філософія і теорія освіти стикаються з
незнайомим завданням аналізу такого процесу формування особистості,
який визначально не орієнтується на наперед визначену ціль і виступає
моделюванням без чіткого бачення моделі; процесом, який ніколи не призведе
до чітких результатів, який вбудовує це обмеження у власну структуру, тобто
відкритого процесу, націленого швидше на те, щоб залишатися відкритим,
процесу, для якого перспектива передчасного “закриття” є більш небезпечна,
ніж перспектива назавжди залишатися незавершеним”12.
Отже, в дискусії, що розгорнулася, було висловлено чимало цінних
ідей і думок про сутність людської особистості, про місце індивіда у
суспільстві, про ідею блага та, що було основним предметом цього
обговорення, – це про цінність відкритого суспільства, незважаючи на
його незавершеність (швидше саме завдяки їй) та непередбачуваність.
Цілком логічно, що ця дискусія не завершилась перемогою якоїсь однієї
сторони; її важливість полягає насамперед у тому, що вона знову помістила
в центр уваги філософської думки таку важливу проблему як
взаємовідносини індивіда і суспільства та актуальність моральноетичних
норм та цінностей у цих взаємовідносинах. Оскільки, перефразовуючи
З. Баумана, “закритість” дискурсу є вкрай небезпечною, його перспектива
полягає у тому, щоб завжди залишатися відкритим. Суспільство, яке здатне
ставити перед собою запитання і шукати на них відповіді в процесі спільного
обговорення, – це суспільство вільних і відкритих особистостей, які заради
спільного блага знову й знову збиратимуться на незмінну для таких
зустрічей агору, наново будуть засвоювати громадянські навики і не
боятимуться брати на свої плечі відповідальність за збудоване, тому що
відповідальність буде спільною, не боятимуться робити помилки та шукати
способи їх виправлення, не боятимуться жити вільними людьми.
Oksana Huk
VALUES OF THE OPEN SOCIETY:
AN ATTEMPT OF SOCIAL AND CULTURAL DISCOURSE
In the form of discourse, tha article highlights the problem of values of
liberal democratic society, the problem of relationship between the individual
and society, freedom, safety and security. In this context, the ideas by L. von
Mises, I. Franko, I. Berlin, A. Etzioni and Z. Bauman have been analyzed.
Key words: open society, values, liberalism, freedom, discourse.
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Тетяна Панфілова
РОЛЬ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ У РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА
(НА МАТЕРІАЛАХ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ.
На підставі джерел та критичного осмислення історіографії проблеми,
відтворено закономірності та специфічні особливості становлення структур
українського суспільства як фактор утвердження української політичної
зрілості.
Ключові слова: політичні партії, Західна Україна, Галичина,
соборність, незалежність.
Час появи політичних партій зумовлюється низкою обставин
об’єктивного і суб’єктивного спрямування. Насамперед соціально
економічного і політичного розвитку та формуванням структур
громадянського суспі льства, прові дна роль в якому належить
політичним партіям. З огляду на багатове іноземне поневолення України,
соціальнополітичні процеси гальмувалися дискримінаційною політикою
окупаційних властей. Це особливо яскраво позначилося на Лівобережній
Україні, яка наприкінці ХVІІІ ст. була включена до складу Російської
імперії, де панувала феодальномонархічна влада, де селянство було
закріпачене, а отже, не було жодних можливостей формування
політичних структур.
Інші умови були у Західній частині України. Саме на цій частині
України у ХІХ ст. й почали створюватися передумови для формування
структур громадянського суспільства. Це було зумовлено кількома
обставинами, насамперед політикою Просвітництва австрійських
монархів, зокрема МаріїТерези та її сина Йосифа ІІ, підпорядкованої
формуванню свідомих громадян імперії, як дійового фактора її
м огутності , а з і ншого – неухильним утвердженням у
Західноєвропейських країнах буржуазнодемократичних засад,
насамперед унаслідок революційних подій 1848 – 1849 рр., так званої
“Весни народів” 1.
Для західних земель України це мало виняткове соціальноекономічне
і політичне значення, сприяло національному відродженню галицьких
українців, стимулювало формування нової еліти, яка задекларовувала свою
програму дій, зорієнтовану на національне визволення.
Уже наприкінці ХVІІІ ст. імператор Йосиф ІІ у 1781 – 1782 рр. позбавив
селян особистої залежності від поміщиків, обмежив панщину, заборонив
1
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збільшувати поміщицькі володіння за рахунок селянських угідь. А 16 квітня
1848 р. австрійський цісар остаточно скасував панщину. Згідно з аграрною
реформою, держава викупила селянські наділи у поміщиків із майбутнім
відшкодуванням упродовж 40ка років. Унаслідок реформи у Східній Галичині
виникло понад 375 тис. вільних селянських господарств, які, власне, і становили
основу середнього класу, а отже і фундаторів громадянського суспільства2.
