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У статті розглянуто основні підходи щодо розуміння понять «соціальне виключення» та «соціальне включення», причини та 
особливості соціального відторгнення. Висвітлені питання соціального залучення з позиції соціальної згуртованості суспільства, 
підкреслюючи, що обидві концепції – соціального залучення та соціальної згуртованості – є взаємозалежними та взаємопідси-
люючими. Запропоновано ряд рекомендацій щодо подолання бар’єрів на шляху до соціального залучення та підвищення рівня 
соціальної згуртованості суспільства.
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В статье рассмотрены основные подходы к пониманию понятий «социальное исключение» и «социальное включение», 
причины и особенности социального отторжения. Освещены вопросы социального привлечение с позиции социальной спло-
ченности общества, подчеркивая, что обе концепции – социального привлечения и социальной сплоченности – являются 
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both concepts – social inclusion and social cohesion are interdependent and mutually reinforcing. A number of recommendations for 
overcoming barriers to social inclusion and improve social cohesion of society.
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Отримані результати відображають виниклі про-
блеми щодо зайнятості в країнах ЄС та зниження су-
купного попиту. Все більша кількість країн змушені 
зменшувати заробітну плату та скорочувати зайня-
тість, що призводить до зменшення внутрішнього по-
питу і інвестування та згубно впливає на торгівлю в 
рамках ЄС.

Висновки з проведеного дослідження. Таким чи-
ном, результати аналізу досвіду збалансованості рин-
ку праці показали, що Україна займає середню по-
зицію за рівнем збалансованості ринку праці серед 
країн ЄС та Росії, що є достатньо позитивним момен-
том функціонування ринку праці України. Для того, 
щоб підвищити рівень збалансованості ринку праці 
України і, як наслідок, соціально-економічного рівня 
держави, необхідно досягти достатньо високого рів-
ня конкурентоспроможності держави за допомогою 
підтримки двох взаємодоповнюючих систем перепід-
готовки: одна система повинна сприяти зниженню 
напруженості на ринку праці (перепідготовка вивіль-
нених і тих, які вивільняються працівників); друга – 
вирішувати принципово нову задачу власне виперед-
жаючої перепідготовки кадрів відповідно до потреб 
розвитку інноваційної економіки. Така система регу-
лювання ринку праці на основі сумісного використо-

вування державного і ринкового механізмів дозволить 
мінімізувати відхилення між попитом і пропозицією 
на робочу силу в довгостроковому періоді.
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Постановка проблеми. Протягом останньо-
го часу у всьому світі відзначається стійкий про-
грес у досягненні соціально-економічного розвитку, 
сприянні більш ширшій підтримці демократичних 
цінностей та зміцнення співробітництва між уря-

дами, соціальними інститутами і громадянськими 
суспільствами. Проте поряд з цим нерівність і від-
торгнення не тільки зберігаються, а й розширюють 
межі свого негативного впливу через виникнення у 
суспільствах таких негативних соціальних умов, як 
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посилення відмінностей та маргіналізація певних 
груп людей.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Соці-
альне виключення як наукова категорія і проблема 
активно досліджується в розвинутих країнах. Свід-
ченням цього є роботи П. Абрахамсона, У. Бека, 
З. Баумана, Ф. Бородкіна, П. Стробела тощо. Серед 
українських учених цю тему розвивають Н. Толстих, 
О. Давидюк, С. Оксамитна, В. Хмелько, В. Звонар та 
ін. Проте мало дослідженими залишаються питання 
впливу соціального виключення та включення на со-
ціальну згуртованість суспільства.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке 
полягає у визначенні особливостей соціального ви-
ключення та пошуку можливих напрямків удоско-
налення соціального залучення, що сприятиме під-
вищенню рівня соціальної згуртованості суспільства.

