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БАЛАНС СОЦІАЛЬНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ
ЕФЕКТИВНОСТІ В ПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ РЕГІОНІВ
В статті розглянуто базові положення забезпечення балансу соціальної
справедливості та економічної ефективності в промисловому комплексі регіонів. Доведено,
що спостерігається відсутність адекватного розуміння діалектики економічної
ефективності і соціальної справедливості представниками бізнесу і владних структур що
стримує їх активність в процесах їх балансу.
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BALANCE OF SOCIAL EQUITY AND ECONOMIC EFFICIENCY IN THE
INDUSTRIAL COMPLEX OF THE REGIONS
The article deals with the basic provisions of ensuring the balance of social equity and economic
efficiency in the industrial complex of regions. It is proved that the lack of adequate understanding of the
dialectic of economic efficiency and social justice by representatives of business and government structures
what leads to hold back their activity in the processes of their balance.
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Вступ. Традиційна економічна теорія мало уваги надає взаємодії
економічних об’єктів, суб’єктів і інститутів. В зв’язку з цим важливе
доповнення до ідей соціоекономіки складають публікації, зосереджені на
пошуках інструментів впорядкування взамозв’язку економічної ефективності и
соціальної справедливості [17]. В цьому аспекті доцільно скористуватися,
наприклад, роботою М. Вахтіної [3]. Автор на основі значного статистичного
матеріалу дає обґрунтування необхідності створення інституційних механізмів
забезпечення соціальної справедливості в сучасній ринковій економіці.
«Исследование институциональных оснований справедливой рыночной
экономики помогут обеспечить необходимую теоретическую базу для
разработки и практической реализации конкретных мер, направленных на
поддержание равенства экономических прав, добросовестной конкуренции,
преодоление избыточного неравенства доходов и бедности» вважає М. Вахтіна
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[3, с. 5]. Значну допомогу у створення справедливих державних інституційних
механізмів побудови справедливого суспільства і економіки в Україні
забезпечують громадянські організації які мають досвід узгодження своїх
приватних інтересів з загальнонаціональними [1, с. 59; 18, с. 5; 19, с. 121].
Поряд з цим, останніми роками промисловий комплекс регіонів України
поступово став втрачати основні джерела забезпечення своєї життєдіяльності.
Поряд із окремими досягненнями модернізації виробництв в окремих сегментах
вітчизняної індустрії, в цілому промисловий комплекс регіонів перестав
самостійно забезпечувати ефективне функціонування та стабільний розвиток. В
цілому українська промисловість швидко втрачає свої конкурентні позиції.
Причому не тільки порівняно з провідними індустріальними державами (США,
Китай, ФРН), але і найближчими сусідніми країнами, які пройшли через важкі
випробування ринкової трансформації (Білорусь, Польща, Росія). По суті
відбувається деіндустріалізація вітчизняної економіки, яка знаходить
відображення в скороченні обсягів промислового виробництва і
його
ефективності [7].
Постановка завдання. Питаннями вирішення зазначеної проблеми
займалися І. Афиногенова [1], О. Білоцерківець [2], М. Вахтіна [3], В. Геєць [4],
А. Гриненко [5], В. Дамшаева [6], А. Гриценко [9], О. Кузнєцова [14],
Д. Петросян [17]. Однак, не зважаючи на велику кількість глибоких досліджень
питання збалансованості соціальної справедливості та економічної
ефективності в промисловому комплексі регіонів залишаються достатньо
гострими.
Результати. Динаміка економічних показників промисловості України
свідчить про її системну кризу і відсутність керованого переходу до нового
змісту індустріалізації через опанування сучасних технологічних укладів. В
країні не створені надійні інституціональні умови підтримки глобальних
ланцюжків створення вартості з розподілом їх елементів відповідно до
конкурентних переваг окремих країн і світових регіонів. Немає конструктивних
програм спеціальних заходів щодо забезпечення випереджаючого розвитку
промисловості власних регіонів. Очевидно, що зазначені несприятливі
тенденції розвитку української промисловості потрібно подолати [7].
Характер трансформації соціально-економічних відносин в українському
суспільстві, еволюція ринково-орієнтованих видів економічної діяльності
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створили загрозу для національної безпеки. Слід зазначити, що одним із
пріоритетних напрямів забезпечення національної безпеки нашої держави є
формування збалансованості економічної ефективності та соціальної
справедливості та використання її як засобу подолання соціально-економічної
напруженості на основі підтримки механізмів її формування з боку широких
прошарків суспільства. Однак таке формування потребує чіткої ефективної
взаємодії суб’єктів національної економіки, держави, бізнесу, населення [10,
11].
Забезпеченню збалансованості економічної ефективності та соціальної
справедливості в промислову комплексі регіонів
сприятиме, по-перше,
виважена промислова політика, яку необхідно спрямовувати на модернізацію,
підтримання та стимулювання державними інструментами галузей
промисловості, де спостерігається не ефективний та не справедливий розподіл
ресурсів. Промислова політика має компенсувати недоліки ринкового
механізму для певних випадків розподілу ресурсів; стимулювати розвиток
експортного потенціалу галузей промисловості України.
Економіка по суті є частиною соціальної системи держави.