Демократизації суспільства сприяла і церковна реформа, яка
урівнювала у правах Грекокатолицьку церкву з Католицькою і
Протестантською та дозволила українському духовенству навчатися в
університетах та поступати на державну службу. Було також відкрито Греко
католицькі семінарії у Відні, Львові та Ужгороді для підготовки духовенства,
яке уже на той час становило чи не основну частину української еліти, яка
брала активну участь у суспільному житті, зокрема у створенні й діяльності
культурноосвітніх товариств та організацій.
Відзначимо також, що відповідно до освітньої реформи
утверджувалася система початкових і середніх навчальних закладів. До того
ж, у початкових школах навчання проводилося рідною мовою, що стало
важливою передумовою зростання соціальної активності різних прошарків
Галичини, насамперед селянства.
Яскравим свідченням зростання соціальної і національної зрілості
українців Галичини було створення у Львові 2 травня 1848 р. Головної Руської
Ради – першої політичної організації, яка висунула низку демократичних вимог
до цісарської влади у Відні, зокрема про поділ Галичини на дві окремі
адміністративні одиниці – Східну, де переважали українці, й Західну, заселену,
здебільшого, поляками. Окрім того, у своїй програмі Головна Руська Рада
проголосила єдність всього українського народу, його право на відновлення
державної незалежності. Вона створила понад 50 місцевих рад з різних
прошарків населення. Відзначимо також, що Головна Руська Рада заснувала
культурноосвітнє товариство ГалицькоРуська Матиця, яке публікувало
підручники для шкіл, було організатором освіти молоді рідною мовою3.
20 жовтня 1860 р., згідно з новою Конституцією, Галичина одержала
автономію з власним сеймом та крайовим урядом. Галицький сейм складався з
150 послів. На перших виборах українці провели до сейму 49 своїх представників.
Окрім того, в процесі певної демократизації управлінням окремими провінціями
Австрії, 1861 р. паралельно з державноуправлінськими структурами
формувалися самоврядні органи: крайові сейми та повітові сеймики4.
2
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У подальшому, внаслідок зростання соціальної і національної зрілості
та політичної активності української спільноти Галичини, набула розмаху
діяльність чисельних громадських організацій. Йдеться про функціонування
господарськофінансових структур – “Сільський господар”, “Народна
торгівля”, банк “Дністер”, “Крайовий кредитовий союз”, “Крайовий
ревізійний союз”, “Союз молочарських спілок”; культурноосвітніх –
Європігійський інститут, “Просвіта”, “Рідна школа”, “Руське педагогічне
товариство”, Наукове Товариство імені Т. Шевченка; молодіжноспортивних
організації – “Пласт”, “Сокіл”, “СокілБатько”, “Каменярі” тощо5.
Наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. виникають політичні партії й
організації, які взяли на себе керівництво національновизвольною
боротьбою за державну незалежність і соборність України.
Концептуальна суть діяльності громадських організацій Західної
України полягала в тому, щоб стати етнокультурною альтернативою
окупаційним режимам. За умов бездержавності галицького українства ці
організації намагались перебрати на себе частину державних функцій для
більш повного забезпечення його потреб у життєво важливих суспільних
сферах та шляхом кропіткої праці плекати національну свідомість,
консолідувати національні сили й, таким чином, “еволюційно підготувати
їх до визвольних змагань, а значною мірою і до новітнього державного
відродження”6.
На зламі ХІХ і ХХ ст. в Україні, зокрема в її західній частині, виникла
низка політичних партій. Це зумовило якісно новий етап боротьби
українського народу за державну незалежність і соборність своїх земель.
Однією з найстаріших була Українська національнодемократична
партія – УНДП, створена 1899 р. у Східній Галичині, що належала до складу
АвстроУгорської імперії. Вона та її наступниці – Українська народно
трудова партія (далі – УНТП) (1919 – 1925 рр.), а також Українське
національнодемократичне об’єднання (далі – УНДО) (1925 – 1939 рр.)
відігравали вирішальну роль у громадськополітичному і культурно
освітньому житті населення Західної України впродовж майже півстоліття.
Основну соціальну опору цих партій становили селяни загалом,
дрібнотоварні виробники міста і села, а також патріотично налаштована
інтелігенція та значна частина грекокатолицького духовенства.
Творці цих партій та керівники і провідні працівники їх друкованих
органів, насамперед преси, були видатними постатями тогочасної галицької
5
Трофим’як Б. Гімнастичноспортивні організації в національновизвольному
русі Галичини [Текст] / Б. Трофимяк. — Т. : Економічна думка, 2001. — С. 47—54.