Виклад основного матеріалу дослідження. Со-
ціальне відторгнення визначає широке коло соці-
ально-економічних процесів, що призводять до ви-
ключення окремих осіб або цілих груп населення зі 
звичних для суспільства соціальних зв’язків, прак-
тик та способу життя. Внаслідок соціального відтор-
гнення суспільні групи не мають можливості повною 
мірою скористатися правами на освіту та охорону 
здоров’я, зайнятість та належний рівень життя, задо-
волення культурних, релігійних, соціальних потреб  
[1, с. 22]. Соціальне відтор-
гнення пов’язують не лише з 
відтворенням соціальної нерів-
ності, а й з розривом соціаль-
них зв’язків та кризою іден-
тичності, що охоплює значну 
частину суспільства і негатив-
но впливає на соціальну згур-
тованість суспільства.

У вітчизняній економіч-
ній літературі термін «соці-
альне відторгнення» з’явився 
нещодавно. До теперішнього 
часу він не увійшов у широ-
кий науковий обіг і не визна-
чений у нормативних актах 
нашої держави. Сама ж кон-
цепція соціального виключен-
ня була створена в розвинутих 
європейських країнах для ви-
вчення та опису становища 
специфічних груп населення. 
Поняття є неоднозначним, 
з’явилося в процесі еволюції 
уявлень і аналітичних катего-
рій, здатних описувати проце-
си, що призводять до кризи чи 
розриву соціальних зв’язків 
індивідів з суспільством.

Зародженню концепції 
сприяли політекономічні та 
соціологічні теорії минулих 
років. Давню традицію в по-
будові різних схем відтворен-
ня добробуту та бідності ма-
ють макроекономічні теорії, 
зокрема, теорії «порочних кіл 
зубожіння», що зародилися у 
західних економічних колах в 
40-і рр. ХХ ст. Вони поясню-
ють відтворення несприятли-
вих обставин різних суспільств 

шляхом замкнених циклів у розвитку, в процесі 
яких суспільство проходить через ряд станів, повер-
таючись, зрештою, до вихідного. У соціології дана 
проблема знайшла відображення в роботах Маркса 
(теза про прогресуючу поляризацію та пауперизацію 
пролетаріату), М. Вебера в його розумінні нерівних 
«життєвих шансів», у неоеволюціоністських теоріях 
стратифікації, в теорії структурації Е. Гіденса.

Генезис поняття «соціальне виключення» відо-
бражено на рисунку 1.

Соціальне виключення – багатогранний процес, 
що переходить від повної інтеграції через неповну 
зайнятість і порушення соціальних відносин до відо-
кремлення чи виключення. Розглядати відторгнення 
як процес особливо корисно в контексті його впливу 
на соціальну згуртованість, оскільки це дає можли-
вість виявити причини соціального виключення та 
знайти можливі шляхи соціального залучення від-
торгнутих осіб у суспільні процеси.

І вітчизняними, і зарубіжними авторами соціаль-
не виключення часто пов’язується з бідністю та низь-
кими доходами, відсутністю доступу до ринку праці. 
Особи, охарактеризовані як бідні, є чи не основною 
групою серед соціально виключених, оскільки до-
статній рівень забезпеченості гарантує індивіду до-
ступ до тих чи інших суспільних благ і позбавляє 
його статусу виключеного, або значно пом’якшує 
стан виключеності. 

1960-ті роки – поява поняття «виключення» у французькій соціології. На 
той час соціальне виключення пояснювалося як існування певної групи 
населення на узбіччі економічного прогресу. В даному випадку 
використання поняття обмежується описом механізмів відтворення 
майбутнього субпролетаріату.

1970-ті роки – у роботах Р. Ленуара було показано, що феномен 
«виключення» набуває характеру не індивідуальної невдачі та 
непристосованості деяких індивідів («виключених»), а соціального 
феномену, витоки якого полягають у принципах функціонування сучасного 
суспільства.

1980-1990-ті роки – термінологія соціального виключення була поступово 
прийнята на офіційному рівні більшості країн-членів Європейського Союзу. 
Особливо активно концепція соціального виключення почала 
досліджуватися у Великобританії та Німеччині. 

2014 рік. Європейський Союз трактує соціальне відторгнення, – як процес, за 
якого окремі групи населення або окремі люди не мають можливості повною
мірою брати участь у суспільному житті внаслідок своєї бідності, відсутності 
базових знань і можливостей, або в результаті дискримінації. 