Недосконалість останньої руйнує джерела відновлення економіки, пов’язані з
трудовою поведінкою населення. Потребує перегляду законодавча база
забезпечення соціальних стандартів і гарантій населенню України. На практиці,
існує велика кількість нормативно-правової документації, що пояснюють та
доповнюють існуючий Закон України «Про прожитковий мінімум». Проте,
аналіз цих документів дозволив визначити, що зміст цієї документації не є
чітким і не відображає сутності системи державних соціальних стандартів та
гарантій. Можна зазначити, що існуючий базовий соціальний стандарт не
задовольняє потреби жителів України. В зв’язку з цим, потребує перегляду
Закон України «Про прожитковий мінімум», виходячи із реальних потреб
українця та можливостей вітчизняної економіки. Формування такої системи
потребує прийняття розробки та затвердження основного стратегічного
документу, де були б відображені основні державні соціальні стандарти [7, 11,
15].
Враховуючи наведені аргументи, вважаємо за доцільне констатувати
наступне:
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в Україні необхідно вдосконалити процес державного
прогнозування економічного і соціального розвитку, прогнозування повинно
базуватися на об’єктивних статистичних даних рівня життя населення, це
сприятиме розробці переліку обґрунтованих заходів, спрямованих на
реалізацію соціального забезпечення громадян держави;
з врахуванням європейського досвіду, потребує перегляду
Методика визначення розміру прожиткового мінімуму на одну особу та для
осіб, які відносяться до основних соціальних і демографічних груп населення,
зокрема варто змінити визначений чинним законодавством України перелік
продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг для основних
соціальних і демографічних груп населення, що складають споживчий кошик,
необхідний для існування;
не є перспективною для соціального розвитку держави політика
бюджетного дефіциту, з метою вирішення даної проблеми бажано змінити
підходи щодо встановлення видатків з бюджету, насамперед доцільно
закладати видатки на соціальну сферу як пріоритетний напрямок політики
країни – формування Соціального бюджету;
необхідно уточнити правовий зміст поняття «прожитковий
мінімум», а саме: частину 1 статті 1 Закону України «Про прожитковий
мінімум», пропонується викласти в наступній редакції: «прожитковий мінімум
– це законодавчо встановлений мінімальний розмір місячного доходу громадян
держави, необхідний для збереження здоров’я і підтримання належного рівня
життєдіяльності громадян (задоволення соціальних (біологічних, духовних)
потреб людини), базуючись на споживчих цінах на продукти харчування,
непродовольчі товари та послуги та витрат на обов’язкові платежі та збори».
Диференціація рівня життя і доходів населення. Формування невеликої
групи багатого населення (олігархів, власників промислових підприємств, топменеджерів) і значної частини бідного населення створює ситуацію соціальної
напруженості в суспільстві. Слід визначити, що сучасній частині власників
промислових підприємств притаманно нехтування суспільними інтересами
працівників промисловості, безконтрольність, безвідповідальність, звертання
до тіньового сектору економіки. В зв’язку з цим, між працівниками
промислового сектору та олігархами поглиблюється протиріччя, що в
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кінцевому підсумку може призвести до серйозних соціально-економічних
проблем.
Відсутність адекватного розуміння діалектики економічного і соціального
розвитку представниками бізнесу і владних структур стримує їх активність в
процесах їх гармонізації. Різноманіття відносин «держава–бізнес», які
обумовлюють ступінь напруженості у функціонуванні промислового
комплексу, пошук її найбільш ефективної форми відбиваються в існуванні
численних промислових асоціацій, через які інтереси та прагнення ділових кіл
доводяться до уряду. Можна зазначити, що процеси, які обумовлюють
прийняття рішень щодо супроводження зростання галузей, що підносяться у
своєму розвитку, великою мірою ідентичні процесам, характерним для
супроводження занепадаючих галузей. Насамперед забезпечує супроводження
величезна статистична база головних рішень і відповідна моніторингова
діяльність. Разом з тим велике значення у механізмі супроводження займають
тіньові механізми особистих неформальних зв’язків, лобізму, шахрайств. З
урядового боку у цьому механізмі беруть участь не тільки окремі політичні
діячі та формальні структури, що презентують префектури, де розташовані
підприємства занепадаючих галузей, а й так звані бюро джерел, які
відповідають кожен за свій сектор промисловості. Їх інституційний вплив на
приватний сектор здійснюється через сотні промислових та торгових асоціацій,
як представляють ті чи інші інтереси. І урядові службовці, і бюро постійно
підтримують контакт через проведення різних нарад, де розглядається широке
коло питань економічних та політичних технологій, політики тарифів, податків,
імпорту, іноземних інвестицій тощо.
Висновки. Отже, потребує обґрунтування і практичної реалізації
трансформація системи статистичної звітності, приведення її у відповідність до
нагальних проблем розвитку суспільства. Стратегії і програми розвитку
промислового комплексу мають невисоку надійність реалізації, оскільки не
враховують інтереси стейкхолдерів, виконавців, не передбачають інвестування
не тільки в робочі місця, технології, обладнання, а й в формування
толерантності тих, для кого вони призначені. Можливість вирішення
перелічених проблем можливе за умови професіоналізації менеджменту на всіх
рівнях управління життєдіяльністю суспільства.
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