6
Савчук Б. Просвітницька та соціальноекономічна діяльність українських
громадських товариств у Галичині (остання третина ХІХ ст. – кінець 30х років
ХХст.) [Текст] / Б. Савчук. — ІваноФранківськ : Плай, 1999. — С. 118—120.
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еліти – Юліан Романчук, Іван Франко, В’ячеслав Будзиновський, Євген
Петрушевич, Євген Олесницький, Кость, Євген та Дмитро Левицькі, Антін
Горбачевський, Сидір Голубович, Лонгин Цегельський, Василь Панейко,
Теофіль Окуневський, Кирило Студинський, Володимир Охримович, Василь
Мудрий, Степан Баран, Михайло, Іван та Мілена Рудницькі, Федь Федорців
та багато інших. Вони масштабно окреслили концепцію та етапи боротьби
за самостійну і соборну Україну, які, залежно від конкретних історичних
обставин, постійно удосконалювалися. Це сприяло консолідації
національнопатріотичних сил не тільки Західної, але й усієї України. “Сею
своєю на скрізь самостійницькою ідеологією та орієнтацією, – стверджував
відомий діяч УНДП та УНТП Роман Перфецький, – наша партія не лише що
виховала весь наш галицький народ на справдішній політичний чинник у
краю, але заразом створила для всеї нашої партії – без огляду на тодішні
політичні кордони – одноцілу національну ідеологію”7.
Уже в першій своїй програмі УНДП задекларувала: “Ми, галицькі
русини, часть українськогалицького народу, що мав колись самостійність
державну, відтак боровся віками за свої державнополітичні права, а ніколи
не зрікся і не зрікаєся прав народу самостійного, заявляємо, що остаточною
метою наших народних змагань є дійти до того, щоби цілий українсько
руський нарід здобув собі культурну, економічну і політичну самостійність
та з’єднався з часом в одноцільний національний організм, в якім би загал
народу на свою загальну користь орудував всіми своїми справами:
культурними, економічними і політичними”8.
Чільні діячі національнодемократичної партії обиралися до
Галицького сейму та Австрійського парламенту, очолювали культурно
освітні товариства, кооперативи та фінансовобанківські установи. На
початку Першої світової війни національні демократи разом із радикалами
та соціалдемократами створили Головну українську раду на чолі з Костем
Левицьким. Третього і шостого серпня 1914 р. Головна українська рада у
маніфесті до українського народу сповіщала про формування збройних
сил України – Українських січових стрільців і закликала до зброї: “нехай
тисячі стануть в ряди Українських січових стрільців” у боротьбі за волю
України9.
Після створення у Києві Української Центральної Ради та оголошення
перших її універсалів, 28 вересня 1917 р. Народний комітет УНДП у зверненні
“До українського народу Галицької землі”, сповістив про початки
7

ЦДІА України у Львові, ф. 581, оп.1, спр. 35, арк. 26.
Левицький К. Історія політичної думки галицьких українців 1848 – 1914 рр.
Перша часть [Текст] / К. Левицький. — Львів : [б. в.], 1926. — С. 327.
9
Українська суспільнополітична думка в 20 столітті. Документи і матеріали
[Текст] : Т. 1 / упор. Т. Гунчак і Р. Сольчаник. — Львів : Сучасність, 1983. — С. 211—215.
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формування Української державної організації на поневоленій досі
підросійській Україні, в якій “Самостійно, без ніякої помочі чужих держав і
посторонніх чинників... тільки силою відродженої національної свідомости
твориться в золотоверхім Києві на руїнах російського царизму український
державний організм”. З огляду на зазначене, Народний комітет закликав
галицьких українців: “у хвилі, коли цілий воюючий світ лунає домаганням
самостійности і самоозначення поневолених народів, коли різномовна
Австрія стоїть впередодни основної конституційної перебудови, мусиш і
Ти, Український народе Галицької землі, з домаганням перебудови Австро
Угорщини на національнотериторіальній основі прагнути утворення з усіх
українських земель Габсбурзької монархії, окремої автономної української
провінції, в якій Ти міг би свобідно будувати основи своєї державності”10.
Коли 24 січня 1918 р. Центральна Рада ІV Універсалом проголосила
Українську Народну Республіку “самостійною, ні від кого незалежною,
вільною, суверенною Державою Українського Народу”, 9 лютого 1918 р.
Народний комітет Української народнодемократичної партії звернувся “До
українського народа Галицької землі”, в якому ствердив, що цим актом
“піднісся на степень державної нації цілий український нарід – не лиш у
межах Української Народної республіки, але і скрізь та всюди, де б і не жив
він поза межами її. Се акт – мало сказати історичний; він в житті цілого
українського народа епохальний”, бо дав світовій громадськості
“неоспоримий доказ, що...хоче жити власним життєм...”11.