Рис. 1. Генезис поняття «соціальне відторгнення»
Джерело: розробка автора
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Причини соціального відторгнення мають склад-
ний та багатоплановий характер. Їх можна роз-
глядати на різних рівнях. Перша група причин не 
залежить від окремого індивідууму і пов’язана з сус-
пільним та економічним устроєм на національному 
рівні: особливостями ринку праці, розвитком соці-
альної інфраструктури та її територіальним розмі-
щенням, розвитком засобів комунікації, якістю по-
слуг соціальної сфери,ментальними та культурними 
особливостями. 

Другу групу причин можна розглядати на індиві-
дуальному рівні. Вони пов’язані зі специфікою окре-
мих людей або груп людей: фізичними обмеженнями, 
належністю до певної раси або етнічної групи, стату-
сом мігранта або ВІЛ-інфікованого та ін. Зрозуміло, 
що ці дві групи причин є тісно пов’язані між собою. 
Так, міра соціального відторгнення людини з обмеже-
ними фізичними можливостями залежить не лише від 
стану здоров’я самої людини, а значно – від ставлення 
до неї з боку суспільства, від того, як вона забезпече-
на спеціальними засобами й умовами для самореаліза-
ції та спілкування, а також наскільки неупереджено 
ставляться до таких людей оточуючі [1, с. 23].

Ще одна група причин розглядається на глобаль-
ному рівні: глобальні тенденції до поглиблення ди-
ференціації між окремими країнами призводять до 
«відторгнення» цілих націй. Про це пише Р. Купер: 
«Країни сучасного світу можна поділити на дві гру-
пи. Держави, які входять до однієї з них, беруть 
участь у світовій економіці і в результаті мають до-
ступ до глобального ринку капіталу та передових 
технологій. До другої групи належать ті, хто, не при-
єднуючись до процесів глобалізації, не тільки при-
рікають себе на відстале існування, а й ризикують 
зазнати абсолютного краху» [2, с. 125].

В сучасній науковій літературі соціальне відтор-
гнення поділяють на чотири основні види (рис. 2).

Відторгнення від економічного життя не тільки 
спричиняє низький рівень життя, а й обмежує мож-
ливості щодо доступу до якісної освіти, одержання 
необхідних медичних послуг, участі у культурному 
та соціальному житті суспільства. Безробіття або 
низький статус на ринку праці, а також нестача до-
ходів, що перешкоджає доступу до ресурсів, товарів 
та послуг, є основними рушійними силами відтор-
гнення від економічного життя.

Політичне відторгнення зумовлене тим, що пев-
на частина населення, незадоволена ефективністю і 

якістю сучасних демократичних інститутів та полі-
тичних процесів, вважає себе відторгнутою від по-
літичного життя. Крім того, існують бар’єри для 
участі окремих груп населення у політичному жит-
ті. Низький рівень доходів, залежність від держав-
ної допомоги та патерналістські погляди на державу 
є тими чинниками, що обмежують політичне залу-
чення людей старшого віку. Це іноді спричиняє їх 
схильність до «економічного» голосування, перш за 
все, на виборах до місцевих органів влади. Апатія та 
недовіра до політичних процесів відсторонює молодь 
від участі у політичному житті. Застарілі стереотипи 
у поєднанні із слабкою державною підтримкою ген-
дерного балансу перешкоджають залученню до полі-
тичного життя жінок.

До культурного відторгнення також відносить-
ся відторгнення окремих індивідів чи груп осіб від 
освітньої сфери. Воно сприяє спадкоємству владних 
позицій дітьми еліти, що знаходиться в даний час на 
вершині соціальної піраміди (підтримує самозбере-
ження структури системи в стабільному стані). Про-
те варто звернути увагу і на другий аспект – держава 
прагне під контролем думки і переконання молоді, 
оскільки вони – найбільш небезпечні для влади (ві-
домо, що багато реформ у демократичних країнах 
світу розпочинались саме зі страйків студентів). По-
дібна орієнтація держави вже формує цілий букет 
насильницьких тактик, сполучених з соціальним 
виключенням: бюрократичні перепони для створен-
ня альтернативних шкіл, нікчемне фінансування бі-
бліотек, встановлення державних стандартів, нерівні 
можливості отримання освіти і т. д. [3].