На завершальному етапі Першої світової війни, особливо у контексті
подальшого піднесення національновизвольної боротьби народів Австро
Угорської імперії та загострення політичної кризи в країні, провідна роль в
організації національновизвольного руху належала Українській
парламентарній репрезентації у Відні, яку очолив Юліан Романчук, а згодом
Євген Петрушевич. 25 березня 1918 р. парламентарна репрезентація
скликала у Львові Міжпартійний з’їзд націоналдемократів, радикалів і соціал
демократів для обговорення “справи українського правнодержавного
організму в Австрії та організації народних сил для боротьби за здіснення
наших національних домагань”. В одностайно схваленій резолюції учасники
з’їзду вимагали “безпроволочного ратифікування (затвердження короною)
Берестейського мира, поділу Галичини та утворення із Східної Галичини і
Буковини окремого українського краю”, а також передачу Холмщини, “тої
української землі Українській республіці”12.
10

Свобода [Текст]. — 1917. — 6 жовтня.
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Нарешті 18 – 19 жовтня 1918 р., знову ж таки з ініціативи
парламентарної репрезентації, чільні представники різних політичних партій
створили у Львові Українську Національну Раду на чолі з Євгеном
Петрушевичем, яка оголосила українську етнічну територію – Східну
Галичину, Буковину і Закарпаття – Українською державою в складі Австро
Угорської федерації. Тоді ж був сформований Центральний військовий
комітет, який за допомогою січових стрільців та за активної підтримки
українського загалу, першого листопада встановив владу у Львові, а за кілька
днів майже на всій території Східної Галичини та Північної Буковини,
внаслідок чого була проголошена Західноукраїнська Народна Республіка.
У створеному 9 листопада Українською Національною Радою
першому коаліційному уряді ЗахідноУкраїнської Народної Республіки 8 з
14 державних секретарів репрезентували національнодемократичну
партію. Перед державним керівництвом ЗУНР, врешті як і партіями, що
увійшли до коаліційного уряду, постали виключно важливі та нові завдання.
У надзвичайно складній внутрішньополітичній та міжнародній ситуації,
особливо насамперед через агресію іноземних держав, потрібно було
найперше вирішити три основних проблеми: розбудувати державні
структури, сформувати та озброїти регулярну армію, здатну забезпечити
захист молодої держави від інтервентів та реалізувати споконвічне прагнення
українського народу про соборну Україну.
Цілком закономірно, що якісно нові обставини, в яких опинилася
УНДП після проголошення ЗУНР, а згодом акту соборності українських
земель, вимагали докорінного переосмислення своєї ролі в суспільно
політичному житті країни, насамперед щодо участі в державотворчих
процесах, щоб цим засвідчити її спроможність як провідної урядової партії,
взяти на себе співвідповідальність за подальшу долю молодої республіки.
Власне, ці масштабні завдання свідчили про необхідність не тільки
опрацювання концептуально нової програми, але й підпорядкування
діяльності всіх партійних структур розбудові незалежної та соборної України.
Внаслідок тривалих дискусій та суперечок була підготовлена і 29 березня
1919 р. на Надзвичайному з’їзді схвалена нова програма, а партія прибрала
іншу назву – Українська народнотрудова.
Після поразки ЗУНР, незважаючи на окупаційний режим, політичні
партії у Східній Галичині та Західній Волині продовжували свою діяльність.
Політичні програми цих партій стосовно захисту соціальних, національно
політичних та культурноосвітніх прав українців, а також державної
незалежності та соборності України були, по суті, подібними, але різнилися
методами і засобами їх реалізації.
Для підтвердження цього розглянемо програмні засади та діяльність
основних політичних партій Західної України цього періоду. Розпочнемо
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з Української НародноД емократичної партії (далі – УНДП) –
найвпливовішої і наймасовішої. Вона брала активну участь в організації
національновизвольного руху та проголошенні Західноукраїнської
Народної Республіки, в розбудові її державних структур, у підготовці Акту
злуки всіх українських земель в єдиній державі. На сесії УНРади у
Станіславові 3 січня 1919 р. її представники, разом з іншими делегатами,
доручили “Державному Секретаріатові негайно розпочати переговори з
київським правительством для сфіналізування договору про злуку”, а,
головне, 16 січня у складі УНРади приїхали до Києва, щоб “нотифікувати
злуку”. Саме видатний діяч націоналдемократів Лонгин Цегельський як
Державний секретар 22 січня на Софійському майдані від імені ЗУНР
зачитав ухвалу УНРади про возз’єднання західних земель з Українською
Республікою в єдиній державі.
У відповідь на ухвалу Ради Послів країн Антанти від 14 березня 1923 р.
про анексію Східної Галичини Польщею, УНТП розробила програму
реальної політики. Суть її полягала в тому, щоб докласти максимум зусиль
для консолідації українства по обох боках Ризького кордону, зміцнити його
в економічному і культурнополітичному відношеннях і в такий спосіб
підготуватися до того, щоб за сприятливих міжнародних обставин стати
визначальним суб’єктом вирішення своєї власної долі.
Процес консолідації національнопатріотичних сил успішно
завершився у червні 1925 року створенням Українського Національно
Демократичного Об’єднання (УНДО) – масштабної політичної організації,
найвпливовішого репрезентанта і захисника національнополітичних
інтересів українців Польщі, а також на міжнародній арені впродовж другої
половини 20х – 30х рр. ХХ ст. До його складу увійшли УНТП з усіма
своїми угрупуваннями, Українська партія національної роботи і національна
група Української Парламентарної репрезентації зі своїми однодумцями з
Волині, Холмщини, Полісся і Підляшшя. Головою об’єднання було обрано
Дмитра Левицького, а з 1935 р. – Василя Мудрого. УНДО виступало за
національну єдність всього українського народу та за здобуття соборної
незалежної держави.
Жваві дискусії стосовно типу державного будівництва та
національнополітичної ситуації в Радянській Україні точилися у всіх
політичних партіях та культурноосвітніх організаціях Західної України. Але,
незважаючи на інколи діаметрально протилежну оцінку цих процесів, загал
українців, як стверджував Дмитро Левицький на ІІ з’їзді УНДО 19 листопада
1926 р., був одностайним в тому, що “В долі і недолі підемо без ніяких
застережень рука в руку з нашим матірним пнем з наддніпрянськими
українцями...”, бо “знаємо, що їх дорібок – то наш спільний дорібок, а їх
політична незалежність приведе і нас до політичної незалежності”.
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Започаткована УНДО консолідація національнополітичних сил
сприяла подальшому розвиткові визвольного руху. Це яскраво підтвердили
і підсумки сеймових виборів у березні 1928 р. Саме завдяки цьому українські
політичні партії здобули 46 мандатів у сеймі і 11 у сенаті. За них
проголосувало майже 70% українців, а за УНДО – понад 25% загальної
кількості тих, які брали участь у виборах на території Західної України і
майже 50% виборцівукраїнців, що дало можливість здобути 23 мандати у
сеймі і 9 – у сенаті. Українська радикальна партія одержала 8 місць у сенаті,
а різні осередки Українського селянського робітничого об’єднання
Сельроб – 13. Після повторних виборів на Волині українське представництво
у законодавчому органі Польщі зросло до 50 послів і 14 сенаторів.
Участь представників українських політичних партій у польському
парламенті давала можливість певною мірою впливати на його діяльність з метою
захисту соціальних та національнополітичних прав українців у Польщі. Уже на
першому пленарному засіданні сейму голова УНДО і Української
Парламентарної репрезентації Дмитро Левицький заявляв, що “найвищим,
святим і непорушним ідеалом нашим є: Незалежна, Суверенна і Соборна
Українська Національна Держава на всій українській території”, що “всі
міжнародні акти, якими споконвічні частини української землі – Східної Галичини
з Лемківщиною, землі Холмщини, Волині, Підляшшя та Полісся, – признано
Польщі, а саме: мирний договір у Ризі з 18 березня 1921 року і рішення Конференції
Амбасадорів у Парижі з 14 березня 1923 року, які то акти насилують право
українського народу на самовизначення, уважаємо деюре не правосильними”13.
Після бурхливих подій 1930 р., коли, з одного боку, різко активізувався
національновизвольний рух (т. зв. саботажницькі акції), а з іншого – коли
державні структури, дотримуючись принципу колективної відповідальності,
у процесі “умиротворення” розгромили десятки культурноосвітніх установ
та організацій, а також молодіжні спортивні товариства, закрили українські
гімназії у Тернополі, Станіславові, Львові та Рогатині, в українському і
польському суспільстві наростало усвідомлення необхідності приглушити
українськопольське протистояння та шукати шляхів для порозуміння і
зближення. Так народжувалася політика нормалізації українськопольських
взаємин. Перші спроби порозуміння були зроблені уже на початку жовтня
1930 р., коли митрополит Андрей Шептицький зустрівся у Варшаві з
заступником прем’єрміністра Ю. Беком, міністром внутрішніх справ
СлавойСкладковським і колишнім прем’єрміністром Славеком. Тоді ці
зусилля не могли дати позитивних результатів, бо вони ще не відповідали
настроям як українського, так і польського загалу.