Соціальне відторгнення потребує відповідної ре-
акції суспільства, яка повинна відображатися в со-
ціальних процесах суспільства. Саме таким масштаб-
ним багаторівневим соціальним процесом є політика 
соціального залучення. За визначенням Європейської 
комісії, соціальне залучення – процес, що забезпе-
чує для тих, хто має ризик бідності та соціального 
відторгнення, можливості та ресурси, необхідні для 
того, щоб повною мірою брати участь в економічно-
му, соціальному та культурному житті, досягти рів-
ня життя та добробуту, що відповідають нормальним 
стандартам у суспільстві, у якому вони живуть [3]. 
Соціальне залучення забезпечує людям більш ши-
рокі можливості для участі у процесі прийняття рі-
шень, що впливають на їх життя, та доступ до осно-
вних прав.

Cоціальне включення пови-
нно бути елементом соціальної 
політики, діяльності системи 
інституцій, відповідальних 
за її здійснення. Основним 
суб’єктом соціальної політи-
ки, як відомо, є держава. Вона 
має два найбільш важливі і 
значимі набори інструментів 
для боротьби з цим явищем, а 
саме: законодавчі та бюджетні 
важелі. Дія перших проявля-
ється в розробці й реалізації 
законодавчих актів, спрямова-
них і на причини соціального 
виключення, і на власне соці-
ально виключені категорії на-
селення.

Бюджетні інструменти пе-
редбачають фінансове забезпе-
чення превентивної діяльнос-
ті різноманітних соціальних 

Соціальне відторгнення

Економічне
відторгнення

 відторгнення за 
статусом на ринку 
праці
 відторгнення 
через низькі доходи
 відторгнення 
через погані 
житлові умови

Політичне
відторгнення

 відторгнення 
людей старшого 
віку
 відторгнення 
молоді
 відторгнення 
жінок від 
політичного 
життя

Культурне
відторгнення

 відторгнення 
жителів сільської 
місцевості від 
культурного 
життя
 відторгнення 
від освітньої 
сфери

Відторгнення від 
соціальної сфери

 відторгнення 
від системи 
охорони здоров’я
 відторгнення 
від від системи 
соціального 
захисту
 відторгнення 
від соціального 
середовища 

Рис. 2. Основні види соціального відторгнення
Джерело: розробка автора
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служб. Йдеться про широкий 
спектр заходів соціальної по-
літики, орієнтованих на всі 
верстви населення з метою 
підтримання якості життя, 
розвитку трудового потенці-
алу і накопичення людського 
капіталу. Вони передбачають 
законодавче й бюджетне за-
безпечення функціонування 
освіти, охорони здоров’я, соці-
ально-побутової сфери, сфери 
культури тощо [4, с. 26].

Заходи, спрямовані на со-
ціально виключених та наслід-
ки соціального виключення у 
своїй сукупності, являють со-
бою окремий складник систе-
ми державної соціальної по-
літики – соціальний захист 
(соціальне забезпечення). 
У системі соціального захисту населення найважли-
вішим елементом виступає соціальне страхування, 
до складу якого належать пенсійне, медичне, стра-
хування від безробіття та від нещасних випадків на 
виробництві. Деякі дослідники вважають соціальне 
страхування наріжним каменем системи соціально-
го захисту. Основна мета соціального страхування – 
забезпечення достатнього рівня компенсації доходу 
трудящих у разі втрати працездатності або роботи й 
реабілітаційних заходів. Соціальне страхування як 
спосіб боротьби із соціальним виключенням нероз-
ривно пов’язане з трудовою діяльністю людини як 
члена соціуму [4, с. 26].