13
Кугутяк М. Українська націоналдемократія (1918 – 1939) [Текст] : Т. 2. /
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Все ж у подальшому ініціатива порозуміння продовжувала виходити як
з української, так і з польської сторони, зокрема і від урядових кіл. З українського
боку лунали заклики приглушити опозиційність до польської влади, а натомість
головні сили спрямувати на покращення соціальноекономічного, національно
політичного та культурноосвітнього становища українців як етапу до реалізації
кінцевої мети визвольних змагань. Отже, певною мірою йшлося, фактично,
про повернення до основних концептуальних засад програми реальної політики,
яка, як уже відзначалося, була ухвалена травневим 1923 р. з’їздом УНТП.
Офіційно програма українськопольського порозуміння на
найвищому рівні узгоджувалася 29 травня 1935 р. між керівництвом УНДО
та уповноваженими представниками польського уряду. У постулатах УНДО
йшлося про створення кращих умов для розвитку українських кооперативних
промисловофінансових та сільськогосподарських структур, усунення
національної дискримінації, надання територіальної автономії для Західної
України, яку воно розглядало“одним з найважливіших і найголовніших
завдань нашої практичної політики в Польщі”. 26 лютого 1936 р. Комітет у
справах національностей загалом підтримав запропоновані УНДО
постулати, окрім вимоги про територіальну автономію для Західної України.
Однак політика нормалізації українськопольських відносин не
принесла очікуваних результатів. Це було зумовлене кількома обставинами.
Насамперед тим, що і в українському, і в польському середовищі було
чимало впливових радикальних політичних течій, які рішуче відкидали
можливість українськопольського порозуміння. Окрім того, наприкінці
30х рр. ХХ ст. з наближенням Другої світової війни, на міжнародній арені
зростала значимість українського питання, особливо з огляду на намагання
Німеччини переглянути Версальську систему договорів, а згодом – подій
на зламі 1938 – 1939 рр. на Закарпатті.
Власне все це й зумовило провал політики нормалізації українсько
польських взаємин. Вже у 1937 р. польський уряд започаткував новий курс
національної політики на т. зв. “східних кресах”, який набув остаточного
формулювання у проекті постанови Ради Міністрів у березні 1939 р.
“У справі акції, спрямованої на зміцнення польського елементу в Східній
Малопольщі”14.
Провал спроб українськопольського порозуміння та різка зміна
політики польського уряду стосовно Західної України вкрай загострили
політичну ситуацію, що, своєю чергою, посилило міжнаціональну
конфронтацію. Це спричинило різке падіння авторитету і впливу УНДО
напередодні Другої світової війни.
14
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Натомість неухильно зростав вплив, зокрема у молодіжному середовищі,
Організації Українських Націоналістів (далі – ОУН), яка була створена 1929 р. на
основі Української Військової Організації (далі – УВО) на чолі з полковником
армії УНР Євгеном Коновальцем. Організація дотримувалася тактики рішучих
дій, застосовувала також терористичні дії щодо неугодних представників польської
влади. Вона послідовно відстоювала фундаментальні засади захисту національних
прав українського народу та відновлення незалежної і соборної України.
2 лютого 1929 р. у відповідній постанові Великого збору ОУН було
стверджено, що її головною метою є створення Української самостійної соборної
держави шляхом “усунення всіх займанців з українських земель, що наступить у
бігу національної революції”, та що у визвольній боротьбі ОУН “здійснюватиме
свої завдання шляхом зв’язків з тими народами, що вороже відносяться до
займанців України, як рівно ж шляхом належного використання міжнародних
взаємовідносин для осягнення суб’єктивної ролі України у міжнародній політиці”.
З огляду на це, ОУН заявляла, що з позиції самостійності і соборності України
вона не визнає “всіх тих міжнародних актів, умов і установ, що стан українського
національнодержавного розірвання ствердили та закріпили”.
Ця вимога найперше стосувалася як Ризького договору 1921 р., так і
ухвал Ради послів від 14 березня 1923 р. про анексію Східної Галичини
Польщею, здійснену всупереч принципу права націй на самовизначення
та волі її населення. Тому в ухвалі Другого великого збору (квітень 1941 р.)
було наголошено, що “ОУН поборює акцію тих польських угрупувань, що
змагають до відновлення польської окупації українських земель. Ліквідація
проти українських акцій з боку поляків є передумовою унормування
взаємин між українською і польською націями”15.
Наприкінці 30х рр. ХХ ст. ОУН сподівалася, що у боротьбі за відновлення
державної незалежності та соборності України вона зможе розраховувати на
допомогу чи сприяння Німеччини, яка виступала тоді за перегляд Версальської
системи договорів під гаслом права націй на самовизначення. Саме тому
керівництво ОУН брало активну участь у проголошенні автономії та державної
незалежності Карпатської України, що здійснювалося фактично за
директивними вказівками з Берліна з метою розчленування та анексії
Чехословаччини. Незважаючи на вирішальну і підступну роль Німеччини в
окупації Угорщиною у березні 1939 р. Карпатської України, ОУН все ж таки не
втрачала надії реалізувати ідею державної незалежності України за сприяння
Німеччини, цього разу в процесі неминучої війни Третього рейху з Радянським
Союзом. У грудневому 1940 р. маніфесті ОУН висловлювала впевненість у
розвалі СРСР, а тому закликала українців та інші поневолені народи боротися
15
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“проти московського імперіалізму всіх видів, а зокрема проти большевизму”
та встановлювати “новий лад у Східній Європі й підмосковській Азії”. Загалом,
на певному етапі, зокрема у 30х – на початку 40х рр. ХХ ст. в ідеології та
політиці ОУН домінували засади інтегрального націоналізму та застосовувались
переважно терористичнореволюційні методи боротьби.
Загалом у період Другої світової війни, особливо на завершальному
її етапі, ОУН послідовно боролася за відновлення незалежної і соборної
України, відстоювала права інших, поневолених тоталітарними режимами
народів, на національну свободу та відродження своїх самостійних держав.
Значна роль у громадськополітичному житті населення Східної
Галичини та Західної Волині належала створеній у лютому 1919 р.
Комуністичній Партії Східної Галичини (далі – КПСГ), яка з 1923 р. прибрала
назву Комуністична Партія Західної України (далі – КПЗУ). На відміну від інших
комуністичних партій, вона вирізнялася особливою чутливістю до національно
політичних проблем українського народу, його боротьби за державну
незалежність та соборність. Певною мірою це було зумовлена тим, що
творцями та більшістю її членів були діячі, які у юнацькі та молоді роки брали
активну участь у національновизвольному русі, зокрема у загонах Січових
Стрільців, а деякі – і в Українській Галицькій Армії (УГА). Тому її діяльність
можна охарактеризувати як націоналкомуністичну. Не даремно КПЗУ
періодично конфліктувала не тільки з Комуністичною Робітничою партією
Польщі, до складу якої вона належала, та Комуністичною партією більшовиків
України (далі – КП(б)У), найперше за часів керівництва нею Лазаря Кагановича,
але й Виконкомом Комуністичного Інтернаціоналу, який діяв під диктовку
Всесоюзної Комуністичної Партії більшовиків та особисто Сталіна.
Уже на початку 20х рр. ХХ ст., всупереч протидії КРПП та керівництва
Комуністичного Інтернаціоналу, вона активно підтримувала український
антиокупаційний національновизвольний рух, а в листопаді 1922 р. рішуче
приєдналася до бойкоту сеймових виборів і, тим самим, перешкоджала
намаганням польського уряду, шляхом проведення сеймових виборів,
анексувати Східну Галичину.
КПЗУ послідовно відстоювала право населення Західної України на
самовизначення і возз’єднання з Радянською Україною, а у середині
20х рр. ХХ ст. виступила також за реалізацію програми територіальної
автономії Західної України як важливого етапу забезпечення національних,
соціальнополітичних та культурноосвітніх потреб. Однак виконавчий
комітет Комуністичного Інтернаціоналу різко засудив ці дії КПЗУ, бо вважав,
що боротьба за територіальну автономію заслоняє гасло самовизначення і
загалом не сприяє прискоренню реалізації кінцевої мети пролетаріату –
здійсненню соціалістичної революції. Окрім того, навіть концепція
возз’єднання українських земель в єдиній державі періодично переглядалась
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як Виконкомом Комінтерну, так і Компартією Польщі, що значно
ускладнювало політичну ситуацію для КПЗУ.
Особливу принциповість і мужність керівництво КПЗУ на чолі з Осипом
Кріликом (Васильківим) та Романом Кузьмою (Турянським) продемонструвало
наприкінці 20х рр. ХХ ст., коли воно рішуче виступило проти розправи з
Олександром Шумським, наркомом освіти, якого перший секретар ЦК КПбУ
Лазар Каганович звинувачував у націоналізмі, за викривлення політики
українізації. На захист Олександра Шумського виступило керівництво КПЗУ.
На лютневоберезневому 1927 р. пленумі ЦК КП(б)У Карло Саврич
(Максимович) заявив, що він не бачить принципового розходження Олександра
Шумського з політичною лінією ЦК КП(б)У, зокрема в національному питанні,
що той “не проповідував боротьбу двох культур”, тобто російської і української.
Аналогічними за змістом були і виступи Васильківа, Турянського, П. Стасюка
(Тараса) та інших. Звичайно, за умов, коли в більшовицькій партії і в політичному
житті Радянського Союзу утверджувалися принципи стопроцентної
“одностайності”, виступи представників КПЗУ розцінювалися як замах на
основні засади соціалізму та політики Комуністичної Партії і за неписаними
законами того часу вимагали рішучого осуду та покарання.