Поряд із державною політикою соціального захис-
ту значний вплив на політику соціального включен-
ня мають процеси соціальної інтеграції. Соціальна 
інтеграція виступає початковим етапом соціального 
згуртування, що обумовлює її соцієтальну цінність. 
Процес інтеграції (від лат. integratio – з’єднання, 
відновлення) являє собою об’єднання в єдине ціле 
раніше розрізнених частин та елементів системи на 
основі їх взаємозалежності і взаємодоповнюваності. 
При повній інтеграції здійснюється найбільш успіш-
не «вливання» людини в суспільство, ефективне за-
своєння нею простору соціокультурних контактів, 
міжособистісної комунікації, що створює передумо-
ви для наступної соціальної солідаризації і соціаль-
ної згуртованості. Успішна соціальна інтеграція на 
груповому рівні потенційно створює передумови для 
успішної мікросоціальної згуртованості, а інтеграція 
в суспільство – основу для ефективної мікросоціаль-
ної згуртованості [5, с. 168].

Для кращого розуміння значення впливу проце-
сів соціального виключення та включення на рівень 
соціальної згуртованості розглянемо схему такого 
впливу (рис. 3).

Окремі механізми та прояви соціального відтор-
гнення зазвичай не послаблюють, а перетворюють-
ся на нові рушійні сили відторгнення, формуючи 
замкнуте коло, коли одна деривація веде до іншої, 
що призводить до стійкого багатовимірного відтор-
гнення. Це, в свою чергу, знижує рівень соціальної 
згуртованості, веде до поглиблення соціально-еконо-
мічних проблем у суспільстві.

Внаслідок процесів соціальної інтеграції та вклю-
чення формується взаємодія всередині громади або 
суспільства; посилюються та поліпшуються між-
особистісні, групові, інституційні, формальні й не-
формальні стосунки. З часом вони перетворюються 

на мережі, здатних охопити кожного члена громади 
завдяки встановленим зв’язкам. Згуртованими вва-
жаються спільноти із розвиненими стосунками: як 
горизонтальними і вертикальними, так і багатовек-
торними та багаторівневими.

Висновки. Дослідження показало, що саме про-
цеси соціального виключення та включення, поряд 
із соціальною солідарністю і соціальною політикою 
держави, безпосередньо впливають на рівень соціаль-
ної згуртованості у суспільстві. Ігнорування проблем 
соціального виключення у суспільстві може призво-
дити до негативних наслідків у всіх сферах життє-
діяльності людини. Велике значення для подолання 
виключення мають процеси соціального включення, 
інтеграції та взаємодії.

У ході соціальної взаємодії в результаті зміцнення 
і розвитку соціальних мереж створюється відповідна 
соціальна інфраструктура, здатна сприяти згурто-
ваності: швидко мобілізуватися і реагувати на соці-
альні загрози і виклики (наприклад, для захисту від 
стихії, протидії недемократичній владі або антисоці-
альним проявам інших членів суспільства); досягати 
суспільних цілей (наприклад, складати та реалізову-
вати стратегічний план розвитку певного населеного 
пункту); висловлювати солідарність тощо.

Одним із ефективних механізмів боротьби із соці-
альним виключенням може стати міжсекторне парт-
нерство як організована взаємодія трьох суспільних 
секторів (державного, громадського і бізнес-сектору), 
яка передбачає паритетність і взаємність дій учасни-
ків політики соціального включення, що забезпечує 
процесові системність на основі використання потен-
ціалу кожного з партнерів, а також взаємної компен-
сації їх слабких характеристик. Саме така стратегія 
є основою для подальшого формування високого рів-
ня соціальної згуртованості суспільства, що сприя-
тиме ефективному соціально-економічному розвитку 
держави.
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ПРАЦІ НА МІКРОРІВНІ

У статті розглянуто фактори, що найбільшим чином впливають на продуктивність праці фахівців підприємств автомобільної 
галузі, та виявлено резерви її підвищення. На основі анкетування було складено рейтинг факторів, яким приділяється найбільше 
уваги на підприємствах, та факторів, що є найбільш впливовими, на думку працівників підприємств. Шляхом співставлення груп 
рейтингів запропоновано шляхи підвищення продуктивності інтелектуальної праці фахівців на підприємствах.

Ключові слова: продуктивність інтелектуальної праці, автомобільна галузь, впливові фактори, мотивація праці, диспропорції.