Незважаючи на те, що згодом керівники КПЗУ дещо приглушили
свою категоричну незгоду з КПбУ, однак, за тих умов, коли ярлики чіплялися
навічно і коли вони фактично означали офіційну санкцію на розправу з
черговою жертвою в ім’я “найвищих інтересів” та волі “вождя всіх країн і
народів”, зупинити процес цькування і розправи з керівництвом КПЗУ було
вже неможливо. 25 листопада 1927 р. Політбюро ЦК КПЗУ на чолі з Лазарем
Кагановичем усунуло з керівництва КПЗУ Васильківа, Турянського і
Максимовича й, таким чином, розпочало її розгром. 18 лютого 1928 р.
виконком Комуністичного Інтернаціоналу прийняв постанову про
виключення з партії і Комінтерну Васильківа, Турянського та інших за те,
ніби вони здійснили розкол і створили “самостійну партію”, сформували
політичну платформу, яка зробила з них “знаряддя польського фашизму”.
Відзначимо, що керівники КПЗУ були, по суті, першими серед діячів
комуністичних партій світу, що належали до Комуністичного Інтернаціоналу, які
повели рішучу і відверту боротьбу проти політики Сталіна та його найближчого
оточення, зокрема у ЦК КП(б)У та Комуністичному Інтернаціоналі (Рютін, як
відомо, виступив проти культу особи Сталіна у 1932 р., а лист Розкольникова про
порушення Сталіним ленінських норм партійного життя, запровадження ним
масових репресій був опублікований у пресі у 1939 р.).
20 квітня 1928 р. Турянський в “Листі з Польщі”, надісланому в редакцію
газети німецьких комуністів “Ді фане дес комунізму”, писав, що
“міжнародний пролетаріат мусить бути проінформований про події в КПЗУ”,
оскільки “ми маємо тут справу з розбиттям цілої партії, її відлученням від
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революційного руху в усій Польщі”. Він зазначав, що постанова Пленуму
ВКПб від 18 лютого 1928 р. “свідомо затушовує фактичне становище в КПЗУ, а
замість того поширює недопустиму демагогію і наклепи, тавруючи
керівництво КПЗУ, більшість якого в теперішній час перебуває в тюрмах
польського фашизму, “зрадою”, “соціалугодовством” й іншими назвами,
якими так багата сталінська здатність і його тактика”.
У 1933 р. після розправи за націоналістичний ухил з Миколою
Скрипником, якого називали “агентурою націоналістичної контрреволюції”,
були репресовані десятки діячів КПЗУ, зокрема Васильків, Турянський,
Максимович, Микола Теслюк, Василь Попіль, Микола Заячківський,
Григорій Іваненко та багато інших. У травні 1933 р. арештовано й Олександра
Шумського, який провів у тюрмах понад десять років і наклав на себе руки.
Вершиною несправедливості щодо західноукраїнських комуністів
стала Постанова Виконавчого Комітету Комуністичного Інтернаціоналу
1938 р. про розпуск КПП, а разом з нею і КПЗУ та КПЗБ. Це був
безпрецедентний випадок в історії міжнародного комуністичного та
робітничого руху, коли вся партія, яка мала значні заслуги в революційно
визвольному русі оголошувалася реакційною, поплічницею
імперіалістичного табору. Безглуздість і незаконність цього акту була вже
тоді багатьом зрозуміла, зокрема і в Комінтерні. Тому 26 травня 1939 р.
Секретаріат ВКПБ прийняв рішення, в якому відзначалося, що відновлення
КПП, а в її складі КПЗУ та КПЗБ, є вкрай необхідним. Однак ця ухвала
Секретаріату залишилася невиконаною.
Отже, у міжвоєнний період в Західній Україні діяло чимало
різноманітних за програмою, методами й засобами діяльності партій. Але всі
вони відзначалися намаганням покращити соціальноекономічне та культурне
становище населення краю, сприяти збереженню і утвердженню національної
самосвідомості і цим стимулювали його прагнення здобути національну
свободу та відновити державну незалежність і соборність України.
Tetiana Panfilova
ROLE OF POLITICAL PARTIES IN THE DEVELOPMENT OF THE
SOCIETY: WESTERN UKRAINE IN THE FIRST HALF
OF THE 20TH CENTURY
Based on the critical reconsideration of the sources and historiography
of the topic under discussion, the article reconstructs the patterns and specific
features of shaping the structure of Ukrainian society as a factor of
strengthening Ukrainian political maturity.
Key words: political parties, West Ukraine, society.
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