Крюкова О.Ю. ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА НА МИКРОУРОВНЕ 
В статье рассмотрены факторы, которые в наибольшей степени влияют на производительность труда специалистов пред-

приятий автомобильной отрасли, и выявлены резервы ее повышения. На основе анкетирования был составлен рейтинг фак-
торов, которым уделяется наибольшее внимание на предприятиях, и факторов, которые являются наиболее влиятельными, 
по мнению работников предприятий. Путем сопоставления групп рейтингов предложены пути повышения производительности 
интеллектуального труда специалистов на предприятиях.

Ключевые слова: производительность интеллектуального труда, автомобильная отрасль, влиятельные факторы, мотива-
ция труда, диспропорции.

Kriukova O.Y. THE WAYS TO INCREASING THE INTELLECTUAL LABOR PRODUCTIVITY AT THE MICRO LEVEL
In the article have been considers factors which have most influence on the professionals’ labor productivity of automotive industry 

and have been discovered the reserves its improvement. On the basis of questionnaires has been prepared the rating of factors, which 
paid most attention on the enterprises, and the factors that are most influential in the opinion of employees. By comparison of ranking 
groups have been suggested the ways to improve the intellectual labor productivity of specialists on the enterprises.

Keywords: intellectual labor productivity, automotive industry, influential factors, labor motivation, imbalances.

Постановка проблеми. Продуктивність праці як 
економічна та соціальна категорія є важливим пока-
зовим індикатором, що відображає рівень життя на-
селення, економічного зростання та конкурентоспро-
можності країни [6, с. 30]. Однак економічні процеси 
сучасності вимагають нового підходу до вивчення 
даної категорії та до шляхів її підвищення. На сьо-
годнішній день в усіх сферах господарювання від-
бувається процес інтелектуалізації праці. В умовах 
трансформації змісту праці та переходу економіки на 
новий рівень інтелектуального розвитку постала по-
треба у пошуку шляхів підвищення продуктивності 
інтелектуальної праці за інноваційної моделі розви-
тку економіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різ-
ні аспекти щодо продуктивності праці, методики її 
оцінки та механізмів її підвищення розглядають-
ся у роботах таких вітчизняних та зарубіжних до-
слідників, як М. Акулов, Т. Базарова, Д. Богиня, 
В. Брич, С. Вігужинська, В. Вітвіцький, Н. Власо-
ва, Н. Волгіна, Р. Гаврилов, Б. Генкін, О. Головіна, 
Б. Грабовецький, В. Гриньова, О. Грішнова, Г. Заві-
новська, А. Калина, А. Колот, О. Левченко, Е. Лі-
банова, Л. Лісогор, О. Михайловська, В. Мостова, 
Г. Савицька, М. Семикіна, О. Ткачук, Л. Фільштейн, 
Ф. Хміль, Т. Чернова та ін.

Постановка завдання. Основне завдання дослі-
дження полягає в пошуку механізмів та шляхів під-

вищення продуктивності праці фахівців автомобіль-
ної галузі за умов формування інноваційної моделі 
економіки.

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучас-
ні тенденції, такі як глобалізація, безперервний про-
цес створення нових технологій, постійне зростання 
попиту на інновації, посилення конкуренції, зміна 
споживчого попиту, зміни в економічних та політич-
них структурах, а також ролі держави в підтримці 
економіки знань – змінили спосіб ведення бізнесу  
[5, с. 7]. Природним та неминучим явищем стає пе-
рехід країн до інноваційної моделі економіки.

Відбувається переоцінка людського фактору в 
економіці: зростає роль творчих кадрів – людей, що 
володіють знаннями і є носіями нововведень в сфе-
рі організаційної, науково-технічної та екологічної 
культури [3, с. 75]. Саме тому у питанні щодо підви-
щення продуктивності праці увага зміщується з фі-
зичної до інтелектуальної праці фахівців.

Для визначення механізму підвищення продук-
тивності праці інтелектуальних працівників на мі-
крорівні було проведено анкетування серед фахівців 
на підприємствах автомобільної галузі. Для аналізу 
були відібрані підприємства-конкуренти, що займа-
ються реалізацією автомобілів.

Анкетування було проведено серед фахівців під-
приємств ГК «АІС», корпорації «УкрАвто» та кор-
порації «Богдан-Авто Холдинг». Дані підприємства 


